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Financieel ontzorgen
Door de nieuwe Wet Inburgering hebben gemeenten vanaf 1 januari 2022 regie op de inburgering van
statushouders. Het doel van de wet is dat statushouders zo snel mogelijk meedoen in Nederland. Eén van
de verplichtingen van de nieuwe Wet Inburgering is dat gemeenten bijstandsgerechtigde statushouders
zes maanden financieel moeten ontzorgen. Dit betekent dat ze in ieder geval de betaling van de huur, gas,
water, elektra en de verplichte zorgverzekering namens de statushouder doen. Zo kunnen statushouders zo
snel mogelijk beginnen met hun inburgeringstraject, zonder afleiding door eventuele financiële problemen.

Inkomensbeheer voor statushouders
Om statushouders een goede basis in Nederland te geven, bieden wij een startpakket. Vanaf het moment
dat de statushouder permanente huisvesting krijgt bieden wij een halfjaar lang inkomensbeheer. Tijdens dit
inkomensbeheer ontvangen wij het inkomen en de toeslagen. We betalen de huur, gas, water, elektra en
de zorgverzekering. Na 5 maanden evalueren we het inkomensbeheer en brengen we een advies uit. Met
uw gemeente maken we afspraken over de duur van het inkomensbeheer. Inkomensbeheer voor statushouders
doen we niet alleen, we werken intensief samen met de statushouder, uw gemeente en de partij die verdere
ondersteuning biedt.

Waarom inkomensbeheer voor statushouders
Met inkomensbeheer voor statushouders ontzorgen we niet alleen de statushouders, maar ook de gemeente. Met
onze ruime ervaring op het gebied van inkomensbeheer voor een breed scala aan doelgroepen bieden wij een
product dat aansluit bij de verplichtingen vanuit de wet. Verschillende kenmerken van ons inkomensbeheer zijn:
•

Wij ontvangen naast de uitkering, ook de toeslagen. Hierdoor is er altijd voldoende inkomen om de 		
afgesproken uitgaven te voldoen.

•

De statushouder heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week digitale inzage via onze webportaal Mijn 		
Bankgemak. Hiermee heeft de statushouder inzicht in zijn budgetplan, de bij- en afschrijvingen en 		
de verschillende reserveringspotjes. Statushouders die niet digitaal vaardig zijn kunnen fysieke 		
bankafschriften ontvangen.

•

Wij zijn een instantie met een bankfunctie en beheren alle gelden zelf. Na het tekenen van de 		
budgetbeheerovereenkomst openen wij een beheerrekening en starten wij direct met het betalen
van de uitgaven. Door ons eigen rekeningsysteem kunnen wij het inkomensbeheer gemakkelijk af- en
opschalen en betaalt de statushouder geen bankkosten.   

•

Inkomensbeheer voor statushouders is flexibel. Het kan ook ingezet worden voor statushouders met
inkomen uit werk of een uitkering. Na overleg met uw gemeente kunnen wij het inkomensbeheer 		
uitbreiden door meer betalingen te doen, naast inkomensbeheer ook
budgetbegeleiding in te zetten en door het inkomensbeheer voor langere tijd aan te bieden.   

Hulpverlenersportal
Via onze digitale Hulpverlenersportal hebben de partijen die bij de statushouder betrokken zijn toegang tot
de financiële gegevens van de statushouder. Met de Hulpverlenersportal zien ze het budgetplan, de bij- en
afschrijvingen en de verschillende reserveringspotjes. Dit geeft hen handvatten om de statushouders te begeleiden
en te coachen. Hulpverleners hebben inzicht via een eigen inlog. De statushouder ziet wie er mee kijkt en kan dit op
ieder moment wijzigen, zo borgen we de privacy.

Contact
Wilt u meer weten over inkomensbeheer voor statushouders? Neem dan contact op met onze relatiemanagers,
Peter de Winter (pdewinter@kbnl.nl/06 12 58 07 79) of Anneke Suvee (asuvee@kbnl.nl/06 54 98 56 05).

