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INLEIDING
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. U heeft de verordeningen
voor de Participatiewet, en de andere uitkeringen die de gemeente uitvoert, in
december 2014 vastgesteld. De Richtlijnen de uitvoeringsregels zijn nu door het
College vastgesteld en willen wij u ter informatie aanbieden.

Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

KERNBOODSCHAP

Bankrekeningnummer

Via de verordeningen Participatiewet heeft u de kaders vastgesteld op het gebied van
participatie, handhaving en bijzondere bijstand. De wet en de vastgestelde
verordeningen vragen op diverse onderdelen nadere regelgeving zodat de burger weet
wat zijn/haar rechten en plichten zijn. In de “Richtlijnen” zijn deze rechten en plichten
nader uitgewerkt. In de “Uitvoeringsregels re-integratie/tegenprestatie” wordt er een
handvat gegeven aan de uitvoerders om de klant te helpen te participeren. In zowel de
Richtlijnen als de uitvoeringsregels wordt er een handvat geboden aan de uitvoerders
om de individuele situatie te boordelen en te komen tot maatwerk.

BNG 28.50.20.420

Openingstijden
Publiekzaken:
ma, di, do, vr.:
09.30 - 13.00 uur
woensdag:
13.00 - 16.30 uur
17.30 - 20.00 uur
zaterdag:
09.30 - 11.30 uur

CONSEQUENTIES
De “Richtlijnen” worden gepubliceerd zodat de burger kennis kan nemen van zijn/haar
rechten en plichten. De Richtlijnen en de uitvoeringsregels re-integratie/tegenprestatie
zijn met de uitvoerders goed doorgesproken, wij blijven dit proces volgen.

Kantoor ma t/m vr:
09.00 - 16.30 uur
(alleen volgens afspraak)

VERVOLG
Via de gebruikelijke managementinformatie houden wij u op de hoogte van de
resultaten rondom de Participatiewet en de overige uitkeringen.
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INKOMEN
COMMERCIËLE HUURPRIJS KOSTENDELERSNORM EN KORTING INKOMSTEN UIT
VERHUUR
Artikel 1: Begripsbepalingen
1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben
dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht.
2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;
b. gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21 onderdeel c van de Participatiewet;
c. woning: een woning als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, Wet op de huurtoeslag, alsmede een
woonwagen of woonschip, als bedoeld in artikel 3, zesde lid van de Participatiewet;
d. commerciële woonrelatie een commerciële woonrelatie (tussen verhuurder/huurder,
onderverhuurder/onderhuurder, kostgever/kostganger dient aan de volgende eisen te voldoen:
- er is een schriftelijke overeenkomst, waarin de wederzijdse rechten en plichten geregeld zijn;
- er is een commerciële huurprijs/kostgangersprijs voor het huurgenot vastgelegd in de overeenkomst;
- in de overeenkomst is opgenomen dat de commerciële huurprijs/kostgangersprijs onderhevig is aan
jaarlijkse aanpassing, op een vastgestelde datum;
- de betalingen van de huurprijs/kostgangersprijs moeten via het (digitale) bankverkeer verlopen, zodat er
betalingsbewijzen overgelegd kunnen worden;
- er moet sprake zijn van een uitsluitend door de belanghebbende te gebruiken kamer;
- er is geen sprake van bloed- of aanverwantschap tussen de verhuurder en huurder,
onderverhuurder/onderhuurder, kostgever/kostganger in de eerste en tweede graad;
- In geval van onderhuur/kostgangerschap moet er sprake zijn van schriftelijke toestemming van de
verhuurder (Woningbouwvereniging).
e. woonkosten:
1. als een huurwoning wordt bewoond of een kamer wordt gehuurd, de per maand geldende huurprijs, als
bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag;
2. Indien een eigen woning wordt bewoond, de ten behoeve van de financiering van de woning per
maand verschuldigde hypotheekrente, en de in verband met het in eigendom hebben van de woning per
maand te betalen zakelijke lasten.
f. woonlasten: alle kosten die verbonden zijn aan het bewonen van een woning met uitzondering van de
woonkosten (zoals energiekosten/gas/water/licht etc.)
g. commerciële (onder)huurprijs: de prijs voor de woonkosten (‘kale huurprijs’) die in verhouding staat tot
de geleverde prestaties en datgene wat in het commerciële verkeer gebruikelijk is.
h. commerciële kostgangersprijs: de prijs voor de woonkosten, woonlasten en maaltijden die in
verhouding staat tot de geleverde prestaties en datgene wat in het commerciële verkeer gebruikelijk is.
i. basishuur: de basishuur als bedoeld in artikel 16 van de Wet op de Huurtoeslag (dat is het bedrag dat
voor de vaststelling van het recht op huurtoeslag bij een inkomen op bijstandsniveau voor eigen rekening
blijft);
j. Recofa-richtlijnen: bepalingen ten aanzien van woonlasten die zijn ontwikkeld en jaarlijks per januari en
juli worden onderhouden door de werkgroep rekenmethode ‘vrij te laten bedrag’ van Recofa.
Recofa is de werkgroep rechters-commissarissen in insolventies.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De bepalingen van deze beleidsregel gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch
jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze
verordening alleen als beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde
leeftijd zijn.
2. De bepalingen van deze beleidsregels laten de toepassing van artikel 18 lid 1 Participatiewet
onverlet.
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Artikel 3: Commerciële huur/onderhuur/kamerhuurprijs
1. Het college verstaat onder een commerciële prijs van (kamer)huur of onderhuur een bedrag voor
woonkosten dat tenminste even hoog is als het bedrag van de basishuur als bedoeld in de Wet op de
huurtoeslag. Dat is het bedrag dat voor de vaststelling van het recht op huurtoeslag bij een inkomen op
bijstandsniveau voor eigen rekening blijft.
2. Indien het om een overeengekomen huurbedrag gaat, waarin water- en energielasten zijn inbegrepen,
wordt onder commerciële huurprijs verstaan 60% van dat all-in huurbedrag.
Ad. 1
Het bedrag van de commerciële ‘kale’ huur/onderhuur/kamerhuurprijs is het bedrag van de basishuur,
zoals omschreven inde wet op de Huurtoeslag. In deze huur zijn begrepen de elementen die voor het
bepalen van het recht op huurtoeslag meetellen.
Ad. 2
Uit het feit dat de normhuur in de bijstandsnorm is begrepen, zijnde de norm voor de
algemene noodzakelijke bestaanskosten, valt af te leiden dat het om een commerciële huur gaat.
De belastingdienst hanteert als bedrag voor commerciële huur een bedrag inclusief kosten van
water en energie. 60% van dit bedrag komt overeen met de basishuur. 40% komt overeen met de
som van de bedragen die de belastingdienst hanteert voor de waarde die waterverbruik en
energieverbruik voor verschillende doeleinden in het economische verkeer vertegenwoordigen.
Voorbeeld:
Belanghebbende heeft een huurovereenkomst, waarin een all-in huurprijs is opgenomen van € 300,00
per maand.
Zou dit een kale huurprijs zijn, dan zou de huurprijs voldoen aan het criterium ‘commerciële huurprijs’, nu
de huurprijs boven de basishuur, zoals omschrijven in de wet op de Huurtoeslag, ligt.
De basishuur bedraagt in 2015 immers € 229,64.
Het gaat in deze echter om een all-in huurprijs, waarbij op grond van de systematiek van de
Belastingdienst, slechts 60% als ‘kale huurprijs’ kan worden beschouwd.
In dit geval bedraagt de ‘kale commerciële huurprijs’ dus slechts € 300,00 x 60% = € 180,00, waarmee de
huurprijs niet voldoet aan het minimumbedrag, wat dient te worden betaald aan woonkosten, wil sprake
kunnen zijn van een commerciële huurprijs.
Artikel 4: Commerciële prijs kostgangerschap
1. Het college verstaat onder een commerciële prijs voor kostgangerschap het bedrag dat als
commerciële (kamer)huur of onderhuur wordt aangemerkt (de basishuur), met daarbij opgeteld een
bedrag voor voeding van € 292,00 per maand.
2. Het bedrag genoemd in het eerste lid is afgeleid van de Recofa-richtlijnen voor de kosten van
maaltijden, welk bedrag in januari 2015 op € 9,60 per dag is gesteld.
3. Het bedrag genoemd onder het eerste lid wordt afgerond op een hele euro.
4. Het bedrag als bedoeld in het tweede lid wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de regels in hoofdstuk
4.9 van de Refoca-richtlijn.
Ad. 1 en 2:
Kosten van voeding voor een kostganger per dag bedragen volgens de Recofa-richtlijnen € 9,60 per dag.
Per maand komt dit dan neer op een bedrag van € 9,60 x 365 / 12 = € 292,00.
Ad. 4:
De bedragen die in de Recofa-richtlijnen zijn opgenomen, worden tweemaal per jaar geïndiceerd, te
weten per 1 januari en per 1 juli.
Uit uitvoeringstechnisch oogpunt worden de bedragen zoals genoemd in lid 1 en 2 slechts eenmaal per
jaar (januari) opnieuw berekend.
De aangepaste bedragen op grond van de Recofa-richtlijnen, kunnen teruggevonden worden op de site
http://www.wsnp.rvr.org, onder het kopje ‘Folders’ en ‘berekening vrij te laten bedrag’.
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Artikel 5: Inkomstenkorting bij ontvangst huur of kostgeld
1. De inkomsten uit commerciële (onder)verhuur/kamerverhuur, zoals bedoeld in artikel 33 lid 4 van de
Participatiewet, worden op de uitkering in mindering gebracht, onder aftrek van € 62,00 per maand.
2. De inkomsten van een kostganger, zoals bedoeld in artikel 33 lid 4 van de Participatiewet, worden op
de uitkering in mindering gebracht, onder aftrek van € 354,00 per maand.
3. Het bedrag genoemd onder het eerste en tweede lid wordt afgerond op een hele euro.
4. Het vrijlatingsbedrag als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de
regels in hoofdstuk 4.9 van de Refoca-richtlijn.
5. Mocht belanghebbende als gevolg van het (onder)verhuren van een kamer geconfronteerd worden met
een aantoonbaar verlies aan huurtoeslag, dan dient het bedrag waarvan belanghebbende aantoont dat
hij dit misloopt aan huurtoeslag, eveneens op het inkomen uit verhuur in mindering gebracht te worden.
Ad 1:
Onder hoofdstuk 4.9 van de Recofa-richtlijn staat het bedrag dat de belanghebbende, na aftrek van een
forfaitair bedrag voor kost- en/of inwoning, daadwerkelijk als bijdrage in de woonlasten van de
inwoner(s) ontvangt in verband met meerderjarige inwoners. Het forfaitaire bedrag kan, indien er
alleen sprake is van inwoning, worden gesteld op € 2,04 per dag voor energie, afschrijving van
meubilair en dergelijke. Omwille van de werkbaarheid is het forfaitaire bedrag omgerekend naar een
maandbedrag van € 2,04 x 365 : 12 = € 62,05 en vervolgens afgerond op € 62,00.
Met andere woorden: al het meerdere van € 62,00 aan inkomsten uit verhuur moet op de bijstand van
belanghebbende in mindering worden gebracht.
Ad. 2:
Ten aanzien van de forfaitaire kosten van een kostganger is eveneens aansluiting gezocht bij
hoofdstuk 4.9 van de Recofa-richtlijnen. Voor een kostganger zijn de kosten echter hoger.
Het forfaitaire bedrag kan, indien er alleen sprake is van inwoning, worden gesteld op € 2,04 per dag
voor energie, afschrijving van meubilair en dergelijke.
Is de inwoner tevens kostganger, dan kan daarnaast voor de maaltijden € 9,60 per dag worden gerekend.
Het forfaitaire bedrag omgerekend dan € 2,04 + € 9,60 = € 11,64 x 365 : 12 = € 354,05 en
vervolgens afgerond op € 354,00.
Zijn er meerdere kostgangers, dan moet een schaalverdeling worden gemaakt. Voor de tweede inwoner
wordt dan 80% van het forfaitaire bedrag genomen, voor de derde 70% en zo verder (deze percentages
zijn berekend met behulp van de uitgaven aan voeding en budgetonderzoeken van het CBS).
Artikel 6: Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in
deze beleidsregels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

VERLAGING BIJSTANDSNORM WEGENS ONTBREKEN WOONLASTEN EN VOOR
SCHOOLVERLATERS
Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze beleidsregels wordt verstaan:
1. onder woonkosten:
a. als een huurwoning wordt bewoond of een kamer wordt gehuurd, de per maand geldende huurprijs, als
bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag;
b. Indien een eigen woning wordt bewoond, de ten behoeve van de financiering van de woning per
maand verschuldigde hypotheekrente, en de in verband met het in eigendom hebben van de woning per
maand te betalen zakelijke lasten.
2. onder woonlasten: alle kosten die verbonden zijn aan het bewonen van een woning met uitzondering
van de woonkosten (zoals energiekosten/gas/water/licht etc.)
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3. onder basishuur: de basishuur als bedoeld in artikel 16 van de Wet op de Huurtoeslag (dat is het
bedrag dat voor de vaststelling van het recht op huurtoeslag bij een inkomen op bijstandsniveau voor
eigen rekening blijft);
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De bepalingen van deze beleidsregels gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder, doch
jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze
beleidsregels alleen als beide echtgenoten 21 jaar of ouder, doch jonger dan de pensioengerechtigde
leeftijd zijn.
2. Mocht de uitkomst van de bepaling onder punt 1 in de praktijk onredelijk blijken, dan houdt het college
het recht om de uitkering van belanghebbende op grond van artikel 18 lid 1 Participatiewet lager vast te
stellen.
3. De bepalingen van deze beleidsregels gelden alleen als de uitkering zonder toepassing van de
kostendelersnorm wordt verstrekt.
Ad 1.
Vanwege de lagere jongerennorm is ervoor gekozen geen verdere verlaging toe te passen bij
belanghebbenden van 18 tot 21 jaar.
De jongerennormen van artikel 20 van de wet zijn laag vastgesteld omdat de ouders nog
onderhoudsplichtig zijn jegens hun kinderen totdat deze de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
De ouders kunnen bijvoorbeeld voldoen aan hun onderhoudsplicht door hun kind bij hen te laten inwonen
of de huur voor hen te betalen. In dergelijke gevallen zou als het ware ‘dubbel gekort’ worden als ook nog
krachtens deze beleidsregel de uitkering verlaagd zou worden.
Artikel 3: Ontbreken van woonkosten/woonlasten
1. Van ontbrekende woonkosten/woonlasten is sprake:
a. bij het niet aanhouden van een woning;
b. bij bewoning van een woning waaraan geen woonkosten en/of woonlasten zijn verbonden, bijvoorbeeld
bij het bewonen van een gekraakte woning, of het bewonen van een woning waarvoor door een derde de
woonkosten en/of woonlasten worden betaald;
2. De verlaging bedraagt 20% van de gehuwdennorm als een woning wordt bewoond waarvoor geen
woonkosten én woonlasten verschuldigd zijn;
3. De verlaging bedraagt 10% van de gehuwdennorm als een woning wordt bewoond waarvoor alleen
woonkosten óf woonlasten verschuldigd zijn;
4. In de gevallen die niet onder lid 2 en 3 van dit artikel kunnen worden geschaard, dient de verlaging
afgestemd te worden op de individuele situatie, waarbij de verlaging maximaal 20% van de
gehuwdennorm kan bedragen.
Ad. 2, 3 en 4
Met het toepassen van één van deze verlagingen kunnen ook de situaties waarin bijvoorbeeld een
ex-partner nog woonkosten, woonlasten of een gedeelte van de woonkosten en/of –lasten betaalt,
worden afgestemd op de concrete ten laste komende kosten van belanghebbenden.
Artikel 4: Verlaging schoolverlaters
1. Voor een uitwonende belanghebbende als bedoeld in artikel 28 van de wet vindt een verlaging plaats
met 10% van de norm bedoeld in artikel 21, onderdeel b van de Participatiewet gedurende zes maanden
na het tijdstip van de beëindiging aan onderwijs of een beroepsopleiding.
2. Voor een thuiswonende belanghebbende als bedoeld in artikel 28 van de wet vindt een verlaging
plaats met 20% van de norm bedoeld in artikel 21, onderdeel b van de Participatiewet gedurende zes
maanden na het tijdstip van de beëindiging aan onderwijs of een beroepsopleiding.
Ad 1 en 2
Er is gekozen voor een verlaging van 10% van de gehuwdennorm voor uitwonende voormalig studenten,
en voor een verlaging van 20% van de gehuwdennorm voor thuiswonende voormalig studenten, omdat
deze percentages aan verlaging de situatie van de ontvangst van studiefinanciering het meest
benaderen.
Het toepassen van een verlaging voor schoolverlaters heeft immers als doel om instroom in de bijstand

7

door schoolverlaters minder aantrekkelijk te maken, door er in ieder geval voor te zorgen dat de hoogte
van de bijstandsuitkering nagenoeg gelijk is aan het totale recht op WSF dat de ex-studerende ontving.
De bedragen WSF waar in de bijstand rekening mee wordt gehouden, staan vermeld in artikel 3:18 Wet
op de Studiefinanciering 2000.
Artikel 5: Anti-cumulatie beding
1. Na toepassing van de artikelen 3 en 4 van deze beleidsregels:
a. bedraagt de uitkering voor de alleenstaande en alleenstaande ouder minimaal 50% van de
gehuwdennorm, tenzij sprake is van een verlaging op grond van de afstemmingsverordening, en
maximaal 70% van de gehuwdennorm;
b. bedraagt de uitkering voor gehuwden minimaal 80% van de gehuwdennorm, tenzij sprake is van een
verlaging op grond van de afstemmingsverordening, en maximaal 100% van de gehuwdennorm.
Artikel 6: Hardheidsclausule
De verlagingen van de bijstandsnorm in deze beleidsregels vinden plaats onverminderd het bepaalde in
artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet.
Artikel 7: Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels verlagingen bijstandsnorm op grond
van artikel 27 en 28 Participatiewet.

VRIJLATING GIFTEN
In artikel 31 lid 2 sub m Participatiewet is opgenomen dat niet tot de middelen van een belanghebbende
worden gerekend, ‘giften voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van
bijstandsverlening verantwoord zijn’. Voor zover giften een structureel karakter hebben, dienen deze als
inkomsten te worden beschouwd, en dienen ze volledig op de bijstandsuitkering in mindering gebracht te
worden.
Eenmalige giften of zeer incidentele giften, dienen – onder bepaalde voorwaarden - als vermogen te
worden aangemerkt. Zie voor de vrijlating daarvan het kopje ‘Vrijlating giften’ in het hoofdstuk
‘Vermogen’.

NORMOMZETTING ALGEMENE BIJSTAND TIJDELIJKE OPNAME IN
INRICHTING
1. Bij opname in een inrichting of ziekenhuis dient de normale uitkeringsnorm van de belanghebbende
van 21 jaar of ouder met eigen huisvesting/huishouding, tot en met de laatste dag van de tweede maand
volgend op de maand van opname, te worden gehandhaafd. Daarna dient de normale uitkeringsnorm
omgezet te worden naar de norm voor verblijf in een inrichting.
2. Bij opname in een inrichting of ziekenhuis dient de normale uitkeringsnorm van de belanghebbende
van 21 jaar of ouder zonder eigen huisvesting/huishouding, tot en met de laatste dag van de eerste
maand volgend op de maand van opname, te worden gehandhaafd. Daarna dient de normale
uitkeringsnorm omgezet te worden naar de norm voor verblijf in een inrichting.
3. Bij gedeeltelijke opname in een inrichting of ziekenhuis, dient de normale uitkeringsnorm voor
belanghebbenden zoals beschreven in lid 1 en 2, na de periode genoemd in lid 1 en 2, naar rato te
worden omgezet naar de norm voor verblijf in een inrichting.
Ad 3 voorbeeld:
Het komt wel eens voor dat een belanghebbende, als onderdeel van de therapie, een aantal dagen per
week thuis of elders verblijft.
Bij een verblijf van 1, 2 of 3 dagen buiten de inrichting, dit kan zowel binnen als buiten de gemeente zijn,
wordt de norm als volgt aangepast:
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5 dagen in inrichting, 2 dagen geheel zelfstandig wonend
5/7 norm inrichting (artikel 23 Participatiewet)
2/7 gewone norm (artikel 21 Participatiewet)
5 dagen in inrichting, 2 dagen inwonend bij kostendelers
5/7 norm inrichting (artikel 23 Participatiewet)
2/7 norm kostendeler (artikel 22a Participatiewet)
Bij een verblijf van 4 dagen of meer buiten de inrichting, buiten de gemeente, dient de uitkering beëindigd
te worden en overgedragen te worden aan de andere gemeente.
Het is verstandig contact op te nemen met deze gemeente om het dossier toe te lichten.

INKOMSTENVRIJLATING
Artikel 1: Soorten inkomstenvrijlatingen
De Participatiewet, IOAZ en IOAW kennen drie mogelijke inkomstenvrijlatingen:
1. De reguliere inkomstenvrijlating;
2. De aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders;
3. De inkomstenvrijlating voor personen met een medische urenbeperking.
Reguliere en aanvullende inkomstenvrijlating
Het recht op de reguliere en aanvullende inkomstenvrijlating zijn op grond van de wet afhankelijk gesteld
van het feit dat de inkomstenvrijlating naar het oordeel van het college moet bijdragen aan de
arbeidsinschakeling.
Het college heeft het standpunt ingenomen, dat het verstrekken van een inkomstenvrijlating per definitie
niet bijdraagt aan de arbeidsinschakeling.
Het kan juist de arbeidsinschakeling richting volledige uitstroom uit de bijstandsuitkering belemmeren:
Door het toepassen van een inkomstenvrijlating, waardoor de financiële situatie van personen verbeterd
wordt, zonder dat ze hiervoor extra inspanning hoeven te leveren, kan de motivatie om meer uren te gaan
werken, onderuit gehaald worden.
Vanaf 1 januari 2015 is er dan ook geen mogelijkheid meer voor het toepassen van de reguliere en
aanvullende inkomstenvrijlatingen uit artikel 31 lid 2 sub n en r Participatiewet, artikel 8 lid 2 en 5 IOAW
en artikel 8 lid 3 en 9 IOAZ.
Artikel 2: Overgangsrecht
Voor de belanghebbenden aan wie voor 1 januari 2015 een inkomstenvrijlating uit artikelen 31 lid 2 sub n
en r Participatiewet, artikel 8 lid 2 en 5 IOAW en artikel 8 lid 3 en 9 IOAZ, is toegekend, wordt
overeenkomstig artikel 17 lid 2 van de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 een
overgangsregeling van maximaal zes maanden toegepast, tot 1 juli 2015:
Een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening, die moet worden beëindigd op grond
van de Re-integratieverordening Participatiewet 2015, behoudt deze voorziening, voor zover wordt
voldaan aan alle voorwaarden, voor de duur
a. van een periode van 6 maanden, gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, of
b. dat deze is verstrekt, als dat korter is dan de periode als bedoeld onder sub a.
Uitstroompremie
In plaats van de mogelijkheid tot het toepassen van een inkomstenvrijlating, wordt de mogelijkheid tot het
verstrekken van een uitstroompremie opnieuw geïntroduceerd.
Zie hierover het beleid onder het kopje ‘Uitstroompremie’.
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Artikel 3: Inkomstenvrijlating medisch uren beperkten
Op grond van artikel 32 lid 2 sub z Participatiewet, artikel 8 lid 7 IOAW en artikel 8 lid 11 IOAZ hebben
belanghebbenden die als medisch uren beperkt zijn aangemerkt, recht op een inkomstenvrijlating van
15% van de verdiende inkomsten, met een maximum van € 124,00 (bedrag per 1-1-2015).
3.1: Wat is medisch uren beperkt
Een belanghebbende is medisch urenbeperkt indien hij voor een geringer aantal uren belastbaar is dan
de normale arbeidsduur. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in
overeenkomstige arbeidsverhoudingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te
vormen.
De medische urenbeperking moet een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg zijn van
ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling.
3.2: Vaststelling medische urenbeperking
De vaststelling dat een belanghebbende een medische urenbeperking heeft, kan:
- Ambtshalve door het college;
- Op schriftelijke aanvraag van belanghebbende
Indien het college, uit verstrekte informatie van belanghebbende, reeds bekende informatie uit het dossier
of anderszins, vermoedt dat er sprake is van een medische urenbeperking, kan het college ambtshalve
besluiten tot het laten vaststellen hiervan.
Anderzijds kan belanghebbende zelf ook schriftelijk verzoeken om te laten vaststellen dat hij medisch
urenbeperkt is.
Een dergelijke aanvraag kan belanghebbende slechts één keer per 12 maanden indienen.
Voor een dergelijke aanvraag hoeft belanghebbende niet een specifiek aanvraagformulier in te vullen,
maar is een schriftelijk en ondertekend verzoek van belanghebbende voldoende.
3.3: Wijze van vaststelling medische urenbeperking
Om vast te kunnen stellen of een belanghebbende medisch urenbeperkt is, doet het College een
schriftelijk verzoek aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor een medische
keuring via http://www.uwv.nl/zakelijk/formulieren-documenten/index.aspx, onder het kopje ‘Aanvragen
indicatie of advies (Participatiewet)’.
Het UWV geeft naar aanleiding van een medisch onderzoek een advies aan het College.
3.4: Aanvang inkomstenvrijlating
Zodra uit het onderzoek van het UWV blijkt dat belanghebbende urenbeperkt is, wordt de
inkomstenvrijlating toegepast, met ingang van:
- Datum onderzoek UWV inzake de vaststelling medische urenbeperking, of
- Indien het onderzoek is aangevraagd op verzoek van belanghebbende, datum aanvraag
belanghebbende.
3.5: Duur van de vrijlating
Deze inkomstenvrijlating kan voor onbeperkte duur toegepast worden:
Mocht de belanghebbende tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aanvullende bijstand nodig hebben
vanwege de medische urenbeperking, dan heeft hij voor de gehele duur van de uitkering ook recht op de
inkomstenvrijlating.
3.6: Verzwegen inkomsten
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Aangezien de wetsartikelen omtrent de inkomstenvrijlating voor structureel medisch uren beperkten het
college geen enkele beoordelingsruimte geeft, kan niet gesteld worden dat bij het verzwijgen van
inkomsten, het recht op inkomstenvrijlating (tijdelijk) komt te vervallen.
Ook als de medisch uren beperkte dus inkomsten heeft verzwegen, blijft hij wettelijk gezien recht hebben
op toepassing van de inkomstenvrijlating.

GEMEENTELIJKE REGELING KREDIETHYPOTHEEK
Artikel 50 van de Participatiewet zegt het volgende inzake het recht op bijstand bij woningbezit:
De belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin bewoonde woning met
bijbehorend erf heeft recht op bijstand, voor zover tegeldemaking, bezwaring of verdere bezwaring van
het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen in redelijkheid niet kan worden verlangd.
Indien er recht op algemene bijstand bestaat, heeft die bijstand de vorm van een geldlening:
a. indien de bijstand over een periode van een jaar, te rekenen vanaf de eerste dag waarover bijstand
wordt verleend, naar verwachting meet bedraagt dan het netto minimumloon, en
b. voor zover het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf hoger is dan het vermogen,
bedoeld in artikel 34 lid 2 sub d
Indien op grond van artikel 50 Participatiewet bijstand in de vorm van een geldlening wordt verleend,
dient belanghebbende hiertoe zekerheid te geven door het vestigen van een hypotheek of recht van
pand.
In artikel 3 lid 6 Participatiewet wordt met een woning gelijkgesteld een woonwagen of een woonschip.
In deze richtlijn wordt voorgesteld om de mogelijkheid tot het vestigen van een hypotheek c.q. recht van
pand te benutten om zodoende meer zekerheid te hebben tot het terugbetalen van de geldlening.
Het verschil tussen hypotheekrecht en pandrecht
Hypotheekrecht en pandrecht zijn beide zekerheidsstellingen. De gemeente heeft bij beide rechten het
recht van parate executie als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt. Een hypotheekrecht kan
alleen gevestigd worden op registergoederen.
Het hypotheekrecht geeft een veel grotere zekerheid dan het pandrecht. Hypotheekrecht wordt gevestigd
door inschrijving van de notariële akte bij het kadaster. Aan vervreemding of belening van het
registergoed, komt iedere keer weer een notaris te pas. Deze moet de kadastrale registers raadplegen.
Een pandrecht wordt geregistreerd bij de Inspectie Registratie en Successie van de Belastingdienst of bij
een notaris. Een probleem bij het pandrecht is dat deze registers niet openbaar zijn. De kenbaarheid voor
derden is daardoor beperkt. Het kan dan ook gebeuren dat een zaak waarop pandrecht rust, wordt
verkocht zonder dat de koper bekend was met het pandrecht.
Bij een registergoed is dat onmogelijk.
Woningen zijn altijd registergoederen.
Voor woonschepen ligt dit anders. Een woonschip kan op grond van artikel 8:790 lid 1 BW ingeschreven
worden in het kadaster. Voor woonschepen met een laadvermogen van 20 ton of meer, en
binnenschepen met een waterverplaatsing van meer dan 10 kubieke meter is registratie verplicht.
Een woonschip voldoet bijna nooit aan deze eisen.
Voor woonwagens geldt dat deze niet geregistreerd kunnen worden in het kadaster. Het vestigen van een
pandrecht is dan de enige optie.
Voorliggende voorziening:
Voordat er een krediethypotheek wordt gevestigd, moet beoordeeld worden of er een kans bestaat dat de
klant zelf bij de bank een (aanvullende) hypothecaire geldlening kan afsluiten. De hypotheekverstrekker

11

zal dan beoordelen of er financiële ruimte is voor (verdere) bezwaring, dus voor een (aanvullende)
hypothecaire geldlening. Als dat niet kan wordt de procedure van krediethypotheek in gang gezet.
Ondanks het ontbreken van een inkomen om de (aanvullende) hypothecaire geldlening af te lossen, zijn
er banken die onder bepaalde voorwaarden een (aanvullende) hypothecaire geldlening af willen sluiten:
- Florius Verzilverhypotheek
- Rabo OverwaardePlan
De klant dient dan ook op deze mogelijkheden gewezen te worden, alvorens over te gaan tot het
verstrekken van bijstand in de vorm van een krediethypotheek..
Artikel 1: Medewerkingsverplichting
1. Bij verlening van bijstand onder verband van hypotheek of pandrecht dient aan de belanghebbende
telkens de verplichting te worden opgelegd dat hij meewerkt aan de vestiging van hypotheek of het stil
pandrecht.
2. Het niet verlenen van de medewerking als bedoeld onder punt 1 heeft tot gevolg, dat een aanvraag
voor bijstand wordt afgewezen/ingetrokken en dat de reeds verstrekte bijstand terstond opeisbaar is.
Artikel 2: Hoogte lening
De hoogte van de geldlening bedraagt ten hoogste de waarde van de woning in het economische verkeer
bij vrije oplevering, verminderd met de daarop drukkende schulden en verminderd met het vrij te laten
vermogen, als bedoeld in artikel 34 lid 2 sub d Participatiewet.
Het gaat dus om de verkoopprijs die zou kunnen worden ontvangen bij een vrije verkoop en lege
oplevering van de woning.
Artikel 3: Vaststelling waarde woning
De Participatiewet schrijft niet voor op welke wijze de waarde van de woning moet worden vastgesteld.
Het college kan hiervoor richtlijnen vaststellen. De hieronder beschreven werkwijze wordt gevolgd:
1. Voor de waardevaststelling kan worden uitgegaan van de meest recente WOZwaardebeschikking die in het kader van de Wet waardering onroerende zaken jaarlijks aan de
eigenaar wordt uitgereikt.
2. Daarbij kan worden aangetekend dat op verzoek van belanghebbende van deze WOZwaardebeschikking kan worden afgeweken, indien belanghebbende van oordeel is dat de
vastgestelde waarde geen recht doet aan de huidige waarde, door bijvoorbeeld een snel
inzakkende markt. De WOZ_waardepeildatum ligt namelijk een jaar voor het kalenderjaar van de
WOZ-waardebeschikking. Als er aanleiding bestaat om van de WOZ-waardebeschikking af te
wijken, wordt een taxateur ingeschakeld.
Omdat het verzoek, om af te wijken, door belanghebbende is gedaan, zijn de kosten van taxatie
in principe voor rekening van belanghebbende.
Belanghebbende kan zelf een taxateur aanwijzen. Deze dient echter wel gecertificeerd te zijn en
vermeld te staan in het taxateursregister VastgoedCert of SCVM.
De waarde van de woning die niet zelf wordt bewoond
Wanneer er sprake is van een woning die belanghebbende of zijn gezin zelf in eigendom bewoont, dan
kan die woning vrij worden opgeleverd. Dat is echter anders bij een woning in eigendom die aan derden
is verhuurd. Vanwege het huurrecht kan die woning in het algemeen niet vrij worden opgeleverd. De
waarde van woningen in verhuurde staat, waarbij vrije oplevering niet mogelijk is, wordt vastgesteld op
60% van de waarde in het economische verkeer bij vrije oplevering.
Indien sprake is van een woning die niet zelf wordt bewoond, maar wordt verhuurd aan derden, is de
vermogensvrijlating van artikel 34 lid 2 sub d Participatiewet echter sowieso niet aan de orde. Hierdoor
zal bijstand (ook in de vorm van een geldlening) over het algemeen niet mogelijk zijn, tenzij aangetoond
kan worden dat er redelijkerwijs (nog) niet over het vermogen in de woning kan worden beschikt, en de
inkomsten uit verhuur lager zijn dan de geldende bijstandsnorm.
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Artikel 4: Kosten taxatie
Als de bijstandsgerechtigde niet de middelen heeft om de taxatiekosten te voldoen, kan hiervoor
bijzondere bijstand worden verleend, die in de regel niet kan worden opgenomen in de bijstand in de
vorm van een geldlening onder verband van krediethypotheek of verpanding. Dit omdat deze bijzondere
bijstand alleen in de vorm van bijstand om niet kan worden verleend, tenzij sprake is van een
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, of indien sprake is van binnenkort te ontvangen middelen
voor dit doel (artikel 48 Participatiewet).
Artikel 5: Bijkomende kosten vestigen krediethypotheek
Voor het vestigen van een krediethypotheek of pandrecht is een beëdigde notaris vereist. De
bijstandsgerechtigde is vrij in zijn keuze welke notaris hij wil inschakelen. Het moet wel een beëdigde
notaris zijn. De notaris stelt op verzoek een krediethypotheekakte of pandovereenkomst op. Hierin moet
het maximale bedrag van de krediethypotheek of verpanding worden opgenomen, de aflossings- en
rentebepalingen, de gestelde zekerheden, de nadere verplichtingen, de gebruikelijke hypotheekbedingen,
de hoofdelijke aansprakelijkheid etc.
Deze akte of overeenkomst moet vervolgens ingeschreven worden in de registers.
Aan al deze handelingen zijn kosten verbonden. Deze aan de vestiging van krediethypotheek of
verpanding gerelateerde kosten moeten in principe door belanghebbende zelf betaald worden.
Is belanghebbende daartoe niet in staat, dan kan daarvoor bijzondere bijstand worden aangevraagd. De
bijzondere bijstand wordt ‘om niet’ verleend, omdat uit artikel 48 lid 2 Participatiewet volgt dat deze
bijzondere bijstand niet in de vorm van een geldlening kan worden verstrekt, tenzij sprake is van een
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid in de bestaansvoorziening, of indien sprake is van
binnenkort te ontvangen middelen om in het bestaan te voorzien.
Mede gelet op artikel 48 kan de bijzondere bijstand ook niet worden meegenomen in de krediethypotheek
of verpanding.
Artikel 6: Hernieuwde bijstandsaanvraag
Indien binnen een periode van 2 jaar na beëindiging van de bijstand in de vorm van een lening (onder
verband van hypotheek of pandrecht) wederom recht op bijstand bestaat, wordt deze verleend met
toepassing van de laatst gevestigde hypotheek c.q. het laatst gevestigde pandrecht.
De periode van 2 jaar gaat dus in op het moment dat de bijstand in de vorm van een lening is beëindigd,
welke niet gelijk hoeft te zijn aan de datum van de beëindiging van de bijstandsuitkering.
De bijstand kan immers, aansluitend op het bereiken van het plafond van de geldlening, doorlopen in
bijstand om niet.
Tenzij forse wijziging in de waarde van de woning (positief of negatief?)
We hanteren hiervoor een drempelbedrag van de netto bijstandsjaarnorm voor een gezin (afgerond naar
boven en inclusief vakantiegeld).
Artikel 7: Jaarlijks opgave restantschuld en rentevorderingen
Aan belanghebbende wordt telkens na afloop van een kalenderjaar een opgave verstrekt van de stand
van de geldlening en van de rentevorderingen.
Artikel 8: Krediethypotheek is volgestort
Als tijdens de verlening van bijstand de maximale hypotheekruimte wordt opgenomen, komt aan de orde
wat er na het bereiken van het maximumbedrag gaat gebeuren.
De uitkering wordt om niet verleend, en er vindt in principe geen nieuwe vermogensbeoordeling plaats
zolang het recht op bijstand doorloopt, of niet langer dan 30 dagen wordt onderbroken.
In het geval er op het moment van volstorting van de krediethypotheek naar verwachting sprake is van
een stijging van de waarde van de woning, kan de gemeente opnieuw de overwaarde in de woning gaan
vaststellen. Uiteraard wordt daarbij de hypothecaire schuld bij de Gemeente als negatief
vermogensbestanddeel meegenomen.
Als daartoe aanleiding bestaat kan er opnieuw bijstand in de vorm van een geldlening, onder verband van
(een nieuwe) krediethypotheek worden verleend.
We hanteren hiervoor een drempelbedrag van de netto bijstandsjaarnorm voor een gezin (afgerond naar
boven en inclusief vakantiegeld).
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Artikel 9: Verkoop en/of vererving van de woning
1. Bij verkoop van de woning, en indien het een echtpaar betreft, bij vererving na overlijden van de
langstlevende echtgenoot, wordt het nog niet afgeloste deel van de geldlening, evenals de onder artikel
11 lid 10 en 11 bedoelde bijgeschreven rente, direct afgelost.
2. Bij verkoop van de woning kan het college wegens bijzondere omstandigheden van medische of
sociale aard dan wel wegens werkaanvaarding elders door belanghebbende, na toepassing van het
gestelde onder lid 1, besluiten een nieuwe geldlening te verlenen voor de aankoop van een andere
woning, eveneens onder verband van hypotheek of pandrecht, tot ten hoogste het bedrag van de onder
lid 1 afgeloste geldlening, onder de voorwaarde dat belanghebbende het na aflossing vrijgekomen
vermogen – met inbegrip van het onder lid 3 bedoelde bedrag – volledig inzet voor de aankoop van de
andere woning.
3. Indien bij verkoop van de woning, op basis van de waarde bij vrije oplevering in het economisch
verkeer, het voor de afrekening beschikbare bedrag lager is dan het resterende bedrag van de geldlening
en van de rentevordering, wordt het verschil kwijtgescholden.
Artikel 10: Einde krediethypotheek of pandovereenkomst
De gevestigde krediethypotheek komt te vervallen als de gemeente met een akte van royement de
verworven zekerheid uit handen geeft. Dit is het geval:
- bij verkoop van de met krediethypotheek of pandrecht bezwaarde woning;
- bij het verlaten van de met krediethypotheek of pandrecht bezwaarde woning;
- nadat de gehele geldlening is afgelost.
Het ondertekenen van de akte van royement betekent een doorhaling in het hypotheekregister. Dit
gebeurt pas als het geleende bedrag inclusief de verschuldigde rente is voldaan.
Artikel 11: Aflossings- en rentebepalingen
1. Aflossing van de geldlening vindt plaats gedurende ten hoogste 10 jaar;
2. De aflossing vangt aan op het moment van beëindiging van de bijstandsverlening, en vindt maandelijks
plaats;
3. Het maandbedrag van de aflossing wordt telkens voor een periode van een jaar vastgesteld;
4. Bij een inkomen als bedoeld in artikel 32 Participatiewet dat niet uitgaat boven 110% van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 3 Participatiewet, wordt geen aflossing gevergd;
5. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven stellen Burgemeester en wethouders, zo nodig
tussentijds, het maandbedrag van de aflossing op een lager dan wel hoger bedrag vast;
6. Bij de omstandigheden als bedoeld in lid 5 wordt rekening gehouden met noodzakelijke, voor eigen
rekening van belanghebbende komende, bijzondere bestaanskosten. Deze worden in mindering gebracht
op het inkomen.
7. Indien belanghebbende tijdens de aflossingsperiode van 10 jaar schuldig nalatig is in het voldoen van
de vastgestelde aflossing, is het nog niet afgeloste deel van de geldlening direct opeisbaar en is daarover
tevens de wettelijke rente verschuldigd;
8. Indien, na afloop van de aflossingsperiode een deel van de geldlening nog niet is afgelost, is vanaf dat
moment maandelijks rente verschuldigd over het nog niet afgeloste deel van de geldlening;
9. De rente is de wettelijke rente, verminderd met 3 procent;
10. Indien belanghebbende naar het oordeel van Burgemeester en wethouders de rente geheel of
gedeeltelijk kan betalen, maar niet kan aflossen, wordt een betaling eerst tot ten hoogste het bedrag van
de verschuldigde maandrente aangemerkt als aflossing en wordt de rente die daardoor niet wordt betaald
bijgeschreven bij het nog niet afgeloste deel van de geldlening;
11. Indien belanghebbende naar het oordeel van Burgemeester en wethouders geen rente kan betalen,
wordt de verschuldigde rente bijgeschreven bij het nog niet afgeloste deel van de geldlening;
12. Over een bijgeschreven rentevordering is geen rente verschuldigd.
Artikel 12: Tenietgaan pand- of hypotheekrechten / verjaring (artikel 3:323 BW)
1. Indien een belanghebbende tijdens de periode waarop recht op bijstand bestaat, geen rente en
aflossing verschuldigd is, geeft het college al bij toekenning van de geldlening uitstel van betaling
gedurende de periode dat algemene bijstand wordt ontvangen, uiterlijk tot het moment dat de woning, de
woonwagen of het woonschip te gelde wordt gemaakt, voor zover dat in de periode van
bijstandsverlening plaatsvindt. Dit ter verlenging van de verjaringstermijn van 20 jaar.
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2. Als een belanghebbende (inmiddels) aflossings- en eventueel renteverplichtingen heeft en die
verplichtingen ook nakomt, erkent hij het recht op betaling en door deze erkenning stuit de verjaring
conform artikel 4:105 Awb.
Woonkostentoeslag
Bijzondere bijstand voor woonkosten kan in de regel niet als geldlening worden verleend. In artikel 50 lid
2 Participatiewet is namelijk alleen opgenomen dat bij vermogen in de eigen woning boven de vrijlating,
de algemene bijstand in de vorm van een geldlening wordt verleend.
Alleen als de noodzaak tot verlening van deze bijzondere bijstand het gevolg is van tekortschietend besef
van verantwoordelijkheid in de bestaansvoorziening, of indien er sprake is van binnenkort te ontvangen
middelen om in het bestaan te voorzien, is op grond van artikel 48 lid 2 Participatiewet deze bijzondere
bijstand in de vorm van een geldlening mogelijk. Een woonkostentoeslag is ook bijzondere bijstand en
kan dus niet meegenomen worden in de krediethypotheek.

PARTTIME ONDERNEMERSCHAP
Volledige uitstroom uit de bijstand naar regulier werk is het ultieme doel, maar in de praktijk voor veel
cliënten niet altijd haalbaar. Soms kunnen tijdelijk werk en deeltijd werk een goede opstap zijn naar
volledige uitstroom. Dat kan zijn in de vorm van loondienst, maar voor sommige cliënten kan ook parttime
ondernemerschap een goed (tijdelijk) alternatief zijn. Klanten die parttime of flexibel werken zijn actief,
doen werkervaring op en verlagen de uitkeringslasten.
Parttime ondernemen is ook een vorm van deeltijdwerken. Vanwege de opkomst van deeltijdbanen,
toenemend gebruik van internet is het op veel manieren mogelijk om parttime te ondernemen, al dan niet
in combinatie met een parttime baan. Het zogenaamde hybride ondernemerschap is erg in opkomst. Niet
elk bedrijfstype is geschikt voor parttime ondernemerschap. Over het algemeen zal het alleen geschikt
zijn bij bedrijfstypen met lage vaste lasten, geen of weinig investeringen en een laag financieel
afbreukrisico.
Bij parttime ondernemers zijn er op basis van praktijkervaringen twee profielen geconstateerd:



Parttime ondernemen is het maximaal haalbare omdat er om wat voor reden dan ook een
volledige werkbelasting niet mogelijk is;
Parttime ondernemen vergroot het netwerk, activeert en vormt een opstap naar een (parttime)
baan of uiteindelijk uitstroom naar volledig ondernemerschap.

Wat is parttime ondernemerschap?
Hieronder wordt verstaan dat de feitelijke werkzaamheden van de belanghebbende (en zijn partner)
maximaal 20 uur per week bedragen.
Als de belanghebbende activiteiten ontwikkelt die meer zijn dan van bescheiden omvang, dient
belanghebbende een keuze te maken:
- Of de activiteiten terugbrengen, óf
- De levensvatbaarheid van de activiteiten laten toetsen middels een aanvraag als starter ingevolge het
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004).
Verplichtingen bij parttime ondernemerschap:
1. De ondernemer moet volledig reëel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Deze verplichting wordt
onvoorwaardelijk opgelegd.
2. De ondernemer moet schriftelijk toestemming vragen bij de klantmanager Werk en de medewerker
Zelfstandigen voor het uitvoeren van parttime ondernemerschap. Dit omdat aan de hand van de criteria
beoordeeld moet worden of er inderdaad sprake is van een bescheiden omvang, er aan de zelfstandige
activiteiten voorwaarden gesteld moeten worden en er nauwkeurige afspraken gemaakt moeten worden
over de verantwoording en verrekening van verdiensten.
3. De ondernemer moet ingeschreven blijven staan als werkzoekende bij het UWV Werkplein.
4. De ondernemer moet volledig beschikbaar zijn voor arbeid in loondienst.
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5. De ondernemer moet actief blijven solliciteren en meewerken aan uitstroom.
6. De ondernemer moet gebruik maken van een aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling.
7. De ondernemer is verplicht om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden.
8. De ondernemer dient periodiek inzicht te geven in zijn activiteiten, tijdsbesteding etc.
9. De ondernemer dient te voldoen aan de wettelijk gestelde vestigingsvereisten voor de activiteiten,
zoals vergunningen etc.
10. De ondernemer dient zich in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel.
11. De ondernemer dient een aparte bankrekening te hebben voor de zakelijke transacties.
12. De ondernemer dient ervoor te zorgen dat de bedrijfskosten in een reële verhouding staan tot de
omzet en dit inzichtelijk te kunnen maken via de boekhouding.
13. Voor investeringen en grote aankopen wordt vooraf toestemming gevraagd aan de medewerker
zelfstandigen.
14. De ondernemer dient de werkzaamheden snel te kunnen beëindigen als er werk wordt aangeboden,
en moet dus geen langdurige verplichtingen of contracten aangaan.
15. De ondernemer dient een boekhouding/administratie te voeren voor de Belastingdienst en de
Gemeente.
16. De ondernemer dient jaarlijks de belastingaangifte te overleggen.
17. De ondernemer mag zich bij de Belastingdienst niet als zelfstandige presenteren, en mag ook geen
zelfstandigenaftrek aanvragen bij de Belastingdienst.
18. De ondernemer dient zijn activiteiten aan te bieden tegen een marktconforme uurprijs.
Inkomstenkorting:
Aan de parttime ondernemer wordt een bijstandsuitkering om niet toegekend.
Maandelijks worden de volledige inkomsten, die opgegeven worden middels een Meldingsformulier
Uitkeringen, op de uitkering in mindering gebracht.
De inkomsten betreffen de omzet minus kosten (exclusief BTW).
Jaarlijks stelt de medewerker zelfstandigen de definitieve berekening van de inkomsten vast.
In de beschikking, waarin toestemming gegeven wordt voor het parttime ondernemerschap dient
opgenomen te worden, dat ingevolge artikel 58 lid 2 sub e Participatiewet de bijstand wordt
teruggevorderd, indien de uiteindelijke inkomsten hoger zijn geweest dan waarmee rekening is
gehouden.
Toegestane bedrijfskosten:
Alleen de noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden
mogen als bedrijfskosten in mindering gebracht worden op de omzet.
Bedrijfskosten moeten aannemelijk gemaakt kunnen worden aan de hand van rekeningen en
bankafschriften. De medewerker zelfstandigen controleert periodiek of de kosten reëel zijn.
Voor investeringen en grote aankopen wordt vooraf toestemming gevraagd aan de medewerker
zelfstandigen.
Herbeoordeling:
Periodiek, minimaal eens per jaar, moet er een heronderzoek plaatsvinden om te beoordelen of de
belanghebbende voldoet aan de verplichtingen, en om de definitieve inkomsten vast te stellen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de medewerker zelfstandigen, in samenwerking met de
klantmanager werk/inkomen.
De arbeidsverplichtingen worden door de klantmanager werk gecontroleerd. Tijdens de onderzoeken zal
ook worden bekeken of de werkzaamheden kunnen worden uitgebreid naar volledig ondernemerschap.
Afstemming:
Als belanghebbende zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen op het gebied van het parttime
ondernemerschap, dan wordt er een maatregel overwogen door de medewerker zelfstandigen.
Als het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld, omdat belanghebbende geen of onvoldoende
informatie geeft over de inkomsten en uitgaven als parttime ondernemer, kan de uitkering worden
beëindigd.
Als belanghebbende zich niet houdt aan de opgelegde re-integratieverplichtingen, beoordeelt de
klantmanager werk of er een maatregel moet worden opgelegd.
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COMPENSATIEREGELING ALLEENSTAANDE OUDERS (zonder recht op
alleenstaande ouderkop ALO)
1. Alleenstaande ouders die hebben verzuimd kindgebondenbudget aan te vragen, hebben geen recht op
de compensatieregeling, omdat zij aanspraak kunnen maken op een passende en toereikende
voorliggende voorziening.
2. Alleenstaande ouders die, buiten hun schuld om, niet in aanmerking komen voor de ALO-kop, en
eveneens niet onder het overgangsrecht vallen, kunnen in aanmerking komen voor de
Compensatieregeling alleenstaande ouders zonder ALO-kop. Hierbij kan onder andere gedacht worden
aan alleenstaande ouders, met een fiscale partner:
- die in een verpleeginstelling woonachtig is
- die in detentie zit
- waarvan het verzoekschrift tot echtscheiding nog niet bij de Rechtbank is ingediend;
3. Het recht op de Compensatieregeling wordt voor bijstandsgerechtigden ambtshalve vastgesteld;
4. Niet-bijstandsgerechtigden kunnen middels een aanvraag levensonderhoud Participatiewet aanspraak
maken op de compensatieregeling.
5 De compensatie wordt voor de duur van maximaal 1 kalenderjaar vastgesteld, waarbij de ingangsdatum
niet kan liggen vóór de datum stopzetting recht op ALO-kop, maar in ieder geval niet vóór 1 januari 2015.
6. De compensatieregeling geldt totdat nieuwe regelgeving bij de Belastingdienst dit overbodig maakt.
7 De ALO-kop bedraagt in 2015 € 3.050,00 per jaar. Het recht op compensatie bedraagt dan ook in 2015
€ 3.050,00 per jaar.
8. De compensatie wordt maandelijks betaalbaar gesteld, ter hoogte van 1/12 x € 3.050,00 =
€ 254,17 per maand.
9. De compensatie wordt verstrekt als algemene bijstand, en is dan ook belast.
Voorbeelden:
1. Mevrouw X geniet op 31 december 2014 een bijstandsuitkering naar de norm voor een alleenstaande.
Op 4 februari 2015 bevalt zij van haar eerste kindje.
De biologische vader van het kindje is niet in beeld.
Mevrouw X kan ingaande 1 maart 2015 aanspraak maken op de ALO-kop van de Belastingdienst.
Over de periode 4 februari 2015 tot 1 maart 2015 valt zij buiten de boot, maar heeft zij wel degelijk
hogere kosten als gevolg van de geboorte van haar kindje.
Over de periode 4 februari 2015 tot 1 maart 2015 kan er ‘extra’ bijstand worden toegekend ter hoogte van
25/28 x € 254,17 op grond van artikel 18 lid 1 Participatiewet.
2. Mevrouw X en meneer Y genieten samen met hun minderjarige kind op 31 december 2014 een
bijstandsuitkering naar de norm voor een gezin.
Op 1 februari 2015 wordt meneer Y in detentie genomen.
Omdat meneer Y de fiscale partner is van mevrouw X, kan zij per 1 februari 2015 geen aanspraak maken
op de ALO-kop van de Belastingdienst.
Zij kan eveneens aanspraak maken op het overgangsrecht, nu zij op 31 december 2014 geen bijstand
ontving naar de norm voor een alleenstaande ouder.
Vanaf de dag dat meneer Y in detentie wordt genomen, kan aan mevrouw X om die reden ‘extra’ bijstand
worden toegekend á € 254,17 per maand op grond van artikel 18 lid 1 Participatiewet, voor de duur van
de detentie van meneer Y.
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BIJSTAND VOOR KINDEREN VAN TIENERMOEDERS (ARTIKEL 16 EN 18
PARTICIPATIEWET)
1. Als passende en toereikende voorliggende voorziening voor het recht op bijstand, wordt de ALO-kop
van de Belastingdienst aangemerkt. Indien de minderjarige ouder hier aanspraak op kan maken, bestaat
er geen recht op bijstand voor het kind van de minderjarige ouder.
2. Indien de minderjarige ouder geen aanspraak kan maken op de ALO-kop van de Belastingdienst als
gevolg van het hebben van een toeslagpartner, én de minderjarige ouder(s) ontvangt/ontvangen
kinderbijslag voor het kind, dan kan er bijzondere bijstand worden verleend met toepassing van artikel 16
Participatiewet ten behoeve van het kind van (een) ouder(s) die minderjarig is/zijn. De bijstand wordt
vastgesteld op de verhoging van de ALO-kop per jaar, die in 2015 maximaal € 3.050,00 bedraagt.
3. De bijstand bedoeld onder lid 2 wordt beëindigd op het moment dat de minderjarige ouder(s) de leeftijd
van 18 jaar heeft/hebben bereikt.
4. De aanvraag voor bijstand bedoeld onder lid 2 moet worden ingediend door de wettelijk
vertegenwoordiger(s) van de minderjarige ouder(s) (meestal de ouders van de minderjarige ouder).
5. Als er bijstand wordt verstrekt ten behoeve van het kind van de minderjarige alleenstaande ouder,
dient er een verhaal onderzoek te worden gepleegd naar de vader van het kind.

BIJSTAND IN RELATIE TOT SCHOLINGSPLICHT JONGEREN 18-27 JAAR
Jongeren tussen de 18 en 27 jaar nemen in de Participatiewet een bijzondere positie in.
Voor hen geldt een aantal aanvullende rechten en plichten. Voor jongeren gelden drie aanvullende
uitsluitingsgronden voor het recht op algemene bijstand.
Uit artikel 13 lid 2 sub c en d van de Participatiewet volgt dat geen recht op algemene bijstand bestaat
voor jongeren:
1. Als de jongere uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen, en in verband daarmee aanspraak heeft
op studiefinanciering;
2. Als de jongere uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen, in verband hiermee geen aanspraak
heeft op studiefinanciering, maar de jongere volgt dit onderwijs niet;
3. Als uit de houding en gedragingen van de jongere ondubbelzinnig blijkt dat hij zijn
arbeidsverplichtingen van artikel 9 Participatiewet, of de aanvullende verplichtingen op grond van artikel
55 Participatiewet, niet wil nakomen.
4 weken wachttijd
In verband met bovenstaande uitsluitingsgronden, krijgen jongeren die zich melden voor bijstand, eerst 4
weken wachttijd, om zelf naar werk en opleidingsmogelijkheden te zoeken.
De verantwoordelijkheid om zich in te schrijven voor een opleiding en studiefinanciering aan te vragen,
ligt bij de jongere zelf. In die eerste 4 weken mag de jongere géén aanvraag voor bijstand indienen.
Doet hij dit toch, dan dient de aanvraag buiten behandeling gesteld te worden op grond van artikel 4:5 lid
1 sub a Awb. In de wachttijd heeft de jongere ook geen recht op ondersteuning richting werk en/of
scholing. Wel kan de jongere tot 23 jaar in de wachttijd van 4 weken verwezen worden naar het RMC /
De Jonge Krijger voor een scholingsadvies. Binnenkort kunnen ook jongeren vanaf 23 jaar weer
verwezen worden naar De Jonge Krijger voor een scholingsadvies.
Alleen als de jongere na de 4 weken wachttijd een aanvraag voor bijstand indient, en zich voldoende
heeft ingespannen om werk te vinden alsook aan kan tonen dat het regulier onderwijs geen
mogelijkheden meer biedt, bestaat recht op algemene bijstand.
Dit geldt ook als de jongere wél een geschikte opleiding heeft gevonden, maar nog niet direct kan
instromen. Tot het moment dat hij met de opleiding kan beginnen, bestaat dan toch recht op algemene
bijstand. Jongeren die een WW-uitkering ontvangen, hebben eveneens een wettelijke wachttijd van 4
weken, maar mogen zich al vanaf 4 weken voor het einde van de WW-uitkering melden voor bijstand.
Hun 4 weken wachttijd valt hierdoor samen met de laatste 4 weken van hun WW-uitkering.
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’s Rijks kas bekostigd onderwijs
Van jongeren wordt verwacht dat ze de mogelijkheden binnen het reguliere onderwijs zoveel mogelijk
benutten, om daar mee hun kansen op de arbeidsmarkt arbeid te vergroten. Onder ’s rijks kas bekostigd
onderwijs worden in ieder geval alle opleidingen in het regulier middelbaar-, en beroepsonderwijs
geschaard. Het is aan het college om te bepalen wanneer een jongere geacht wordt ‘zijn mogelijkheden
binnen het reguliere onderwijs zoveel mogelijk te hebben benut’.
Het college heeft zich hierbij op het volgende standpunt gesteld:
1. Indien de jongere nog geen startkwalificatie heeft, zijn de mogelijkheden tot het volgen van regulier
onderwijs nog niet voldoende benut;
2. Een startkwalificatie is een diploma op HAVO-, VWO- of MBO2-niveau;
3. Indien de arbeidsmarktmogelijkheden, ondanks het hebben van een startkwalificatie, door bijvoorbeeld
de studierichting, onvoldoende zijn, en de arbeidsmogelijkheden middels het volgen van een nieuwe
studie worden vergroot, dan wordt gesteld dat nog niet alle mogelijkheden tot het volgen van regulier
onderwijs voldoende zijn benut.
Ad. 3:
Op studieperspectief.nl kun je per studie (en per regio) zien hoe het perspectief op werk is.
Om jongeren te helpen om de juiste opleiding te kiezen, kun je ze verwijzen naar De Jonge Krijger, het
ROC of naar de website studiekeuze123.nl.
Is beoordeeld dat de jongere nog mogelijkheden binnen het regulier bekostigd onderwijs heeft, dan zijn er
verschillende mogelijkheden:
Wel recht op Studiefinanciering
Studiefinanciering wordt als een passende en toereikende voorliggende voorziening beschouwd,
op grond waarvan er geen reden bestaat tot het verstrekken van algemene bijstand.
Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een basislening, een aanvullende beurs of aanvullende
lening, en een studentenreisproduct.
Voor studenten in het hoger onderwijs, bestaat er bovendien recht op een collegegeldkrediet.
Als de jongere geen aanspraak meer kan maken op een basisbeurs en een aanvullende beurs, maar wel
nog gebruik kan maken van een studielening, dan kan hij dus nog aanspraak maken op studiefinanciering
zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 sub c Participatiewet, en heeft hij daarmee geen recht op algemene
bijstand.
Geen recht op Studiefinanciering
Heeft de jongere geen recht op studiefinanciering (maar bijvoorbeeld alleen op WTOS), dan zijn er weer
twee mogelijkheden:
1. De jongere volgt het onderwijs niet
Als de jongere nog zo’n door het Rijk gefinancierde opleiding kan volgen, zonder dat er dus recht op
studiefinanciering bestaat, maar hij doet dit niet, dan bestaat er evenmin recht op algemene bijstand.
Denk hierbij aan de mogelijkheid tot het volgen van een Beroeps Begeleidende Leerweg-opleiding (BBL),
waarvoor immers geen recht op studiefinanciering bestaat, of het volgen van voortgezet onderwijs, maar
ondanks de mogelijkheid volgt de jongere de betreffende opleiding niet.
2. De jongere volgt het onderwijs wel
Volgt een jongere onderwijs en heeft hij, ondanks een eventuele WTOS-tegemoetkoming, onvoldoende
bestaansmiddelen, dan kan hij eventueel toch in aanmerking komen voor algemene bijstand. Denk hierbij
eveneens aan de situatie waarin het maximale recht op WSF (inclusief rentedragende lening) reeds is
verbruikt. Het college bepaalt dan in het individuele geval uiteraard wel of de opleiding die wordt gevolgd
noodzakelijk is, en of de opleiding niet in de weg staat aan de re-integratiemogelijkheden van de jongere.
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Wanneer ‘kun’ je ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgen?
De wetgever heeft niet toegelicht wat precies wordt bedoeld met het ‘kunnen volgen’ van ’s Rijks kas
bekostigd onderwijs. Uit de uitspraken van verschillende rechtsorganen tot nu toe, kan afgeleid worden
dat er bij de vraag of er ’s Rijks kas bekostigd onderwijs gevolgd ‘kan worden’, een aantal aspecten in
ogenschouw genomen moeten worden:
1. Is er sprake van een ‘technisch’ kunnen volgen van ’s Rijks kas bekostigd onderwijs?
Als een jongere wel onderwijs kan volgen, maar feitelijk nog niet kan instromen op het moment dat hij
zich meldt voor bijstand, dan kan de bijstand niet worden geweigerd op grond van artikel 13 lid 2 sub c
Participatiewet. De jongere heeft in dat geval recht op bijstand, tot het moment dat hij feitelijk in kan
stromen in de opleiding. De uitkering kan echter niet worden toegekend voor bepaalde tijd, tot het
moment van de eerstvolgende instroomgelegenheid.
Bij het eerstvolgende instroommoment dient beoordeeld te worden of de uitkering inderdaad beëindigd
kan worden, omdat de jongere per die datum ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen.
2. Kan de verplichting tot het volgen van ’s Rijks kas bekostigd onderwijs in redelijkheid van de jongere
worden gevergd?
Het college is van mening dat in de volgende gevallen niet in redelijkheid van de jongere gevergd kan
worden dat hij ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt:
a) De jongere kan aantonen dat hij niet de capaciteiten heeft om een opleiding (op hoger niveau)
met goed resultaat te kunnen afronden (bijvoorbeeld middels een negatief bindend studieadvies
of een verklaring van een functionaris van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig
Schoolverlaters)
b) De jongere zit in de WSNP en kan aantonen dat hij geen toestemming van de bewindvoerder
krijgt om een opleiding te volgen, waarmee hij afhankelijk zou zijn van studiefinanciering. In zo’n
geval is het niet redelijk om te eisen dat de jongere een rijks kas bekostigde opleiding gaat
volgen. Wel dient in zo’n geval te worden onderzocht of er mogelijkheden tot het volgen van een
BBL-opleiding zijn. Aan een BBL-opleiding is immers geen studiefinanciering verbonden,
waardoor er dus ook geen nieuwe schulden worden opgebouwd.
c) De jongere volgt een (deeltijd)dagbehandeling, waardoor hij niet volledig beschikbaar is voor het
volgen van een voltijd-opleiding;
d) De jongere heeft fysieke en/of geestelijke beperkingen, waardoor hij (op dit moment) niet
belastbaar is voor het volgen van een voltijd-opleiding;
e) De jongere heeft reeds een opleiding afgerond, waarbij hij minimaal een startkwalificatie heeft
behaald, en het volgen van een nieuwe opleiding zou de arbeidsmarktmogelijkheden niet
aanzienlijk vergroten.
Ad e;
Bij het opleggen van de scholingsverplichting aan een jongere met een startkwalificatie, moet gekeken
worden naar de kansen op de arbeidsmarkt, die de jongere heeft met zijn reeds behaalde kwalificatie.
Mocht blijken dat de jongere met zijn huidige kwalificatie nog onvoldoende mogelijkheden heeft om aan
het werk te geraken, dan laat het bezit van de startkwalificatie onverlet dat van de jongere nog
redelijkerwijs gevergd kan worden dat hij een uit ’s Rijks kas bekostigde vervolgopleiding volgt, die een
toegevoegde waarde levert aan de kansen op de arbeidsmarkt.
Voorbeeld:
Een jongere met een Havo-diploma beschikt over een startkwalificatie. Het is echter aannemelijk dat zijn
kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot door het volgen van een MBO- of HBO-opleiding,
waardoor het volgen van een dergelijke studie in beginsel van deze jongere kan worden verlangd.
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VERMOGEN
BEGRIP VERMOGEN
Onder vermogen verstaat de Participatiewet:
a. De waarde van de bezittingen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan
beschikken, verminderd met de aanwezige schulden;
b. Middelen die worden ontvangen in de periode waarover algemene bijstand is toegekend, voor zover
deze geen inkomen betreffen als bedoeld in de artikelen 32 en 33.
Vermogen van gezinsleden
Hoofdregel is dat de bijstand wordt verstrekt als gezinsbijstand. Voor de vaststelling van het vermogen
betekent dit dat de vermogensbestanddelen van alle personen die tot het gezin behoren meetellen.
Gezinsleden in de zin van de Participatiewet zijn de echtgenoot of partner en de ten laste komende
kinderen.
Vermogen niet-rechthebbende partner
Ook indien de echtgenoot of partner van de bijstandsgerechtigde geen recht heeft op bijstand, telt zijn
vermogen mee. De niet-rechthebbende echtgenoot of partner behoort immers tot het gezin van de
bijstandsgerechtigde (artikel 4 sub c Participatiewet).
Heeft één van beide partners geen recht op bijstand, dan telt zijn vermogen dus mee, en geldt de
vermogensgrens van gehuwden.
Huwelijkse voorwaarden
Ook ingeval van huwelijkse voorwaarden dient het vermogen van de (niet-rechthebbende) echtgenoot of
partner bij de beoordeling van het vermogen te worden betrokken.

VASTSTELLING VERMOGEN BIJ AANVANG BIJSTAND
Het vermogen wordt bij aanvang van de bijstand vastgesteld conform de wettelijke regeling van artikel 34
Participatiewet.
Dit betekent dat voor de vaststelling van het vermogen, de waarde van de bezittingen waarover de
alleenstaande of het gezin per datum aanvraag beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, wordt
verminderd met de aanwezige schulden.
Hierbij zijn de volgende zaken van belang:
1. In beginsel worden alle bezittingen op het moment van aanvang van de bijstand in aanmerking
genomen, ongeacht de herkomst daarvan. De wet spreekt hier over ‘bezittingen’ in plaats van
‘middelen’. Dit heeft als gevolg dat de vrijlatingsbepalingen van artikel 31 lid 2 Participatiewet hier
niet op van toepassing zijn (met uitzondering van artikel 31 lid 2 sub o Participatiewet).
2. De specifieke vermogensvrijlatingen uit artikel 34 lid 2 Participatiewet zijn uiteraard wel van
toepassing.
3. Niet alle schulden tellen mee bij de vaststelling van het vermogen. Om een schuld mee te kunnen
laten tellen moet deze voldoen aan bepaalde eisen (zie hieronder).
4. De feitelijke stand van het vermogen bij aanvang van de bijstand is bepalend. Mutaties die
voorafgaande aan de bijstand hebben plaatsgevonden, blijven voor de vaststelling van de hoogte
van het vermogen buiten beschouwing. Wel kunnen deze leiden tot het verlagen van de bijstand
wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.
5. De volledige som van de saldi van alle bankrekeningen wordt toegerekend aan het vermogen:
Het college kiest er voor om geen rekening te houden met eventuele vaste lasten die nog van het
saldo van een lopende rekening betaald moet worden.
6. Bij de vaststelling van het vermogen wordt geen rekening gehouden met toekomstige uitgaven
(bijvoorbeeld in verband met verhuizing en woninginrichting).
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VASTSTELLING VERMOGEN TIJDENS DE BIJSTAND
Het vermogen dat je bij aanvang van de bijstand hebt vastgesteld, blijft uiteraard niet stabiel.
Positief vermogen wordt besteed, er komen schulden bij, of belanghebbende ontvangt vermogen.
Het vermogen wordt zowel door de positieve als de negatieve mutaties beïnvloed. De restant
vermogensvrijlating wordt echter uitsluitend beïnvloed door vermogenstoename. Tijdens de
bijstandsverlening moet het college bij eventuele heronderzoeken, tussentijdse onderzoeken en
beëindigingsonderzoeken controleren in hoeverre het vermogen van de belanghebbende is gewijzigd, en
in hoeverre deze wijzigingen gevolgen hebben voor het recht op algemene bijstand. Om tot een werkbare
methode te komen, heeft het college er voor gekozen om het vermogen tijdens de bijstand alleen
opnieuw vast te stellen bij vermogensmutaties vanaf € 150,00. Hierdoor wordt voorkomen dat minimale
mutaties in het vermogen – die veelal niet zullen leiden tot beëindiging van het recht op bijstand – zorgen
voor een grote administratieve belasting in de uitvoering.
Bij een nieuwe vaststelling van het vermogen tijdens de bijstand dient de actuele vermogensgrens in acht
genomen te worden, en niet de bij aanvang van de bijstand geldende vermogensgrens. Voor de
vaststelling van het vermogen tijdens de bijstandsverlening heeft de wetgever gekozen voor een
onduidelijk en ingewikkeld systeem.
De wijze waarop het college artikel 34 Participatiewet moet toepassen is niet helder. Dit komt doordat
sommige bepalingen van artikel 34 Participatiewet leiden tot een toepassing, waarbij steeds naar het
actuele vermogenssaldo moet worden gekeken (lid 1 aanhef, en onderdeel a, lid 2 aanhef en onderdeel
a, c, d en e) en andere bepalingen juist weer zouden moeten leiden tot een staffelmethode (lid 1 aanhef
en onderdeel b, lid 2 aanhef en onderdeel b en lid 4).
Aangezien een tekstconforme toepassing van artikel 34 Participatiewet niet mogelijk is, en ook het
aansluiten bij de bedoelingen van de wetgever niet mogelijk is – nu ook hier interpretatieverschillen
mogelijk zijn – zal het college een keuze moeten maken voor het toepassen van een praktische methode
om het vermogen tijdens de bijstandsverlening vast te stellen.
Voor de vaststelling van het vermogen tijdens de bijstand heeft het college voor de volgende methode
gekozen:
1. Uitgangspunt is het vermogenssaldo en het restant vrij te laten vermogen van de vorige
vermogensvaststelling
2. De ontvangen vermogensbestanddelen (voor zover niet vrijgelaten op grond van artikel 31 lid 2
en artikel 34 lid 2 Participatiewet) worden hierbij opgeteld
3. Het saldo van alle openstaande schulden (ook nieuwe schulden) wordt hiervan afgetrokken
4. Eventuele waardevermeerdering van de bezittingen die bij de vorige vermogensvaststelling
aanwezig waren, wordt hierbij opgeteld
5. De som van 1 tot en met 4 is de vermogensaanwas
6. Het vermogenssaldo + de vermogensaanwas = nieuw vermogenssaldo
7. Het restant vrij te laten vermogen zoals vastgesteld bij de vorige vermogensvaststelling + het
verschil tussen de ‘oude’ vermogensgrens en de actuele vermogensgrens - de
vermogensaanwas = nieuw restant vrij te laten vermogen
Na nieuwe vaststelling overschrijding vermogensgrens
Indien de vermogensgrens als gevolg van de nieuwe vermogensvaststelling wordt overschreden, dan
heeft dit tot gevolg dat het recht op bijstand beëindigd dient te worden.
Dit geldt eveneens in het geval dat het feitelijke vermogen nog steeds negatief is.
De CRvB heeft in zijn uitspraak van 23 december 2008 (CRvB 23-12-2008, nr. 07/3951 WWB) namelijk
uitgesproken, dat een negatief of op nihil vastgesteld aanvangsvermogen niet betekent dat daarmee de
vermogensgrens uit artikel 34 lid 3 Participatiewet kan worden opgerekt.
De resterende vermogensruimte kan dus nooit groter zijn dan de op moment van de aanvang van
bijstandsverlening toepasselijke vermogensgrens.
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De consequentie hiervan is, dat als de vermogensgrens wordt overschreden door een latere ontvangst
van vermogensbestanddelen, het recht op bijstand moet worden beëindigd, ongeacht het eventuele
actuele negatieve vermogenssaldo.
Voorbeeld
Vermogensgrens bij aanvang bijstand (2004)
Vermogen bij aanvang bijstand
Resterende vermogensvrijlating bij aanvang bijstand

€ 10.130,00
€ 21.500,00 negatief
€ 10.130,00

Belanghebbende ontvangt in 2006 een erfenis van € 15.000,00.
Er is 1 nieuwe schuld van € 1.000,00 bij gekomen.
Er is niet afgelost op bestaande schulden.
Restant vermogensvrijlating was
Verhoging maximum vermogensgrens 2006 (€ 10.360,00 - € 10.130,00)
Aanwas (Erfenis – nieuwe schuld)
Overschrijding maximum vermogensgrens

€ 10.130,00
€
230,00 +
€ 14.000,00 € 3.640,00

Het feitelijke vermogen kan als volgt worden vastgesteld:
Vermogen bij aanvang bijstand
Erfenis
Toename schulden
Feitelijk actueel vermogen

€ 21.500,00 negatief
€ 15.000,00 +
€ 1.000,00 € 7.500,00 negatief

NB.
Ondanks het feitelijk negatieve actuele vermogen dient toch het recht op bijstand beëindigd te
worden wegens het overschrijden van de vermogensgrens met € 3.640,00.
Het college heeft besloten om deze lijn van de CRvB te volgen, omdat belanghebbende door de
vermogensaanwas feitelijk beschikt over een vermogen, boven de toegestane vermogensgrens.
Dat er daartegen over nog schulden staan, wil niet zeggen dat het vermogen – waarmee in het
levensonderhoud kan worden voorzien – ook daadwerkelijk wordt aangewend om de schulden af te
lossen.
Verder geldt dat er voor belanghebbenden met schuldenproblematiek voldoende mogelijkheden zijn om
van de schulden af te komen (middels schuldhulpverlening, WSNP), waardoor er onvoldoende grond is
om belanghebbenden met schulden te bevoordelen ten opzichte van mensen die geen schulden hebben,
en tijdens de bijstand maken.
Let wel!
Opgemerkt dient te worden dat, ondanks beëindiging van de uitkering in bovenstaand geval wegens
overschrijding van de vermogensgrens, belanghebbende op grond van artikel 45 lid 3 Participatiewet na
30 dagen opnieuw bijstand zou kunnen aanvragen, bij welke aanvraag het vermogen dan opnieuw moet
worden vastgesteld op de wijze als bij aanvang van de bijstand. Zou dan blijken dat belanghebbende zijn
vermogensaanwas heeft benut voor het aflossen van zijn schulden, dan kan hij inderdaad opnieuw voor
bijstand in aanmerking komen. Blijkt dat belanghebbende zijn vermogensaanwas NIET heeft benut voor
het aflossen van zijn schulden, maar de vermogensaanwas desondanks binnen een maand te hebben
ingeteerd, dan dient er een maatregelbeoordeling gemaakt te worden inzake ‘tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid’.

VASTSTELLING VERMOGEN NA ONDERBREKING BIJSTAND
Als belanghebbende gedurende een periode geen beroep op algemene bijstand heeft gedaan, kunnen
zich twee situaties voordoen:
1. De periode waarmee de algemene bijstand is onderbroken bedraagt minder dan 30 dagen.
In een dergelijk geval behoeft het vermogen niet opnieuw vastgesteld te worden, tenzij uit de te
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overleggen bankgegevens van die periode van onderbreking blijkt dat er significante vermogensmutaties
hebben plaatsgevonden in het vermogen, die duiden op een vermogensaanwas.
2. De periode waarmee de algemene bijstand is onderbroken bedraagt ten minste 30 dagen. Er is sprake
van een nieuwe periode van bijstandsverlening. Het vermogen dient net als bij een nieuwe aanvraag te
worden vastgesteld.
De periode van 30 dagen is opgenomen in artikel 45 lid 3 sub a Participatiewet.

VASTSTELLING VERMOGEN BIJ BIJZONDERE BIJSTAND
De vaststelling van het vermogen in het kader van de bijzondere bijstand geschiedt op dezelfde wijze als
bij de algemene bijstand.

VASTSTELLING VERMOGEN NA VERHUIZING VANUIT ANDERE GEMEENTE
Indien een belanghebbende afkomstig is uit een andere gemeente, waar ook bijstand werd ontvangen, en
er minder dan 30 dagen zitten tussen de beëindiging van de bijstand in de gemeente van vertrek, en de
toekenning van de bijstand in onze gemeente, hoeft het vermogen niet opnieuw te worden vastgesteld,
en wordt aangesloten bij de vermogensvaststelling en het restant vrij te laten vermogen zoals vastgesteld
door de vertrekkende gemeente.
Hiervoor gelden wel de volgende voorwaarden:
- Er zijn door de verhuizingen geen wijzigingen opgetreden in de hoogte van de vermogensgrens;
- Er zijn uit de bankafschriften over de eventuele onderbrekingsperiode geen significante
vermogensmutaties af te leiden, wat door een vermogensaanwas zou kunnen zijn veroorzaakt;
- Er is geen reden om te twijfelen aan de juistheid van het vastgestelde vermogen, en bijbehorende
vermogensgrens door de vertrekkende gemeente.

VASTSTELLING VERMOGEN BIJ WIJZIGING LEEFVORM
Wanneer tijdens de periode van bijstandsverlening de gezinssamenstelling van een belanghebbende
wijzigt, dan kan dit tevens gevolgen hebben voor het vermogen.
De wijze waarop bij wijzigingen in de gezinssamenstelling het vermogen en het restant vrij te laten
vermogen vastgesteld moet worden, is niet in de Participatiewet geregeld.
Onderstaande richtlijn geeft aan hoe wordt omgegaan met de vaststelling van het vermogen en de
vermogensgrens bij een wijziging van de gezinssituatie:
Van alleenstaande naar gezin:
Het grensbedrag van de maximale vermogensvrijlating wordt vanaf de wijzigingsdatum opgetrokken naar
het grensbedrag van een gezin. Het feitelijke positieve vermogen van de nieuwe partner bij aanvang van
de samenwoning wordt als vermogenstoeval (vermogenstoename) bij het reeds vastgestelde vermogen
van de ander op geboekt.
Van alleenstaande ouder naar gezin:
Het grensbedrag van de maximale vermogensvrijlating verandert niet. Het feitelijke positieve vermogen
van de nieuwe partner bij aanvang van de samenwoning wordt als vermogenstoeval op geboekt.
Als de nieuwe partner ook een bijstandsuitkering heeft, dan wordt niet het feitelijke vermogen
meegenomen, maar worden de gegevens over het laatst vastgestelde vermogen van de nieuwe partner,
samengevoegd bij het laatst vastgestelde vermogen van de voorheen alleenstaande ouder.
Van alleenstaande naar alleenstaande ouder:
Het grensbedrag van de maximale vermogensvrijlating wordt vanaf de wijzigingsdatum opgetrokken naar
het hoge bedrag. Bij een geboorte hoeft geen nader vermogensonderzoek gedaan te worden.
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Van gezin naar alleenstaande:
Het grensbedrag van de maximale vermogensvrijlating wordt vanaf de wijzigingsdatum verlaagd naar het
grensbedrag voor een alleenstaande.
Het laatst vastgestelde vermogen van de partners tezamen wordt naar rato verdeeld tussen beide
partners.
Van gezin naar alleenstaande ouder:
Het grensbedrag van de maximale vrijlating blijft gehandhaafd.
Het laatst vastgestelde vermogen van de partners tezamen wordt naar rato verdeeld tussen beide
partners.
Van alleenstaande ouder naar alleenstaande:
Het grensbedrag van de maximale vermogensvrijlating wordt vanaf de wijzigingsdatum verlaagd naar het
grensbedrag voor een alleenstaande. Als het eerder vastgestelde vermogen van de ouder hoger is dan
het grensbedrag voor een alleenstaande, dan wordt geen verplichte intering van het vermogen opgelegd,
aangezien er geen sprake is van een feitelijke vermogenstoename op dat moment (eens vrijgelaten blijft
vrijgelaten).
Houdt bij de vaststelling van het vermogen wel rekening met het volgende:
1. De hoogte van de vermogensgrens is gelijk aan de actuele vermogensgrens die geldt voor de
nieuwe leefvorm van belanghebbende.
2. Bij de vaststelling van het vermogen dient wel een aftrek plaats te vinden in verband met
spaargelden opgebouwd tijdens de bijstandsperiode.
Vermogen bij co-ouderschap:
Wanneer sprake is van co-ouderschap, waarbij beide ouders elk voor een per individueel geval bepaald
deel van de week het ouderlijk gezag over de kinderen tot 18 jaar uitoefenen, wordt de
vermogensvrijlating uit artikel 34 lid 3 sub b Participatiewet toegerekend aan de ouder bij wie het kind
volgens het GBA staat ingeschreven.

SCHULDEN
Voorwaarden meetellen schulden
Om een schuld mee te kunnen nemen bij de vaststelling van het vermogen, moet een schuld aan een
aantal voorwaarden voldoen:
1. Het feitelijk bestaan van de schuld is voldoende aannemelijk gemaakt.
De belanghebbende zal het bestaan van de schuld moeten aantonen, bij voorkeur door middel van een
daartoe opgemaakte overeenkomst of akte van schuldbekentenis.
Ook kan het college bij twijfel verlangen dat de belanghebbende aantoont dat hem de hoofdsom van de
schuld daadwerkelijk ter hand is gesteld (CRvB 25-06-2002,nrs. 99/5108 NABW).
Niet van belang is op welke termijn de belanghebbende verplicht is tot terugbetaling: De schuld hoeft niet
onmiddellijk opeisbaar te zijn. Er dient slechts een daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling te
bestaan, die belanghebbende aan moet kunnen tonen.
Met een schuld die nog niet onomstotelijk vaststaat, omdat belanghebbende deze in rechte heeft betwist,
kan pas rekening gehouden worden als vast komt te staan dat belanghebbende daadwerkelijk tot die
terugbetaling verplicht is.
2. Er moet aan de schuld een daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling zijn verbonden.
Aan een lening is een daadwerkelijke terugbetalingsverplichting verbonden, indien uit de
schuldbekentenis blijkt dat de vordering op een bepaalde datum opeisbaar wordt, en dan een
afbetalingsverplichting ontstaat.
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Indien de terugbetalingsverplichting afhankelijk is gesteld van een toekomstige onzekere gebeurtenis,
dan is niet aan deze voorwaarde voldaan. Bekende voorbeelden zijn:
- terugbetaling zodra dit financieel mogelijk is
- terugbetaling indien er bij de verkoop van de woning na aflossing van de hypotheek nog geld overblijft
Schulden aangegaan na aanvang bijstand
Bij de vermogenstoets geldt dat rekening gehouden wordt met schulden, ongeacht of die bij aanvang van
de bijstand aanwezig zijn, dan wel tijdens de bijstandsverlening zijn ontstaan. Nieuwe schulden leiden
echter niet tot extra vermogensruimte.
De vermogensruimte kan maar eenmalig worden benut.
Studieschulden WSF
Gelet op de bepalingen inzake aflossing van studieschulden (die afhankelijk wordt gesteld van de
draagkracht en waarbij na een bepaalde termijn kwijtschelding plaats kan vinden) tellen studieschulden in
het kader van de WSF 2000 niet mee als schulden bij de vaststelling van het vermogen. Dit is anders,
indien een belanghebbende reeds in de aflosfase bij de DUO zit, en zijn termijnbedragen niet betaalt. De
niet betaalde termijnbedragen zijn in dat geval direct opeisbaar, en de inning van deze termijnbedragen
worden door DUO in dat geval vaak overgedragen aan een deurwaarder of incassobureau. De niet
betaalde termijnbedragen worden wél aangemerkt als schuld voor de bijstand.
Aflossing en kwijtschelding van schulden
Schulden worden bij de vaststelling van het vermogen alleen meegenomen indien het feitelijke bestaan
ervan aannemelijk is en er een daadwerkelijke terugbetalingsverplichting aan vast zit.
Schulden leiden dus tot een lager vermogen.
Keerzijde van de medaille is dat aflossing en kwijtschelding van schulden moet leiden tot een hoger
vermogen. Het niet meenemen van aflossing en kwijtschelding van schulden zou belanghebbenden met
schulden anders blijvend bevoordelen ten opzichte van belanghebbenden zonder schulden.
Dit is onbillijk en niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.
Indien schulden worden afgelost met ontvangsten van vermogen, dan leidt de aflossing niet tot een hoger
vermogen.
Terugvorderingsschulden
Bij een terugvordering is er pas sprake van een schuld indien het college daadwerkelijk een
terugvorderingsbesluit heeft genomen.

VRIJGELATEN VERMOGEN BINNEN GEMEENTELIJKE KADERS
Vrijlating smartengeld en schadevergoeding
In artikel 31 lid 2 sub l is opgenomen dat bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen en
vergoedingen voor materiële en immateriële schade, niet als middel voor de bijstand worden aangemerkt.
Of schadevergoedingen, die niet in deze regeling zijn opgenomen, ook niet als middel voor de bijstand
moeten worden aangemerkt, dient door het college bepaald te worden.
Hieronder is uitgewerkt hoe met dit soort schadevergoedingen omgegaan moet worden.
Plicht tot het verstrekken van informatie
Belanghebbende moet zelf aantonen of aannemelijk maken wat de herkomst van zijn middelen is. Hij zal
dus bijvoorbeeld aan de hand van een schadevergoedingsovereenkomst moeten aantonen uit welke
componenten de schadevergoeding is opgebouwd.
Welk deel vrijlaten
Bij een schadevergoeding moet beoordeeld worden in hoeverre (gedeeltelijke) vrijlating van deze
vergoeding uit oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is.
Over wat dan verantwoord is, heeft de wetgever geen nadere regels gesteld.
Jurisprudentie heeft als richtlijn gegeven dat het vrijlaten van 1/3 deel van een immateriële
schadevergoeding/smartengeld redelijk is (CRvB 02-12-2003, nr 00/4343 nAbw).
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Deze richtlijn wordt door het college overgenomen.
Periode van in aanmerking nemen
In het algemeen moet een aanspraak op een schadevergoeding wegens een ongeval worden
toegerekend aan de periode die aanvangt vanaf de datum van het ongeval.
Een schadevergoeding voor geleden materiële schade kan in principe vrijgelaten worden, nu hier
concrete materiële schade tegenover zal staan (bijvoorbeeld reiskosten, advocaatkosten, autoschade
etc.).
Indien er echter materiële schadevergoeding wordt toegekend wegens kosten van loonderving, dienen
deze middelen wel als inkomsten op de uitkering in mindering gebracht te worden, indien:
- De kosten van loonderving binnen de bijstandsperiode vallen;
- De inkomsten voor loonderving lager zijn dan de bijstandsnorm.
Als uit de schadevergoedingsovereenkomst niet blijkt over welke periode er schadevergoeding voor het
derven van inkomsten is toegekend, lijkt het redelijk om te veronderstellen dat deze periode loopt vanaf
de datum ongeval, tot het moment dat belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Indien de schadevergoeding voor kosten van loonderving betrekking heeft op gemiste inkomsten
voorafgaande aan de periode van de bijstand, dient deze vergoeding volledig aangemerkt te worden als
vermogen.
Vrijlating giften
In artikel 31 lid 2 sub m Participatiewet is opgenomen dat niet tot de middelen van een belanghebbende
worden gerekend, ‘giften voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van
bijstandsverlening verantwoord zijn’.
Het college is van oordeel dat vrijlating van giften uit een oogpunt van bijstandsverlening in de volgende
gevallen verantwoord is:
- Een gift mag éénmalig vrijgelaten worden, voor zover de gift de hoogte van de toepasselijke
bijstandsnorm niet te boven gaat, en de gift niet bestemd is voor kosten waarin de algemene bijstand
voorziet;
- Voor zover de éénmalige gift de hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm wel te boven gaat, dient het
meerdere boven de bijstandsnorm wel aangemerkt te worden als middel voor de bijstand. Dit zal in de
meeste gevallen moeten leiden tot het opnieuw vaststellen van het vermogen;
- Giften met een bepaalde kostenbestemming, waarvoor niet in de algemene bijstand is voorzien, kunnen
– naast bovenstaande regels – ook reden zijn om deze niet als middel voor de bijstand te beschouwen.
Voor zover ontvangen giften een structureel karakter hebben, dienen de middelen als inkomen
aangemerkt te worden.
Zie in verband hiermee het kopje ‘Vrijlating giften’ onder hoofdstuk Inkomen.
Vrijlating waarde auto’s, motoren, boten, caravans
Auto’s, motoren, boten en caravans gelden als bezittingen die meetellen voor de vermogensvaststelling.
Op grond van constante jurisprudentie geldt dat een auto, motor, boot of caravan tot het vermogen van
de belanghebbende behoort, indien hij daar daadwerkelijk de beschikking over heeft, dan wel
redelijkerwijs over kan beschikken.
Op grond van artikel 34 lid 2 sub a Participatiewet worden bezittingen in natura, die naar hun aard en
waarde algemeen gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de omstandigheden van de persoon en gezin,
noodzakelijk zijn, niet als vermogen in aanmerking genomen.
De wetgever heeft hieronder ook auto’s geschaard, die op grond van hun waarde, algemeen gebruikelijk
zijn.
Het college heeft in verband hiermee de volgende richtlijnen opgesteld:
- Het college vindt een auto en motor met een waarde tot maximaal € 2.269,00 algemeen gebruikelijk.
- Indien de waarde van een auto meer bedraagt dan € 2.269,00, dan wordt alleen het meerdere in
aanmerking genomen als vermogen. Is echter sprake van meerdere voertuigen met een waarde boven
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de € 2.269,00, dan geldt de vrijlating tot € 2.269,00 slechts voor één voertuig.
- Het college vindt het bezit van een boot en caravan, vanwege hun aard, niet algemeen gebruikelijk. De
waarde hiervan dient dus volledig als vermogen in aanmerking te worden genomen.
- Auto’s en motoren van 7 jaar en ouder worden geacht geen waarde meer te vertegenwoordigen, tenzij
het gaat om waardevolle soorten/types, oldtimers e.d.
- Voor de vaststelling van de waarde van auto’s en motoren wordt in beginsel uitgegaan van de
koerslijsten van de ANWB (verkoopprijs minus 10% onderhandelingsruimte), zijnde de in aanmerking te
nemen waarde in het economisch verkeer.
- Bij auto’s en motoren ouder dan 7 jaar, welke mogelijk op grond van hun soort en type nog een waarde
vertegenwoordigen van meer dan € 2.269,00, wordt de waarde vastgesteld aan de hand van een
gemiddelde verkoopwaarde volgens internet (autotrader, marktplaats, autotrack etc).
Vrijlating reservering voor uitvaart / crematie
In de Participatiewet wordt het niet mogelijk geacht om reserveringen voor kosten van uitvaart of crematie
buiten beschouwing te laten bij de vermogensvaststelling, behalve indien de reservering zodanig van
vorm is, dat gesteld moet worden dat over de middelen niet beschikt kan worden.
Dit geldt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
- Belanghebbende heeft een uitvaartverzekering in natura
- Belanghebbende heeft een uitvaartverzekering in geld, die niet afgekocht kan worden
- Belanghebbende heeft geld op een geld op een rekening vastgezet, welk bedrag uitsluitend beschikbaar
komt bij overlijden
Alle andere vormen van reserveringen voor de kosten van een uitvaart, waar men redelijkerwijs over kan
beschikken, worden niet buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van het vermogen.
Afkoopbare levensverzekeringen ten behoeve van kosten uitvaart / crematie
Indien er sprake is van een levensverzekering voor het doel van het dekken van de kosten van een
uitvaart / crematie, welke verzekering niet in natura uitkeert, kan het zijn dat de waarde van de
verzekering afgekocht kan worden.
De CRvB heeft reeds meermalen uitgesproken dat begrafeniskosten niet kunnen worden geacht te
behoren tot de noodzakelijke kosten van het bestaan van de overledene (CRvB 28-1-2003, nr. 01/4196
NABW). Daaruit vloeit voort dat bij leven dus ook niet gereserveerd hoeft te worden voor uitvaartkosten.
Op grond van de Participatiewet moeten levensverzekeringen, voor het doel van het dekken van de
kosten van een uitvaart / crematie, dan ook ter hoogte van de afkoopwaarde als vermogen meegenomen
worden bij de vermogensvaststelling.

BOETEN
In artikel 18a van de Participatiewet is opgenomen dat er bij een verwijtbare schending van de
“Inlichtingenplicht uit artikel 17 Participatiewet, artikel 13 IOAW, artikel 13 IOAZ een boete opgelegd moet
worden.

Wanneer is er sprake van “schending van de inlichtingenplicht”?
Als de klant niet op verzoek om uit eigen beweging mededeling doet van alle feiten en omstandigheden
waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de arbeidsinschakeling of
het recht op uitkering.
Dit is ook van toepassing als:
- het Meldingsformulier Uitkeringen niet of te laat wordt ingeleverd terwijl de klant dat wel moet doen (bij
inkomsten, andere uitkeringen e.d.)
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- de gevraagde gegevens bij een aanvraag of heronderzoek niet worden ingeleverd (alleen gegevens die
van belang zijn voor het recht op uitkering, die nodig zijn voor de arbeidsinschakeling en die niet uit het
DKD zijn te halen).
Bij een aanvraag wordt in de hersteltermijn opgenomen dat bij het niet tijdig inleveren van de gevraagde
gegevens er geen inhoudelijke beoordeling van de aanvraag mogelijk is, zodat de aanvraag buiten
behandeling gelaten wordt. Er vindt dan geen boete beoordeling plaats.

Schending inlichtingenplicht in relatie tot de kostendelersnorm
Als gevolg van het invoeren van de kostendelersnorm, heeft iedere bijstandsgerechtigde die bijstand
ontvangt, en waarbij sprake is van een woonsituatie waarin meerdere kostendelers aanwezig zijn, de
verplichting om alle inlichtingen te verstrekken omtrent alle wijzigingen in de woon-, leef- en
persoonssfeer van de kostendelers.
Een dergelijke wijziging heeft namelijk zeer waarschijnlijk gevolgen voor het recht en de hoogte van de
uitkering van de bijstandsgerechtigde(n) in die woning.
Stel bijvoorbeeld, dat één van de inwonende kostendelers stopt met studeren, waardoor deze persoon
onder de kostendelersnorm komt te vallen.
De bijstandsgerechtigden in diezelfde woning, dienen deze wijziging dan allemaal door te geven, omdat
als gevolg hiervan hun recht op uitkering verlaagd dient te worden.
De vraag is echter, in hoeverre van bijstandsgerechtigden verwacht kan worden dat zij van alle relevant
informatie over hun huisgenoten op de hoogte kunnen zijn.
Niet alle huisgenoten die een studie beginnen of beëindigen, zullen dit immers met alle bewoners
bespreken.
In deze situaties zou er dan ook goed naar de ‘verwijtbaarheid’ van de bijstandsgerechtigde gekeken
moeten worden, alvorens hier een boete toe te passen.
In het kader van de werkbaarheid heeft het College besloten om in de gevallen van het schenden van de
inlichtingenplicht in het kader van de kostendelersnorm, het ontbreken van verwijtbaarheid aan te nemen,
tenzij zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de bijstandsgerechtigde op de hoogte was van de
wijzigingen in de woon-, leef- en persoonssfeer van de kostendelers.

Schending inlichtingenplicht bij nulfraude
Als er sprake is van schending van de inlichtingenplicht zonder dat er teveel bijstand is uitbetaald kan er
gekozen worden voor een waarschuwing of een boete van € 150.
Een waarschuwing is mogelijk als betrokkene niet eerder een waarschuwing heeft gehad de afgelopen
twee jaar. Deze termijn loopt vanaf de startdatum van de boetewaardige gedraging. Een waarschuwing
telt niet mee voor recidive.

Waarschuwing
De waarschuwing bij nulfraude wordt alleen toegepast in de volgende situaties:
- er is heel duidelijk en aantoonbaar sprake van onmacht door onvoorziene en ongewenste
omstandigheden, die niet tot het normale levenspatroon behoren en die het betrokkene onmogelijk heeft
gemaakt om (tijdig) aan de inlichtingenplicht te voldoen;
- er is sprake van een aantoonbare nalatigheid van de gemeente die heeft geleid tot een boetewaardige
gedraging van betrokkene.

Verlaging boete bij verminderde verwijtbaarheid
Als er voldoende gemotiveerde redenen zijn om een boete te minderen, conform artikel 2a lid 2 sub a en
b en c van het Boetebesluit Sociale Zekerheidswetten, dan wordt de boete verlaagd tot 25%.

Toelichting artikel 2a lid 2 onder a en b en c van het Boetebesluit:
a. de betrokkene verkeerde in onvoorziene en ongewenste omstandigheden, die niet tot het normale
levenspatroon behoren en die hem weliswaar niet in de feitelijke onmogelijkheid brachten om aan de
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inlichtingenverplichting te voldoen, maar die emotioneel zo ontwrichtend waren dat hem niet volledig valt
toe te rekenen dat de inlichtingen niet tijdig of volledig zijn verstrekt;
b. de betrokkene verkeerde in een zodanige geestelijke toestand dat hem de overtreding niet volledig valt
aan te rekenen;
c. de betrokkene heeft wel inlichtingen verstrekt, die echter onjuist of onvolledig waren, of heeft
anderszins een wijziging van omstandigheden niet onverwijld gemeld, maar uit eigen beweging alsnog de
juiste inlichtingen verstrekt voordat de overtreding is geconstateerd, tenzij de betrokkene deze
inlichtingen heeft verstrekt in het kader van toezicht op de naleving van een inlichtingenverplichting.

Procedure opleggen boete en beoordeling van de hoogte van de boete
Bij de procedure voor het afhandelen van een boeteonderzoek moet er gekeken worden naar de hoogte
van de boete en gehandeld worden conform de regels Awb.
Met het oog op de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete, heeft de Centrale Raad van
Beroep op 24 november 2014 uitgesproken, welke percentages als evenredig worden beschouwd.
Het Boetebesluit socialezekerheidswetten wordt naar aanleiding van deze uitspraak aangepast. De
minister heeft UWV, SVB en gemeenten daarom verzocht, zolang de wet- en regelgeving niet in
overeenstemming is gebracht met de uitspraak van de CRvB (24-11-2014, nrs. 14/1949 WW), naar dit
nieuwe boeteregime te handelen. Dat betekent dat bij het niet nakomen van de informatieverplichtingen
er een indringende toets plaatsvindt aan het evenredigheidsbeginsel.

Indringende toets aan evenredigheidsbeginsel

De CRvB stelt vast dat de wet niet exact voorschrijft hoe hoog een bestuurlijke boete moet zijn bij
schending van de inlichtingenplicht en een boete daarom moet worden getoetst aan het
evenredigheidsbeginsel van artikel 5:46 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Toetsing aan het
evenredigheidsbeginsel betekent dat het college een aantal aspecten in ogenschouw moet nemen. Het
college zal de hoogte van de boete moeten afstemmen op de ernst van de overtreding. Ook de
verwijtbaarheid van de gedraging van belanghebbende en – zo nodig - de omstandigheden waaronder de
overtreding is gepleegd, spelen daarbij een rol.
Een boete van 100% van het benadelingsbedrag zal alleen dan opgelegd kunnen worden, als
aangetoond wordt dat de gedraging van de belanghebbende zo ernstig verwijtbaar is dat het opleggen
van dit maximumbedrag in beginsel wordt gerechtvaardigd. Dat wil zeggen dat sprake moet zijn van
opzet. Als sprake is van grove schuld dan legt het college aan belanghebbende een boete van 75% van
het benadelingsbedrag op. Kan belanghebbende geen opzet of grove schuld verweten worden, dan is
50% van het benadelingsbedrag bij afstemming passend. De boete wordt verlaagd tot 25% als sprake is
van verminderde verwijtbaarheid. Tenslotte geldt als sprake is van recidive dat de verweten gedragingen
elk op de aanwezigheid van opzet, grove schuld of verminderde verwijtbaarheid door belanghebbende
beoordeeld worden. Deze percentages kunnen als uitgangspunten worden gehanteerd. Afwijking in
verband met individuele omstandigheden is derhalve mogelijk.
Directe gevolgen uitspraak
Per direct heeft de uitspraak van de Raad een nieuwe juridische realiteit doen ontstaan waarnaar het
UWV, de Svb en gemeenten moeten handelen. Er is geen hoger beroep mogelijk. De uitspraak betekent
voor de huidige praktijkuitvoering van het boeteregime dat:






het niet tijdig voldoen aan de inlichtingenplicht een overtreding blijft die met een boete kan
worden gesanctioneerd. Hierin verandert de uitspraak niets;
bij boeteoplegging voor overtredingen die zijn aangevangen voor 1 januari 2013 maar voortduren
na 1 januari 2013 een knip wordt gemaakt. Op handelen of nalaten in strijd met de
inlichtingenplicht voor 1 januari 2013 wordt het dan geldende lichtere sanctieregime toegepast;
er een indringende toets moet plaatsvinden aan het evenredigheidsbeginsel. Het UWV, de Svb
en gemeenten moeten de overtredingen van de inlichtingenplicht individueel beoordelen op de
ernst van de overtreding, de omstandigheden van het geval en verminderde verwijtbaarheid. Het
automatisch opleggen van een 100% boete, ook de minimumboete, is niet langer aan de orde;
de hoogte van de boete moet worden afgestemd op deze individuele situatie:
- Er wordt alleen een boete van 100% opgelegd als opzet is bewezen,
- Er wordt alleen een boete van 75% opgelegd als grove schuld is bewezen,
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- In de overige gevallen is een boete van 50% het uitgangspunt,
- Als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid wordt de boete verlaagd tot 25%;
boetes ook niet hoger mogen zijn dan de maximumboetes zoals die van toepassing kunnen zijn
conform art. 23, vierde lid van het Wetboek van Strafrecht. Dit betekent dat in het geval er sprake
is van opzet de boete maximaal € 81.000 kan bedragen. In alle overige gevallen (waaronder in
geval van grove schuld) bedraagt de maximale boete € 8.100;
bij recidive geldt dat voor de berekening van de boete 150% van het benadelingsbedrag als
uitgangspunt wordt genomen. Op dit bedrag wordt het boete-percentage toegepast dat voortkomt
uit beoordeling van de mate van verwijtbaarheid (100% bij opzet tot 25% bij verminderde
verwijtbaarheid).

Een boete van € 340 of hoger;
o Rapporteren: van het voornemen tot boete moet een rapport of proces-verbaal worden opgemaakt die
voldoet aan de volgende eisen: - het is gedagtekend, bevat de naam van de overtreder en er is vermeld
welke verplichting er is overtreden en wat de overtreding inhoudt;
o Informeren voornemen tot boete aan overtreder: de gemeente stuurt een schriftelijke kennisgeving aan
betrokkene met een kopie van de hierboven genoemde rapportage. Het zwijgrecht wordt hierin
opgenomen;
o Hoorplicht: de overtreder moet in de gelegenheid worden gesteld zijn/haar zienswijze te geven. Dat kan
mondeling of schriftelijk gebeuren. (let op: de overtreder heeft recht op informatie in de eigen taal, een
tolk kan dan worden ingeschakeld);
o Boeteonderzoek: het verdere boeteonderzoek en het besluit wordt door een andere medewerker
uitgevoerd. Deze medewerker neemt het besluit over de boet en kan het eventuele terugvordering besluit
hierin meenemen. Betrokkene wordt gewezen op het zwijgrecht (cautie) dat wordt bij het begin van het
gesprek nog eens medegedeeld;
o Het verdere recht op uitkering wordt door de eerste medewerker genomen;
o Het besluit wordt getoetst tot nader bericht.

Een boete lager dan € 340;
Procedure zoals hierboven met als verschil:
o Het recht op uitkering en het boeteonderzoek en boetebesluit mag worden uitgevoerd door de dezelfde
persoon.

Boete en recidive
Recidive kan alleen plaatsvinden binnen de clusters.
Clusters zijn:
1. Volksverzekeringen (SVB) Anw, AKW, AOW
2. Werknemersverzekeringen ( UWV) WW, TW, WAZ, IOW, ZW, WIA, Wajong en WAO
3. Sociale voorzieningen (gemeente) WWB, IOAW, IOAZ, Bbz2004 en AIO.
Een schending inlichtingenplicht binnen de WW uitkering heeft dus geen gevolgen voor een latere
bijstandsuitkering. Bij recidive is de boete 150% van het benadelingsbedrag, met daarbij de kanttekening
dat de verweten gedragingen elk op de aanwezigheid van opzet, grove schuld of verminderde
verwijtbaarheid door beoordeeld moeten worden.
Het benadelingsbedrag is het nettobedrag dat betrokkene ten onrechte heeft ontvangen.
Let hierbij op de kanttekening van de Centrale Raad van Beroep d.d. 24 november 2014:
boetes ook niet hoger mogen zijn dan de maximumboetes zoals die van toepassing kunnen zijn conform
art. 23, vierde lid van het Wetboek van Strafrecht. Dit betekent dat in het geval er sprake is van opzet de
boete maximaal € 81.000 kan bedragen. In alle overige gevallen (waaronder in geval van grove schuld)
bedraagt de maximale boete € 8.100;
Voorbeeld: Stel er is sprake van een benadelingsbedrag van € 20.000 als gevolg van een overtreding
van de inlichtingenverplichting. Uitgaande van de percentages voor de boetehoogte die door de CRvB
zijn vermeld zou dit het volgende betekenen: a) er is sprake geweest van opzet: de bestuurlijke boete
bedraagt: €20.000 (100%; maximum van de vijfde categorie wordt niet overschreden); b) er is sprake
geweest van grove schuld: de bestuurlijke boete bedraagt: € 8.100 (75% van € 20.000, maar maximum
van de derde categorie); c) er is sprake geweest van een overtreding zonder verhoogde of verminderde
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verwijtbaarheid: de bestuurlijke boete bedraagt: € 8.100 (50% van € 20.000, maar met maximum van de
derde categorie); d) er is sprake geweest van verminderde verwijtbaarheid: de bestuurlijke boete
bedraagt: € 5.000 (25% van € 20.000, maximum van de derde categorie wordt niet overschreden). Bij
recidive geldt dat voor de berekening van de boete 150% van het benadelingsbedrag als uitgangspunt
wordt genomen. Op dit bedrag wordt het boetepercentage toegepast dat voortkomt uit beoordeling van
de mate van verwijtbaarheid (100% bij opzet tot 25% Bij verminderde verwijtbaarheid).
Er is geen zwaardere straf voor “volharding”.
Bij nulfraude is er geen sprake van recidive als er een waarschuwing wordt gegeven. Er is wel sprake van
recidive bij nulfraude als er een boete van € 150,00 is opgelegd. Bij recidive blijft de boete bij nulfraude €
150,00.

Boeteverrekening in de Participatiewet bij recidive
De gemeente heeft de bevoegdheid om de beslagvrije voet maximaal drie maanden op nihil te stellen. Dit
is robuuste incasso. Dit geldt alleen bij recidive. Na de drie maanden kan de restant vordering worden
verrekend met inachtname van de beslagvrije voet. De termijn van drie maanden start vanaf het moment
van dagtekening besluit waarin de bestuurlijke boete is opgelegd.
De Verordening verrekening bestuurlijke boete recidive 2013 geeft de mogelijkheid om de eerste maand
de beslagvrije voet op nihil te stellen en de twee daarop volgende maanden een beslagvrije voet van 80%
te hanteren. Dit is wettelijk voorgeschreven omdat de bijstand het sluitstuk is van de sociale wetgeving.

Boeteverrekening IOAW en IOAZ
De beslagvrije voet is in de hierboven genoemde wetten gedurende vijf jaar niet van toepassing. Dit is
wettelijk bepaald. Als de vordering na deze vijf jaar niet is verrekend wordt er met de uitkering verrekend
met inachtname van de beslagvrije voet. Als er sprake is van dringende redenen kan de gemeente
besluiten om robuuste incasso niet toe te passen. Als de robuuste incasso wordt toegepast kan
betrokkene bij onvoldoende middelen voor het bestaan een beroep doen op de Participatiewet.

Volgorde aflossing
Er wordt eerst afgelost op de boete, omdat deze niet preferent is. Terugvordering is wel een preferente
vordering. Daarna wordt er afgelost op de terugvordering. De klant kan kiezen voor een andere volgorde
van aflossing.

Aanvragen bijstand door boete uit andere clusters
Als een belanghebbende met een WW-uitkering een boete heeft opgelegd gekregen en hierdoor geen
uitkering meer ontvangt omdat de WW-uitkering geheel wordt verrekend, kan deze persoon wel bijstand
aanvragen. In deze situatie moet er worden afgestemd door toepassing van de Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ in het kader van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.

TERUGVORDERING
ARTIKEL 1: BEVOEGDHEID HERZIENING OF INTREKKING BESLUIT TOT TOEKENNING
Burgemeester en wethouders geven uitvoering aan de wettelijke verplichting tot en maken gebruik van de
bevoegdheid tot:
a. Het herzien of intrekken van het toekenningsbesluit ingevolge artikel 54 lid 3 Participatiewet;
b. Het terugvorderen van ten onrechte verleende bijstand overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 58
tot en met 60c van de Participatiewet;
c. Het herzien of intrekken van het toekenningsbesluit ingevolge artikel 17 lid 3 van de IOAW/IOAZ of
ingevolge de Bbz 2004;
d. Het terugvorderen van ten onrechte verstrekte uitkering IOAW/IOAZ overeenkomstig het bepaalde in
de artikelen 25 tot en met 28 van de IOAW/IOAZ.
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Toelichting
In artikel 54 lid 3 van de Participatiewet en artikel 17 lid 3 van de IOAW en de IOAZ wordt het college de
bevoegdheid gegeven om een besluit tot toekenning van bijstand te herzien of in te trekken.
Op grond van artikel 58 lid 1 van de Participatiewet en artikel 25 lid 1 van de IOAW en IOAZ is het college
verplicht om tot terugvordering over te gaan indien er sprake is van teveel ontvangen uitkering als gevolg
van een schending van de inlichtingenplicht.
In de artikelen 58 lid 2 tot en met 60 van de Participatiewet en de artikelen 25 lid 2 tot en met 28 van de
IOAW en IOAZ wordt het college de bevoegdheid gegeven om kosten van bijstand terug te vorderen op
de gronden vermeld in die artikelen. Het is daarom aan het college om te bepalen of het college van de
gegeven wettelijke bevoegdheid gebruik wenst te maken. In dit artikel is bepaald dat het college gebruik
maakt van de wettelijk gegeven bevoegdheid. Daar waar in vervolg van de toelichting uitsluitend de
artikelen worden genoemd uit de Participatiewet worden eveneens bedoeld de artikelen van gelijke
strekking in de IOAW en IOAZ.
ARTIKEL 2: HERZIENING OF INTREKKING VAN HET TOEKENNINGSBESLUIT
Een besluit tot toekenning van de uitkering wordt herzien of ingetrokken indien:
a. het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht als bedoeld in de betreffende artikelen in
de Participatiewet, IOAW en IOAZ, Bbz 2004 of artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag
verlenen van de betreffende uitkering;
b. anderszins de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd verleend.
Toelichting
Herziening of intrekking van het toekenningsbesluit kan geschieden op de 2 gronden vermeld in de
betreffende artikelen van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.
Indien de belanghebbende de op hem rustende inlichtingenplicht jegens het college en het UWV
WERKbedrijf (artikelen 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen) niet of niet behoorlijk nakomt, én indien de uitkering anderszins ten onrechte of tot een te hoog
bedrag is verleend. Op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan dit in het laatste
geval alleen als de belanghebbende redelijkerwijs kon begrijpen dat hij teveel of ten onrechte uitkering
ontving. Dit is geregeld in artikel 2 onder a van deze beleidsregels Terugvordering.
Het belangrijkste onderscheid in de herziening van het recht op uitkering is gelegen in de omstandigheid
aan wie de verwijtbaarheid kan worden toegerekend. Dit kan veroorzaakt zijn door schending van de
inlichtingenplicht door de klant of door een fout van de gemeente.
Herziening geschiedt op grond van artikel 54 lid 3 van de Participatiewet en artikel 17 lid 3 van de IOAW
en IOAZ. In alle wetten kent het 3e lid een onderdeel a en b. Herziening op grond van het onderdeel a
geschiedt indien er sprake is van schending van de inlichtingenplicht. Herziening op grond van onderdeel
b geschiedt indien er sprake is van een fout van de gemeente, aangeduid als “indien de uitkering
anderszins ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd vastgesteld”. Herziening van het recht op bijstand
geschiedt in die gevallen waarin nog recht op (gedeeltelijke) bijstandsverlening blijft bestaan. Indien blijkt
dat geen recht meer bestaat wordt het recht op uitkering ingetrokken. Door de herziening wordt in feite de
besluitvorming in overeenstemming gebracht met de situatie zoals deze had moeten zijn. Door de
gewijzigde besluitvorming komt daardoor de juridische grondslag (geheel of gedeeltelijk) onder de al
betaalde uitkering te vervallen.

ARTIKEL 3: TERUGVORDERING VOLGENS BELEIDSREGELS
a. De uitkering wordt teruggevorderd in de gevallen en op de wijze zoals vermeld in deze beleidsregels.
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b. Daar waar in de beleidsregels wordt vermeld uitkering, zijn deze bepalingen van overeenkomstige
toepassing op verleende bijstand ingevolge de Participatiewet, en een uitkering ingevolge de IOAW,
IOAZ en Bbz 2004.
Toelichting
In dit artikel is bepaald dat het college ten aanzien van de wijze van terugvordering nadere regels heeft
gesteld en dat overeenkomstig deze regels terugvordering geschiedt.
ARTIKEL 4: TERUGVORDERING
Burgemeester en wethouders vorderen de uitkering terug van belanghebbende(n) voor zover deze:
a. ten onrechte of tot een te hoog bedrag is ontvangen als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen
van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede
en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
b. anders dan onder a vermeld, ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;
c. in de vorm van geldlening is verleend en de uit de geldlening voortvloeiende verplichtingen niet of niet
behoorlijk worden nagekomen;
d. voortvloeit uit gestelde borgtocht;
e. als voorschot is verleend en nadien is vastgesteld dat geen recht op uitkering bestaat;
f. anderszins onverschuldigd is betaald en de belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen;
g. anderszins onverschuldigd is betaald, waaronder begrepen dat:
1. de belanghebbende naderhand met betrekking tot de periode waarover uitkering is verleend,
over in aanmerking te nemen middelen beschikt of kan beschikken;
2. de uitkering is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand door de
belanghebbende vergoedingen of tegemoetkomingen worden ontvangen met het oog op die
bestemming.
h. Terugvordering van de uitkering als bedoeld onder “f” vindt niet plaats indien de betreffende kosten zijn
gemaakt meer dan twee jaar vóór de datum van verzending van het besluit tot terugvordering.
Toelichting
In dit artikel is bepaald welke gevallen het college overgaat tot terugvordering. De strekking van dit artikel
is overeenkomstig het bepaalde in de terugvorderingsartikelen van de Participatiewet, IOAW,IOAZ en
Bbz2004.
Ad a. Dit betreft terugvordering als gevolg van een herziening of intrekkingsbesluit wegens schending van
de inlichtingenplicht. Dit is thans een wettelijke verplichting.
Ad b. Betreft terugvordering als gevolg van een herziening of intrekkingsbesluit op andere gronden als
bedoeld onder a.
Ad c. Betreft terugvordering van een op grond van de Participatiewet toegekende lening. Indien door
belanghebbende(n) de daaraan verbonden verplichting tot aflossing niet wordt nagekomen wordt een
besluit tot terugvordering genomen.
Ad d. Terugvordering indien de gemeente wordt aangesproken op een gestelde borgtocht. Indien
belanghebbende zijn verplichtingen jegens de primaire verstrekker niet nakomt en de gemeente wordt als
borgsteller aangesproken om het restant aan de primaire schuldeisers te voldoen, kan de gemeente op
grond van deze bepaling overgaan tot terugvordering van belanghebbende.
Ad e. Als bijstand of inkomensvoorziening is verstrekt bij wijze van voorschot, in afwachting van een
definitieve beslissing op een ingediende aanvraag, wordt deze normaliter verrekend met de toegekende
uitkering. Indien echter nadien blijkt dat er geen recht bestaat op uitkering of de uiteindelijk toegekende
uitkering is onvoldoende voor volledige verrekening van het verstrekte voorschot, geschiedt
terugvordering.
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Ad f. Dit betreft teveel betaalde uitkering op grond van een administratieve vergissing. Een belangrijk
onderscheid in deze ten opzichte van herziening op grond van “anderszins ten onrechte of tot een te
hoog bedrag werd vastgesteld” is dat aan deze terugvordering geen herziening van het recht op uitkering
voorafgaat. Het betreft hier vooral die gevallen waarbij de uitkering niet overeenkomstig de besluitvorming
betaalbaar werd gesteld.
Ad g. Hier wordt bedoeld terugvordering wegens later ontvangen of ter beschikking gekomen middelen.
Ook hier wordt een terugvorderingsbesluit niet voorafgegaan door een herzienings- of intrekkingsbesluit.
Immers ten tijde van de uitkeringsverlening was het recht op uitkering correct aangezien de aanspraak of
de beschikking over de in aanmerking te nemen middelen pas later geëffectueerd kon worden en er dus
ten tijde van de uitkeringsverlening niet over kon worden beschikt.
Ad h. Als laatste is wettelijk bepaald dat ingeval van een administratieve vergissing als bedoeld onder e
en f, terugvordering slechts kan geschieden voor zover de kosten van bijstand zijn gemaakt binnen 2 jaar
voorafgaand aan de datum van het besluit tot terugvordering.
Naast bovenstaande bepalingen is van belang de zogenaamde 6-maanden jurisprudentie. De Centrale
Raad van Beroep heeft in diverse uitspraken bepaald dat indien een uitvoeringsorgaan beschikt over
gegevens welke moeten leiden tot aanpassing van het recht op uitkering, zij binnen een redelijke termijn
daartoe moeten overgaan. De vanaf de datum van ontvangst van de gegevens daardoor teveel verstrekte
uitkering kan niet worden teruggevorderd indien een termijn van meer dan 6 maanden is verstreken.

ARTIKEL 5: TERUGVORDERING VAN GEZINSLEDEN
a. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze beleidsregels wordt de uitkering, indien deze aan een
gezin is verleend, van alle gezinsleden teruggevorderd.
b. Indien de bijstand als gezinsbijstand aan gehuwden had moeten worden verleend maar zulks
achterwege is gebleven, omdat de belanghebbende de verplichtingen, bedoeld in artikel 17, of artikelen
30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet
behoorlijk is nagekomen, kunnen de kosten van bijstand mede worden teruggevorderd van de persoon
met wiens middelen als bedoeld in paragraaf 3.4, bij de verlening van bijstand rekening had moeten
worden gehouden.
c. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling
van kosten van bijstand die worden teruggevorderd.
Toelichting
In dit artikel is bepaald van wie kan worden teruggevorderd. Het meest voorkomende geval is genoemd
onder a. Daar waar bijstand werd of wordt verleend aan gehuwden, of daarmee gelijkgestelden, kan
terugvordering geschieden van beide partners.
Onder b wordt gedoeld op met name de verzwegen samenwoning. Hoewel de aanvankelijk “onbekende”
partner niet in de bijstandsverlening was betrokken kan deze toch aansprakelijk worden gesteld
aangezien de aanwezigheid van die partner wel van belang was voor de bepaling van het recht op en de
hoogte van de bijstandsverlening.
De onbekende partner is echter alleen aansprakelijk te stellen indien wordt teruggevorderd op grond van
de Participatiewet. Dit dient echter zuiver te worden toegepast. Indien de belanghebbende heeft
samengewoond met een partner buiten de gemeentegrenzen, is de partner niet aansprakelijk te stellen.
De feitelijke grond voor de herziening en terugvordering, hoewel ingegeven door de samenwoning, is dan
niet zo zeer de samenwoning doch het verblijf buiten de gemeente. In dat geval is de onbekende partner
niet van belang voor het recht op uitkering.
ARTIKEL 6: AFZIEN VAN TERUGVORDERING WEGENS DRINGENDE REDENEN
Indien, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, daarvoor dringende redenen aanwezig zijn,
kan geheel of gedeeltelijk van terugvordering worden afgezien.
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Toelichting
De vraag wat dringende redenen zijn om van terugvordering af te zien is niet in zijn algemeenheid te
beantwoorden omdat ze altijd gerelateerd zijn aan de individuele omstandigheden. Duidelijk is wel dat
zowel financiële als niet financiële factoren mee dienen te wegen in de beoordeling toepassing te geven
aan dit artikel. Bij het mee laten wegen van financiële factoren dient altijd te worden gerealiseerd dat de
belanghebbende hoe dan ook de bescherming heeft van de beslagvrije voet.
Verder is nog relevant te realiseren dat ook tijdelijk van terugvordering kan worden afgezien. Indien
toepassing wordt gegeven aan dit artikel zal uitvoerig moeten worden gerapporteerd wat de dringende
redenen zijn om te besluiten van terugvordering af te zien.
ARTIKEL 7: GEDEELTELIJK AFZIEN VAN TERUGVORDERING WEGENS SCHULDEN
1. In afwijking van de artikelen 2 tot en met 5 van deze beleidsregels kan, op verzoek van
belanghebbende, gedeeltelijk van (verdere) terugvordering worden afgezien, indien:
a. redelijkerwijs te voorzien is dat de belanghebbende niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn
schulden;
b. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen, behoudens de
in het tweede lid van dit artikel bedoelde vorderingen, van de overige schuldeisers zonder een zodanig
besluit niet tot stand zal komen; en
c. de vordering van de gemeente wegens teruggevorderde uitkering ten minste zal worden voldaan naar
evenredigheid van de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van vorderingen welke:
a. vorderingen als gevolg van verwijtbaar gedrag van belanghebbende;
b. door pand of hypotheek op een goed of goederen zijn gedekt, behoudens voor zover zij niet op die
goederen verhaald kunnen worden.
3. Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van (verdere) terugvordering treedt niet in werking voordat een
schuldregeling, zoals bedoeld in het eerste lid, tot stand is gekomen.
4. Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van (verdere) terugvordering wordt ingetrokken of ten nadele van
de belanghebbende gewijzigd, indien:
a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is
gekomen die voldoet aan de eisen bedoeld in het eerste lid;
b. de belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet; of
c. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot
een ander besluit zou hebben geleid.
Toelichting
Indien de belanghebbende in beginsel in staat moet worden geacht zijn schulden binnen een redelijke
periode te kunnen voldoen, is er geen reden om af te zien van terugvordering. Pas als voorzienbaar is dat
de belanghebbende niet zal kunnen doorgaan met het betalen van zijn schulden kan er aanleiding zijn
om gedeeltelijk van terugvordering af te zien (algemene bevoegdheid artikel 58 Participatiewet). Omdat
volgens de ‘Gedragscode Schuldregeling Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet’ slechts aan
schuldsanering wordt meegewerkt als het hele schuldbedrag kan worden gesaneerd, kan de gemeente
alleen dan toestemmen in het gedeeltelijk afzien van terugvordering indien alle schuldeisers meewerken.
Immers, een schuldregeling kan alleen dan tot stand komen als alle schuldeisers hieraan meewerken.
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Ten aanzien van fraudeschulden wordt een strengere houding in acht genomen. Indien de rechter op
grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen een schuldsaneringstraject vaststelt met inbegrip
van de fraudeschuld zal de gemeente zich hierbij neer moeten leggen.
De wetgever heeft in artikel 60c opgenomen dat geen medewerking wordt verleend aan een
schuldregeling indien de vordering het gevolg is van een schending van de inlichtingenplicht. Dit betreft
echter alleen die vorderingen welke vallen onder de verplichte terugvordering en dus zijn ontstaan na 1
januari 2013.
In niet alle gevallen is het redelijk om strikte toepassing te geven aan het bepaalde in het 2e lid onder a.
te weten het niet verlenen van medewerking in geval van verwijtbare vorderingen.
Het moet o.a. onredelijk worden geacht om daar waar de verwijtbare vordering slechts een fractie
uitmaakt van het totaal te saneren schuldenpakket, op grond van strikte toepassing een sanering te
blokkeren.
Daarnaast kan het mogelijk zijn dat op grond van een minnelijke regeling of sanering meer zal worden
ontvangen dan bij uiteindelijke toelating tot de WSNP. Ook in deze gevallen is de gemeente erbij gebaat
om akkoord te gaan.
ARTIKEL 8: AFZIEN VAN TERUGVORDERING WEGENS KRUIMELBEDRAGEN
In afwijking van de artikelen 2 tot en met 5 van deze beleidsregels kan van verdere terugvordering
worden afgezien indien het restant dat teruggevorderd dient te worden een bedrag van € 75 niet te boven
gaat en de kosten van invordering hoger dreigen te worden dan de opbrengst.
Toelichting
Indien de uitkering die ten onrechte is uitbetaald lager is dan € 75 dan kan van verdere terugvordering
worden afgezien. Uitdrukkelijk is gekozen voor de term dat van “verdere” terugvordering kan worden
afgezien. Dit impliceert dat er in eerste instantie zal worden teruggevorderd. Als de restantschuld lager is
dan € 75 en vanwege het achterwege blijven van aflossingen de kosten van invordering hoger dreigen te
worden dan de opbrengst, kan op grond van deze bepaling van verdere terugvordering worden afgezien.
ARTIKEL 9: GEDEELTELIJK AFZIEN VAN (VERDERE) TERUGVORDERING BIJ FRAUDE
In afwijking van de artikelen 2 tot en met 5 van de beleidsregels kan het college besluiten van verdere
terugvordering af te zien, indien de persoon van wie de kosten van bijstand worden teruggevorderd:
a. gedurende ten minste tien jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. gedurende ten minste tien jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het
achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de
op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;
c. gedurende tien jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment
zal gaan verrichten; of
d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom, in één keer aflost, onder
voorwaarde dat:
I. de reële verwachting is dat de afkoop van de vordering meer oplevert dan wanneer de
gebruikelijke incassoprocedure wordt gevolgd, en
II. de debiteur door de afkoop in de gelegenheid wordt gesteld om in een keer uit zijn
schuldsituatie te geraken, waarmee mogelijkheden kunnen ontstaan om een nieuwe start te
maken in het maatschappelijk verkeer.
e. zelf om kwijtschelding dan wel afkoop verzoekt.
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Toelichting
Alhoewel er met betrekking tot fraudevorderingen een wettelijke verplichting is tot terugvordering en
uitgangspunt blijft dat een vordering zo mogelijk geheel terugbetaald dient te worden heeft de wetgever in
artikel 58 lid 7 van de Participatiewet voorwaarden geformuleerd op grond waarvan het college een
bevoegdheid heeft om ook in deze gevallen af te kunnen zien van (verdere) terugvordering.
Van de gegeven bevoegdheid dient gebruik gemaakt te worden. Er wordt ook in de wet een termijn
gehanteerd van 10 jaar. Gedurende deze periode moet geheel aan de aflossingsverplichting zijn voldaan.
Voor zover in deze periode niet volledig aan de aflossingsverplichting werd voldaan, kan alsnog van
verdere terugvordering worden afgezien als de achterstallige aflossing is voldaan.
Ook kan van verdere terugvordering worden afgezien indien een debiteur gedurende 10 jaar geen
aflossing heeft verricht en niet aannemelijk is dat de debiteur op enig moment zal gaan aflossen. Daarbij
kan worden gedacht aan debiteuren welke zich (definitief) in het buitenland hebben gevestigd of geen
aantoonbaar inkomen hebben. Deze vorderingen kunnen na verloop van 10 jaar als oninbaar worden
afgeboekt.
Ook wordt de mogelijkheid geopend tot afkoop van de vordering mits ten minste 50% van de restsom in
een keer wordt afgelost. De wetgever heeft daarbij geen nadere voorwaarden gesteld. Het is echter niet
de bedoeling dat iedere vordering, op welke moment dan ook akkoord kan worden gegaan met een
afkoop tegen ten minste 50%.
In de beleidsregels is daarom in aanvulling op de wet gesteld dat een afkoop een meerwaarde dient te
hebben voor de gemeente ten opzichte van het reguliere invorderingstraject en de belanghebbende
daardoor in de gelegenheid wordt gesteld uit een schuldsituatie te geraken. Uit de aanvullende gestelde
voorwaarden volgt dat in ieder afzonderlijk geval een individuele beoordeling dient te geschieden.
Er wordt met betrekking tot het afzien van terugvordering een passief beleid gevoerd. Dit houdt in dat
belanghebbende zelf dient te verzoeken om kwijtschelding.
Uit de vermelding “ten minste” volgt dat er geen recht bestaat op restitutie van terugbetaalde gelden
indien de aflossing langer heeft geduurd van 10 jaar.
ARTIKEL 10: AFZIEN VAN VERDERE TERUGVORDERING
1. In afwijking van de artikelen 2 tot en met 5 van deze beleidsregels kan op verzoek van degene van wie
wordt teruggevorderd van verdere terugvordering worden afgezien indien de belanghebbende:
a. gedurende ten minste vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. gedurende ten minste vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan maar het
achterstallige bedrag over die periode alsnog heeft voldaan;
c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en het niet aannemelijk is dat hij deze op enig
moment zal gaan verrichten; of
d. een bedrag, gelijk aan minstens 50% van de restsom, in één keer aflost, onder voorwaarde dat:
- de reële verwachting is dat de afkoop van de vordering meer oplevert dan wanneer de gebruikelijke
incassoprocedure wordt gevolgd; en
- de debiteur door de afkoop in de gelegenheid wordt gesteld om in een keer uit zijn schuldsituatie te
geraken, waarmee mogelijkheden kunnen ontstaan om een nieuwe start te maken in het maatschappelijk
verkeer.
2. Het gestelde onder lid 1 sub a en b is niet van toepassing ten aanzien van:
a. vorderingen als gevolg van verwijtbaar gedrag van de belanghebbende;

38

b. vorderingen welke door pand of hypotheek op een goed of goederen zijn gedekt, behoudens voor
zover zij niet op die goederen verhaald kunnen worden.
Toelichting
Het uitgangspunt is en blijft dat ten onrechte verstrekte uitkering zoveel mogelijk worden teruggevorderd.
Aan een beslissing tot buiten invordering stellen (algemene bevoegdheid artikel 58 Participatiewet) dient
altijd een individuele beoordeling ten grondslag te liggen. Deze individuele beoordeling moet vooral
raakvlakken hebben met uitstroombevordering en armoedebestrijding.
Tevens is deze bepaling bedoeld om het debiteurenbestand beheersbaar te houden. Na een termijn van
ten minste 5 jaar en indien gedurende deze termijn volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, kan
van verdere terugvordering worden afgezien.
Een uitzondering wordt gemaakt voor verwijtbare vorderingen. Voor verwijtbare vordering geldt echter
ook dat op enig moment afgezien moet kunnen worden van verdere terugvordering.
Voorwaarde daarbij is dan wel dat gedurende de periode van aflossing, deze is geschied naar
draagkracht en bovendien afhankelijk van de hoogte van de vordering een andere (langere) termijn geldt.
Ook geldt een passief beleid in deze. Het initiatief tot kwijtschelding ligt bij de betreffende klant.
Uit de toevoeging “ten minste” volgt bovendien dat geen recht bestaat op restitutie van betaalde
bedragen indien langer werd afgelost dan de gestelde minimale termijn.
ARTIKEL 11: AFLOSSINGSHOOGTE VORDERING
1. De hoogte van het aflossingsbedrag voor de schuldenaar met een inkomen op bijstandsniveau wordt
vastgesteld op:
a. indien het een geldlening betreft: 6% van de (theoretisch) van toepassing zijnde bijstandsnorm (incl.
vakantietoeslag);
b. indien het een andere vordering betreft: het bedrag waarmee de uitkeringsaanspraken de van
toepassing zijnde beslagvrije voet (90% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (incl.
vakantietoeslag)) te boven gaat;
c. De hoogte van het aflossingsbedrag voor de schuldenaar met een inkomen dat hoger is dan 110% van
de theoretisch van toepassing zijnde bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag) wordt vastgesteld op 50%
van de netto normoverschrijding van 110%.
2. In afwijking van het gestelde in lid 1 sub c, wordt een belanghebbende die een Participatiewet-, IOAW-,
IOAZ- of Bbz-uitkering heeft ontvangen – wat betreft de hoogte van de vast te stellen
aflossingsverplichting – gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de uitkering
gelijkgesteld met een Participatiewet-, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkeringsgerechtigde.
3. Aflossing van leenbijstand, als er sprake is van bijzondere bijstand, vindt gedurende 36 maanden
plaats, als de volledige aflossingscapaciteit gedurende die periode is ingezet voor de aflossing en de
aflossing gedurende 36 maanden aaneengesloten heeft plaatsgevonden. Indien de termijn van
terugbetaling minder dan 3 jaar bedraagt, kan het te hanteren percentage volgens lid 1 sub a en c lager
worden vastgesteld.
4. De maximale aflossingsduur voor het terugbetalen van bedrijfskapitaal op grond van het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004) dat in de vorm van een geldlening is verstrekt wordt
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. De
verschuldigde rente wordt gelijkgesteld aan het door het ministerie van SZW vastgestelde percentage.
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5. Indien omstandigheden gelegen in persoon of gezin daartoe aanleiding geven kan van lid 1 en 3
worden afgeweken.
6. In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 5, kan zonder nader draagkrachtonderzoek akkoord
worden gegaan met een betalingsregeling indien de vordering daardoor binnen een redelijke termijn zal
zijn voldaan, volgens onderstaande richtlijn:
vordering in Euro’s
<€ 1.500
€ 1.500 tot € 3.600
€ 3.600 tot € 7.200
€ 7.200 tot € 10.000
>€ 10.000

aflossingstermijn
12 maanden
24 maanden
36 maanden
48 maanden
60 maanden

7. Indien een betalingsregeling wordt getroffen als bedoeld in lid 6, kan niet worden afgezien van verdere
terugvordering op grond van het bepaalde in artikel 9 en 10 van deze beleidsregels.
Toelichting
De hoogte van het aflossingsbedrag is afhankelijk van de soort vordering en het inkomen van de
schuldenaar. In geval een geldlening wordt teruggevorderd van een schuldenaar met een inkomen op
minimumniveau bedraagt het aflossingspercentage 6% van de toepasselijke bijstandsnorm (inclusief
vakantietoeslag en rekening houdend met eventuele toeslagen en / of verlagingen). Met het percentage
van 6% wordt beoogd gelijke tred te houden met een reguliere kredietverstrekker.
Het reguliere circuit wordt als voorliggende voorziening aangemerkt maar als het de belanghebbende niet
mogelijk is hiervan gebruik te maken, kan een geldlening worden verstrekt door de gemeente. Het ligt
voor de hand hierbij een evenredige bezwaring te hanteren.
In geval uit andere hoofde dan een geldlening wordt teruggevorderd van een schuldenaar met een
inkomen op minimumniveau bedraagt de aflossing het bedrag waarmee de uitkeringsaanspraken de van
toepassing zijnde beslagvrije voet (90% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (incl.
vakantietoeslag)) te boven gaat.
Indien de schuldenaar een inkomen heeft dat hoger is dan 110% van het minimumniveau, wordt de
aflossingshoogte vastgesteld op 50% van het verschil tussen het inkomen van de schuldenaar en deze
toepasselijke bijstandsnorm, zowel in geval van terugvordering van een geldlening als in geval van
terugvordering uit andere hoofde. Hiermee wordt bewerkstelligd dat werken lonend is, ook op dit gebied.
Immers, de bijstandsgerechtigde houdt slechts 90% over van de toepasselijke bijstandsnorm, de
werkende houdt daarvan 110% over plus nog 50% van de inkomsten boven het minimum.
In geval de vordering het gevolg is van verstrekt bedrijfskapitaal, wordt aansluiting gezocht bij de Bbz en
wordt de maximale aflossingsduur bepaald op 10 jaar. Gedurende de aflossingsperiode is (dag)rente
verschuldigd over het totale uitstaande bedrag. Deze rente wordt vastgesteld op het percentage dat het
ministerie van SZW hanteert op het moment van verstrekking van het bedrijfskapitaal.
Aangezien in de Participatiewet de aflossingshoogte niet is afgebakend is het mogelijk zowel ten voordele
als ten nadele van de schuldenaar het aflossingsbedrag bij te stellen. Er dient wel rekening mee
gehouden te worden dat het niet afbakenen in de Participatiewet is ingegeven door de 100% financiële
verantwoordelijkheid die de gemeenten krijgen en de daarmee gepaard gaande deregulering. Daar is niet
mee beoogd een inbreuk te maken op de binnen de Participatiewet bestaande praktijk dat de
aflossingsbedragen zodanig worden vastgesteld dat die voor de belanghebbende niet onevenredig
bezwarend zijn. De mogelijkheid bestaat bovendien om in afwijking van het voorgaande een regeling te
treffen. Dit bevordert de effectiviteit en voorkomt onnodige heronderzoeken.
ARTIKEL 12: VERREKENING EN BESLAGLEGGING
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Indien de belanghebbende niet bereid is tot het treffen van een minnelijke betalingsregeling, of een
eerder opgelegde betalingsverplichting niet (meer) nakomt, dan wordt het terugvorderingsbesluit ten
uitvoer gelegd door middel van:
1. Verrekening met:
a. de door het college in artikel 60 lid 3 van de Participatiewet genoemde regelingen;
b. de door het college van een andere gemeente in artikel 60a lid 1 genoemde regelingen;
c. de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in artikel 60a lid 2 genoemde regelingen;
d. de door de Sociale Verzekeringsbank in artikel 60a lid 3 genoemde regelingen;
2. Een executoriaal beslag overeenkomstig de artikelen 479b tot en met 479g, behoudens artikel 479e lid
2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of
3. Beslag in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Toelichting
In tegenstelling tot de Abw kent de Participatiewet geen bepalingen over verrekening en pseudoverrekening. Het terugvorderingsbesluit levert geen executoriale titel op. Echter een dwangbevel geeft op
grond van artikel 4:116 Awb een executoriale titel. De gemeente kan overgaan tot dwanginvordering door
middel van verrekening (wanneer aan de debiteur bijstand wordt verleend), of door middel van het leggen
van vereenvoudigd derdenbeslag. Daarnaast staat ook de “gewone” weg van executoriaal beslag open,
daar waar verrekening of vereenvoudigd derdenbeslag niet mogelijk is. Deze omstandigheid kan zich
voordoen wanneer er geen inkomstenbron beschikbaar is, of wanneer beslag wordt gelegd op een
onroerend goed.
Verrekening met de bijstand wordt gebaseerd op artikel 6:127 van het Burgerlijk Wetboek. Voor deze
vorm van verrekenen moet aan de volgende eisen worden voldaan:
1. Er moet een wederkerig schuldenaarschap bestaan. Het gaat om het over en weer voldoen van een
schuld. De door de belanghebbende te ontvangen bijstand en de ten onrechte verleende bijstand die
moet worden terugbetaald, worden beschouwd als de hier bedoelde wederkerige schuld.
2. Er moet gelijksoortigheid van schuld en prestatie zijn. Hieruit vloeit voort dat bijstand alleen met
bijstand kan worden verrekend. Dit betekent dat een ten onrechte verleende bijstand niet met
bijvoorbeeld een WMO-vergoeding kan worden verrekend.
3. Er moet een bevoegdheid zijn om betaling van de vordering af te dwingen. Verrekening is een vorm
van tenuitvoerlegging.
Bij verrekening is de gemeente gehouden aan de beslagvrije voet.
Verrekening kan alleen voor zover de uitkering voor beslag vatbaar is (dus bijvoorbeeld niet met bijzonder
bijstand voor specifieke kosten).
Ten uitvoerlegging door middel van beslag kan geschieden conform de regels van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering. De gemeente heeft de mogelijkheid van vereenvoudigd derdenbeslag op
loon of uitkering.
ARTIKEL 13: RENTE EN KOSTEN
1. Bij het uitvaardigen van een dwangbevel worden de kosten van het uitvaardigen in rekening gebracht
voor een bedrag van € 50,00.
2. Rente en kosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 en maximum
van € 750,00 worden in rekening gebracht indien:
a. door het college zelf wordt overgegaan tot pseudo-verrekening of beslaglegging, als bedoeld in artikel
12 van deze beleidsregels;
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3. Indien het een actieve klant betreft en de gestelde vordering direct wordt verrekend met de lopende
uitkering, worden geen kosten in rekening gebracht.
4. Indien wordt overgegaan tot overdracht ter incasso van de vordering aan een deurwaarder of
incassobureau, brengt het college geen rente en kosten, zoals benoemd in artikel 2, in rekening, omdat
deze kosten reeds door de deurwaarder of het incassobureau in rekening worden gebracht.
Toelichting
Op grond van artikel 4:119 van de Awb kunnen bij het dwangbevel de kosten van aanmaning, de
wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel in rekening worden gebracht.
In lid 1 is opgenomen dat bij het uitvaardigen van een dwangbevel € 50 in rekening worden gebracht als
zijnde de kosten van het dwangbevel.
In lid 2 is bepaald dat wanneer de belanghebbende de betalingsverplichting niet nakomt, de kosten met
betrekking tot de verschuldigde rente en overige kosten in rekening worden gebracht.
Het college brengt deze kosten alleen in rekening, als het college zelf tot beslaglegging overgaat. Deze
kosten worden in beginsel vastgesteld op een percentage van 15% van de hoofdsom met een minimum
van € 50 en een maximum van € 750.
Indien de gemeente overgaat tot overdracht ter incasso van de vordering aan een deurwaarder of
incassobureau, brengt de gemeente geen rente en kosten, zoals benoemd in lid 2, in rekening. Dit
vanwege het feit dat de deurwaarder of het incassobureau deze kosten eveneens in rekening brengt, en
de belanghebbende als gevolg daarvan geconfronteerd zou worden met dubbele kosten. Dit wordt niet
wenselijk geacht.
ARTIKEL 14: BRUTERING
1. Loonbelasting en de premies volksverzekeringen waarvoor de gemeente die de bijstand verstrekt
krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtig is, worden teruggevorderd, voor zover
deze belasting, premies en vergoeding niet verrekend kunnen worden met de belastingdienst.
2. Verhoging van de vordering als bedoeld in het eerste lid blijft achterwege indien de vordering als
gevolg van een herziening van het recht op uitkering niet het gevolg is van de schending van de
inlichtingenplicht dan wel de uitkering onverschuldigd werd betaald.
Toelichting
In de Participatiewet is het bruteren van de bijstandsvordering, over het algemeen aan het einde van het
kalenderjaar, als bevoegdheid opgenomen in artikel 58 lid 5 Participatiewet. Door het opnemen van dit
artikel in de beleidsregels wordt geregeld dat in die gevallen waarin de vordering niet binnen het
kalenderjaar kan worden terugbetaald, deze zal worden gebruteerd.
Daarnaast is het niet ongebruikelijk om brutering van een vordering achterwege te laten indien de
terugvordering niet verwijtbaar is aan de klant. Veelal heeft dan herziening van het recht op uitkering
plaatsgevonden op grond van artikel 54 lid 3 onder van de Participatiewet “anderszins de bijstand ten
onrechte of tot een te hoog bedrag werd verleend.”, of er heeft terugvordering plaatsgevonden op grond
van artikel 58 lid 2 onder e Participatiewet “anderszins onverschuldigd is betaald voor zover
belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen”.

VERHAAL
ARTIKEL 1: VERHAAL VAN BIJSTAND OP GROND VAN ONDERHOUDSPLICHT
Burgemeester en wethouders maken gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van kosten van
bijstand op grond van de Participatiewet:
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a. Tot de grens van de onderhoudsplicht als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek:
op degene die bij het ontbreken van gezinsverband zijn onderhoudsplicht jegens zijn echtgenoot, of
minderjarig kind niet of niet behoorlijk nakomt en op het minderjarige kind dat zijn onderhoudsplicht
jegens zijn ouders niet of niet behoorlijk nakomt;
b. Tot de grens van de onderhoudsplicht als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek:
op degene die zijn onderhoudsplicht na echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van
tafel en bed niet of niet behoorlijk nakomt.
Toelichting
Onder a. en b. worden de verhaalsmogelijkheden op de (ex)echtgenoot en de daarmee gelijkgestelde
(ex)geregistreerde partner bedoeld ten aanzien van zijn onderhoudsplicht jegens zijn (ex)echtgenoot
en/of minderjarige kinderen.
ARTIKEL 1A: GEEN VERHAAL VAN BIJSTAND BIJ BIJSTANDSVERLENING AAN JONG
MEERDERJARIGEN
Burgemeester en wethouders maken geen gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van kosten van
bijstand op degene die zijn onderhoudsplicht op grond van artikel 395a van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek niet of niet behoorlijk nakomt jegens zijn meerderjarig kind (18 t/m 20-jarigen).
Toelichting
Burgemeester en wethouders maken geen gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van bijzondere
bijstand verleend aan jong meerderjarigen (18- 21 jaar).
ARTIKEL 2: VERHAAL VAN BIJSTAND, SCHENKING EN NALATENSCHAP
Burgemeester en wethouders maken gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van kosten van
bijstand op grond van de Participatiewet:
a. Op degene aan wie de persoon die bijstand ontvangt of heeft ontvangen een schenking heeft gedaan
voor zover bij het besluit op de aanvraag Participatiewet met de geschonken middelen rekening zou zijn
gehouden indien de schenking niet had plaatsgevonden, tenzij gelet op alle omstandigheden aannemelijk
is dat de schenker ten tijde van de schenking de noodzaak van bijstandsverlening dan wel
inkomensvoorziening redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien;
b. Op de nalatenschap van de persoon indien:
I. Aan die persoon ten onrechte of tot een te hoog bedrag bijstand op grond van de Participatiewet is
verleend of anderszins onverschuldigd is betaald voor zover die persoon dat redelijkerwijs kon begrijpen;
II. Bijstand is verleend in de vorm van een geldlening of als gevolg van borgtocht.
Toelichting
Hierin is het verhaal van een schenking en het verhaal op de nalatenschap geregeld.
ARTIKEL 3: BEOORDELING ONDERHOUDSPLICHT
Bij de beoordeling van het bestaan van het verhaalsrecht als bedoeld in artikel 1 van deze beleidsregels
en de omvang van het te verhalen bedrag wordt rekening gehouden met de maatstaven die gelden en de
omstandigheden die van belang zijn in het geval dat de rechter dient te beslissen over de vraag of en, zo
ja, tot welk bedrag een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of
ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zou moeten worden toegekend.
Toelichting
Indien de rechter (nog) geen uitspraak heeft gedaan over de onderhoudsplicht, dan zal voor de
vaststelling van het verhaalsbedrag een berekening worden gemaakt op basis van de rechterlijke
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maatstaven. De zogenaamde tremanormen, die zullen worden gebruikt voor het maken van
berekeningen, voldoen hieraan.
Ook voor het bestaan van onderhoudsplicht zal aansluiting moeten worden gezocht bij de
omstandigheden en maatstaven in het geval de rechter dient te beslissen of er sprake is van
onderhoudsplicht. Dit is met name ook het geval indien toepassing gegeven dient te worden aan invulling
van het begrip dringende redenen. (zie ook artikel 16 Participatiewet)
ARTIKEL 4: AFZIEN VAN VERHAAL WEGENS DRINGENDE REDENEN
Indien, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, daarvoor dringende redenen aanwezig zijn,
kan in afwijking van artikel 1 en 2 van deze beleidsregels geheel of gedeeltelijk van verhaal worden
afgezien.
Toelichting
Dringende redenen kunnen nimmer alleen financiële redenen zijn. Dringende redenen zijn door de
werkgever (bewust) niet nader omschreven. De vraag wat dringende redenen in het kader van verhaal
zijn dient te worden beantwoord aan de hand van de in loop der tijd ontwikkelde jurisprudentie. Dikwijls
zijn dit gedragingen van de zijde van de onderhoudsgerechtigde welke dusdanig ingrijpend zijn dat
daardoor van een onderhoudsplichtige redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat deze nog bijdraagt in
het levensonderhoud van de ex-partner.
Ook kan het gedrag van de onderhoudsplichtige aanleiding zijn om (desnoods tijdelijk) af te zien van het
instellen van verhaal. Daarbij kan gedacht worden aan situaties waarbij een verhaalsactie van de
gemeente verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de onderhoudsgerechtigde (bedreiging en
mishandeling).
ARTIKEL 5: VERHAAL OP GROND VAN EEN ALIMENTATIEBESCHIKKING
1. Indien een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud, verschuldigd krachtens Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, uitvoerbaar is maar niet wordt nagekomen, wordt verhaald in overeenstemming met
deze uitspraak.
2. Het besluit tot verhaal wordt in dat geval bij brief verteld aan degene op wie wordt verhaald, met de
aanmaning het verschuldigde binnen dertig dagen na verzending van de brief te voldoen.
3. Indien aan de aanmaning geen gevolg wordt gegeven vordert de gemeente het verschuldigde met
uitsluiting van degene die de bijstand ontvangt.
4. Het besluit tot verhaal levert een executoriale titel op, die op kosten van de schuldenaar wordt
betekend en wordt ten uitvoer gelegd door middel van executoriaal beslag overeenkomstig de artikelen
479b tot en met 479g, behoudens artikel 479e lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Toelichting
In artikel 62b Participatiewet is bepaald dat de gemeente in beginsel gebonden is aan de rechterlijke
uitspraak. De vastgestelde hoogte en de duur van de alimentatieplicht door de rechter zijn daarom in
beginsel steeds leidend. De gemeente is echter pas gebonden aan een rechterlijke uitspraak indien uit
die uitspraak blijkt dat de rechter zich zelfstandig een inhoudelijk oordeel heeft gevormd over de
onderhoudsplicht als zodanig of inhoudelijk is ingegaan op de draagkracht van de onderhoudsplichtige.
Indien de rechter zich geen zelfstandig oordeel heeft gevormd, wat kan geschieden bij een eis tot
alimentatie en de onderhoudsplichtige voert geen verweer, komt de gemeente een zelfstandig recht toe
om de draagkracht te beoordelen. Indien uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de door de rechter
vastgestelde alimentatie overeenkomt met de draagkracht kan daarbij eveneens aansluiting worden
gezocht.
Daadwerkelijk verhaal op grond van een alimentatiebeschikking geschiedt echter alleen in die gevallen
waarin de gemeente, met uitsluiting van de bijstandsklant (rechthebbende) overgaat tot invordering van
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de verschuldigde alimentatie. Daartoe is een afzonderlijk besluit van de gemeente noodzakelijk. Indien de
bij gerechtelijke uitspraak opgelegde alimentatie rechtstreeks wordt voldaan aan de bijstandsklant, kan
slechts worden beoordeeld of de opgelegde alimentatie voldoet aan de wettelijke maatstaven.
Uitgangspunt is echter nog altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te voorzien in de kosten
van het bestaan. Een vastgestelde alimentatieverplichting, voor de klant zelf of ten laste komende
kinderen geldt als voorliggende voorziening waarvan gebruik gemaakt dient te worden.
Indien de ex-partner van de klant niet vrijwillig betaalt kan de klant worden verwezen naar het LBIO
(Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage). Deze instantie kan zorgdragen voor de inning van
partner- en kinderalimentatie. Het LBIO incasseert echter geen achterstand in alimentatie welke op het
moment van aanmelding ouder is dan 6 maanden. Daarnaast stopt het LBIO met incasseren indien de
onderhoudsplichtige de bestaande achterstand heeft ingelopen en daarna gedurende een periode van 6
maanden correct aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
Het is dus niet zo dat de gemeente, bij een uitvoerbare alimentatie beschikking, zonder meer overgaat tot
het incasseren van de verschuldigde alimentatie. Dit dient individueel bezien te worden, en slechts bij
uitzondering toegepast te worden.
ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN DE VASTGESTELDE ONDERHOUDSBIJDRAGE DOOR DE RECHTER
De gemeente verzoekt de rechter het verhaalsbedrag in afwijking van een rechterlijke uitspraak
betreffende levensonderhoud, verschuldigd krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vast te stellen
indien de rechter:
a. Deze uitspraak zou kunnen wijzigen op de gronden genoemd in de artikelen 157 en 401 van dat boek;
b. Geen rekening heeft kunnen houden met alle voor de betrokken beslissing in aanmerking komende
gegevens en omstandigheden betreffende beide partijen.
Toelichting
Indien uit onderzoek door de gemeente blijkt dat de rechterlijke uitspraak door een wijziging van
omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet, de uitspraak onmiddellijk al niet aan de
wettelijke maatstaven voldeed of de rechter bij zijn uitspraak geen rekening heeft kunnen houden met alle
gegevens en omstandigheden, kan de rechter worden verzocht het verhaalsbedrag in afwijking van de
eerdere rechterlijke uitspraak vast te stellen. Een en ander is bepaald in artikel 62e Participatiewet.
ARTIKEL 7: WIJZIGING DRAAGKRACHT
Er wordt niet overgegaan tot het gewijzigd vaststellen van een betalingsverplichting indien de draagkracht
niet meer blijkt te zijn vermeerderd ten opzichte van het vorige onderzoek dan met € 50 per maand of
blijkt te zijn verminderd dan met een bedrag van € 25 per maand.
Toelichting
Indien uit een ingesteld onderzoek blijkt dat de draagkracht van de onderhoudsplichtige, in vergelijking
met een eerdere vaststelling van de draagkracht, zijnde een door de gemeente opgelegd verhaalsbedrag
of een door de rechter vastgestelde alimentatie, minder dan € 50 is gewijzigd, vindt geen herziening
plaats. Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter een wijziging in de draagkracht van minder dan € 50 per
maand niet beschouwt als zijnde een relevante wijziging in omstandigheden op grond waarvan herziening
zou moeten geschieden
ARTIKEL 8: INGANGSDATUM VERHAAL
a. Indien op grond van artikel 1 wordt overgegaan tot het instellen van verhaal, gaat een eventueel op te
leggen onderhoudsbijdrage niet eerder in dan de dag volgende op die van de eerste aanschrijving van de
onderhoudsplichtige.
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b. Indien tussen de aanschrijving van de onderhoudsplichtige en het opleggen van een
onderhoudsbijdrage een langere termijn is verstreken dan 2 maanden, en deze langere termijn niet is te
wijten aan de onderhoudsplichtige, gaat een op te leggen onderhoudsbijdrage niet eerder in dan de dag
volgende op de datum van het besluit tot het opleggen van een onderhoudsbijdrage.
Toelichting
Met betrekking tot de ingangsdatum verhaal lopen de meningen uiteen. Dit kan zijn de ingangsdatum van
de uitkering, de dag volgend op de aanschrijving van de onderhoudsplichtige of een andere
ingangsdatum. Als algemeen uitgangspunt geldt dat een verhaal bijdrage slechts in beperkte mate met
terugwerkende kracht kan worden opgelegd. Als de jurisprudentie erop wordt geraadpleegd is veelal de
strekking dat de (financiële) onderhoudsplicht ontstaat vanaf het moment dat daarop aanspraak wordt
gemaakt. Vanaf die dag dient te onderhoudsplichtige er rekening mee te houden en dient hij voor een op
te leggen bijdrage gelden te reserveren. Deze gedragslijn kan worden gevolgd.
Ondanks dit algemene uitgangspunt kan het voorkomen dat om wat voor reden dan ook, het opleggen
van een verhaal bijdrage vertraging oploopt. Deze vertraging kan, indien deze aan de gemeente is te
verwijten, niet worden afgewenteld op de onderhoudsplichtige. Dan dient de bijdrage niet eerder in te
gaan dan de dag volgende op die van het verzenden van het besluit tot het opleggen van een bijdrage.
De ingangsdatum verhaal is van minder belang indien verhaal wordt ingesteld op grond van een
rechterlijke uitspraak. De ingangsdatum vloeit dan voort uit de uitspraak van de rechter dan wel de datum
waarop de onderhoudsplichtige in gebreke is gebleven en de gemeente de incasso overneemt van de
onderhoudsgerechtigde.
ARTIKEL 9: AMBTSHALVE VASTSTELLING
Indien degene op wie verhaal wordt ingesteld geen dan wel onvoldoende gegevens verstrekt voor het
vaststellen van de grens van de onderhoudsplicht wordt de verschuldigde onderhoudsbijdrage
ambtshalve vastgesteld op:
1. indien er sprake van onderhoudsplicht jegens de voormalige partner en/of de in de bijstand begrepen
minderjarige kinderen, de volledige kosten van bijstand.
2. indien er uitsluitend sprake is van onderhoudsplicht jegens de in de bijstand begrepen minderjarige
kinderen, het maximale bedrag zoals vermeld in de in de Tremanormen gehanteerde tabel ‘Eigen
aandeel kosten van kinderen’, met een maximum van de kosten van bijstand.
Toelichting
Ook een onderhoudsplichtige is wettelijk verplicht om de gemeente te voorzien van de benodigde
informatie voor het vaststellen van een onderhoudsbijdrage. Voor het geval dat de onderhoudsplichtige
niet voldoet aan de inlichtingenplicht dient vastgesteld op welke wijze dan een onderhoudsbijdrage wordt
vastgesteld.
Algemeen gebruikelijk is bij een ambtshalve vaststelling om een bijdrage op te leggen gelijk aan de bruto
kosten van bijstand. Dit kan echter alleen indien er sprake van onderhoudsplicht jegens de
bijstandsgerechtigde en eventuele kinderen. Indien er alleen sprake is van onderhoudsplicht jegens de in
de bijstandsverlening begrepen kinderen, dient een andere benadering gekozen te worden.
In de Tremanormen is de tabel eigen aandeel kosten van kinderen opgenomen. De tabel wordt in de
rechtspraak gebruikt om de maximale behoefte van kinderen te bepalen en is gebaseerd op onderzoek
van het Nibud. Daarbij is onderzoek gedaan naar de hoogte van het netto-inkomen, gezinssamenstelling
en wat er dan gemiddeld per kind maandelijks wordt besteed ten behoeve van dat kind. Voor een
ambtshalve vaststelling kan worden uitgegaan van het maximaal in die tabel genoemde bedrag
ARTIKEL 10: GEDEELTELIJK AFZIEN VAN VERHAAL WEGENS SCHULDEN
1. In afwijking van artikel 1 en 2 van deze beleidsregels wordt op verzoek van degene op wie verhaald
wordt, gedeeltelijk afgezien van het (verder) verhalen van kosten van bijstand dan wel

46

inkomensvoorziening voor zover het betreft verschuldigde verhaalsbedragen die op het moment van het
besluit opeisbaar zijn, indien:
a. Redelijkerwijs te voorzien is dat degene op wie wordt verhaald niet zal kunnen voortgaan met het
betalen van zijn schulden;
b. Redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige
schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen, en
c. De vordering van de gemeente wegens verhaal van bijstand ten minste zal worden voldaan naar
evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.
2. Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van het (verder) verhalen treedt niet in werking voordat een
schuldregeling, zoals bedoeld in het eerste lid, tot stand is gekomen.
3. Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van (verder) verhaal wordt ingetrokken of ten nadele van de
belanghebbende gewijzigd, indien:
a. Niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is
gekomen die voldoet aan de eisen bedoeld in het eerste lid;
b. De belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet, of
c. Onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot
een ander besluit zou hebben geleid.
Toelichting
Geen kwijtschelding wordt toegepast voor zover alimentatie is verschuldigd op grond van een
alimentatiebeschikking. Alleen voor zover de gemeente gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid op
basis van die beschikking, met uitsluiting van de bijstandsontvanger, de alimentatie in te vorderen en voor
zover het achterstallige alimentatie betreft.
Indien en voor zover de onderhoudsplichtige ook zijn toekomstige alimentatieverplichting wenst te herzien
zal dit dienen te gebeuren in een herzieningsprocedure bij de rechtbank. Dit is een procedure tussen de
ex-echtelieden. De gemeente is daarin geen partij.
ARTIKEL 11: KRUIMELBEDRAG
Indien het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 50 per maand, wordt van verhaal afgezien.
Toelichting
Indien uit de op basis van de door de onderhoudsplichtige verstrekte gegevens gemaakte
draagkrachtberekening blijkt dat er sprake is van een op te leggen onderhoudsbijdrage van minder dan
€ 50 per maand, wordt afgezien van het opleggen van een verhaal bijdrage.
ARTIKEL 12: VERHAAL IN RECHTE
Indien de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is de verlangde gelden aan de gemeente te
betalen dan wel niet of niet tijdig tot betaling daarvan overgaat, wordt overgegaan tot verhaal in rechte.
Toelichting
Indien de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is een opgelegde verhaal bijdrage aan de
gemeente te betalen dan wel niet of niet tijdig tot betaling daarvan overgaat, wordt overgegaan tot
verhaal in rechte. Daartoe wordt een verzoekschrift ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam.
ARTIKEL 13: INTERNE RICHTLIJNEN
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Over alle genoemde onderwerpen in deze beleidsregels kan in interne richtlijnen een nadere regeling
plaatsvinden. Deze interne richtlijnen worden vastgesteld door Burgemeester en wethouders.
Toelichting
Over alle genoemde onderwerpen in deze beleidsregels kan in interne richtlijnen een nadere regeling
plaatsvinden. Deze interne richtlijnen worden vastgesteld door Burgemeester en wethouders.
ARTIKEL 14: AFWIJKEN VAN BEPALINGEN / HARDHEIDSCLAUSULE
Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de klant afwijken van de
bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van
overwegende aard leidt.
Toelichting
Het uitgangspunt is steeds dat de beleidsregels voor een ieder leidend zijn en dat - uitsluitend indien naar
het oordeel van Burgemeester en wethouders onbillijke of onredelijke situaties ontstaan door toepassing
van de bepalingen in deze beleidsregels - ten gunste van de klant kan worden afgeweken van deze
beleidsregels.
ARTIKEL 15: BESLISSING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS IN GEVALLEN WAARIN DE
BELEIDSREGELS NIET VOORZIEN
In gevallen, de uitvoering van deze beleidsregels betreffende, waarin deze beleidsregels niet voorzien,
beslissen de Burgemeester en wethouders.
Toelichting
In gevallen, de uitvoering van deze beleidsregels betreffende, waarin deze beleidsregels niet voorzien,
beslissen de Burgemeester en wethouders.

REGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG
Artikel 1: Begripsbepalingen
1. In deze Regeling wordt verstaan onder:
a. Het college: Het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente;
b. De wet: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
c. Ouder(s): Degene(n) die juridisch of feitelijk verantwoordelijk is (zijn) voor de dagelijkse zorg van het
kind, waaronder worden begrepen ouders, pleegouders, grootouders en voogden;
d. Traject: Re-integratietraject in het kader van een gemeentelijke uitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ,
Bbz 2004)
e. Compensatie: Tegemoetkoming in aanvulling op de kinderopvangtoeslag ter (gedeeltelijke)
compensatie van de wettelijk bepaalde eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en uitgedrukt in een
aan de ouder maandelijks beschikbaar te stellen financiële vergoeding;
2. De in de wet gebruikte definities en begrippen zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2: Criteria voor compensatie
1. Een ouder komt in aanmerking voor een compensatie indien hij behoort tot de groep personen als
bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen “c” en “e” van de wet.
2. Compensatie wordt alleen verleend aan ouders die een uitkering ontvangen van het college.
3. Compensatie wordt verleend voor de duur van het traject, dit wordt opgenomen in het trajectplan.
4. Compensatie wordt alleen verleend voor reguliere kinderopvang geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang.
5. Compensatie wordt alleen verleend indien de aanvrager geen gebruik kan maken van
doelgroepplaatsen vanuit het beleid Onderwijs.
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6. Een aanvraag voor een compensatie wordt ingediend door de ouder via het door de gemeente
beschikbaar gestelde aanvraagformulier;
7. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de gevraagde gegevens in het aanvraagformulier
compleet zijn aangeleverd;
8. niet complete aanvragen worden na het bieden van een redelijke hersteltermijn afgewezen
9. De aanvraag moet worden ingediend binnen acht weken na afname van de kinderopvang ten behoeve
van het traject.
Artikel 3: Inhoud van het besluit
Het besluit tot verlening van een compensatie bevat in ieder geval:
a. de vaststelling dat de ouder tot de door het college vastgestelde doelgroep behoort;
b. de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de compensatie betrekking heeft;
c. de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;
d. de periode waarvoor de compensatie wordt verleend;
e. de omvang van de kinderopvang (per week per kind) die noodzakelijk wordt geacht;
f. de wijze waarop het bedrag van de compensatie wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan
wordt verleend;
g. de wijze waarop de compensatie wordt uitbetaald.
Besluiten over de toekenning van compensatie worden in een beschikking vastgelegd. Het besluit is een
beschikking in de zin van titel 4.1 van de Awb. Dit betekent dat tegen het besluit bezwaar kan worden
gemaakt en beroep kan worden ingesteld.
In het besluit tot het vaststellen van de compensatie wordt bepaald wat precies het bedrag is waar de
ouder die de compensatie heeft aangevraagd recht op heeft. De berekeningswijze die is opgenomen in
de beschikking tot verlening van de compensatie geldt als het uitgangspunt voor het vaststellen van de
compensatie. Dit betekent dat de compensatie wordt vastgesteld op basis van het aantal uren
kinderopvang dat in de beschikking tot verlening van de compensatie is vastgelegd. Dat is een maximum
aantal uren. In de beschikking tot vaststelling van de compensatie kan wel worden uitgegaan van een
lager aantal uren, maar niet van een hoger aantal.
Artikel 4: Verlening van de compensatie
Ingangsdatum
De compensatie wordt verleend met ingang van de datum waarop recht is op de Toeslag Kinderopvang
in combinatie met de start van het re-integratietraject.
Indien er geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag bestaat er ook geen recht op compensatie.
Indien niet kan worden aangetoond, of indien redelijkerwijs niet mag worden verwacht, dat de ouder
kinderopvangtoeslag ontvangt of zal gaan ontvangen, wordt de aanvraag afgewezen.
Er is geen recht op compensatie over een voorgaande periode, de startdatum van het traject is hierbij
bepalend.
Er is geen recht op compensatie over een periode van vóór de vaststelling van deze Regeling.
Artikel 5: Hoogte van de compensatie
1. De hoogte voor compensatie wordt uitgedrukt als vast percentage in de kosten van kinderopvang die
aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst wordt bepaald;
2. Bij het vaststellen van de grondslag, als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgegaan van geen eigen
bijdrage voor de ouder voor de kosten van kinderopvang voor ieder kind.
3. De hoogte van de compensatie is gebaseerd op het feitelijke aantal uren, dat voor kinderopvang als
gevolg van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, of scholing of een opleiding noodzakelijk is;
4. De uurprijs die bij de hoogte van de compensatie in aanmerking wordt genomen is niet hoger dat de
landelijk vastgestelde maximum uurprijs;
5. Het aantal uren dat bij de hoogte van de compensatie in aanmerking wordt genomen gaat het door de
wetgever gestelde maximum, dat per soort kinderopvang of per leeftijdsgroep kan variëren, niet te boven;
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6. De verhouding tussen het aantal uren waarover compensatie wordt aangevraagd en het aantal uren
dat de ouder en zijn partner gebruik maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, of
scholing of een opleiding volgen, gaat het door de wetgever daarover bepaalde, niet te boven;
Bij de bepaling van de hoogte van de compensatie wordt uitgegaan van de feitelijke uren, die voor de
kinderopvang noodzakelijk worden geacht binnen de deelname aan het re-integratie traject. Dit is
gekoppeld aan de in de wet gehanteerd berekening van de Belastingdienst. Met grondslag wordt
bedoeld: een vast percentage als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, geldend voor de
laagste inkomenscategorie. Bij de bepaling van de hoogte van de compensatie moet ten hoogste de
wettelijke maximale uurprijs van de kinderopvang worden gehanteerd. Indien deze wel wordt
overschreden geldt het wettelijk maximum als uitgangspunt voor de berekening. Dit betekent dat de
meerkosten in dat geval voor rekening van de ouder komen.
Er wordt geen eigen bijdrage gehanteerd omdat dit zou leiden tot een achteruitgang in het besteedbaar
inkomen van een ouder als gevolg van re-integratieactiviteiten. Omdat vanwege belastingmaatregelen de
inkomenspositie van een alleenstaande ouder iets achteruit is gegaan, en van een alleenstaande
werkende ouder sterk is verbeterd, is er geen sprake van een armoedeval in deze specifieke situatie.
Voorbeeldberekening met de kinderopvangtoeslagtabel januari 2015 (www.rijksoverheid.nl):
Bij de laagste inkomens is de vergoeding Toeslag Kinderopvang volgens de tabel bij het eerste kind
90,7% en bij twee of meer kinderen 93,3%.
Bij 1 kind is de eigen bijdrage voor de ouder 9,3% van de kosten (90,7% wordt vergoed via de
belastingdienst). Dit wordt geheel gecompenseerd.
Bij 2 kinderen is de eigen bijdrage voor de ouder 6,7% van de kosten (93,3% wordt vergoed via de
belastingdienst). Dit wordt geheel gecompenseerd.
Bij de berekening moet de beschikking Toeslag Kinderopvang van de belastingdienst als basis worden
genomen. Er kunnen niet meer uren worden vergoed dan er via deze beschikking zijn toegekend. Bij de
berekening moet altijd worden gecontroleerd of de daadwerkelijke kosten niet hoger zijn dan de landelijk
vastgestelde maximale uurprijs.
Per 1 januari 2015 gelden de volgende maximale uurprijzen (www.rijksoverheid.nl):
· opvang in kinderdagverblijven: € 6,84
· buitenschoolse opvang: € 6,38
· gastouderopvang € 5,48
Artikel 6: De uitbetaling van de compensatie
1. De compensatie wordt in maandelijkse termijnen als voorschot uitbetaald aan de ouder.
2. Na afloop van het kalenderjaar of na afloop van het traject wordt de definitieve hoogte van de
compensatie vastgesteld in een besluit van de gemeente op basis van de definitieve beschikking van de
belastingdienst;
3. Het college kan nadere regels stellen over de wijze van uitbetalen.
Zo kan het College bepalen dat er alleen een voorschot wordt betaald op basis van een factuur van het
kindercentrum of gastouderbureau. Het College zou zo'n voorschrift kunnen stellen wanneer er twijfels
bestaan of een ouder daadwerkelijk gebruik zal maken van kinderopvang.
Artikel 7: Intrekken van het besluit en terugvorderen van de compensatie
1. Het college kan besluiten de betaling van het voorschot van de compensatie voor een bepaalde
periode op te schorten indien de rechtmatigheid van de verstrekking nader onderzoek vergt;
2. Het college kan besluiten de compensatie kinderopvang terug te vorderen voor zover de compensatie
ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
Dit artikel regelt de uitbetaling van het nog te betalen deel van de compensatie na de vaststelling van de
compensatie. Als het College bij de bevoorschotting op basis van de beschikking een hoger bedrag heeft
uitgekeerd dan waarop de ouder recht heeft, kan het College het te veel betaalde bedrag terugvorderen.
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Op grond van artikel 4:56 Awb kan het College de verplichting tot betaling van een voorschot opschorten
met ingang van de dag waarop het College aan de ouder schriftelijk kennis geeft van het ernstige
vermoeden dat er grond bestaat om de beschikking tot verlening van de compensatie in te trekken of te
wijzigen. Deze opschorting duurt tot en met de dag waarop de beschikking over de intrekking of wijziging
is bekendgemaakt of de dag waarop de kennisgeving van het ernstige vermoeden dertien weken zijn
verstreken.
Terugvordering (artikel 4.57 Awb)
Indien de beschikking tot het verlenen of het vaststellen van de compensatie is ingetrokken of ten
nadelen van de ouder is gewijzigd, vordert het College het reeds betaalde bedrag van de ouder terug. Dit
betekent bijvoorbeeld dat het bedrag dat wordt teruggevorderd kan worden verrekend met de
compensatie die aan de ouder wordt verstrekt. In het besluit tot terugvordering moet de wijze waarop zal
worden teruggevorderd, worden vermeld.
Artikel 8: Beëindigingsdatum
De compensatie wordt beëindigd met ingang van;
a. de datum waarop geen recht meer is op de Toeslag Kinderopvang;
b. de datum waarop het traject/uitkering wordt beëindigd of wijzigt.
Artikel 9: Verplichtingen van de ouder
1. De ouder doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk
mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere of hogere
compensatie;
2. De ouder verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen termijn, alle
gegevens en inlichtingen die voor de aanspraak op en de hoogte van de compensatie van belang zijn;
3. Bij een wijziging van de afname van het aantal uren kinderopvang of wijziging van de
kinderopvanginstelling wordt er een aangepaste aanvraag ingediend;
4. De ouder bewaart alle bewijsstukken die aan de verstrekking van de compensatie ten grondslag liggen
tenminste gedurende één jaar na de vaststelling en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het college
voor controledoeleinden.
Het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen kan leiden tot intrekking en/of terugvordering van de
compensatie.

Artikel 10: Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in
deze regeling, indien de toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
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BIJZONDERE BIJSTAND
INLEIDING
De gemeente Albrandswaard heeft een goed en uitgebreid armoedebeleid. Bij het lokale bestuur is er
altijd het besef geweest dat een goed armoedebeleid nodig is om mensen met een laag inkomen de kans
te geven om mee te doen in de samenleving. Mee kunnen doen betekent dat iemand voldoende middelen
heeft om in zijn bestaan te kunnen voorzien, maar bijvoorbeeld ook om lid te worden van een
sportvereniging en deel te nemen aan culturele en sociale activiteiten. Meedoen is vooral voor kinderen
heel belangrijk. Kinderen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. De situatie waarin hun
ouders verkeren, mag daar geen belemmering in vormen.
De bijzondere bijstand is een onderdeel van het sociaal domein. En dat sociaal domein van zorg,
onderwijs, werk en inkomensondersteuning is volop in beweging. ‘Meedoen in de samenleving’ heeft een
nieuwe betekenis gekregen. Participatie via werk wordt als het hoogste goed gezien. Maar ook de
deelname aan de samenleving op allerlei andere terreinen is van wezenlijk belang.
De gemeente is daarnaast niet langer vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het oplossen van problemen
en vragen van haar inwoners, en doet een beroep op de eigen kracht van mensen en de samenleving.
Het Rijk geeft via de nieuwe wetgeving (Participatiewet) en het verstrekken van financiële middelen de
gemeente meer ruimte om ondersteuning te geven aan verschillende doelgroepen met een laag inkomen.
Waar bijvoorbeeld in de WMO sprake is van een “algemene voorziening” waarbij de kosten voor eigen
rekening gaan komen van de zorgvrager, zal er een beroep moeten kunnen worden gedaan op de
bijzondere bijstand als er sprake is van een laag inkomen.
Deze ontwikkelingen vormen redenen om oude denkpatronen los te laten en tot nieuwe werkwijzen te
komen. We bekijken samen met onze maatschappelijke partners hoe we mensen met een laag inkomen al
in een vroeg stadium kunnen ondersteunen, zodat zij grip krijgen en houden op hun situatie om uiteindelijk
weer zelfredzaam te kunnen zijn.
In dit uitvoeringsbeleid is uitgewerkt hoe wij dat de komende jaren gaan doen.

Bijzondere bijstand is maatwerk
Generiek inkomensbeleid is de verantwoordelijkheid van het Rijk. Periodiek wordt door het ministerie van
SZW het sociaal minimum vastgesteld. Deze bijstandsnorm geldt voor alle burgers van Nederland. Door
bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat deze uitkeringsnorm niet volledig toereikend
is om bepaalde noodzakelijke, bijzondere uitgaven te doen. Als een persoon voor dergelijke kosten geen
beroep kan doen op een voorliggende voorziening (zoals huurtoeslag of studiefinanciering), kan de
gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Hierbij moet worden vastgesteld of de uitgaven noodzakelijk
zijn, daadwerkelijk gemaakt zijn en voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Bij het vaststellen levert de
gemeente maatwerk. Dit betekent dat de gemeente die voorziening biedt die past bij de hulpvraag van de
burger, de hele situatie waarin de burger zich bevindt bekijkt en een inschatting maakt over wat het individu
op dat moment nodig heeft. Gemeenten moeten dit efficiënt doen, geen willekeur laten bestaan en de juiste
juridische kaders hanteren.
Met de wet maatregelen WWB/Participatiewet 2015 wil de wetgever de bijstand meer activerend maken.
Bijzondere bijstand is financieel en beleidsmatig gedecentraliseerd aan gemeenten, omdat op lokaal
niveau – dichtbij de burger – maatwerk kan worden geboden rekening houdend met individuele en lokale
omstandigheden. Dit vraagt redelijk en consistent beleid met een flexibele uitvoering waarin de
dienstverlening telkens afgestemd wordt op de individuele situatie van de burger.
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UITGANGSPUNTEN EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN EN RONDOM DE
PARTICIPATIEWET
Maatwerk
Het Rijk wil dat gemeenten gerichtere inkomensondersteuning (maatwerk) gaan bieden zodat de middelen
meer terecht komen bij de mensen die echt ondersteuning nodig hebben. Daarom komt de beleidsruimte
voor de gemeente om categoriale regelingen te hanteren voor chronische zieken en gehandicapten,
ouderen en ouders met schoolgaande kinderen per 1 januari 2015 te vervallen. Gemeenten kunnen deze
regelingen vanaf deze datum niet meer hanteren. Voor de categoriale regelingen geldt wel een
overgangsrecht van 6 maanden.
Categoriale bijstand vanaf 1 januari 2015
Oude situatie






Een instrument om een bepaalde groep te
ondersteunen waarbij het aannemelijk is
dat er meerkosten zijn.
De kosten hoeven niet per se gem aakt te
zijn of gemaakt te worden.
Centrale inkom ensnorm van maxim aal 110%.
Beschikbaar voor kinderen, ouderen en
chronisch zieken en gehandicapten

Vanaf 1 januari 2015







Een instrument om collectief maatwerk te
leveren.
Geen centrale inkom ensnorm.
Mag wel in de vorm van een collectieve
aanvullende zorgverzekering of een
tegem oetkoming in de premie van een
dergelijke verzekering.
Andere vormen van categoriale bijzondere
bijstand zijn niet meer mogelijk.

In het vergelijken van de oude en nieuwe situatie valt op dat gemeenten meer ruimte krijgen om maatwerk
te bieden: centrale inkomensnormen vervallen, toetsingscriteria zijn algemeen geformuleerd en er is meer
keuzevrijheid. Dit plaatst gemeenten voor belangrijke keuzes, bijvoorbeeld in de wijze waarop de
maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten wordt uitgevoerd, en hoe de criteria voor de
individuele langdurigheidstoeslag te vertalen naar toetsingscriteria op de werkvloer. Maar maatwerk is ook
een individuele afweging maken binnen de kaders die de wet geeft.
Wijkgericht werken in de gemeente;
Via de wijkteams wordt er laagdrempelige hulp geboden, wordt de eigen kracht en het sociaal netwerk van
de hulpvrager optimaal ingezet en wordt er beter samengewerkt door de professionals.
Collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)
De beleidsruimte voor de gemeente om een collectieve ziektekostenverzekering te bieden blijft bestaan en
wordt verruimd. De inkomensgrens voor het bieden van een collectieve ziektekostenverzekering, die nu op
110% van het sociaal minimum is gesteld, vervalt. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de collectieve
ziektekostenverzekering aan te bieden aan een bredere doelgroep.
Chronisch zieken
Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hogere zorgkosten door bijvoorbeeld
medicijngebruik, extra waskosten of het gebruik van hulpmiddelen. Ter compensatie van die hogere
zorgkosten ontvingen chronisch zieken en gehandicapten op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Regeling compensatie eigen risico (CER) tot 1 januari 2014
automatisch één of meerdere tegemoetkomingen van het Rijk. Deze tegemoetkomingsregelingen werden
uitgekeerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).
De Eerste Kamer heeft op 3 juni 2014 de Wet tot afschaffing van de Wtcg en CER aangenomen. Daarmee
zijn de Wtcg en CER met terugwerkende kracht op 1 januari 2014 afgeschaft. Het Rijk veronderstelt dat
gemeenten beter in staat zijn om gerichte inkomensondersteuning te leveren aan chronisch zieken en
gehandicapten. Ter vervanging van de Wtcg en CER krijgen gemeenten daarom de bevoegdheid om een
nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te organiseren. Zij krijgen daarvoor
ongeveer één derde van het budget dat het CAK in 2013 kreeg voor de uitvoering van de Wtcg en CER.
Op het beschikbare budget wordt dus een forse korting toegepast.
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Individuele inkomenstoeslag
De langdurigheidstoeslag wordt per 1 januari 2015 vervangen door een individuele inkomenstoeslag. De
individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd,
die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en gelet op hun individuele omstandigheden geen
zicht hebben op verbetering van hun inkomen. Voor de individuele inkomenstoeslag geldt geen wettelijke
inkomensgrens. Gemeenten mogen de hoogte van deze inkomensgrens zelf bepalen.
Studietoeslag
Nieuw onderdeel van de Participatiewet is de individuele studietoeslag. Dit is een inkomensondersteuning
voor jongeren met een arbeidshandicap tijdens het volgen van een opleiding. De gemeente maakt een
verordening waarin de hoogte en de frequentie van de betaling zijn vastgelegd.

INDIVIDUELE BIJZONDERE BIJSTAND
Eén van de belangrijkste gemeentelijke instrumenten voor inkomensondersteuning is de bijzondere
bijstand. Bijzondere bijstandsverlening is geregeld in artikel 35 van de Participatiewet.
Door bijzondere individuele omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat de toepasselijke
bijstandsnorm (of een ander inkomen op dat niveau) niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te doen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om extra kosten door ziekte, verhuizing of een echtscheiding. Als de gemeente
vindt dat deze uitgaven wel noodzakelijk zijn en niet uit de toepasselijke bijstandsnorm of andere middelen
kunnen worden betaald, kan bijzondere bijstand worden verleend.
De bijzondere bijstand gaat uit van maatwerk. De gemeente moet bij elke aanvraag vaststellen:







Doen de kosten zich voor?
Zijn de kosten in het individuele geval noodzakelijk?
Vloeien de kosten voort uit bijzondere omstandigheden?
Kunnen de kosten worden voldaan uit de bijstandsnorm, individuele inkomenstoeslag, individuele
studietoeslag, vermogen of het inkomen boven de bijstandsnorm?
Is er geen sprake van een uitsluitingsgrond (artikel 13 Participatiewet)?
Is er sprake van een voorliggende voorziening (artikel 15 Participatiewet)?

Gemeenten toetsen aanvragen aan de hand van bovenstaande toetsingscriteria. Hierin heeft de gemeente
beleidsvrijheid en kunnen er kaders worden gesteld voor maatwerk. Deze kaders moeten in de
beleidsregels worden vastgesteld. Echter teveel kaders werken belemmerend op het uitgangspunt
“maatwerk bieden” en moeten daarom zeer beperkt worden beschreven. De mogelijkheid tot het maken
van een uitzondering moet altijd aanwezig zijn. Hiermee wordt duidelijk dat er sprake kan zijn van een
dilemma: aan de ene kant duidelijke regels en geen willekeur, aan de andere kant vrijheid voor het leveren
van maatwerk. In deze beleidsregels wordt getracht hier een middenweg in te vinden.
Uit de memorie van toelichting van artikel 35 van de WWB/Participatiewet blijkt dat de volgende
overwegingen een rol spelen bij het vaststellen van dergelijke criteria: de aard van de kosten, eventueel
aanwezige buitengewone lasten en overige persoonlijke omstandigheden van de aanvrager.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: Vorm van de bijstand
1. Tenzij deze beleidsregels anders bepalen, wordt de bijzondere bijstand verstrekt als een uitkering om
niet.
2. De bijzondere bijstand wordt in de vorm van een renteloze geldlening verstrekt in de gevallen die
genoemd worden in artikel 48 lid 2 Participatiewet, en indien het bijstand voor de kosten van noodzakelijke
duurzame gebruiksgoederen betreft als bedoeld in artikel 51 Participatiewet.
Artikel 2: Tijdstip van de aanvraag
1. Voor kosten, waarvan op voorhand de noodzaak niet vaststaat, dient voorafgaande aan het maken van
de kosten, bijzondere bijstand te worden aangevraagd, om voor een mogelijke vergoeding van de kosten in
aanmerking te kunnen komen.
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2. Voor kosten, waarvan de noodzaak op voorhand aangenomen kan worden, mag de aanvraag voor
bijzondere bijstand na het maken van de kosten ingediend worden.
3. Er wordt in geen geval bijstand verstrekt voor kosten die langer dan 6 maanden voor de
bijstandsaanvraag zijn gemaakt.
Artikel 3: Hoogte bijzondere bijstand
Bij het vaststellen van het bedrag van de bijzondere noodzakelijke kosten, wordt aangesloten bij
normbedragen zoals opgenomen in de prijzengids van Nibud, tenzij in dit beleid anders is bepaald. Dit
betekent dat de daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed tot een maximum als genoemd in de
meest recente prijzengids van het Nibud, tenzij in dit beleid anders is bepaald.
Artikel 4: Algemeen gebruikelijke kosten
Op de verstrekking van de bijzondere bijstand worden kosten die voor een ieder algemeen gebruikelijk zijn,
in mindering gebracht.
Artikel 5: Drempelbedrag
Artikel 35 lid 2 Participatiewet biedt de gemeente de mogelijkheid tot het hanteren van een drempelbedrag.
Het college heeft besloten om geen gebruik van deze mogelijkheid te maken.
De winst in de uitvoering is bij het hanteren van een drempelbedrag gering. Er moet nog steeds een
beoordeling worden gemaakt of de kosten voor bijzondere bijstandsverlening in aanmerking komen en op
de aanvraag moet nog altijd beslist worden. Een andere reden is dat het zelf betalen van een
drempelbedrag niet voor iedereen mogelijk is. Inwoners komen niet voor niets bij de gemeente met hun
hulpvraag.
Artikel 6: Reserveringscapaciteit
De reserveringscapaciteit wordt gesteld op 6% van de toepasselijke (theoretische) bijstandsnorm inclusief
vakantiegeld per maand. Bij een inkomen hoger dan 110% van de toepasselijke theoretische
bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld per maand, wordt de reserveringscapaciteit gesteld conform de
aflossingsregels van het beleid terugvordering.
Artikel 7: Draagkracht
Uitgangspunt draagkracht
Bij de vaststelling van de bijzondere bijstand dient rekening gehouden te worden met de aanwezige
draagkracht in het inkomen of het vermogen. Bij de vaststelling van de aanwezige draagkracht wordt in
ieder geval rekening gehouden met de draagkrachtperiode, het vermogen, het inkomen en de
reserveringscapaciteit.
Artikel 8: Vaststelling draagkrachtperiode
1. De draagkracht wordt telkens voor de periode van 12 maanden vastgesteld, beginnende op de eerste
dag van de maand waarin de kosten zijn gemaakt.
2. De draagkracht kan voor een kortere of langere periode vastgesteld worden, indien de periode waarop
de kosten waarvoor bijstand is aangevraagd betrekking hebben, daartoe aanleiding geeft.
Artikel 9: Vaststelling van het vermogen en draagkracht
1. Het vermogen wordt op dezelfde wijze vastgesteld als bij de algemene bijstand.
2. Aangesloten wordt bij de vermogensgrens genoemd in artikel 34 lid 3 Participatiewet.
3. Het vermogen boven die grens wordt volledig tot de draagkracht gerekend (100%).
4. Indien sprake is geweest van sparen tijdens de bijstand, wat bijvoorbeeld bij personen die in een
instelling verblijven, veelvuldig voorkomt, wordt ook het gespaarde vermogen tijdens de bijstand
aangemerkt als draagkracht, voor zover dit boven de vermogensgrens van artikel 34 lid 3 Participatiewet
uitkomt.
Artikel 10: Vaststelling van het inkomen en draagkracht
1. Inkomen: het inkomen zoals genoemd in artikel 32 Participatiewet inclusief toeslagen (zoals
vakantietoeslag, overwerktoeslag, 13e maand), alsmede inkomen uit vermogen.
Uit artikel 31 lid 1 vloeit voort dat alleen maar rekening gehouden kan worden met het inkomen waarover
een belanghebbende redelijkerwijs kan beschikken.
2. Bij de vaststelling van het draagkrachtinkomen bij vaste inkomsten wordt uitgegaan van de hoogte van
het inkomen over de laatste periode voorafgaande aan de maand van aanvraag, maal twaalf maanden.
(Bijvoorbeeld het inkomen in de maand of 4 weken voorafgaand aan de maand van aanvraag).
3. Bij de vaststelling van het draagkrachtinkomen bij onregelmatige inkomsten wordt uitgegaan van het
gemiddelde inkomen van de zes maanden voorafgaand aan de maand van aanvraag, maal twaalf
maanden.
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4. Bij de vaststelling van het draagkrachtinkomen van zelfstandigen die geen uitkering ontvangen op grond
van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz), wordt uitgegaan van:
a. de som van de inkomsten over het jaar voorafgaand aan het tijdstip waarop de draagkrachtperiode
aanvangt,
b. waarbij een bruto-netto berekening wordt gehanteerd conform artikel 6 lid 2 Bbz: Van de som van de
netto-inkomsten over het jaar voorafgaand, dient een bedrag van 20% in mindering gebracht te worden als
zijnde de verschuldigde belastingen.
Artikel 11: Niet in aanmerking te nemen middelen bij vaststelling draagkracht
Als draagkracht wordt in aanmerking genomen: het netto inkomen over een periode van 12 maanden,
verlaagd met de volgende middelen en aftrekposten:
1. Individuele studietoeslag
2. Individuele inkomenstoeslag, voor zover het niet gaat om een aanvraag bijzondere bijstand voor de
aanschaf en/of vervanging van duurzame gebruiksgoederen bedoeld in artikel 51 Participatiewet
3. Het deel van een particuliere oudedagsvoorziening, zoals bedoeld in artikel 33 lid 5 Participatiewet;
4. Het deel dat niet tot de middelen wordt gerekend, zoals bedoeld in artikel 31 lid 2 Participatiewet;
5. De verhoging van het kindgebondenbudget voor de alleenstaande ouder (ALO-kop);
6. Buitengewone kosten in verband met wonen, als door het hogere inkomen geen volledige huurtoeslag
wordt ontvangen;
7. Buitengewone kosten in verband met zorg, als door het hogere inkomen geen volledige zorgtoeslag
wordt ontvangen;
8. Alle voorkomende wettelijke eigen bijdragen, waarvoor het recht op een voorliggende voorziening
ontbreekt (bijvoorbeeld eigen bijdrage Wet Kinderopvang, eigen bijdrage WMO, eigen bijdrage
AWBZ/Zvw/Wlz);
9. Het (deel) van het inkomen waarop executoriaal beslag is gelegd, en waarover de belanghebbende dus
redelijkerwijs niet kan beschikken, tenzij sprake is van ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid voor
de voorziening in het bestaan.
10. Indien een belanghebbende in de wettelijke schuldsaneringsregeling zit (WSNP), de middelen die
binnen de boedel vallen. In de praktijk komt dit over het algemeen neer op een beschikbaar inkomen van
90% van de bijstandsnorm.
Ad 5.
Met de invoering van de Participatiewet en de Wet hervorming Kindregelingen komt de alleenstaande
ouder niet meer in aanmerking voor een hogere bijstandsnorm ten opzichte van de alleenstaande, maar
wel voor de ALO-kop van de Belastingdienst. Het stukje bijstand wat de alleenstaande ouder kwijtraakt per
1 januari 2015, wordt grotendeels gecompenseerd door de Belastingdienst. Het feitelijke inkomen van de
alleenstaande ouder blijft dus nagenoeg gelijk aan de situatie voor 1 januari 2015.
Ten opzichte van de bijstandsnorm die geldt voor de alleenstaande ouder, bestaat er echter direct
draagkracht. Draagkracht die volgt uit de wetswijziging (normwijziging), maar niet op zich zelf staat.
De feitelijke inkomenssituatie is immers nauwelijks gewijzigd.
Vanaf 1 januari 2015 bedraagt het ‘extraatje’ aan ALO-kop ten opzichte van het voormalige
Kindgebondenbudget maximaal € 3.050,00 op jaarbasis.
Dit komt neer op een bedrag van € 254,17 per maand, wat nagenoeg overeenkomt met de 20% extra norm
die alleenstaanden tot 1 januari 2015 vanuit de bijstand ontvingen.
De door de normwijziging ontstane draagkracht die volgt uit de wet is is een ongewenst effect en het
college heeft dan ook besloten om bij de beoordeling van de draagkrachtberekening bij een alleenstaande
ouder, de ALO-kop buiten beschouwing te laten.
Artikel 12: Draagkrachtpercentages
1. Onder de van toepassing zijnde bijstandsnorm, worden de bijstandsnormen, zoals bedoeld in de
artikelen 20, 21, 22 en 23 Participatiewet - zonder toepassing van de kostendelersnorm - verstaan.
2. Onverminderd artikel 10 is in het inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm geen
draagkracht aanwezig.
3. Van het inkomen tussen 110% en 140% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt 35% als draagkracht
in aanmerking genomen;
3. Van het inkomen vanaf 140% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt 50% als draagkracht in
aanmerking genomen;
4. In geval van bijzondere bijstand voor woonkosten en kosten levensonderhoud: Van het inkomen hoger
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dan de toepasselijke bijstandsnorm, zoals bedoeld in de artikelen 20, 21, 22 en 23 Participatiewet, wordt
het meerdere voor 100% als draagkracht in aanmerking genomen.
Toelichting toepassing kostendelersnorm
In de Participatiewet is de kostendelersnorm opgenomen (artikel 22a Participatiewet)
Als gevolg daarvan is de geldende bijstandsnorm voor kostendelers lager dan voorheen, waardoor men bij
toepassing van de kostendelersnorm in de draagkrachtberekening, ook sneller op ‘draagkracht’ uitkomt.
De kostendelersnormen zijn bedoeld om optredende schaalvoordelen ten aanzien van de algemeen
noodzakelijke kosten van bestaan te verdisconteren.
Met de toepassing van de kostendelersnorm voor de algemene bijstand worden die schaalvoordelen
afdoende verrekend.
Niet-uitkeringsgerechtigden die de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen delen met
medebewoners, hebben eveneens te maken met dit schaalvoordeel, zonder dat hiermee echter rekening
wordt gehouden in hun inkomen.
Hierdoor houden ze feitelijk meer middelen over voor uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten
van het bestaan.
Ondanks dit hebben de colleges besloten om bij niet-uitkeringsgerechtigden, voor het beoordelen van het
recht op bijzondere bijstand, bij de draagkrachtberekening geen rekening te houden met het eventuele
schaalvoordeel dat niet-uitkeringsgerechtigden hebben.
Het wel toepassen van de kostendelersnorm bij niet-uitkeringsgerechtigden zou namelijk ten eerste leiden
tot een grote belasting in de uitvoering van de aanvragen bijzondere bijstand.
Ten tweede heeft het niet toepassen van de kostendelersnorm als voordeel dat het financieel nog
aantrekkelijker wordt om uit te stromen uit de bijstand.
Ten derde heeft het niet toepassen van de kostendelersnorm als voordeel dat hiermee de armoedeval
verder beperkt wordt.
Artikel 13: Draagkrachtverrekening
1. De draagkrachtruimte wordt in één keer met de bijzondere bijstand verrekend;
2. In afwijking van het bovenstaande kan ingeval van periodieke bijzondere bijstand, de draagkracht
verrekend worden naar rato van het aantal maanden van de periode waarop deze bijstand betrekking
heeft.
Artikel 14: Aflossing leenbijstand
1. De gebruikelijke duur van de aflossing van de geldlening voor duurzame gebruiksgoederen en
woninginrichting is gesteld op maximaal 36 maanden (zie artikel 11 lid 3 van het Terugvorderingsbeleid).
2 In afwijking van het gestelde onder lid 1, dient de verstrekte leenbijstand volledig te worden terugbetaald:
a. indien geconstateerd is dat de verstrekte leenbijstand niet (volledig) is besteed aan het doel waarvoor
deze is verstrekt, ter hoogte van het bedrag dat niet is besteed aan het doel waarvoor het is verstrekt;
b. indien de bijzondere bijstand is verstrekt op grond van artikel 48 lid 2 Participatiewet.
3. De grondslag voor de afwijking van de gestelde termijn van 36 maanden in de in lid 2 genoemde
gevallen ligt besloten in artikel 11 lid 5 van het Terugvorderingsbeleid.
Artikel 15: Terugvordering bijzondere bijstand
Indien de bijstand die om niet is verstrekt, niet besteed wordt aan het doel waarvoor deze is verstrekt,
besluit het college de bijstand terug te vorderen, ter hoogte van het bedrag dat niet is besteed aan het doel
waarvoor het is verstrekt;

SPECIFIEKE KOSTENSOORTEN BIJZONDERE BIJSTAND
In deze beleidsregels wordt de mogelijkheid van bijzondere bijstand voor de meest voorkomende kosten
nader uiteengezet. Het karakter van de bijzondere bijstand brengt echter met zich mee dat niet alle
voorkomende kosten en situaties in beleid kunnen worden ondervangen. Er bestaat immers aanspraak op
bijzondere bijstand, indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval, waarin niet
op andere wijze voorzien kan worden. Het betekent dus niet dat, als bepaalde kostensoorten niet in dit
beleid zijn opgenomen, voor deze kosten nooit bijzondere bijstand verstrekt kan worden.
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In de situaties waarin dit beleid niet voorziet, gelden altijd de verplicht te beantwoorden vragen voor het
vaststellen van het recht op bijzondere bijstand, zoals hierboven ook reeds is vermeld:
 Doen de kosten zich voor?
 Zijn de kosten in het individuele geval noodzakelijk?
 Vloeien de kosten voort uit bijzondere omstandigheden?
 Kunnen de kosten worden voldaan uit de bijstandsnorm, individuele inkomenstoeslag, individuele
studietoeslag, vermogen of het inkomen boven de bijstandsnorm?
 Is er geen sprake van een uitsluitingsgrond (artikel 13 Participatiewet)?
 Is er sprake van een voorliggende voorziening (artikel 15 Participatiewet)?

MEDISCHE KOSTEN
De grondslag voor het verstrekken van bijzondere bijstand voor medische kosten is neergelegd in een
aparte regeling, te weten de Regeling ‘Ziektekosten, huishoudelijke ondersteuning en verhuiskosten 2015’.
Zoals ook in artikel 4.1 van de Regeling Ziektekosten, huishoudelijke ondersteuning en verhuiskosten 2015
is opgenomen, geldt dat voor medische kosten in principe geen bijzondere bijstand wordt verstrekt, omdat
de Wlz, Zvw en een passende aanvullende zorgverzekering als passende en toereikende voorliggende
voorzieningen worden aangemerkt, tenzij….
In bijzondere omstandigheden kan maatwerk worden geboden! Het is en blijft de verantwoordelijkheid van
een ieder om een passende zorgverzekering en aanvullende verzekering te kiezen. De gemeente biedt
voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm een collectieve zorgverzekering met een
uitgebreide aanvullende verzekering waarvan de premie ook deels wordt vergoed.
Een bijzondere omstandigheid kan zijn dat een aanvrager voornemens is om over te stappen naar de
collectieve zorgverzekering, maar sprake is van een wachttijd. Bijzondere bijstand is dan alleen mogelijk
tijdens de wachttijd, tot maximaal 1 jaar.
Eigen bijdrage medische kosten
Indien er sprake is van vergoeding van medische kosten vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de
Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wel een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht (niet zijnde het
wettelijk eigen risico), is voor deze eigen bijdrage wel bijzondere bijstand mogelijk, voor zover er aan het
opleggen van de eigen bijdrage geen besparingsmotief ten grondslag heeft gelegen.

Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die geldt voor orthopedisch schoeisel.
De wetgever heeft hier een eigen bijdrage gehanteerd, omdat men – zou men geen orthopedisch schoeisel nodig
hebben – wel kosten voor gewoon schoeisel moet maken. Omdat men orthopedisch schoeisel nodig heeft, ‘bespaart’
men dus op de kosten van gewoon schoeisel, waar geen vergoeding voor mogelijk is. Door het invoeren van een
eigen bijdrage in verband met dit besparingsmotief, worden de normale algemene kosten van het bestaan (te weten
de aanschaf van schoenen) dus buiten de vergoeding vanuit de Wlz en Zvw gehouden. De kosten van een dergelijke
eigen bijdrage komen in principe niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. Zie meer over dit onderwerp hieronder.

Bij medische kosten kan onder andere gedacht worden aan:
- kosten van brillen/lenzen;
- kosten van diëten/voedingssupplementen;
- kosten van geneesmiddelen;
- kosten van tandheelkundige hulp;
- kosten voor een hoortoestel;
- kosten voor orthopedisch schoeisel;
- kosten voor GGZ;
- kosten voor fysiotherapie;

Brillen/lenzen
1. Door de wetgever is een bewuste keuze gemaakt door de kosten van brillen/lenzen niet in het
verstrekkingenpakket van de Wlz en Zvw op te nemen, waardoor bijzondere bijstand voor deze kosten op
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grond van artikel 15 lid 1 niet mogelijk is, nu de kosten als ‘niet noodzakelijk’ zijn aangemerkt.
2. Bril- en lens dragende personen worden om die reden geacht een passende en aanvullende verzekering
voor deze kosten af te sluiten, waarbij ze kunnen kiezen voor de aanvullende verzekering vanuit de
Collectieve Zorgverzekering voor Minima bij CZ (CZM).
3. Indien er ondanks bovenstaande echter sprake is van bijzondere omstandigheden die niet verwijtbaar
zijn, en sprake is van noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of de voorliggende voorziening kunnen
worden bekostigd, kan in het individuele geval bijzondere bijstand mogelijk zijn.
4. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand, dient in dat geval uitgegaan te
worden van de vergoedingen die gelden vanuit de ‘extra uitgebreide aanvullende verzekering’ van de
Collectieve Zorgverzekering voor Minima bij CZ (CZM).

Diëten/voedingssupplementen
1. Voor de kosten van dieetpreparaten en dieetadvisering is vergoeding mogelijk vanuit de Wlz en Zvw,
welke voorzieningen als passend en toereikend worden aangemerkt. Deze kosten komen dan ook niet in
aanmerking voor bijzondere bijstand (artikel 15 lid 1 Participatiewet).
2. Indien de kosten genoemd onder lid 1 niet voor vergoeding vanuit de voorliggende voorzieningen in
aanmerking komen, omdat belanghebbende niet onder de doelgroep valt die voor vergoeding in
aanmerking komt, worden de kosten als niet noodzakelijk aangemerkt, en komen ze dus eveneens niet
voor bijzondere bijstand in aanmerking.
3. Voor de meerkosten van een speciaal noodzakelijk dieet en voedingssupplementen gelden de Wlz en
Zvw niet als voorliggende voorziening, omdat deze kosten niet behoren tot het zorgpakket van de wettelijke
verzekering. Deze kosten kunnen in het individuele geval voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.
4. Om voor bijzondere bijstand voor de kosten van een dieet of voor voedingssupplementen in aanmerking
te kunnen komen, dient het volgende vastgesteld te worden:
a. Er bestaat een medische noodzaak voor het betreffende dieet, welke noodzaak vastgesteld dient te
worden middels een medisch advies, op te vragen bij een door de gemeente gecontracteerde
adviesinstantie;
b. Het dieet dient meerkosten met zich mee te brengen ten opzichte van normale voeding, wat eveneens
moet blijken uit het medisch advies;
c. De kosten vloeien voort uit bijzondere individuele omstandigheden, en
d. De kosten kunnen niet voldaan worden uit de aanwezige middelen.
5. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand voor de meerkosten van een
noodzakelijk dieet, dient aangesloten te worden bij de meest recente Prijzengids van Nibud.

Geneesmiddelen
1. Voor de kosten van geneesmiddelen is vergoeding mogelijk vanuit de Wlz en Zvw, welke voorzieningen
als passend en toereikend worden aangemerkt. Bijzondere bijstand voor de kosten van medicatie is op
grond van artikel 15 lid 1 Participatiewet dus niet mogelijk.
2. Kosten van geneesmiddelen die niet vanuit de Wlz en Zvw worden vergoed, zijn bewust uit het
verstrekkingenpakket van de Wlz en Zvw gehouden, en worden om die reden als ‘niet noodzakelijk’
aangemerkt.
3. De eventuele eigen bijdrage die betaald moet worden voor medicatie, kan eveneens niet voor bijzondere
bijstand in aanmerking komen, aangezien de eigen bijdrage wordt opgelegd op grond van het feit dat er
een goedkoper alternatief aanwezig is voor de betreffende medicatie. Indien uit medische noodzaak
gekozen wordt voor een duurdere variant, dan wordt er geen eigen bijdrage in rekening gebracht.
4. Een aanvullende zorgverzekering, op grond waarvan voor deze kosten mogelijk wel een vergoeding kan
worden verstrekt, geldt eveneens als voorliggende voorziening.
5. Indien er ondanks bovenstaande echter sprake is van bijzondere omstandigheden die niet verwijtbaar
zijn, en sprake is van noodzakelijke kosten in het individuele geval die niet uit het inkomen of de
voorliggende voorziening kunnen worden bekostigd, kan bijzondere bijstand mogelijk zijn.
6. De hoogte van de bijzondere bijstand dient in dat geval gebaseerd te worden op de feitelijke kosten.
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Tandheelkundige hulp
1. Voor de kosten van een tandheelkundige behandeling dient de Zvw in beginsel als een passende en
toereikende voorliggende voorziening te worden beschouwd. In de gevallen waarin deze zorg niet voor
vergoeding vanuit de Zvw in aanmerking komt, omdat deze is aangemerkt als ‘niet noodzakelijk’, is
bijzondere bijstand voor deze kosten niet mogelijk op grond van artikel 15 lid 1 Participatiewet.
2. Een aanvullende zorgverzekering, op grond waarvan voor deze kosten wel een vergoeding kan worden
verstrekt, geldt eveneens als voorliggende voorziening.
3. Voor de kosten die vanuit de Zvw wel als noodzakelijk worden aangemerkt, maar waarvoor een eigen
bijdrage geldt, die niet vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, kan voor de kosten van de eigen
bijdrage wel bijzondere bijstand worden verstrekt (denk hierbij aan de eigen bijdrage die geldt voor een
uitneembare volledige prothese).
4. Indien er ondanks bovenstaande echter sprake is van bijzondere omstandigheden die niet verwijtbaar
zijn, en sprake is van noodzakelijke kosten in het individuele geval die niet uit het inkomen of de
voorliggende voorziening kunnen worden bekostigd, kan in afwijking van het gestelde in lid 1 en 2
bijzondere bijstand mogelijk zijn.
5. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand, dient in dat geval uitgegaan te
worden van de vergoedingen die gelden vanuit de ‘extra uitgebreide aanvullende verzekering’ van de
Collectieve Zorgverzekering voor Minima bij CZ (CZM).

Hoortoestel
1. De kosten van een hoortoestel komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zvw, Besluit
zorgverzekering en Regeling zorgverzekering, welke voorzieningen als passend en toereikend worden
aangemerkt. Op grond van artikel 15 lid 1 Participatiewet is bijzondere bijstand voor deze kosten dan ook
niet mogelijk, ondanks de mogelijkheid dat de zorgverzekering slechts een deel van de kosten vergoed.
2. Een aanvullende zorgverzekering, op grond waarvan voor deze kosten wel een vergoeding kan worden
verstrekt, geldt eveneens als voorliggende voorziening.
3. Indien er echter sprake is van bijzondere omstandigheden die niet verwijtbaar zijn, en sprake is van
noodzakelijke kosten in het individuele geval die niet uit het inkomen of de voorliggende voorziening
kunnen worden bekostigd, kan in afwijking van het gestelde in lid 1 bijzondere bijstand mogelijk zijn.
4. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand, dient in dat geval uitgegaan te
worden van de maximale vergoedingen die gelden vanuit de ‘extra uitgebreide aanvullende verzekering’
van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima bij CZ (CZM).

Orthopedisch schoeisel
1. Voor de kosten van orthopedisch schoeisel worden de Zvw en de Regeling Zorgverzekering als
passende en toereikende voorliggende voorziening aangemerkt, waardoor bijzondere bijstand voor deze
kosten in principe niet mogelijk is (artikel 15 lid 1 Participatiewet).
2. De eigen bijdrage die voor deze kosten vanuit de Zwv en Regeling Zorgverzekering in rekening wordt
gebracht, is ingevoerd vanuit het besparingsmotief, en komt dus op grond van het feit dat dit algemene
bestaanskosten zijn, in principe ook niet voor bijzondere bijstand in aanmerking.
3. In afwijking van het gestelde onder lid 2, besluit het college om desondanks bijzondere bijstand toe te
kennen voor het verschil tussen de wettelijke eigen bijdrage, en de kosten die volgens de meest recente
Prijzenlijst Nibud worden gerekend voor de aanschaf van ‘normaal’ schoeisel.
4. De bijzondere bijstand wordt gemaximeerd op het verschil tussen de wettelijke eigen bijdrage en de
kosten van aanschaf van ‘normaal’ schoeisel, voor twee paar schoenen per kalenderjaar.
Voorbeeld ad. 3
In 2015 gelden de volgende wettelijke eigen bijdragen voor orthopedisch schoeisel:
- € 140,50 per paar voor iemand van 16 jaar en ouder
- € 70,00 per paar voor iemand jonger dan 16 jaar
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Deze bedragen worden dus als eigen bijdrage in rekening gebracht, omdat mensen dit ook kwijt zouden
zijn aan een paar ‘gewone’ schoenen. Voor mensen met een minimum inkomen zijn dit echter forse
bedragen voor de aanschaf van schoeisel. Het college heeft dan ook besloten om aan te sluiten bij de
bedragen die in de meest recente Prijzengids Nibud worden genoemd voor schoeisel.

Voorbeeld Nibudnorm; In 2015 zijn die kosten voor herenschoenen gesteld op € 60,00, voor
damesschoenen op € 40,00 en voor kinderschoenen op € 30,00.
Een jongeheer van 16 jaar of ouder die bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van de eigen
bijdrage van orthopedisch schoeisel, kan een bedrag van € 140,50 - € 60,00 = € 80,50 aan bijzondere
bijstand verstrekt worden voor één paar, met een maximum van twee paar schoenen per kalenderjaar.

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
1. Voor de kosten van geestelijke gezondheidszorg geldt dat de AWBZ, Zvw en het besluit Zorgverzekering
als toereikende voorliggende voorzieningen worden beschouwd, waardoor er geen recht bestaat op
bijzondere bijstand (artikel 15 lid 1 Participatiewet).
2. Een aanvullende zorgverzekering, op grond waarvan voor deze kosten mogelijk wel een vergoeding kan
worden verstrekt, geldt eveneens als voorliggende voorziening.
3. Indien er echter sprake is van bijzondere omstandigheden die niet verwijtbaar zijn, en sprake is van
noodzakelijke kosten in het individuele geval die niet uit het inkomen of de voorliggende voorziening
kunnen worden bekostigd, kan in afwijking van het gestelde in lid 1 bijzondere bijstand mogelijk zijn.
4. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand, dient in dat geval uitgegaan te
worden van de vergoedingen die gelden vanuit de ‘extra uitgebreide aanvullende verzekering’ van de
Collectieve Zorgverzekering voor Minima bij CZ (CZM).

Fysiotherapie
1. Voor de kosten van fysiotherapie gelden de Wlz en Zvw als passende en toereikende voorliggende
voorzieningen, waardoor bijzondere bijstand voor deze kosten in beginsel is uitgesloten (artikel 15 lid 1
Participatiewet).
2. Indien de kosten genoemd onder lid 1 niet voor vergoeding vanuit de voorliggende voorzieningen in
aanmerking komen, omdat belanghebbende niet onder de doelgroep valt die voor vergoeding in
aanmerking komt, worden de kosten als niet noodzakelijk aangemerkt, en komen ze dus eveneens niet
voor bijzondere bijstand in aanmerking.
3. Een aanvullende zorgverzekering, op grond waarvan voor deze kosten mogelijk wel een vergoeding kan
worden verstrekt, dient ook als voorliggende voorziening te worden aangemerkt.
4. Indien er ondanks bovenstaande echter sprake is van bijzondere omstandigheden die niet verwijtbaar
zijn, en sprake is van noodzakelijke kosten in het individuele geval die niet uit het inkomen of de
voorliggende voorziening kunnen worden bekostigd, kan in afwijking van het gestelde in lid 1, 2 en 3
bijzondere bijstand mogelijk zijn.
5. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand, dient in dat geval uitgegaan te
worden van de vergoedingen die gelden vanuit de ‘extra uitgebreide aanvullende verzekering’ van de
Collectieve Zorgverzekering voor Minima bij CZ (CZM).

Chronisch zieken
Per 1 januari 2015 is de tegemoetkoming voor chronisch zieken op grond van de Wet Tegemoetkoming
Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) afgeschaft. Ook is per 1 januari 2015 de categoriale
bijzondere bijstand voor chronisch zieken komen te vervallen, als gevolg van de wijziging in artikel 35 in de
Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 dient het recht op bijzondere bijstand voor chronisch zieken
individueel vastgesteld te worden.
De grondslag voor het verstrekken van bijzondere bijstand voor chronisch zieken ligt eveneens besloten in
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een aparte regeling, te weten de Regeling ‘Ziektekosten, huishoudelijke ondersteuning en verhuiskosten
2015’.
Bij de kosten voor chronisch zieken moet onder andere gedacht worden aan:
- extra stookkosten
- extra bewassingskosten
- extra kledingkosten als gevolg van slijtage
- extra kosten van communicatie & signalering
- extra kosten voor maaltijdvoorziening
Voor deze kosten is bijzondere bijstand in principe alleen mogelijk in de volgende gevallen:
1. Belanghebbende heeft aangetoond daadwerkelijk extra kosten te hebben (gemaakt), en
2. De zorgverzekering kan niet als passende en toereikende voorliggende voorziening worden aangemerkt
voor de extra gemaakte kosten, en
3. Middels een medisch advies, of anderszins verifieerbare medische gegevens, is vastgesteld dat er
sprake is van noodzakelijke meerkosten als gevolg van een ziekte of handicap, en
4. De extra kosten kunnen niet uit het inkomen worden betaald.

Extra stookkosten
1. Stookkosten behoren tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan, waardoor
bijzondere bijstand voor deze kosten in principe niet mogelijk is (artikel 35 lid 1 Participatiewet).
2. In afwijking van het gestelde onder lid 1, kan in het geval van buitenproportioneel verbruik, als gevolg
van een ziekte of handicap toch bijzondere bijstand mogelijk zijn voor de meerkosten.
3. Van buitenproportioneel verbruik kan gesproken worden, als het verbruik aanzienlijk hoger ligt dan het
gemiddelde verbruik voor het betreffende woningtype, zoals aangegeven in de meest recente Prijzengids
Nibud.
4. Het buitenproportionele verbruik moet bij aanvraag blijken uit bijvoorbeeld de meest recente
eindafrekening.
5. De medische noodzaak van de extra te maken kosten dient te blijken uit een op te vragen medisch
advies bij een door de gemeente gecontracteerde adviesinstantie.
6. Voor het vaststellen van de hoogte van de bijzondere bijstand, dient aangesloten te worden bij de meest
recente Prijzengids Nibud, tabel 25 van het hoofdstuk Energieverbruik.
7. De periodieke bijstand wordt voor de duur van één jaar verstrekt.
8. In de beschikking dient te worden opgenomen dat de periodieke bijstand een voorwaardelijk karakter
draagt, totdat de volgende eindafrekening is ontvangen, op welk moment de hoogte van de bijzondere
bijstand definitief wordt vastgesteld.

Kleding(slijtage) en bewassingskosten
1. De kosten van bewassing en kleding behoren tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van
het bestaan, waardoor bijzondere bijstand voor deze kosten in principe niet mogelijk is (artikel 35 lid 1
Participatiewet).
2. In afwijking van het gestelde onder lid 1, kunnen lichamelijke gebreken leiden tot extra kosten van
bewassing en daardoor versnelde slijtage van kleding, welke extra kosten niet tot de algemeen
voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen worden beschouwd. Denk hierbij aan
personen die vanwege gezondheidsredenen niet meer zelf de was kunnen doen en zijn aangewezen op
een wasserij, of aan personen die door bijvoorbeeld incontinentie veel vaker moeten wassen dan
gebruikelijk.
3. Indien er voor de situaties benoemd onder punt 2 sprake is van bijzondere omstandigheden die niet
verwijtbaar zijn, en sprake is van noodzakelijke kosten in het individuele geval die niet uit het inkomen of
een voorliggende voorziening kunnen worden bekostigd, kan voor de extra kosten bijzondere bijstand
mogelijk zijn.
4. Bij het beoordelen van de bijzondere omstandigheden dient aandacht besteed te worden aan een
mogelijk beroep wat gedaan kan worden op familieleden, indien sprake is van het zelf niet meer in staat
zijn te wassen.
5. Voor het beoordelen of sprake is van medisch noodzakelijke extra kosten kan gebruik gemaakt worden
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van het opvragen van een medisch advies bij een door de gemeente gecontracteerde adviesinstantie,
tenzij op voorhand middels andere verificatiemiddelen duidelijk is dat er sprake is van enige aandoening,
die logischerwijs extra kosten met zich meebrengt.
6. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand wordt aangesloten bij de meest
recente GMD-lijst.
7. De normale aanschaf/vervanging van kleding behoort tot de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan. Dit geldt voor zowel confectie- als maatkleding. Een afwijkende lichaamsbouw (bijv. dwerggroei)
is op zich geen aanleiding voor bijstandsverlening. Bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot
plotselinge vervanging van een garderobe kunnen dat wel zijn, bijvoorbeeld wanneer betrokkene vanwege
ziekte/gebrek een andere garderobe aan moet schaffen vanwege een plotseling sterk gewijzigde
lichaamsomvang.
8. Wanneer het gewichtsverlies deel uitmaakt van een al dan niet op medisch advies gevolgd dieet, is er
geen sprake van bijzondere omstandigheden. Dit geldt ook voor transseksualiteit. De wijziging van de
garderobe vindt in deze gevallen immers geleidelijk plaats.

Extra kosten van communicatie & signalering
1. Onder de kosten van hulpmiddelen ter communicatie en alarmering worden geschaard:
a. Alarmeringsapparatuur;
b. Telefoons en telefoneerhulpmiddelen;
c. Wek- en waarschuwingsinstallaties
2. Voor de kosten van hulpmiddelen ter communicatie en alarmering gelden de Zvw en de Regeling
zorgverzekering als passende en toereikende voorliggende voorzieningen, waardoor bijstand voor deze
kosten niet mogelijk is (artikel 15 lid 1 Participatiewet).
3. Indien er ondanks bovenstaande echter sprake is van bijzondere omstandigheden die niet verwijtbaar
zijn, en sprake is van noodzakelijke kosten in het individuele geval die niet uit het inkomen of de
voorliggende voorziening kunnen worden bekostigd, kan in afwijking van het gestelde in lid 1 bijzondere
bijstand mogelijk zijn.
4. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand dient uitgegaan te worden van
de daadwerkelijke extra kosten.

Extra kosten voor maaltijdvoorziening
1. Voor de extra kosten van gebruik van een maaltijdvoorziening kan geen beroep gedaan worden op een
passende en voorliggende voorziening.
2. Bijzondere bijstand voor deze kosten is in het individuele geval mogelijk, indien er sprake is van
bijzondere omstandigheden, die niet verwijtbaar zijn, en sprake is van noodzakelijke kosten in het
individuele geval die niet uit het inkomen kunnen worden bekostigd.
3. De noodzaak van het gebruik maken van een maaltijdvoorziening dient – voor zover dit niet duidelijk is vastgesteld te worden middels een op te vragen medisch advies bij een door de gemeente
gecontracteerde adviesinstantie.
4. Voor het vaststellen van de maximale hoogte van de bijzondere bijstand dient aangesloten te worden bij
de meest recente Prijzengids Nibud, waarbij de meerkosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking
kunnen komen, worden berekend door op de kosten van de maaltijdvoorziening, de normale
referentiekosten in mindering te brengen.

Begrafenis/Crematiekosten
1. De belanghebbende op wie volgens de bepalingen in het huwelijksgoederenrecht en het erfrecht de
plicht rust de kosten van lijkbezorging van bloedverwanten te voldoen, heeft voor zover het zijn aandeel in
de kosten betreft, recht op bijzondere bijstand indien hij geen draagkracht heeft om zelf in deze kosten te
voorzien.
2. De kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage betreffen de kosten die verband houden met de
begrafenis of crematie van een overledene in Nederland, gerekend naar de kosten van de meest goedkope
adequate mogelijkheid voor de verzorging van de teraardebestelling. Het uitgangspunt is om de prijslijst
van Nibud hierin te volgen, tot een maximum bedrag van € 5.000,00.
3. Bij de vaststelling van de hoogte van de noodzakelijke kosten zal individueel worden gekeken naar de te
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maken kosten. De volgende kosten kunnen in principe als noodzakelijk worden aangemerkt:
a. crematie, dienst in aula, condoleanceruimte / begrafenis kosten algemeen graf
b. akte van overlijden
c. basistarief uitvaartverzorger
d. 50 rouwkaarten
e. overbrengen van overledene naar rouwcentrum of woonhuis
f. laatste verzorging overledene
g. eenvoudige kist
h. opbaren
i. standaard condoleanceregister
j. laatste vervoer overledene per rouwauto
k. eenvoudige grafbedekking / verstrooiing as bij crematorium / as-bus bewaren in algemene nis
3. Op de bijzondere bijstand als bedoeld in lid 1 worden uitkeringen uit uitvaartverzekeringen, middelen uit
de nalatenschap, slottermijnen en dergelijke volledig in mindering gebracht.

Kosten Bewindvoering
1. Bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind kan worden verstrekt aan de
belanghebbende, waarvan door de kantonrechter de noodzaak van deze bewind voering is vastgesteld,
voor zover de kosten van bewind voering niet uit het onder bewind gestelde vermogen kan worden
voldaan.
2. Uit de uitspraak van de kantonrechter moet blijken welke kosten als noodzakelijk worden aangemerkt.
3. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt maximaal de forfaitaire tarieven zoals vastgesteld in de
Ministeriële regeling ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’. Voor kosten die nog voor
1 januari 2015 zijn gemaakt, dienen de tarieven van het LOVCK nog toegepast te worden.
4. In afwijking van het gestelde onder lid 3, bedraagt de bijzondere bijstand in het geval de kantonrechter
een afwijkend bedrag aan noodzakelijke kosten heeft vastgesteld, het door de kantonrechter vastgestelde
bedrag.
5. Voor de kosten van bewindvoerders WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is geen
bijzondere bijstand mogelijk. Deze kosten dienen namelijk met voorrang uit de boedel betaald te worden.
Is de boedel niet toereikend voor de kosten van de bewindvoerder, dan kan de bewindvoerder subsidie
aanvragen, waardoor alsnog in de kosten is voorzien.
6. De bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind wordt uitbetaald na het overleggen van:
- de beschikking van de kantonrechter;
- de factuur van de aangestelde bewindvoerder.
7. Indien het tijdstip van benoeming van de bewindvoerder door de kantonrechter is ingegaan in de eerste
helft van de maand, dan mag de bewindvoerder de beloning in rekening brengen ingaande de eerste dag
van de maand. In dat geval kan het recht op bijstand ook – op zijn vroegst - ingaande de eerste dag van de
maand toegekend worden.
8. Indien het tijdstip van benoeming van de bewindvoerder door de kantonrechter is ingegaan in de tweede
helft van de maand, dan mag de bewindvoerder de beloning in rekening brengen ingaande de 16e dag van
de maand. In dat geval kan het recht op bijstand ook – op zijn vroegst – ingaande de 16e dag van de
maand toegekend worden

Kosten Mentorschap
1. Bijzondere bijstand voor de kosten van mentorschap kan worden verstrekt aan de belanghebbende,
waarvan door de kantonrechter de noodzaak van dit mentorschap is vastgesteld, voor zover
belanghebbende onvoldoende draagkracht heeft om zelf in deze kosten te voorzien.
2. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt maximaal de forfaitaire tarieven zoals vastgesteld in de
Ministeriële regeling ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’. Voor kosten die nog voor
1 januari 2015 zijn gemaakt, dienen de tarieven van het LOVCK nog toegepast te worden.
3. In afwijking van het gestelde onder lid 2, bedraagt de bijzondere bijstand in het geval de kantonrechter
een afwijkend bedrag aan noodzakelijke kosten heeft vastgesteld, het door de kantonrechter vastgestelde
bedrag.
4. De bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind wordt uitbetaald na het overleggen van:
- de beschikking van de kantonrechter;
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- de factuur van de aangestelde mentor.
5. Indien het tijdstip van benoeming van de bewindvoerder door de kantonrechter is ingegaan in de eerste
helft van de maand, dan mag de bewindvoerder de beloning in rekening brengen ingaande de eerste dag
van de maand. In dat geval kan het recht op bijstand ook – op zijn vroegst - ingaande de eerste dag van de
maand toegekend worden.
6. Indien het tijdstip van benoeming van de bewindvoerder door de kantonrechter is ingegaan in de tweede
e
helft van de maand, dan mag de bewindvoerder de beloning in rekening brengen ingaande de 16 dag van
e
de maand. In dat geval kan het recht op bijstand ook – op zijn vroegst – ingaande de 16 dag van de
maand toegekend worden.

Kosten Curatele
1. Bijzondere bijstand voor de kosten van curatele kan worden verstrekt aan de belanghebbende, waarvan
door de kantonrechter de noodzaak van deze curatele is vastgesteld, voor zover de kosten van curatele
niet uit het onder bewind gestelde vermogen kan worden voldaan.
2. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt maximaal de forfaitaire tarieven zoals vastgesteld in de
Ministeriële regeling ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’. Voor kosten die nog voor
1 januari 2015 zijn gemaakt, dienen de tarieven van het LOVCK nog toegepast te worden.
3. In afwijking van het gestelde onder lid 2, bedraagt de bijzondere bijstand in het geval de kantonrechter
een afwijkend bedrag aan noodzakelijke kosten heeft vastgesteld, het door de kantonrechter vastgestelde
bedrag.
4. De bijzondere bijstand voor de kosten van curatele wordt uitbetaald na het overleggen van:
- de beschikking van de kantonrechter;
- de factuur van de aangestelde curator.
5. Indien het tijdstip van benoeming van de bewindvoerder door de kantonrechter is ingegaan in de eerste
helft van de maand, dan mag de bewindvoerder de beloning in rekening brengen ingaande de eerste dag
van de maand. In dat geval kan het recht op bijstand ook – op zijn vroegst - ingaande de eerste dag van de
maand toegekend worden.
6. Indien het tijdstip van benoeming van de bewindvoerder door de kantonrechter is ingegaan in de tweede
helft van de maand, dan mag de bewindvoerder de beloning in rekening brengen ingaande de 16e dag van
de maand. In dat geval kan het recht op bijstand ook – op zijn vroegst – ingaande de 16e dag van de
maand toegekend worden.

Kosten Budgetbeheer
1. Het college beschouwt in het geval van budgetbeheer de dienstverlening die geboden wordt door de
door de gemeente aangewezen schuldhulpverleningsinstantie als een passende voorliggende voorziening,
waardoor bijzondere bijstand voor deze kosten niet mogelijk is.

Kosten Rechtsbijstand
1. De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is een aan de Participatiewet passende en toereikende voorliggende
voorziening voor de kosten van rechtsbijstand (artikel 15 lid 1 Participatiewet), met uitzondering van de
kosten van de eigen bijdrage en griffierechten.
2. Een aanwezige rechtsbijstandverzekering wordt eveneens aangemerkt als een voorliggende voorziening
voor de kosten van rechtsbijstand.
3. De Wet griffierechten in burgerlijke zaken kent de mogelijkheid van een lager griffierecht voor
onvermogen, welke regeling als een aan de Participatiewet voorliggende voorziening wordt aangemerkt.
4. Voor de kosten van rechtsbijstand die niet vanuit de Wrb als noodzakelijk worden aangemerkt, kan op
grond van artikel 15 Participatiewet geen bijzondere bijstand worden verleend, tenzij sprake is van
dringende redenen als bedoeld in artikel 16 Participatiewet.
5 De noodzaak van de kosten van rechtsbijstand kan worden aangenomen, als de rechtsbijstand is
verleend op grond van een Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.
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6. In afwijking van het gestelde onder lid 5 wordt er geen noodzaak voor bijzondere bijstand aangenomen
in geval van een gerechtelijke procedure met betrekking tot de genoemde zaken in artikel 14
Participatiewet, met uitzondering van geleden lichamelijke schade.
7. Het recht op bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand, strekt zich onder andere uit tot de
volgende kosten:
- eigen bijdrage;
- griffierechten;
- kosten van uittreksels
8. Voor bijkomende kosten in een bestuursrechtelijke procedure (zoals bijvoorbeeld reiskosten voor het
bijwonen van een zitting, kosten van uittreksels, kosten van een deskundige etc.) geldt bij herroeping van
de uitspraak waartegen bezwaar is ingesteld, het Besluit Proceskosten Bestuursrecht als een passende en
toereikende voorliggende voorziening, waardoor deze kosten niet voor bijzondere bijstand in aanmerking
komen.
9. Indien de rechter in een procedure de wederpartij tot betaling van de proceskosten heeft veroordeeld,
kan het college de eventueel verleende bijzondere bijstand voor deze kosten van belanghebbende
terugvorderen, op grond van artikel 58 lid 2 sub f onderdeel 2 Participatiewet.
10. Indien belanghebbende wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten, dan is voor deze kosten
bijzondere bijstand niet mogelijk (artikel 13 lid 1 sub g Participatiewet).
11 De bijzondere bijstand wordt verstrekt om niet, ter hoogte van de daadwerkelijke kosten.
Er wordt dus niet afgestemd op het niet benutten van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een korting,
door eerst naar het Juridisch Loket te gaan, alvorens doorverwezen te worden naar een advocaat.

Kosten Babyuitzet
1. De kosten van een babyuitzet behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten
van het bestaan. Deze kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte van de toepasselijke
bijstandsnorm door middel van reservering dan wel gespreide betaling achteraf. Dit betekent dat er in
beginsel geen bijstandsverlening mogelijk is voor deze kosten.
2. Reservering voor deze kosten kan vanaf de 3e maand van de zwangerschap als redelijk worden
beschouwd.
3. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval, kan van de hoofdregel in artikel
1 afgeweken worden.
4. Bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand en de hoogte hiervan, dient rekening gehouden
te worden met eventueel nog aanwezige uitzet van eerdere kinderen. Indien er redelijkerwijs nog
babyuitzet aanwezig had moeten zijn, maar er feitelijk niet meer is, dient een beoordeling van
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid plaats te vinden.
5. Het bedrag wat aan bijzondere bijstand kan worden verstrekt, bedraagt maximaal 70% van het bedrag
wat in de Nibud-prijslijst voor een basispakket babyuitzet wordt aangehouden (tabel 18).
6. De bijzondere bijstand voor babyuitzet wordt conform artikel 51 verstrekt in de vorm van een lening. Als
er echter bijzondere omstandigheden zijn, waardoor het verstrekken van de bijstand in de vorm van een
lening niet redelijk is, kan de bijstand om niet worden verstrekt.
7. De kosten van aangepaste kleding voor de moeder behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van
het bestaan, en komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking.

Bijzondere bijstand levensonderhoud 18,19 en 20-jarigen
1. Een belanghebbende van 18, 19 of 20 jaar heeft slechts recht op bijzondere bijstand voor zover de
noodzakelijke kosten van het bestaan van belanghebbende uitgaan boven de bijstandsnorm, én voor deze
kosten geen beroep kan worden gedaan op de ouders, omdat:
- de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn, of
- de belanghebbende redelijkerwijs het onderhoudsrecht ten opzichte van zijn ouders niet te gelde kan
maken.
2. Bijzondere bijstand op grond van artikel 12 Participatiewet wordt slechts dan verleend indien de jongere
beschikt over zelfstandige huisvesting én zelfstandige huisvesting noodzakelijk is.
Een noodzaak wordt aanwezig geacht indien:
a. de belanghebbende ‘officieel’ uit huis is geplaatst;

18

b. de belanghebbende al gedurende minimaal 12 maanden zelfstandig woont;
c. de belanghebbende ouders heeft die in het buitenland wonen;
d. de ouders van belanghebbende zijn overleden;
e. er sprake is van een ernstig verstoorde relatie tussen de belanghebbende en zijn ouders.
3. De aanvullende bijzondere bijstand bedraagt het verschil tussen de norm voor een alleenstaande van 21
jaar of ouder en de norm voor een alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar.
In geval van gehuwden die beide jonger zijn dan 21 jaar, wordt de hoogte van de bijzondere bijstand
gerelateerd aan de norm voor gehuwden waarvan één persoon jonger is dan 21 jaar. Is dit fair?
4. Er wordt geen verhaal gepleegd op de ouders van jong meerderjarigen van 18 tot 21 jaar.

Ouderbijdrage Jeugdwet
1. Voor de kosten van de door het CAK vastgestelde ouderbijdrage voor uit huis geplaatste kinderen geldt
de Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) in principe als passende en toereikende voorliggende voorziening,
omdat de ouderbijdrage onderdeel uitmaakt van de onderhoudskosten voor het minderjarige kind.
2. Indien belanghebbende(n) geen kinderbijslag ontvangt / ontvangen voor het uit huis geplaatste kind,
omdat ze niet aan kan / kunnen tonen dat ze het minimum gestelde bedrag aan kosten van onderhoud
voor het uit huis geplaatste kind betalen, en niet geschaard kunnen worden onder de situaties benoemd in
lid 4 en 5, kan de AKW niet als passende en toereikende voorliggende voorziening worden beschouwd.
3. In de gevallen waarin de AKW niet als passende en toereikende voorliggende voorziening kan worden
beschouwd, en buiten invordering stelling van de eigen bijdrage – op de gronden zoals benoemd in lid 4 en
5 – niet mogelijk is, is bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage mogelijk, voor zover de
kosten van de eigen bijdrage niet bekostigd kunnen worden uit het inkomen en/of het vermogen van
belanghebbende(n).
4. Geen bijzondere bijstand is mogelijk voor personen, die aanspraak kunnen maken op een buiten
invordering stelling van de verschuldigde ouderbijdrage. Dit betreft de volgende personen:
a. degene die algemene bijstand ontvangt, norm alleenstaande (zonder kinderen);
b. de asielzoeker die een verstrekking ontvangt op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en
andere categorieën vreemdelingen 2005;
c. de tbs'er die zak- en kleedgeld ontvangt;
d. degene die rechtens van zijn vrijheid is benomen.
5. Indien inning van de opgelegde ouderbijdrage zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan
het CAK hier op grond van artikel 8.2.3 lid 5 van de Jeugdwet van afwijken.
6. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt maximaal de hoogte van de opgelegde eigen bijdrage.
7. Voor zover de belanghebbende(n) voor het uit huis geplaatste kind achteraf alsnog kinderbijslag
toegekend krijgt/krijgen, dient de verstrekte bijzondere bijstand teruggevorderd te worden op grond van
artikel 58 lid 2 sub f, onderdeel 2 Participatiewet.
8. Aan de toekenning van de bijzondere bijstand dient dan ook de verplichting verbonden te worden dat
belanghebbende(n) inlichtingen verstrekt/verstrekken indien zij alsnog kinderbijslag voor het uit huis
geplaatste kind gaat/ gaan ontvangen.

Bijzondere bijstand schoolkosten kinderen tot 18 jaar
1. Voor de direct met het volgen van een studie samenhangende kosten voor kinderen tot 18 jaar, worden
de WTOS en het kindgebondenbudget als passende en toereikende voorliggende voorziening beschouwd,
waardoor bijzondere bijstand niet mogelijk is (artikel 15 lid 1 Participatiewet).
2. Onder de direct met het volgen van een studie samenhangende kosten, worden naast boeken,
schoolspullen en de onderwijsbijdrage, eveneens een computer en huiswerkbegeleiding begrepen.
3. Voor reiskosten van schoolgaande kinderen tot 18 jaar kan de WTOS en het kindgebondenbudget niet
als passende en toereikende voorliggende voorziening worden beschouwd, en is bijzondere bijstand indien sprake is van bijzondere omstandigheden - mogelijk. Zie hiervoor het gestelde onder het kopje
Reiskosten.
4. Voor indirecte schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar die deelnemen aan het basis- of voortgezet
onderwijs, kan geen aanspraak gemaakt worden op een voorliggende voorziening, en kan bijzondere
bijstand worden verstrekt.
5. De mogelijkheden en voorwaarden hiertoe zijn opgenomen in de Verordening Maatschappelijke
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Participatie 2012.
6. De uitbetaling van de bijzondere bijstand vindt plaats na inlevering van een recent bewijs van inschrijving
bij de onderwijsinstelling van het schoolgaande kind, en na inlevering van de nota(‘s) van de gemaakte
kosten.

Bijzondere bijstand 18, 19 en 20-jarigen in AWBZ-instelling
1. In artikel 13 lid 2 sub a Participatiewet is bepaald dat voor personen jonger dan 21 jaar die in een
inrichting verblijven, geen recht op algemene bijstand bestaat.
2. Voor zover de persoon jonger dan 21 jaar, verblijvend in een inrichting, geen beroep kan doen op de
onderhoudsplicht van de ouders, kan bijzondere bijstand worden verleend.
3. De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de normen algemene bijstand die gelden voor
personen van 21 jaar of ouder, die in een inrichting verblijven (artikel 23 Participatiewet).
4. Er wordt geen verhaal gepleegd op de ouders van jong meerderjarigen van 18 tot 21 jaar.

Bijzondere bijstand doorbetaling vaste lasten verblijf in AWBZ-instelling
1. Bij tijdelijk volledige of gedeeltelijke opname in een inrichting of ziekenhuis kan bijstandsverlening voor
het doorbetalen van de vaste lasten noodzakelijk zijn voor:
a. Een belanghebbende van 21 jaar of ouder zonder partner, waarvan de noodzaak tot verblijf in een
inrichting is vastgesteld, en wel vanaf de datum omzetting bijstandsnorm naar norm zak- en kleedgeld.
b. Een belanghebbende jonger dan 21 jaar zonder partner, waarvan de noodzaak tot verblijf in een
inrichting is vastgesteld, en wel vanaf de einddatum van de algemene bijstand.
2. Indien bijstandsverlening voor het doorbetalen van de vaste lasten noodzakelijk is bevonden, dan wordt
de bijzondere bijstand verstrekt ‘om niet’.
3. Bijzondere bijstand voor doorbetaling van de vaste lasten is in beginsel mogelijk voor de duur van zes
maanden. Daarna moet bezien worden wat de intentie van belanghebbende is, en moet eventueel de huur
opgezegd worden. Afhankelijk van de omstandigheden, kan de bijzondere bijstand na zes maanden nog
eenmalig met zes maanden verlengd worden.
4. Indien op voorhand bekend is dat de opname langer dan 12 maanden zal duren, dan is er doorgaans
geen noodzaak aanwezig om voor de vaste lasten bijzondere bijstand te verlenen. In een dergelijk geval
kan doorgaans namelijk niet gesteld worden dat de belanghebbende nog zijn woonstede binnen de
gemeente heeft.
5. Bij de verstrekking van bijzondere bijstand voor doorbetaling van de vaste lasten, mogen de volgende
lasten – naar rato van het aantal dagen dat betrokkene in de inrichting verblijft - worden meegenomen:
a. indien een huurwoning wordt bewoond de geldende huurprijs, minus het recht op huurtoeslag
b. indien een eigen woning wordt bewoond de verschuldigde hypotheekrente, de in verband met het in
eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar de omstandigheden vast te
stellen bedrag voor onderhoud – minus het belastingvoordeel in verband met het recht op aftrek van de
hypotheekrente.
c. kosten van vastrecht voor energie
d. kosten van vastrecht voor water
e. onroerend zaakbelasting
f. kosten van aan de woning gerelateerde verzekeringen, zoals een inboedel- of opstalverzekering
g. abonnementen van bijvoorbeeld huistelefoon, kabeltelevisie, voor zover niet maandelijks opzegbaar
6. Bij de eventuele toekenning van bijzondere bijstand voor woonlasten moet rekening gehouden worden
met de eigen draagkracht uit vermogen en inkomen. Niet alle inkomstenbronnen worden immers verlaagd
bij opname in een AWBZ-instelling.
7. Bijzondere bijstand is alleen mogelijk voor de doorbetaling van de vaste lasten van een woning die zich
binnen de gemeente bevindt.
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Bijzondere bijstand levensonderhoud bij dwangopname AWBZ-instelling /
Penitentiaire inrichting
1. Op grond van artikel 13 lid 1 sub a Participatiewet bestaat er geen recht op bijstand voor een ieder ‘aan
wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen’. Hier vallen zowel belanghebbenden in detentie, als
belanghebbenden die gedwongen zijn opgenomen onder.
2. Voor de categorie ‘gedwongen opname’ kan in een aantal gevallen wel recht op periodieke bijzondere
bijstand voor de kosten van levensonderhoud bestaan, te weten:
a. Voor belanghebbenden die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, op grond van
de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);
b. Voor belanghebbenden die door de rechter onvrijwillig zijn geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis op
grond van artikel 37 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr.);
c. Voor belanghebbenden die door de rechter, na ontslag van alle rechtsvervolging, op grond van artikel
37a, 37b lid 1 of 38a Sr onvrijwillig zijn geplaatst in een TBS-inrichting.
3. Voor het vaststellen van het recht op bijstand aan een belanghebbende die gedwongen is opgenomen ,
dient er bij de aanvraag een verklaring van de (geneesheer-)directeur van de instelling bijgevoegd te zijn,
waaruit blijkt op grond van welke wettelijke grondslag belanghebbende is opgenomen. In deze
‘opnameverklaring’ dient eveneens de opnamedatum, de eventuele verlofdata en indien bekend, de
ontslagdatum vermeld te staan.
4. De hoogte van de periodieke bijzondere bijstand voor belanghebbenden die onder de categorie,
vermeldt onder punt 2a en 2b vallen, is gelijk aan de uitkeringsnorm bij verblijf in een inrichting inclusief
vakantiegeld (artikel 23 lid 1 en 2 Participatiewet).
5. De hoogte van de periodieke bijzondere bijstand voor belanghebbenden die onder de categorie,
vermeldt onder punt 2c vallen, is gelijk aan de uitkeringsnorm bij verblijf in een inrichting inclusief
vakantiegeld (artikel 23 lid 1 Participatiewet). Deze categorie belanghebbenden heeft geen recht op de
verhoging uit artikel 23 lid 2 Participatiewet, omdat de geneeskundige zorg voor deze categorie door het
Ministerie van Justitie wordt betaald.
6. De bijzondere bijstand wordt inclusief vakantietoeslag uitbetaald. Er wordt geen bedrag aan vakantiegeld
gereserveerd.
7. Voor de eventuele kosten van doorbetaling vaste lasten eigen woonruimte binnen de gemeente tijdens
de gedwongen opname, zie het kopje ‘Bijzondere bijstand doorbetaling vaste lasten verblijf in AWBZinstelling’.

Bijzondere bijstand voor kosten in verband met (ontslag uit) detentie
1. De belanghebbenden die gedurende maximaal 6 maanden gedetineerd is, en die niet voor de kosten
van het aanhouden van de eigen woning heeft kunnen reserveren, en ook geen tijdelijke verhuurregeling
heeft kunnen treffen, kan eventueel voor bijzondere bijstand voor doorbetaling van de woonlasten in
aanmerking komen.
2. Bij een detentieperiode van niet langer dan 6 maanden, wordt het aanhouden van de woning als
noodzakelijk beoordeeld.
3. Indien ten tijde van de aanvang van detentie reeds sprake is van een ‘onoplosbare’ huurschuld, die zal
leiden tot woningontruiming, welke procedure niet meer opgeschort kan worden, is bijzondere bijstand voor
doorbetaling van de woonlasten niet mogelijk.
4. Als de detentie slechts van zeer korte duur is, en reeds lang van te voren bekend was, wordt
belanghebbende geacht voor de kosten van doorbetaling woonlasten te hebben gereserveerd. Bijzondere
bijstand voor doorbetaling van de woonlasten is dan niet mogelijk.
5 De hoogte van de bijzondere bijstand bestaat uit de geldende huurprijs – minus de huurtoeslag en het
vastrecht voor water en energie.
6. De bijzondere bijstand wordt verstrekt in de vorm van een lening.
7. Indien belanghebbende uit de strafinrichting komt, en te maken krijgt met kosten van aansluiting van het
energiebedrijf, dan kan voor deze kosten wel bijzondere bijstand worden verstrekt, in de vorm van een
lening.
8 Indien er gezien de duur van de detentie geen recht bestaat op doorbetaling van de woonlasten, maar er
wel sprake is van een inboedel met een ‘aanzienlijke’ waarde, kan in bijzondere omstandigheden voor de
opslagkosten van de inboedel bijzondere bijstand worden verstrekt voor de duur van maximaal 12
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maanden.
9 Om vast te stellen of er sprake is van een inboedel met een ‘aanzienlijke waarde’, zoals genoemd onder
punt 8, dient de belanghebbende een schriftelijke opgave van zijn inboedel te doen. Ter verificatie hiervan
kan een huisbezoek afgelegd worden.
10 De hoogte van de bijzondere bijstand wordt afgestemd op de meest gangbare tarieven voor opslag van
inboedel in de regio van de gemeente.
11. De bijzondere bijstand voor kosten van opslag worden verstrekt in de vorm van een lening.
12. Voor de kosten van aanschaf van een geldig legitimatiebewijs na detentie, kan een voorschot op de
aan te vragen bijstandsuitkering voor levensonderhoud worden verstrekt, maar geen bijzondere bijstand.
13. Indien belanghebbende in de situatie onder punt 12 geen bijstandsuitkering aan wil vragen, maar een
ander inkomen, en vanuit dit andere inkomen is de mogelijkheid tot betaling van een voorschot afwezig,
dan kan er bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van aanschaf van een geldig
legitimatiebewijs, in de vorm van een lening.

Bijzondere bijstand voor reguliere woonkosten
Definitie woonkosten
1. Bij bewoning van een huurwoning of gehuurde woonwagen, zijn de woonkosten de op de
aanvraagdatum geldende huurprijs als bedoeld in de Wet op de Huurtoeslag.
2. Bij bewoning van een eigen woning of woonwagen, zijn de woonkosten de tot een bedrag per maand
omgerekende som van de in verband met de aankoop verschuldigde netto (hypotheek)rente, de in verband
met het in eigendom hebben van de woning of woonwagen verschuldigde zakelijke lasten en een naar
omstandigheden vast te stellen bedrag voor groot onderhoud.
Voorliggende voorzieningen woonkosten
1. De tegemoetkoming van de Belastingdienst in de vorm van huurtoeslag geldt als een passende en
toereikende voorliggende voorziening, in relatie tot bijstandsverlening voor de woonkosten van een
huurwoning.
2. In afwijking van het gestelde in lid 1, kan de huurtoeslag voor de woonkosten van de eerste gebroken
huurmaand niet worden aangemerkt als een passende en toereikende voorliggende voorziening, als de
huur is ingegaan ná de eerste van de maand, en er nog geen sprake was van recht op huurtoeslag in
verband met een oude woning. De wetgever heeft het gebrek aan recht op huurtoeslag over de
woonkosten van de eerste gebroken maand niet op grond van een bewuste keuze buiten de voorliggende
voorziening gehouden.
3. De eventueel aanwezige Nationale Hypotheekgarantie bij eigen woningbezit, kan als een passende en
toereikende voorliggende voorziening aangemerkt worden, in relatie tot bijstandsverlening voor
woonkosten.
4. De Voorlopige aanslag Belastingdienst inzake het recht op hypotheekrente-aftrek geldt als een middel
voor de betaling van de hypotheeklasten, welke volledig in mindering gebracht dient te worden op de
bijstandsverlening voor woonkosten.
5. Bijzondere bijstand voor woonkosten kan niet worden verleend aan de Nederlander of de daarmee
gelijkgestelde die geen recht op huurtoeslag heeft, omdat hij medebewoning heeft van een nietrechthebbende vreemdeling. Het gemis aan huurtoeslag ten gevolge van de keuze voor een illegale
huisgenoot kan niet op de bijstand worden afgewenteld.
6. Jongeren van 18 tot en met 22 jaar die geen aanspraak kunnen maken op huurtoeslag als gevolg van
een te hoge rekenhuur hebben geen recht op woonkostentoeslag.
7. In afwijking van het gestelde in lid 6 kan een jongere die zijn huurlasten niet meer kan betalen als gevolg
van een inkomensdaling, terwijl hij dat voorheen – ondanks het ontbreken van het recht op huurtoeslag –
wel kon, toch voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Hierbij gelden de voorwaarden zoals
hieronder vermeld onder het kopje ‘Woonkosten hoger dan de maximale huurgrens’.
Woonkosten lager dan de maximale huurgrens
1. Bijzondere bijstand voor woonkosten kan worden verstrekt indien een woning of een woonwagen wordt
bewoond in eigendom, waarvan de woonkosten niet hoger zijn dan de maximumhuur als bedoeld in de Wet
op de huurtoeslag en sprake is van een uit bijzondere omstandigheden voortkomende noodzaak om de
woning te bewonen.
2. De hoogte van de toeslag wordt vastgesteld aan de hand van de Wet op de huurtoeslag systematiek.
Woonkosten hoger dan de maximale huurgrens
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1. Wanneer belanghebbende een huurwoning of koopwoning bewoont waarvan de woonkosten hoger zijn
dan de maximale huurgrens als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag, kan er bijzondere bijstand in de
woonkosten worden verstrekt indien er sprake is van een uit bijzondere omstandigheden voortkomende
noodzaak om de dure woning te bewonen.
2. De hoogte van de toeslag wordt vastgesteld aan de hand van de Wet op de huurtoeslag systematiek.
Het meerdere boven het grensbedrag zoals genoemd in het eerste lid wordt volledig in aanmerking
genomen bij de bepaling van de hoogte van de bijstandsverlening.
3. Aan de verstrekking van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde bijstand wordt de voorwaarde
verbonden dat de belanghebbende binnen 12 maanden na aanvang van deze bijstand verhuist naar
passende woonruimte, waarvoor aanspraak bestaat op huurtoeslag, of waarbij sprake is van woonkosten
die uit het inkomen kunnen worden bestreden.
4. De bijzondere bijstand als bedoeld in dit artikel wordt gedurende maximaal 12 maanden verstrekt.
5. In afwijking van het gestelde in lid 4, kan de bijzondere bijstand nog met een periode van maximaal 12
maanden verlengd worden, indien belanghebbende er naar het oordeel van het college alles aan heeft
gedaan om passende en betaalbare woonruimte te krijgen.

Kosten rondom verhuizing
De kosten die samenhangen met een verhuizing en woninginrichting komen in principe niet voor
bijstandsverlening in aanmerking. Verhuizingen zijn over het algemeen namelijk voorzienbaar en voor de
kosten die met een verhuizing samenhangen dient dan ook gereserveerd te worden.
Verder zijn verhuizingen over het algemeen gewenst, maar een wens is geen bijzondere omstandigheid.
Voor gewenste verhuizingen had immers gereserveerd kunnen worden.
Er zijn echter bijzondere situaties, bijvoorbeeld medische of sociale redenen die een plotselinge verhuizing
noodzakelijk maken, zonder dat er voor de kosten rondom de verhuizing een beroep op een voorliggende
voorziening mogelijk is. Omdat er sprake is van een plotselinge verhuizing, kan ook niet gesteld worden dat
er voor de kosten die met de verhuizing samenhangen, gereserveerd had kunnen worden / voldoende
gereserveerd had kunnen worden.
Hierbij kun je denken aan:
- een noodzakelijke, onvoorzienbare verhuizing als gevolg van ziekte of handicap
- een noodzakelijke, onvoorzienbare verhuizing vanuit een crisisopvang
- een noodzakelijke, onvoorzienbare verhuizing op grond van een sociale indicatie
- een noodzakelijke verhuizing voor mensen die langdurig in detentie hebben gezeten
- een noodzakelijke verhuizing voor mensen die afkomstig zijn uit het AZC en een woning toegewezen
hebben gekregen.
In dit soort gevallen kan bijzondere bijstand verstrekt worden, voor zover er geen beroep op een
voorliggende voorziening gedaan kan worden.
Mogelijke voorliggende voorzieningen voor kosten rondom een verhuizing zijn:
1. De werkgever
2. De verhuurder
LET OP!
Voor de kosten van een onvoorziene verhuizing als gevolg van ziekte of handicap, kan ingaande 1 januari
2015 de WMO niet meer als passende en toereikende voorliggende voorziening worden beschouwd. Tot
1 januari 2015 konden belanghebbenden, die geconfronteerd werden met een verhuizing, als gevolg van
ziekte of handicap, een bedrag krijgen voor alle kosten die gepaard gingen met de verhuizing. Vanaf
1 januari 2015 is er vanuit de WMO alleen nog een algemene voorziening voor de kosten van een
noodzakelijke verhuizing mogelijk, die belanghebbenden zelf moeten betalen. Als dan niet kan omdat
belanghebbenden een laag inkomen hebben is er een mogelijkheid tot vergoeding van de kosten vanuit de
bijzondere bijstand, op grond van hoofdstuk 3 van de ‘Regeling Ziektekosten, huishoudelijke
ondersteuning en verhuiskosten 2015’

23

Kosten WMO-geïndiceerde verhuizing
Zie voor de mogelijkheid voor, en de vereisten die gelden bij het verstrekken van bijzondere bijstand voor
door de WMO geïndiceerde onvoorziene verhuizingen, de regeling ‘Ziektekosten, huishoudelijke
ondersteuning en verhuiskosten 2015’.

Kosten rondom verhuizing in overige gevallen
De kosten die met een onvoorziene verhuizing gepaard gaan, anders dan in verband met medische
beperkingen, kunnen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, indien:
a. de verhuizing noodzakelijk is, en;
b. de verhuizing onvoorzienbaar was, waardoor niet voor de kosten gereserveerd had kunnen worden, en;
c. er voor de kosten die gepaard gaan met de verhuizing geen beroep op een voorliggende voorziening
mogelijk is, en;
d. er geen / onvoldoende draagkracht is om zelf in deze kosten te voorzien.
De richtlijnen die gelden voor de verschillende kosten die gepaard gaan met een verhuizing, zijn hieronder
per categorie beschreven.

Verhuiskosten
1. Indien sprake is van een onvoorzienbare, noodzakelijke verhuizing, waarvoor voor de verhuiskosten
naar de nieuwe woning geen beroep op een voorliggende voorziening gedaan kan worden, en er geen
mogelijkheid was tot reservering van deze kosten, kan bijzondere bijstand worden verleend.
2. Bij de vaststelling van de hoogte van de bijzondere bijstand, dient te worden uitgegaan van de meest
goedkope en adequate mogelijkheid voor verhuizing van de noodzakelijke goederen (bijvoorbeeld het
huren van een busje of boedelbak).
3. De bijzondere bijstand wordt verstrekt om niet.
4. De gemeente waaruit belanghebbende vertrekt, is de gemeente waar de aanvraag voor verhuiskosten
moet worden ingediend.

Opknapkosten
1. Indien sprake is van een onvoorzienbare, noodzakelijke verhuizing, waarvoor voor de opknapkosten van
de woning geen beroep op een voorliggende voorziening gedaan kan worden, en er geen mogelijkheid was
tot reservering van deze kosten, kan bijzondere bijstand worden verleend.
2. Onder opknapkosten worden verstaan de kosten van verf en/of behang om de woning op te knappen.
3. De bijzondere bijstand voor opknapkosten bedraagt maximaal € 300,00.
4. De bijzondere bijstand wordt verstrekt om niet.

Eerste maand huur / dubbele huur / administratiekosten / waarborgsom
1. Indien sprake is van een noodzakelijk beoordeelde verhuizing, waarvoor voor de kosten van eerste huur
/ dubbele huur / administratiekosten / waarborgsom geen beroep op een voorliggende voorziening gedaan
kan worden, en er geen mogelijkheid was tot reservering van deze kosten, kan bijzondere bijstand worden
verleend.
2. De hoogte van de bijzondere bijstand bij kosten van dubbele huur, bedraagt maximaal het huurbedrag
van de nieuwe woning voor één volledige maand, plus de eventuele administratiekosten.
3. De hoogte van de bijzondere bijstand bij kosten van eerste huur, bedraagt maximaal het huurbedrag
voor één volledige maand, plus de eventuele administratiekosten, minus het eventuele recht op
huurtoeslag over de eerste maand.
4. De bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste huur/ dubbele huur en administratiekosten worden
verstrekt om niet.
5. De bijzondere bijstand voor de eventuele kosten van de waarborgsom wordt verstrekt ter hoogte van de
volledig in rekening gebrachte waarborgsom, in de vorm van een lening.
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6. De verstrekte bijzondere bijstand voor de waarborgsom wordt teruggevorderd op het moment dat
belanghebbende de woning verlaat.

Inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen
1. Tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan behoren de inrichtingskosten voor
het inrichten en stofferen van een woning alsook de aanschaf, vervanging of reparatie van losse
gebruiksgoederen met een duurzaam karakter. Indien men tenminste beschikt over een inkomen op
bijstandsniveau, wordt in principe voldoende ruimte in het inkomen aanwezig geacht om voor deze kosten
te reserveren, dan wel achteraf gespreid te betalen.
2. De reserveringscapaciteit bedraagt in principe 6% van de toepasselijke bijstandsnorm of het
daadwerkelijke inkomen.
3. In afwijking van het gestelde in lid 1 kunnen er bijzondere individuele omstandigheden zijn, waardoor er
de noodzakelijke kosten niet voldaan (hadden) kunnen worden uit het inkomen. In die gevallen kunnen de
noodzakelijke kosten voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.
4. Onder bijzondere individuele omstandigheden, zoals genoemd in lid 3, wordt niet de situatie van
gezinshereniging geschaard die gepaard gaat met kosten van woninginrichting, nu deze kosten
voorzienbaar waren, en daarvoor gereserveerd had kunnen worden.
5. Onder inrichtingskosten wordt verstaan: Alle noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om een
woning te stofferen en in te richten.
6. Onder duurzame gebruiksgoederen wordt verstaan: Gebruiksgoederen die noodzakelijk zijn in een
huishouden, die een duurzaam karakter hebben. Duurzame gebruiksgoederen worden in het algemeen
geacht gemiddeld 10 jaar mee te gaan.
7. Als duurzame witgoederen die noodzakelijk in een huishouden aanwezig behoren te zijn, heeft het
college aangemerkt:
- Wasmachine
- Koelkast met vriesvak
- Kookplaat gas 4-pits met oven
- Stofzuiger
- Strijkijzer
- Laptop/computer/tablet;
8. De individuele inkomenstoeslag wordt als voorliggende voorziening aangemerkt bij de beoordeling van
het recht op bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen/woninginrichting.
9. Ingeval van echtscheiding bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, wordt als richtlijn 50% van de
huwelijksgoederengemeenschap (of de waarde hiervan in geld) als voorliggende voorziening aangemerkt
bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen/woninginrichting.
10. De hoogte van de bijzondere bijstand voor volledige woninginrichting is afhankelijk van de
samenstelling en omvang van het gezin en bedraagt maximaal 50% van de meest actuele Prijzengids
Nibud.
11. De hoogte van de bijzondere bijstand voor witgoederen bedraagt maximaal 75% van de meest actuele
Prijzengids Nibud. Voor de overige duurzame gebruiksgoederen bedraagt de bijzondere bijstand maximaal
50% van de meest actuele Prijzengids Nibud.
12. De hoogte van de bijzondere bijstand voor stoffering bedraagt:
a. Voor vloerbedekking maximaal 100% van de meest actuele Prijzengids Nibud
b. Voor laminaat maximaal 75% van de meest actuele Prijzengids Nibud
c. Voor gordijnen maximaal 75% van de meest actuele Prijzengids Nibud
13. Indien bij een aanvraag voor een duurzaam gebruiksgoed blijkt dat reparatie nog mogelijk is – waarbij
de reparatiekosten niet meer dan 30% van de nieuwprijs van het duurzame gebruiksgoed bedragen –
wordt bijzondere bijstand toegekend voor de kosten van reparatie in plaats van voor de kosten van
vervanging.
14. De bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting, duurzame gebruiksgoederen en reparatie
daarvan, en stoffering wordt verstrekt in de vorm van een lening.
15. Indien de geldlening is verstrekt ten behoeve van een volledige woninginrichting en door de aanvrager
gedurende 36 maanden de vastgestelde aflossingsbedragen zijn voldaan, wordt de resterende geldlening
omgezet in bijstand om niet. Dit geldt niet als sprake is van omstandigheden zoals benoemd in artikel 14 lid
2 van deze beleidsregels, met betrekking tot de algemene regels omtrent bijzondere bijstand.
Percentages Nibud Prijslijst ad. lid 10, 11 en 12
Het college heeft besloten om bij het verstrekken van bijzondere bijstand voor duurzame
gebruiksgoederen, stoffering en woninginrichting de hoogte van de bijzondere bijstand te maximeren op
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een percentage van de Nibud Prijslijst. Dit omdat het uiteindelijk nog steeds gaat om de noodzakelijke
goederen die in een huishouden aanwezig moeten zijn, waaronder ook goede tweedehands spullen vallen.
Tegenwoordig zijn er ook heel veel goede spullen tweedehands te koop, bijvoorbeeld via de
kringloopwinkels, gewone winkels en via internet. De reden dat er door het college voor verschillende
percentages is gekozen, is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de marktprijzen, het aanbod en de
kwaliteit van goederen.

Overbruggingsbijstand
1. Indien een belanghebbende vanuit een niet-verwijtbare inkomens loze situatie niet beschikt over
voldoende draagkracht voor de betaling van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan tot aan de
eerste uitbetaling van de bijstand, komt hij in aanmerking voor bijzondere bijstand voor deze kosten.
2. Tot de in het eerste lid genoemde categorie behoren in ieder geval personen die afkomstig zijn van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en een woning krijgen in onze gemeente.
3. Overbruggingsbijstand wordt verstrekt voor de duur van één maand, ter overbrugging van de periode
naar de uitbetaling van het nieuwe inkomen.
4. De hoogte van de overbruggingsbijstand wordt vastgesteld op maximaal de hoogte van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm, exclusief vakantietoeslag.
5. Eventuele kosten die inbegrepen zijn in de overbruggingsbijstand, maar waarin reeds is voorzien,
worden op de overbruggingsbijstand in mindering gebracht.
6. Eventuele inkomsten die zijn genoten in de periode waarover de overbruggingsbijstand betrekking heeft,
worden op de overbruggingsuitkering in mindering gebracht.
7. De overbruggingsbijstand wordt verstrekt om niet.
8. Naast de bepalingen over overbruggingsbijstand genoemd in lid 1 tot en met 6, kan zo nodig nog
overbruggingsbijstand toegekend worden in de vorm van een lening op grond van artikel 48 lid 2 sub a
Participatiewet, in het geval de kosten van de eerste huur nota een periode omvatten die langer is dan een
maand.
9. De hoogte van de overbruggingsbijstand genoemd onder lid 8 bedraagt maximaal de huurprijs voor de
periode die een maand overstijgt. De kosten van de huur voor één volledige maand kunnen immers als
eerste maand huur in aanmerking komen voor bijzondere bijstand om niet.
10. Indien op grond van lid 8 overbruggingsbijstand wordt verstrekt aan een belanghebbende die algemene
bijstand, IOAW, IOAZ of uitkering op grond van het Bbz 2004 ontvangt/gaat ontvangen, dan wordt de
overbruggingsbijstand verrekend met de uitkering van de maand waarop de overstijgende huurkosten
betrekking hebben.

Legeskosten
1. De legeskosten van de aanschaf/vernieuwing van een identiteitsbewijs behoren tot de algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan waarin de bijstandsnorm voorziet. Hierdoor is bijzondere bijstand
voor deze kosten niet mogelijk.
2. De legeskosten van naturalisatie worden niet aangemerkt als noodzakelijke kosten, nu het
belanghebbende vrij staat zich te laten naturaliseren of niet. Dit is geen ‘moeten’. Hierdoor is bijzondere
bijstand voor deze kosten niet mogelijk.
3. De legeskosten voor de eerste aanvraag voor verlening van een verblijfsvergunning kunnen niet voor
bijzondere bijstand in aanmerking komen. Dit in verband met het feit dat belanghebbende nog niet over
een geldig verblijfsdocument beschikt, en dus niet een met een Nederlander gelijkgesteld persoon (artikel
11 lid 2 en 3 Participatiewet) persoon is. De kosten vinden hun oorsprong buiten Nederland en komen op
grond van het territorialiteitsbeginsel voor rekening van de belanghebbende.
4. De legeskosten voor de eerste aanvraag in het kader van gezinshereniging of verlenging van een
verblijfsvergunning behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan, welke kosten uit de bijstandsnorm dienen te worden voldaan. Deze kosten zijn voorzienbaar, er is
dus geen sprake van kosten die door bijzondere individuele omstandigheden bepaald kunnen worden.
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Reiskosten ziekenvervoer
1. Voor de reiskosten die gemaakt moeten worden in verband met medische behandelingen wordt het
besluit Zorgverzekering aangemerkt als passende en toereikende voorliggende voorziening. Op grond van
artikel 15 lid 1 Participatiewet is bijzondere bijstand voor deze kosten dan ook niet mogelijk.
2. Het gestelde onder lid 1 geldt niet voor de eigen bijdrage die voor deze kosten geldt. Deze kosten
kunnen wel voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand in aanmerking komen, voor zover er voor de
eigen bijdrage geen vergoeding mogelijk is vanuit de aanvullende zorgverzekering.
3. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt maximaal de hoogte van de opgelegde eigen bijdrage.

Overige reiskosten
1. Reiskosten behoren in principe tot de algemene kosten van het bestaan, en komen dus voor bijzondere
bijstand niet in aanmerking. In de algemene bijstandsnorm zit namelijk een bedrag voor ‘deelname aan het
maatschappelijk verkeer’.
2. Niet alle reiskosten kunnen echter als ‘algemene’ kosten van het bestaan worden bestempeld, en komen
om die reden – als sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor die reiskosten noodzakelijk zijn,
maar niet worden vergoed vanuit een voorliggende voorziening – in aanmerking voor bijzondere bijstand.
Het gaat hier in ieder geval om:
a. reiskosten voor het volgen van een methadonprogramma;
b. reiskosten in verband met opname in een inrichting in de zin van artikel 1 sub f Participatiewet van een
familielid tot en met de tweede graad;
c. reiskosten in verband met opname in detentie van een familielid tot en met de tweede graad;
d. reiskosten in verband met scholing van een minderjarig inwonend studerend kind, voor wie de Wtos niet
als passende en toereikende voorziening kan worden aangemerkt, omdat het kind genoodzaakt is om
buiten de gemeente te studeren door het feit dat er voor het volgen van vergelijkbaar onderwijs binnen de
eigen woonplaats geen mogelijkheid bestaat.
3. Reiskosten in verband met re-integratie komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. Deze kosten
kunnen mogelijk op grond van de Re-integratieverordening voor vergoeding in aanmerking komen.
4. Aansluitend bij de reisaftrek openbaar vervoer voor particulieren, die de Belastingdienst hanteert, kan bij
een reisafstand van voordeur tot voordeur vanaf 10 kilometer, bijzondere bijstand worden toegekend. Dat
komt overeen met de afstand die redelijkerwijs met de fiets kan worden afgelegd.
5. Indien belanghebbende (tijdelijk) niet in staat is om een afstand van 10 kilometer zelfstandig te
overbruggen, en ook geen beroep kan doen op een voorliggende voorziening, dan wordt de
belanghebbende geconfronteerd met extra kosten. In dat geval dient er bij de verstrekking van bijzondere
bijstand maatwerk te worden geleverd.
6. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt gebaseerd op de goedkoopste vorm van openbaar vervoer
voor het gehele traject. Bij periodieke reiskosten kan dit ook betekenen dat uitgegaan moet worden van de
kosten voor een maandabonnement.
7. Indien geen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer, bedraagt de maximale vergoeding €0,19
per kilometer voor het gehele traject, waarvan het aantal kilometers wordt berekend op grond van de
ANWB routeplanner voor de kortste route. Het bedrag kan wijzigen, als de maximale kilometervergoeding
door de Belastingdienst wordt aangepast.
8. De noodzaak voor de frequentie van de reizen dient individueel beoordeeld te worden.
9. Aan de bijzondere bijstand wordt de verplichting verbonden om ter controle van de besteding, de
vervoers- of bezoekbewijzen te overleggen.
10. Voor bijzondere bijstand voor reiskosten genoemd onder punt 2a, dient tevens aangetoond te worden
dat belanghebbende een methadonprogramma volgt, en dient eveneens iedere 3 maanden bij de
hulpverleningsinstantie te worden gecontroleerd of het programma nog steeds wordt gevolgd.

Bijzondere bijstand eigen bijdrage peuterspeelzaal / voorschool
1. Aangezien peuterspeelzalen niet geschaard worden onder de kinderopvangcentra, zijn er voor de kosten
hiervan geen mogelijkheden voor een beroep op de Wet Kinderopvang en de gemeentelijke regeling
Compensatie Kinderopvang.
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2. Gezien het ontbreken van een passende en voorliggende voorziening, kunnen belanghebbenden zonder
draagkracht in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage
peuterspeelzaal, in de volgende gevallen:
a. Belanghebbende heeft een indicatie voor zijn of haar kind van een arts van het consultatiebureau of een
sociaal verpleegkundige van het CJG, waaruit blijkt dat er een noodzaak bestaat voor het kind tot het
deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
b. Er is sprake van een sociaal-medische indicatie die opvang van het kind noodzakelijk maken, zonder dat
de mogelijkheid van een beroep op een voorliggende voorziening hiervoor open staat. Denk hierbij aan de
Wet Kinderopvang; een voorziening vanuit de AWBZ zoals dagopvang; de SMI-regeling of een
voorziening vanuit een PGB zoals een medisch kinderdagverblijf.
3. Indien er gebruik gemaakt wordt van de peuterspeelzaal voor opvang in verband met re-integratietaken,
terwijl de mogelijkheid van reguliere kinderopvang openstaat, dan is bijzondere bijstand voor de eigen
bijdrage niet mogelijk. Voor deze kosten staat mogelijk nog wel een beroep op het re-integratiebudget
open.
4. In het geval van een medische of sociale indicatie van de ouder(s), moet er een sociaal-medisch advies
aanwezig zijn waarin wordt aangegeven voor hoeveel dagdelen per week (maximaal 4)
peuterspeelzaalbezoek noodzakelijk is.
5. De duur van de vergoeding wordt individueel vastgesteld.
6. Als belanghebbende er voor kiest om gebruik te maken van een peuterspeelzaal, dan dient
belanghebbende – voor zover mogelijk – gebruik te maken van de gesubsidieerde plekken in de eigen
gemeente, waarvoor een lagere eigen bijdrage geldt.
7. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt de eigen bijdrage die de ouder(s) aan de peuterspeelzaal
moet(en) betalen.

Individuele inkomenstoeslag
Voor de voorwaarden voor het recht op de individuele inkomenstoeslag wordt verwezen naar de
Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag 2015. Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten van
belang.
Artikel 1: Begripsbepalingen
1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. Peildatum: de datum waarop belanghebbende individuele inkomenstoeslag aanvraagt;
b. Referteperiode: periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum;
c. Uitzicht op inkomensverbetering: Een reële verwachting, gebaseerd op de krachten en bekwaamheden
van belanghebbenden en de verrichtte inspanningen om tot inkomensverbetering te komen, dat het
inkomen binnen 12 maanden na de peildatum verhoogd kan worden naar meer dan 110% van de geldende
bijstandsnorm (inclusief toepassing van de kostendelersnorm, indien van toepassing);
d. De verordening: De Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag 2015;
e. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Artikel 2: Langdurig laag inkomen
Aan dit criterium wordt niet voldaan door:
a. belanghebbenden ten behoeve van wie in de referteperiode een benadelingsbedrag is vastgesteld (van
meer dan 10% van de toepasselijke bijstandsnorm) door schending van de inlichtingenplicht ex artikel 17
lid 1 Participatiewet of WWB, als gevolg van het verrichten van arbeid of arbeid gerelateerde activiteiten
waarbij middelen zijn ontvangen die vallen onder de strekking van artikel 31 tot en met 34 Participatiewet of
WWB.
Artikel 3: Vaststelling in aanmerking te nemen vermogen
Voor het vaststellen of in de referteperiode sprake is geweest van in aanmerking te nemen vermogen als
bedoeld in artikel 34 Participatiewet, kan worden volstaan met de jaaroverzichten van de bankrekeningen
over de volledige referteperiode, en de volledige bankafschriften van de laatste drie maanden.
Artikel 4: Zicht op inkomensverbetering
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1. De volgende belanghebbenden worden in ieder geval geacht uitzicht te hebben op inkomensverbetering,
waardoor zij niet in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag:
a. belanghebbenden die op de peildatum onderwijs volgen;
b. belanghebbenden die in de laatste 12 maanden van de referteperiode een opleiding met goed resultaat
hebben afgerond;
c. belanghebbenden die ingedeeld staan/kunnen worden op Trede 4 en 5 en groeipotentie hebben;
d. belanghebbenden die op de peildatum een WW-uitkering ontvangen van het UWV of korter dan 12
maanden voor de peildatum werkloos zijn geworden, tenzij:
- belanghebbenden medisch urenbeperkt zijn en als gevolg daarvan niet in staat zijn om meer dan het
wettelijk minimumloon te verdienen;
e. belanghebbenden die op de peildatum inkomsten uit arbeid genieten (met daarnaast eventueel een
aanvullende bijstandsuitkering), tenzij:
- belanghebbenden medisch urenbeperkt zijn en reeds het maximaal haalbare aantal uren werken;
- is vastgesteld dat belanghebbenden naast deze inkomsten uit arbeid geen of een beperkt groeipotentieel
hebben;
2. Als bij een ander geval dan benoemd onder lid 1 kan worden vastgesteld dat er sprake is van uitzicht op
inkomensverbetering, behoudt het college zich het recht voor de aanvraag voor de individuele
inkomenstoeslag af te wijzen;
Lid 1 sub a
Van studenten kan over het algemeen gesteld worden dat juist zij uitzicht hebben op inkomensverbetering.
Door het volgen van onderwijs groeien immers de kansen op de arbeidsmarkt. Gezien deze achterliggende
gedachte dienen ook studenten die andersoortig onderwijs, als bedoeld in de WSF en WTOS, volgen (denk
hierbij aan particulier onderwijs, deeltijdonderwijs) of in de laatste 12 maanden van de referteperiode met
goed gevolg hebben afgerond, uitgesloten te worden van het recht op individuele inkomenstoeslag.
Artikel 5: Geen zicht op inkomensverbetering
1. De volgende belanghebbenden worden geacht geen uitzicht te hebben op inkomensverbetering,
waardoor zij wel in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag:
a. belanghebbenden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn als bedoeld in artikel 4 van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
b. belanghebbenden die op de peildatum nog minimaal gedurende 12 maanden een ontheffing van de
plicht tot arbeidsinschakeling hebben op grond van artikel 9a Participatiewet;
c. belanghebbenden die op de peildatum nog minimaal gedurende 12 maanden een ontheffing van de
plicht tot arbeidsinschakeling hebben op grond van artikel 9 lid 2 Participatiewet;
d. belanghebbenden die op grond van artikel 6b Participatiewet medisch urenbeperkt zijn, reeds het
maximaal haalbare aantal uren werken en waarvan niet de verwachting is dat de medische beperking
binnen 12 maanden na de peildatum ophoudt te bestaan;
e. belanghebbenden die op de peildatum ingedeeld zijn in Trede 1, 2, 3;
f. belanghebbenden waarbij is vastgesteld dat er uitzicht is op inkomensverbetering in de toekomst, die alle
inspanningen hebben verricht om tot inkomensverbetering te komen, maar waarbij desondanks niet de
verwachting is dat de inkomensverbetering binnen 12 maanden tot stand zal komen.
Artikel 6: Inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen
1. Van personen die een beroep doen op deze regeling wordt aangenomen dat zij zich naar kracht en
bekwaamheden inspannen om hun inkomen te verbeteren.
2. In afwijking van het eerste lid wordt in ieder geval van de volgende personen aangenomen dat zij
onvoldoende inspanning hebben verricht om tot inkomensverbetering te komen:
a. Degene bij wie in de laatste 12 maanden van de referteperiode sprake is geweest van het verwijtbaar
niet nakomen van één of meer arbeids- en/of re-integratieverplichtingen, waarvoor een maatregel van 20%
of meer is opgelegd;
b. Degene aan wie door het UWV in de laatste 12 maanden van de referteperiode een maatregel is
opgelegd wegens schending van de arbeids- en re-integratieplicht op grond van de WW, WIA, Wajong,
WAO en WAZ;
c. Degene aan wie door een andere instantie in de laatste 12 maanden van de referteperiode een
maatregel is opgelegd wegens schending van de arbeids- en re-integratieplicht.
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Lid 2 sub a
Het college kiest er voor om alleen de schending van de zwaardere gedragingen (vanaf 20% maatregel)
mee te nemen bij de beoordeling van ‘de inspanningen die zijn verricht om tot inkomensverbetering te
komen’, omdat het bij deze gedragingen in de lijn der verwachtingen ligt dat belanghebbende zijn uitzicht
op inkomensverbetering aanzienlijk heeft verminderd.
Bij lichtere schendingen van de re-integratieverplichtingen is het minder evident dat een belanghebbende
zijn uitzicht op inkomensverbetering heeft geschaad.
Artikel 7: Onderzoek naar inspanningen in andere gevallen
1. In de volgende gevallen hoeft geen onderzoek naar de inspanningen te worden verricht:
a. Bij personen die aantoonbare medische en/of sociale beperkingen hebben van duurzame aard, of die
om andere redenen geen arbeidsperspectief hebben. Dit geldt zowel voor personen die algemene bijstand
of een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangen, als voor niet-uitkeringsgerechtigden;
b. Personen met een WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80100%.
2. In alle andere gevallen moet de aanvrager gegevens aanleveren waaruit blijkt dat hij zich voldoende
heeft ingespannen om tot inkomensverbetering te komen.
Artikel 8: Afwijking wegens bijzondere omstandigheden
Van het bepaalde in deze beleidsregels kan worden afgeweken als onverkorte toepassing van de
beleidsregel in een concreet geval wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zou zijn in verhouding
tot de met deze beleidsregels te dienen doelen.

Individuele studietoeslag
Artikel 1: Begrippen
a. Verordening: Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag 2015;
b. WSF 2000: Wet Studiefinanciering 2000;
c. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
d. peildatum: de datum van aanvraag van de individuele studietoeslag.
Artikel 2: Recht op Individuele studietoeslag
Het college verleent een persoon op verzoek individuele studietoeslag indien hij voldoet aan de
voorwaarden als opgenomen in artikel 36b van de Participatiewet en de verordening en niet behoort tot de
personen als bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregels.
Artikel 3: Geen recht op individuele studietoeslag
Geen recht op individuele studietoeslag heeft de persoon die:
1. reeds het maximale recht op WSF/WTOS heeft ontvangen, of
2. op de peildatum inkomsten anders dan WSF/WTOS ontvangt, welke hoger zijn dan het recht op
studietoeslag per maand.
Ad 2:
In de verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag 2015 staat in artikel 3 sub f opgenomen dat
belanghebbenden die op de datum van aanvraag inkomsten, anders dan studiefinanciering/ WTOS
ontvangen, geen recht hebben op de individuele studietoeslag. Het is echter niet de bedoeling geweest,
om hiermee een ieder die inkomsten heeft uit een andere bron, welke minder bedragen dan de hoogte van
de studietoeslag, uit te sluiten van het recht op studietoeslag. Het moet belanghebbenden, die ondanks
hun beperkingen toch trachten hun inkomen te verhogen door te gaan werken, immers niet financieel
duperen, ten opzichte van belanghebbenden, die deze moeite niet nemen.
Ook moet het belanghebbenden, die bijvoorbeeld tot hun 21e jaar nog een minimaal bedrag aan
kinderalimentatie ontvangen, lager dan het maximale recht op individuele studietoeslag, niet financieel
duperen ten opzichte van belanghebbenden die naast de WSF/WTOS niets aan inkomsten genieten. De
bedoeling is dan ook om, indien er op de datum aanvraag minimale inkomsten zijn, welke lager zijn dan de
hoogte van de studietoeslag, de studietoeslag te verstrekken onder verrekening van de aanwezige
inkomsten. Mocht gedurende het jaar waarin de individuele studietoeslag is toegekend, blijken dat sprake
is geweest van inkomsten die niet zijn opgegeven, dan dienen deze, voor zover mogelijk, verrekend te
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worden met het recht op individuele studietoeslag in de volgende maanden (mag maximaal gedurende zes
maanden op grond van artikel 58 lid 4 Participatiewet). Voor zover de niet opgegeven inkomsten niet
kunnen worden verrekend met de toegekende individuele studietoeslag, dienen de inkomsten op grond van
artikel 58 lid 1 Participatiewet, teruggevorderd te worden.
Artikel 4: Aantoonplicht doelgroep
Belanghebbende dient aan te tonen dat hij tot de doelgroep behoort, middels het inleveren van de
volgende bewijsstukken:
1. Een bewijs dat er op de peildatum recht bestaat op studiefinanciering op grond van de Wet
studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten;
2. Bewijsstuk van betaling collegegeld of schoolgeld;
3. Bewijsstuk van inschrijving bij een onderwijsinstelling;
2. Optioneel een bewijs dat de persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon,
maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. Dit zou beoordeeld kunnen worden aan de hand van
reeds beschikbare gegevens over de persoon vanuit bijvoorbeeld het UWV of de voormalige school. Deze
gegevens mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar.
Bij het ontbreken van dit bewijs dient dit middels een intern of extern advies door de gemeente te worden
vastgesteld;
3. Bewijzen waaruit blijkt dat er op het moment van aanvraag geen sprake is van in aanmerking te nemen
vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet;
4. Bewijzen waaruit blijkt dat er naast de inkomsten uit WSF of WTOS geen andere inkomsten worden
genoten, boven het maximale bedrag aan studietoeslag;
Ad. 1
Dat een persoon recht moet hebben op studiefinanciering of een WTOS-tegemoetkoming, betekent niet dat
deze persoon ook daadwerkelijk studiefinanciering of een tegemoetkoming moet ontvangen. Het recht op
studiefinanciering bestaat, afhankelijk van iemands gekozen opleiding, leeftijd en inkomen. Of van dit recht
gebruik gemaakt wordt is niet in de Participatiewet geregeld en is geen vereiste voor het ontvangen van
een individuele studietoeslag op grond van de Participatiewet. Voor het recht op een individuele
studietoeslag is het dan ook voldoende dat een persoon recht heeft op studiefinanciering of een
tegemoetkoming.
De persoon zal - als aanvrager van de toeslag - aannemelijk moeten maken dat hij recht op
studiefinanciering of een tegemoetkoming heeft, bijvoorbeeld door een beschikking van DUO.
Ad. 2
Als belanghebbende zelf niet beschikt over bewijzen omtrent zijn arbeidshandicap, en zijn onvermogen om
met arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, dient het college dit vast te stellen. Hiertoe maakt het
college gebruik van de Wegwijzer van Dariuz. Mocht immers hieruit blijken dat de belanghebbende tot de
doelgroep van de loonkostensubsidie behoort (een maximale arbeidsprestatie met een loonwaarde tussen
30% en 80% van het wettelijk minimumloon), zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 onder e van de Participatiewet,
dan kan daaruit eveneens worden afgeleid dat belanghebbende niet in staat is tot het verdienen van het
wettelijk minimumloon.
Als belanghebbende geen medisch rapport kan overleggen dan wel niet meewerkt aan een dergelijk
onderzoek, dan bestaat er geen recht op de studietoeslag. Indien het college heeft vastgesteld dat
belanghebbende behoort tot de doelgroep zoals bedoeld in artikel 36b lid 1d van de Participatiewet, dan
kan het college maximaal 5 jaar bij vervolgaanvragen voor de studietoeslag ervan uitgaan dat er bij
belanghebbende nog steeds sprake is van een arbeidshandicap.
Artikel 5: Hardheidsclausule
Het college kan in de gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, dan wel in gevallen waarin
toepassing van deze beleidsregel leidt tot onevenredig nadelige gevolgen voor de belanghebbende,
besluiten om op individuele gronden van deze beleidsregels af te wijken.

Algemene Hardheidsclausule Bijzondere Bijstand
Het college kan afwijken van de bepalingen in deze richtlijnen, als de toepassing hiervan leidt tot bijzonder
onredelijke gevolgen (artikel 16 lid 1 Participatiewet). Vast dient te staan dat sprake is van een acute
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noodsituatie en dat de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert, op geen enkele
andere wijze zijn te verhelpen, zodat het verlenen van bijzondere bijstand onvermijdelijk is.
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1. INLEIDING
Met de Participatiewet en de Wwb-maatregelen is er op het gebied van het re-integratiebeleid, de
tegenprestatie en handhaving van de arbeids- en re-integratieverplichtingen heel wat veranderd.

Doelgroep en regionale samenwerking
De doelgroep is uitgebreid met mensen die tot 1-1-2015 behoorden tot de doelgroep van de WSW of
de Wajong. Daarnaast is er in het Sociaal Akkoord afgesproken om landelijk voor 125.000 mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt extra banen te ontwikkelen, de Banenafspraak. Tot en met 2016
is de doelgroep van de Wajong en de WSW gekenmerkt als prioritaire doelgroep, die met voorrang in
aanmerking komen voor een Garantiebaan. Voor deze doelgroep zijn op het niveau van de
arbeidsmarktregio afspraken gemaakt over de in te zetten instrumenten: de loonwaardemeting en
loonkostensubsidie, de norisk-polis, en de jobcoach. Er is bovendien een regionaal werkbedrijf en
werkgeversservicepunt georganiseerd. Lokaal wordt voor de gehele doelgroep van de Participatiewet
het Werkgeversservicepunt georganiseerd en wordt een Participatienetwerk ontwikkeld. Zo ontwikkelt
bijvoorbeeld Beheer & Onderhoud werkstages, en wordt er verbinding met het bedrijfsleven gemaakt
om mensen uit te laten stromen naar een reguliere baan. De verbinding tussen en afstemming van
lokaal en regionaal niveau heeft continue aandacht nodig.
In verband met deze nieuwe doelgroep zijn er ook taken en verantwoordelijkheden naar de
gemeenten toegekomen die eerst bij o.a. het UWV en SW-bedrijven lagen, zoals het inrichten van
beschut werk, de norisk-polis, en het zorgen voor aanpassingen op de werkplek. In 2015 wordt dit op
regionaal en lokaal niveau nog nader uitgewerkt.
Omdat landelijk, regionaal en plaatselijk onderdelen van beleid nog in ontwikkeling zijn, en er nog
aanpassingen zullen worden gedaan, moeten we alert zijn op veranderingen en nieuwe
ontwikkelingen. Desalniettemin blijft er ook veel hetzelfde. Veel van de instrumenten die we tot en met
2014 in konden zetten kunnen we nog steeds inzetten. Het vakmanschap van de klantmanager staat
nog steeds centraal in succesvolle trajecten naar werk. De samenwerking met het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties, en het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten, zal verder worden
versterkt, zowel in de lokale als in de regionale context.

Wwb-maatregelen
In 2014 is ook besloten om enkele ingrijpende veranderingen door te voeren in de Wet werk en
bijstand (Wwb), die per 1-1-2015 zijn vertaald in de Participatiewet. De Tegenprestatie is ingevoerd,
wat betekent dat iedereen die inkomensondersteuning ontvangt in beginsel verplicht is om in het
kader van wederkerigheid maatschappelijke nuttige activiteiten te verrichten. Ook is de handhaving
verzwaard als gevolg van de invoering van de ge-uniformeerde arbeids- en re-integratieverplichtingen.
Hierdoor leidt het niet nakomen van veel van deze verplichtingen tot een verlaging van 100%. Dit
maakt het nog belangrijker om ervoor te zorgen dat de eerste 2 stappen in de cirkel van handhaving,
de informatievoorziening naar de klant en de dienstverlening, optimaal is.1
Bovengenoemde veranderingen hebben ook hun weg gevonden in een aantal nieuwe Verordeningen.
Daarbij is niet alleen gebruik gemaakt van de modelverordeningen die de Programmaraad (VNG,
Divosa, Cedris, en UWV) hebben voorbereid, maar is ook voortgeborduurd op al bestaand beleid, en
is lokaal invulling gegeven aan de gemeentelijke beleidsvrijheid. Daarnaast is de invulling waar nodig
geharmoniseerd op het niveau van de arbeidsmarktregio.
In de nieuwe verordeningen, en de bijbehorende toelichtingen, staat heel wat achtergrondinformatie
die essentieel is om de Participatiewet en het lokale beleid goed uit te kunnen voeren. Hoofdpunten
van de nieuwe verordeningen worden, voor de overzichtelijkheid en daar waar nodig, ook in deze
1

Recent is als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en een rapport van de ombudsman, vanuit
de regering de opdracht gekomen om het beleid met betrekking tot het schenden van de informatieverplichting, te matigen.
Deze matiging van het boetebeleid is in beleidsregels Boeten verwerkt .
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Richtlijnen voor de uitvoering besproken. Deze Richtlijnen voor de uitvoering zijn echter een
aanvulling op, en geen vervanging van, de verordeningen. Om het beleid goed uit te kunnen voeren is
het van belang de inhoud van de Verordeningen, inclusief de toelichting, te kennen, en deze als
achtergrondinformatie te gebruiken.
In de voorliggende Richtlijnen voor de uitvoering worden enkele onderwerpen nader uitgewerkt. De
raad heeft voor een aantal van deze onderwerpen specifiek de opdracht gegeven om deze nader in
Richtlijnen voor de uitvoering uit te werken (voorkomen van verdringing; de Tegenprestatie). Andere
thema’s worden in deze Richtlijnen voor de uitvoering behandeld om nadere richtlijnen en handvatten
te geven voor de toepassing van de verordening in de uitvoering.
Deze Richtlijnen voor de uitvoering beslaan natuurlijk niet alle vragen die zich in de praktijk voor
zouden kunnen doen. Daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Daar waar Richtlijnen voor de uitvoering niet
toereikend zijn moeten de onderliggende beginselen duidelijkheid geven over de te nemen beslissing.
Het bieden van maatwerk is ook in strijd met een dichtgetimmerd geheel van Richtlijnen voor de
uitvoering, en maakt maatwerk eerder moeilijker dan dat het de klantmanager de ruimte geeft om
doeltreffend te handelen en te beslissen. Dat moet echter niet leiden tot rechtsongelijkheid, namelijk
dat de geboden dienstverlening aan burgers afhankelijk is van de individuele medewerker. Deze
Richtlijnen voor de uitvoering willen daarbij een belangrijke bijdrage leveren. Intervisie tussen
professionele dienstverleners, casusoverleg en samenwerking/afstemming tussen uitvoerende
professionals, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, management, bestuur en klantenraden
zijn nodig om de keten van bestuur naar de burger te optimaliseren, en de keuzen die in de
Verordeningen en de deze Richtlijnen voor de uitvoering zijn gemaakt te borgen. De uitvoering van de
Participatiewet, inclusief de bijbehorende Verordeningen en deze Richtlijnen voor de uitvoering wordt
gedaan door de BAR-organisatie.
In Hoofdstuk 2 bespreken we daarom centrale uitgangspunten, die leidend zijn voor de
dienstverlening. Daarna zal in hoofdstuk 3 uitgebreid stilgestaan worden bij re-integratie, de reintegratieverplichtingen, de handhaving daarvan, en de verschillende instrumenten die ingezet kunnen
worden. Tot slot zal in hoofdstuk 4 aandacht worden besteed aan de invulling van de Tegenprestatie.
Als extra ondersteuning voor de uitvoering zijn als bijlage enkele schema’s opgenomen waar veel van
de informatie is verwerkt, en deze makkelijk is terug te vinden. Ook is er ruimte om persoonlijke
aantekeningen te maken, waarop punten kunnen worden genoteerd die handig zijn en/of om tijdens
overleggen te bespreken.
Succes!
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2. UITGANGSPUNTEN
Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de uitgangspunten van het beleid. Die geven immers
richting aan de uitvoeringspraktijk. Daartoe behoren o.a. de beginselen van behoorlijk bestuur, en de
beginselen die hieronder zijn geformuleerd. Op grond van deze uitgangspunten is het vaak mogelijk
om zonder specifieke Richtlijnen voor de uitvoering te kennen, in te schatten wat je het beste kunt
doen in een bepaalde casus. Check dit natuurlijk wel aan de Richtlijnen voor de uitvoering, en geef
door wanneer je meent dat de toepassing van de regels in een bepaalde casus tot een verkeerde
oplossing leidt.

Doel versus regel
Bij de toepassing van beleid is niet de regel leidend, maar het doel van de dienstverlening waarvoor
deze Richtlijnen voor de uitvoering zijn geschreven: Participatie. Daar waar het doel door de letterlijke
toepassing van de regel gehinderd wordt, terwijl dat niet de bedoeling van de regel is, is het nodig dat
gemotiveerd van de regel wordt afgeweken.
Dit betekent bijvoorbeeld dat als een letterlijke toepassing van de Re-integratieverordening er
onbedoeld toe zou leiden dat de dienstverlening gehinderd wordt om iemand duurzaam toe te leiden
naar werk, er een andere oplossing gevonden moet worden. In dat geval zou bijvoorbeeld het nieuwe
maatwerk-instrument ingezet kunnen worden, of een beroep gedaan kunnen worden op de
hardheidsclausule.

Iedereen telt mee
Hoewel sommige klanten een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan anderen, en
sommigen aangewezen zullen blijven op bijstand, zal voor iedereen een realistisch traject worden
vastgesteld. Gezien de beperkte financiële middelen zal daarbij een keuze gemaakt moeten worden in
de instrumenten die kunnen worden ingezet. De ingezette middelen dienen in verhouding te staan tot
het resultaat ten aanzien van participatie. Door verbinding te maken met andere instrumenten binnen
het sociale domein kunnen ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en met veel
beperkingen ondersteund worden in hun deelname aan de maatschappij.

Maatwerk
Om de Participatiewet goed uit te kunnen voeren dient maatwerk te worden geleverd. Dat komt op
verschillende manieren tot uitdrukking. Bij het opdragen van een tegenprestatie betekent dit dat
rekening wordt gehouden met talenten en voorkeuren van de uitkeringsgerechtigden. Bij het
vormgeven van re-integratietrajecten betekent dit dat wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de
werkzoekende, rekening wordt gehouden met belemmeringen, en aansluiting wordt gezocht bij de
behoeften van de arbeidsmarkt. Bij het toepassen van de afstemmingsverordening betekent dit dat de
klant gehoord wordt, gekeken wordt naar de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden,
rekening wordt gehouden met dringende redenen die er kunnen zijn om een verlaging anders vast te
stellen, en dat de periode van een verlaging korter kan worden vastgesteld als er aantoonbaar sprake
is van gedragsverandering.
Daar waar maatwerk niet aansluit bij bestaande Richtlijnen voor de uitvoering is het voor het
zelflerende vermogen van onze organisatie van belang dat deze casussen worden besproken in het
overleg tussen uitvoering, kwaliteit en beleid.

Werken moet lonen
Dit beginsel is er o.a. aanleiding toe geweest dat de kostendelersnorm is ingevoerd, en dat via
belastingwetgeving ervoor gezorgd wordt dat alleenstaande ouders die gaan werken er financieel
meer op vooruit gaan dan tot nu toe het geval was. Ook betekent het dat voorkomen moet worden dat
uitkeringsgerechtigden er financieel op achteruit gaan wanneer zij uitstromen naar werk, of daartoe
stappen zetten in een re-integratietraject: de armoedeval. Tegelijkertijd dient het re-integratie- en
minimabeleid dusdanig te zijn ingericht dat burgers die zijn aangewezen op bijstand in de
noodzakelijke kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. In dit spanningsveld zijn er diverse
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instrumenten die ingezet kunnen worden om maatwerk te bieden, zoals de uitstroompremie, een
vergoeding voor de kosten van kinderopvang, vergoedingen voor overige kosten, het
maatwerkinstrument, de studie- en inkomenstoeslag. Op grond van dit beginsel is er o.a. geen eigen
bijdrage meer in de kosten van kinderopvang die nodig i.h.k.v. re-integratie.

…Naar vermogen
Ook is het beginsel “…naar vermogen” in de participatiewet sterk vertegenwoordigd. Natuurlijk hield
de Wet werk en bijstand al rekening met wat iemand kon, maar dit is in de Participatiewet meer
geaccentueerd, en heeft meer handen en voeten gekregen. Dat komt niet in de laatste plaats doordat
de doelgroep per 1-1-2015 is uitgebreid met mensen die meer beperkingen hebben dan de doelgroep
van de WWB tot en met 31-12-2014. Dit komt bijvoorbeeld terug bij het opleggen van de
tegenprestatie, in de bepaling van de hoogte van de loonkostensubsidie, het opleggen van
verplichtingen etc.

Tegengaan van verdringing op de arbeidsmarkt
Het uitvoeren van de missie om zoveel mogelijk mensen duurzaam uit te laten stromen bij een
reguliere werkgever moet zo min mogelijk leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Dat het
voorkomen van verdringing niet geheel te voorkomen is, is realistisch. Maar het is ook duidelijk dat we
dit aspect goed in de gaten moeten hebben.
Het gaat in het bijzonder om de volgende vormen van verdringing:
Verdringing van werk voor mensen zonder afstand tot de arbeidsmarkt, door werk voor
mensen die behoren tot de doelgroep Garantiebanen
De regering heeft gesteld dat het bij Garantiebanen moet gaan om extra banen/werk,
vooral in de lagere loonschalen, dus niet om beschikbare banen/werk die met voorrang
aan een bepaalde doelgroep worden gegund. In de praktijk zal dit betekenen dat het
moet gaan om nieuwe werkzaamheden (creation), en om het omzetten van additionele
werkzaamheden in betaald werk.
Verdringing van betaald werk door werkstages en participatiebanen
Bij werkstages en participatiebanen gaat het vooral om additionele werkzaamheden. Dit
zijn niet zozeer de taken die al binnen betaalde functies vallen (carving), maar om
werkzaamheden die men niet meer doet, maar waar eigenlijk wel behoefte aan is. Dat
kan bijvoorbeeld iemand extra zijn die op het schoolplein een oogje in het zeil houdt en
kleine klusjes doet.
Verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk, al dan niet in de vorm van een
tegenprestatie.
Er zijn diverse voorbeelden waarbij dit optreedt, zoals thuishulpen die zijn wegbezuinigd,
in de bijstand terecht komen, en hetzelfde werk nu als vrijwilliger moeten gaan doen.
In hoeverre moet je hier oog voor hebben?
Als de gemeente tot een samenwerking is gekomen, mag je er vanuit gaan dat hieraan aandacht is
besteed. Heb je daar toch vragen of opmerkingen over meldt dat dan aan de senior.
Bij een incidentele plaatsing bij een nieuwe werkgever of organisaties stellen we bijvoorbeeld de
volgende vragen:
- Staat er voor de taken/functie die vervuld gaan worden een vacature open, of heeft er tot een
jaar geleden hiervoor een vacature opengestaan?
- Wordt voor de betreffende (additionele) werkzaamheden normaliter loon betaald, of zijn het
werkzaamheden die eigenlijk niet (meer) worden gedaan?
- Betreft het werkzaamheden waar steeds nieuwe onbetaalde krachten voor gevraagd worden,
zonder dat dit leidt tot een nieuwe vacature terwijl de werkzaamheden daarvoor normaliter wel
in aanmerking komen?
Een antwoord op deze vragen kunnen tot de conclusie leiden dat plaatsing aantoonbaar bijdraagt aan
verdringing op de arbeidsmarkt of juist niet.
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Wederkerigheid
Een nieuw beginsel in de participatiewet is het wederkerigheidsbeginsel, dat ten grondslag ligt aan de
tegenprestatie. Iemand die aan een gemeente inkomensondersteuning vraagt, dient volgens dit
beginsel bereid te zijn om iets voor die gemeente terug te doen, en dat ook in actie om te zetten. Bij
het opdragen van deze verplichting komt o.a. de vraag naar voren in welke mate aansluiting gevonden
kan worden bij de talenten, competenties en het ‘vermogen’ van de uitkeringsgerechtigden, en hoe
verdringing op de arbeidsmarkt kan worden voorkomen.

Realistische klantbenadering
Hoewel de laatste jaren veel aandacht is geweest voor klanten die verplichtingen niet nakomen, gaat
dat over een relatief klein deel van het klantenbestand. Degenen die verplichtingen niet nakomen
doen dat bovendien om verschillende redenen. Hoewel het goed is om alert te reageren op het niet
nakomen van verplichtingen en signalen van fraude, blijven we gericht op de mogelijkheden van
klanten om uit te kunnen stromen, spreken hen aan op eigen verantwoordelijkheid, ondersteunen we
hen tot zelfredzaamheid, ondersteunen we indien nodig (zeker voor de nieuwe doelgroep), en
bewegen we hen tot naleving van verplichtingen waarbij we hen ook inlichten over de gevolgen bij het
niet nakomen daarvan. Daarbij leggen we alleen zinvolle verplichtingen op, en realiseren ons tevens
dat niet iedereen zelfredzaam is of kan worden, en de weg naar de arbeidsmarkt zal kunnen vinden.

Niet nakomen van verplichtingen wordt niet getolereerd
Met de aanscherping van de handhaving en het sanctiebeleid is in 2012 een duidelijk signaal gegeven
dat het niet nakomen van verplichtingen niet mag lonen. Met de landelijke normalisering van enkele
gedragingen die moeten leiden tot een verlaging van 100% gedurende 1 tot 3 maanden heeft de
regering in de Participatiewet een nieuwe norm gesteld. Deze norm is vertaald naar verplichtingen van
gelijke zwaarte. Dat betekent dat voor het nakomen van veel verplichtingen geldt dat het niet nakomen
ervan leidt tot een verlaging van 100% voor minimaal 1 maand.
Door deze aanscherping van de handhaving worden de eisen aan de ambtelijke organisatie ook
verscherpt. Het doel is immers niet sanctioneren, maar dat de klant nalevingsbereid is, en, indien
nodig, gedrag verandert. In de eerste plaats betekent dit dat de informatievoorziening over
verschillende verplichtingen en de gevolgen bij het niet nakomen daarvan op orde dient te zijn (let op
anderstaligen). Daarnaast dient de dienstverlening kwalitatief goed te zijn ingericht en goed te worden
gecommuniceerd, opdat hetgeen van klanten wordt gevraagd redelijk2 is, begrepen wordt, en
afspraken worden nagekomen. Dit betekent dat handhaving van de arbeids- en reïntegratieverplichtingen, en van de verplichtingen m.b.t. de tegenprestatie, een integraal
onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. Opgelegde verplichtingen moeten begrepen zijn door
de klant, specifiek, redelijk, tijdsgebonden, en verifieerbaar zijn.
In het geval van het niet nakomen van de informatieverplichting is gebleken dat het bestaande
boeteregime te weinig ruimte bood voor maatwerk. Dat bleek op grond van een uitspraak van de
Cenrtrale Raad van Beroep, en ook uit een rapport van de Ombudsman. Dat heeft geleid tot de
opdracht van de regering aan gemeenten om dat beleid aan te passen. De aanbevelingen die daarbij
zijn gedaan hebben we in de Richtlijnen voor de uitvoering overgenomen (zie de beleidsregels
Boeten, bij het uitvoeringsbeleid voor Inkomen en vermogen).

2

In dit licht bezien zal het sanctioneren van iemand die de sollicitatieplicht niet nakomt tot onbegrip, eventueel
agressie, en een verminderde nalevingsbereidheid leiden, als de klant nog niet jobready is.
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3. RE-INTEGRATIE
Op het gebied van re-integratie zijn er vanaf 2015 een groot aantal veranderingen ingevoerd, die tot
doel hebben om met minder middelen betere resultaten te halen. Burgers die eerder nog een beroep
konden doen op de WSW of de Wajong behoren nu tot de doelgroep van de gemeente. In het kader
van de Banenafspraak moet t.m. 2026 voor deze groep 125.000 extra banen gecreëerd te worden,
waarvan 25.000 bij de Rijksoverheid. Over dezelfde periode wordt verwacht dat er in het kader van de
Participatiewet zo’n 100.000 klanten gaan behoren tot de doelgroep van Beschut werk (gemiddeld 50
p.j. per gemeente van 100.000 inwoners). 3 Volgens andere ramingen zal dat het dubbele zijn, terwijl
het aantal klanten dat vanut de nieuwe doelgroep in zal stromen daar een 2-voud van zal zijn. De
arbeidsmarktregio, met het regionale werkbedrijf en het regionale Werkgeversservicepunt speelt een
belangrijke rol met het ontwikkelen van deze extra banen bij het (reguliere) bedrijfsleven en SWbedrijven.
Als gevolg hiervan dient de gemeente de dienstverlening aan de doelgroep ook aan te passen. Door
de uitbreiding van de doelgroep wordt er andere kennis en competenties van medewerkers gevraagd.
Deels is dit te verwerven via opleidingen en training, of werving. Ook zullen nieuwe functies nodig zijn
om de nieuwe doelgroep te bedienen.
Daarnaast hebben we voor de werkgevers enerzijds, en de nieuwe doelgroep anderzijds, nieuwe
instrumenten nodig. Daartoe behoren o.a. beschut werk, loonkostensubsidie (inclusief proefplaatsing),
4
no-riskpolis, jobcoach, en werkplekaanpassingen , welke vooral vanuit het Werkgeversservicepunt
ingezet zullen worden. De arbeidsmarktregio heeft de opdracht gekregen om deze instrumenten in
deze regio te harmoniseren, zodat de werkgevers per gemeente/UWV niet geconfronteerd worden
met andere regelgeving en instrumenten. Daarnaast wordt een Participatienetwerk georganiseerd dat
bestaat uit bedrijven en maatschappelijke partners, waar mensen opleiding kunnen krijgen, getraind
kunnen worden, en werkervaring op kunnen doen.
Veel bestaande instrumenten zijn blijven bestaan. Sommige bestaande en veel ingezette
instrumenten verdwijnen, zoals de oude (loonkosten-)subsidie. En nieuwe instrumenten zijn
ontwikkeld, waaronder het maatwerkinstrument (zie de Re-integratieverordening en bijlage 1).

Werkgeversservicepunt
Werkgevers zijn hard nodig om klanten te laten uitstromen. De gemeente moet als een belangrijke
samenwerkingspartner worden gezien door het bedrijfsleven, zeker wat het personeelsbeleid betreft.
Goede afstemming en registratie tussen functionarissen (regisseurs werk, economisch medewerkers,
bedrijfscontactfunctionarissen, wethouders en bestuurders), die allemaal contacten onderhouden met
het bedrijfsleven en werkgevers, is belangrijk. In verband met de nieuwe doelgroep voor de
Garantiebanen wordt regionaal WBS gebruikt voor de matching van vacatures en werkzoekenden.
Bij de regisseur werk ligt een taak om de klant goed voor te bereiden op de plaatsing bij een bedrijf
zodat de werkgever het vertrouwen krijgt in de bijstandsklant. Het uitgangspunt van de regisseur werk
is om te kijken wat de werkgever nodig heeft en daarbij een match te zoeken bij onze klanten. Daarbij
moet een onderscheid worden gemaakt tussen werkzoekenden die vallen onder de doelgroep van de
Garantiebanen, en de overige werkzoekenden. Voor de eerste groep geldt dat op regionaal niveau de
werkgeversinstrumenten zijn geharmoniseerd, en bedrijven hiervoor apart worden benaderd. Voor de
overige –de grootste doelgroep- worden lokale instrumenten ingezet.

3

Volgens verschillende ramingen zal het aantal van de nieuwe doelgroep (voormalig Wsw en Wajong in 2020 2
keer zoveel zijn dan het aantal garantiebanen, terwijl de financiering voor het inkomensdeel en het reintegratiebudget er rekening houdt met dat iedereen uit die groep zal werken!
4
Hiervoor worden via de arbeidsmarktregio afspraken gemaakt met de VNG en met het UWV. Het UWV kan op
aanvraag in 2015 voor gemeenten beoordelen welke werkplekaanpassingen in een individuele casus nodig zijn.
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Hiervoor kan bijvoorbeeld een vergoeding worden gegeven voor extra begeleiding en training, kan
een periode van werk worden aangeboden waarbij de klant uitkering blijft behouden (proefplaatsing),
en een no-riskpolis. Dit is maatwerk en zal worden beoordeeld door de klantmanager, samen met
regisseur werk. Vervolgens is het belangrijk om na een plaatsing een beperkte periode de klant te
blijven volgen om zo uitval te voorkomen, en de werkgever te “ontzorgen”. Aan het eind van een
tijdelijke overeenkomst is het goed om nazorg te bieden opdat de klant en werkgever ondersteund kan
worden bij de verlenging van het contract, of geholpen kan worden van werk-naar-werk te geraken.
Het is maatwerk omdat klanten verschillend zijn, en de relatie tussen gemeente en bedrijven en
instellingen verschillend zijn, in het geval er bijvoorbeeld SRoI in een aanbesteding is opgenomen, of
er een subsidierelatie bestaat. Zie bij de re-integratie instrumenten voor meer informatie over de
mogelijkheden voor werkgevers.
Geschikte vacatures
De regisseur gaat op zoek naar geschikte vacatures voor bijstandsgerechtigden. Daarbij wordt
gefocust op bedrijven met vacatures die aansluiten bij het niveau van onze uitkeringsgerechtigden. Dit
zijn de zogenaamde focus-vacatures.
Projecten met werkgevers
Met werkgevers en maatschappelijke partners kunnen ook individuele projecten worden opgezet, die
vanuit de gemeente of het bedrijfsleven worden geïnitieerd. Daarnaast wordt er op gemeentelijk
niveau een Participatienetwerk ontwikkeld waar werkzoekenden werkervaring op kunnen doen, en de
afstand tot de arbeidsmarkt verder kunnen overbruggen met als doel dat ze jobready worden en uit
kunnen stromen naar een reguliere werkgever. Het goed benutten van netwerken zal leiden tot veel
kansen tot Participatie voor mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor bestuurders is een actieve
rol weggelegd bij de ontwikkeling van de samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke
partners.
Instrumenten voor werkgevers
De inzet van een tegemoetkoming in de kosten voor extra begeleiding en training moet door de
klantmanager werk en de regisseur werk weloverwogen worden gedaan. Hiervoor kunnen de
volgende richtlijnen worden gehanteerd, welke overeenkomen met de afspraken die regionaal zijn
gemaakt met voor de plaatsing van werkzoekenden i.h.k.v. de Banenafspraak:
- Proefplaatsing van 2 maanden, met de mogelijkheid om deze te verlengen naar 3 maanden.
Gedurende deze periode kan d.m.v. een loonwaardebepaling gekeken worden of de klant een
loonwaarde heeft van minimaal het WML. Zo niet dan kan een loonkostensubsidie aan de
werkgever worden toegekend. Als de klant niet tot de doelgroep van de Banenafspraak
behoort wordt dit gefinancierd uit de re-integratiemiddelen, en moet dit per jaar opnieuw
worden beoordeeld (zie voor meer informatie de paragraaf loonwaardemeting en
loonkostensubsidie). Als het gaat om uitstroom bij een werkgever waar de klant op een
soortgelijke functie al werkzaamheden met behoud van uitkering heeft een proefplaatsing
normaliter geen aanvullende waarde, en wordt dan ook niet aangeboden.
- Voor begeleiding kan gemiddeld 1 uur per week worden gehanteerd gedurende een periode
van maximaal 1 jaar. Voor plaatsing i.h.k.v. de Banenafspraak geldt een periode van 3 jaar. Er
kan voor gekozen worden om in het begin van een stageperiode of contract meer uren aan
begeleiding in te zetten. Sommige klanten hebben misschien geen of een kortere periode
begeleiding nodig.
- Een “no risk” polis. Hiermee wordt voor de werkgever het risico op extra kosten vanwege
ziekteverzuim weggenomen. Voor de Wwb-doelgroep geldt een polis via Achmea. Achmea
heeft echter laten weten landelijk de polis in 2015 te zullen beëindigen. Vanaf 2016 zal de noriskpolis via het UWV gaan lopen.
- De werkgevers worden ook geïnformeerd over andere financiële voordelen, bijvoorbeeld
belastingvoordelen bij ouderen, vermindering premieafdracht bij het aanbieden van BBLtrajecten, etc.
Samenwerking met het regionale WSP
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Het regionale werkgeversservicepunt maakt per sector afspraken met bedrijven in die sector voor het
plaatsen van mensen in het kader van de Banenafspraak (Garantiebanen). Afspraak is dat als er
afspraken met een bedrijf worden gemaakt die een regionale dekking heeft, de gemeente waar het
bedrijf is gevestigd een actieve rol speelt in de contacten met dit bedrijf. Deze afspraken lopen via de
Regisseur Werk.
Om regionaal de vacatures bij bedrijven te kunnen matchen aan de doelgroep voor de
Banenafspraak, én ook verantwoording af te kunnen leggen aan de landelijke overheid wordt in de
arbeidsmarkt regio gebruik gemaakt van WBS, een registratiesysteem dat al door het UWV en
meerdere gemeenten wordt gebruikt.
Social Return on Investment
Social Return on Investment is een instrument dat bij aanbestedingen al wordt ingezet om afspraken
met opdrachtnemers te maken over de plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij
gunning.
Op het niveau van de arbeidsmarktregio wordt de social-returnparagraaf bij het inkoop- en
aanbestedingsbeleid, en de methodiek geharmoniseerd, opdat ook op dit terrein de dienstverlening
aan bedrijven binnen de arbeidsmarkt gelijk is. Het gaat hierbij vooral om technische keuzen, over de
inrichting van SRoI, niet over bestuurlijke keuzen, zoals de mate waarin dit instrument wordt ingezet.

Participatienetwerk
Binnen de gemeente wordt een participatienetwerk opgebouwd met als doelgroep werkzoekenden die
nog niet uit kunnen stromen naar een baan al dan niet met ondersteuning, en voor
uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie dienen te leveren. Doel van dit netwerk is:
Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt
Het voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt
Het organiseren van plaatsen voor het leveren van een tegenprestatie
Het lokale Werkgeversservicepunt zal vroegtijdig bij de uitstroom van werkzoekenden betrokken
worden, om een efficiënte en doelmatige bemiddeling naar werk te realiseren. Voor mensen die alleen
een tegenprestatie leveren, en (nog) geen re-integratietraject volgen, kan het een opstap zijn naar reintegratie.

NUG-ers
De re-integratieinstrumenten kunnen zowel worden ingezet voor uitkeringsgerechtigden als voor niet5
uitkeringsgerechtigden (NUG-ers). Dat er niet voor is gekozen om actief beleid te voeren houdt in dat
we niet actief op zoek gaan naar NUG-ers die ondersteuning wensen bij het zoeken naar een baan.
Maar als een NUG-er aan de gemeente om ondersteuning vraagt bij hun traject naar de arbeidsmarkt
bieden we wel maatwerk. De voorwaarde is dan wel dat iemand minimaal 12 uur per week
beschikbaar dient te zijn voor arbeid.

Afstand tot de arbeidsmarkt, participatieladder en uitstroomperspectief
Hoewel de afstand tot de arbeidsmarkt, in navolging van de Programmaraad, is gedefinieerd, is het
vaststellen van de afstand van de arbeidsmarkt nog niet goed geobjectiveerd. De gehanteerde
definities zijn:
- Korte afstand tot de arbeidsmarkt: duur tot uitstroom naar de arbeidsmarkt is naar verwachting
korter dan een jaar.
- Grote afstand tot de arbeidsmarkt: duur tot uitstroom naar de arbeidsmarkt is naar
verwachting langer dan een jaar.
- Jobready: de werkzoekende is bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt.
5

Zie beleidskader en Re-integratieverordening
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De afstand tot de arbeidsmarkt is een inschatting die de betreffende medewerker maakt, op basis van
een veelheid aan informatie die ter beschikking staat. Die informatie bestaat uit werkervaring,
werkloosheidsduur, diploma’s, competenties, plaats op de participatieladder, aanwezige beperkingen
etc. etc. In 2015 zal Dariuz ingezet worden om het arbeidspotentieel (Wegwijzer) vast te stellen, de
richting te bepalen van het re-integratietraject, de ontwikkeling richting arbeid vast te stellen
(assessment), en de ook de loonwaarde vast te stellen voor de doelgroep van de banenafspraak
(Garantiebanen),
De participatieladder en de afstand tot de arbeidsmarkt
De Participatieladder is een landelijke methode die wordt gebruikt om de mate van participatie van
iemand weer te geven op het moment van vaststelling. Daarbij worden landelijk vastgestelde definities
gebruikt. De treden van de ladder gaan van ge-isoleerd (trede 1) tot betaald werk (trede 6):
niveau 6: betaald werk
niveau 5: betaald werk met ondersteuning
niveau 4: onbetaald werk
niveau 3: deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging)
niveau 2: sociale contacten buitenshuis
niveau 1: geïsoleerd
Hoewel de participatieladder wel een indicatie kan geven over de afstand tot de arbeidsmarkt kan
deze niet daaraan gelijk gesteld worden. Iemand kan bij werkloosheid bijvoorbeeld terugvallen naar
trede 1 of 2, terwijl de persoon prima door kan stromen naar een andere baan.
Omdat de plaats op de participatieladder als input dient voor de landelijke overheid, en gebruikt wordt
ter indicatie van het halen van doelstellingen uit het collegeprogramma, is het van groot belang dat
deze goed worden beoordeeld. Dat wordt o.a. gedaan via Dariuz (Wegwijzer).
De geschatte afstand tot de arbeidsmarkt, en andere informatie, is van invloed op de instrumenten die
kunnen worden ingezet. De Re-integratieverordening (zie ook bijlage 1) geven daar meer informatie
over.
Afstand tot de arbeidsmarkt en plaats op de participatieladder
De meest voorkomende combinaties van de afstand tot de arbeidsmarkt en de plaats op de
participatieladder is in onderstaand schema weergegeven:
Grote afstand tot
de arbeidsmarkt

Korte afstand tot
de arbeidsmarkt

Jobready

1. Geïsoleerd
2. Sociale contacten
buitenshuis
3. Deelname aan
georganiseerde
activiteiten
4. onbetaald werk
5. betaald werk met
ondersteuning
6. betaald werk
Maar hier zijn ook uitzonderingen op. Zo valt iemand die net ontslagen is, en verder geen of slechts
enkele sociale contacten heeft, terug naar trede 1 of 2, terwijl hij jobready is.
Uitstroomperspectief
Van belang is het om te weten wat het uitstroomperspectief van iemand is. Op grond daarvan is het
immers mogelijk om het re-integratietraject zo doeltreffend mogelijk in te richten. Als iemand
vermoedelijk niet in staat is om arbeid in loondienst te verrichten, of alleen met ondersteuning, zal de
focus van een traject en de begeleiding anders zijn dan voor iemand die vermoedelijk uit kan stromen
naar een reguliere baan.
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Verschillende vormen van uitstroom
Door de verschillende doelgroepen die vallen onder de Participatiewet, kunnen klanten om
verschillende manieren naar werk uitstromen: Beschut werk, leerwerkplekken, werk met
loonkostensubsidie (o.a. Garantiebaan), uitstroom naar een reguliere werkgever zonder verdere
ondersteuning, of als ZZP-er. Om doeltreffend met de beschikbare middelen om te kunnen gaan is het
van belang om in een vroeg stadium te kunnen beoordelen wat een realistisch uitstroomperspectief is.
Dariuz is een instrument dat de klantmanagers daarbij ondersteunt.

Methodisch werken: Dariuz
We hebben ervoor gekozen om in 2015 Dariuz te gebruiken als methodiek ter ondersteunen bij reintegratietrajecten. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van verschillende modules van Dariuz:
De Wegwijzer, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en belemmeringen van een klant, het
arbeidspotentieel, de plaats op de participatieladder, en het te volgen traject. Hierdoor is de
Wegwijzer ook geschikt om vast te stellen of iemand in aanmerking komt voor een individuele
studiekostentoeslag.
De Assessment wordt gebruikt om inzicht te verkrijgen in de competenties van een klant in een
werkomgeving, en de ontwikkeling ervan. Deze kan ingezet worden bij vrijwilligerswerk,
werkstages, leerwerkplekken, participatiebanen, reguliere werkplekken etc.
Ook kan de loonwaarde worden bepaald bij uitstroom bij een reguliere vacature, inzicht wordt
verkregen of er een goede match tussen de klant en het werk is, en hoe de loonwaarde verder
verbeterd kan worden. Bij een goede match kan op grond van de loonwaarde de
loonkostensubsidie worden vastgesteld. Bij een plaats op een Garantiebaan moet na 3 jaar
opnieuw de loonwaarde worden bepaald. Voor plaatsing van de overige werkzoekenden is dat
jaarlijks.
Daarnaast kan d.m.v. de module ‘2 Ticks to match’ met een werkgever onderzocht worden welk
profiel nodig is in een bepaalde functie. Op grond van dit voorkeursprofiel kunnen kandidaten
worden geselecteerd.
Indien nodig kan een aanvullend medisch advies aan derden worden gevraagd.
Vanuit verschillende functies zal gebruik worden gemaakt van de verschillende modulen. De
klantmanager zal gebruik maken van de Wegwijzer en de assessment. De loonwaardemeting zal
worden afgenomen door iemand vanuit het regionale expertteam. De regisseur werk zal samen met
een werkgever het voorkeursprofiel samenstellen. Alle medewerkers die Dariuz zullen gaan gebruiken
zullen getraind en gecertificeerd worden.
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3.1 RE-INTEGRATIE VERPLICHTINGEN
Ge-uniformeerde verplichtingen
In de Re-integratieverordening staan de geldende verplichtingen beschreven waaraan iemand moet
voldoen. Nieuw daarbij zijn de ge-uniformeerde arbeids- en re-integratieverplichtingen, die als volgt
zijn geformuleerd (artikel 18 lid 4):
a. het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;
b. het uitvoering geven aan de door het college opgelegde verplichting om ingeschreven te staan bij
een uitzendbureau;
c. het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid in een andere dan de
gemeente van inwoning, alvorens naar die andere gemeente te verhuizen;
d. bereid te zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur van 3 uur per dag, indien dat
noodzakelijk is voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen
geaccepteerde arbeid;
e. bereid zijn om te verhuizen, indien het college is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voor
het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid,
en een belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste 1 jaar en een netto
beloning die ten minste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm, kan
aangaan;
f. het verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden, noodzakelijk voor het naar vermogen
verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;
g. het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde
arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag;
h. het gebruik maken van door het college aangeboden voorzieningen, waaronder begrepen sociale
activering, gericht op arbeidsinschakeling en mee te werken aan onderzoek naar zijn of haar
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.
De verplichtingen c t.m. g zijn nieuw in dit overzicht, of anders geformuleerd dan voorheen. Het zal
duidelijk zijn dat het belangrijk is om de klanten hier goed over in te lichten, en daarbij ook te
begeleiden, als je meent dat iets een belemmering kan gaan vormen bij het re-integratietraject. Indien
nodig dient dat ook vastgelegd te worden. Handhaving zal nodig zijn als het ook feitelijk en
aantoonbaar een belemmering is geworden (zie ook het hoofdstuk handhaving).

Nadere verplichtingen
In de Re-integratieverordening staat in artikel 14 de bevoegdheid om aan een voorziening nadere
verplichtingen te verbinden (artikel 55 en 57 Participatiewet). De klantmanager werk kan o.a. de
volgende zaken, naast of ter verduidelijking van de verplichtingen die in de wet staan als verplichting
opleggen:
1. Behandeling starten bij arts, psycholoog of maatschappelijk werker als er belemmeringen zijn
om te re-integreren;
2. Meewerken aan een schuldhulpverleningstraject; bij het vroegtijdig afbreken van een traject
door eigen schuld wordt de verwijtbaarheid in relatie met de re-integratiekansen bekeken;
3. Zorgen voor een goede bereikbaarheid door telefonisch bereikbaar te zijn en gewijzigde
telefoonnummers en emailadressen door te geven;
4. Het maken van een Curriculum Vitae, en het actueel houden daarvan;
5. Bij het plannen van een vakantie rekening houden met re-integratie afspraken;
6. In voldoende mate raadplegen van media (waaronder internet) en reageren op hierin vermelde
vacatures;
7. Het raadplegen van vacaturedatabanken, inclusief die van het UWV, en reageren op hierin
vermelde vacatures;
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Dit is geen uitputtende lijst van verplichtingen. Maatwerk blijft het devies. Dat betekent dat de
verplichtingen die opgelegd worden afgestemd worden op de specifieke klant, bijdragen aan uitstroom
en realistisch zijn. Het is wel van belang dat deze verplichtingen helder worden gecommuniceerd en
schriftelijk worden vastgelegd. Het moet voor de klant duidelijk zijn:
- Welke verplichtingen nagekomen moeten worden
- Binnen welke termijn
- Welke informatie aan de klantmanager verstrekt moet worden om het traject te kunnen volgen

Ontheffing, tijdelijk en blijvend
Alleen als daarvoor zeer dringende redenen aanwezig zijn, kan er in individuele gevallen tijdelijk
ontheffing worden gegeven van de arbeidsverplichting. Tijdelijk is in dit verband maximaal een
jaar. De ontheffing van de arbeidsverplichting duurt dus maximaal 1 jaar per beoordeling, dit geldt
voor alle klanten, behalve degene die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
Duurzaam arbeidsongeschikt
Als iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen, is het mogelijk om een volledige en blijvende ontheffing te geven van
de arbeids- en re-integratieverplichtingen, en van de verplichting tot het leveren van een
tegenprestatie. De voorwaarden hiervoor sluiten aan bij de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIOA):
-1. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te
stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met
arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.
-2. In het eerste lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie.
-3. Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe
kans op herstel bestaat.
In situaties dat op basis van de aanwezige gegevens vast te stellen is dat hoogstwaarschijnlijk aan
criterium 1 wordt voldaan, hoeft geen aanvullend medisch advies te worden opgevraagd (maatwerk in
de dienstverlening).
Alleenstaande ouders en het ontheffen van de arbeidsverplichting
Op grond van artikel 9 lid 4 WWB geldt de verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te
aanvaarden voor de alleenstaande ouder met kinderen tot 12 jaar, als er onderzoek is gedaan naar
passende kinderopvang, de benodigde scholing, en de belastbaarheid van de betrokkene.
Het gaat hierbij om passende kinderopvang, tussen schoolse opvang en buitenschoolse opvang en de
aansluiting op schooltijden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vinden van passende
kinderopvang en het eventueel zoeken naar alternatieven in de familie of vriendenkring. Om ervoor te
zorgen dat re/integratie niet leidt tot mindere inkomsten kunnen de kosten hiervan door de gemeente
worden vergoed. Zie de bijlage “Regeling Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang” voor de vergoeding
van deze kosten.
Mantelzorg (afstemming met wijkteam)
In het geval van mantelzorg is het noodzakelijk om de dienstverlening aan de klant, inclusief de wijze
waarop wordt omgegaan met de arbeids- en re-integratieverplichtingen, en de tegenprestatie, af te
stemmen met het wijkteam!
Bij het verrichten van mantelzorg door de uitkeringsontvanger is onderzoek nodig naar de verwachtte
duur en de omvang van de mantelzorg en of er sprake is van een reële zorgbehoefte. Bij twijfel is het
inwinnen van een medisch advies mogelijk waarin de zorgbehoefte objectief wordt vastgesteld. Uit
onderzoek blijkt dat ongeveer 70% van de mantelzorgers gemiddeld 17 uur per week mantelzorg
combineert met een betaalde baan (bron: www.rijksoverheid.nl). Daaruit blijkt dat een combinatie van
het bieden van mantelzorg en (deeltijd) werk tot de mogelijkheden behoort. Op individuele basis kan
worden bezien of een tijdelijke (gedeeltelijke) vrijstelling van sollicitatie nodig is. Bij acute, kortdurende
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en intensieve mantelzorg kan een vrijstelling van drie maanden worden gegeven, met de mogelijkheid
tot verlenging. De regels die gesteld zijn in de WWB zijn van toepassing, maar maatwerk is geboden,
door een goede afstemming te zoeken met het wijkteam! Het samengestelde belang van de klant, en
degene die mantelzorg ontvangt, staat voorop.
Indien, na afstemming met het wijkteam, ervoor gekozen wordt om de bovengenoemde verplichtingen
op te (gaan) leggen, moet de uitkeringsontvanger en tevens mantelzorger gestimuleerd worden om de
zorg betaald te laten krijgen uit een (indien mogelijk) persoonsgebonden budget AWBZ of WMO, of de
zorg door een professionele instantie te laten verzorgen, zoals een thuiszorgorganisatie, een
verzorgingstehuis, een verpleegtehuis, een psychiatrische inrichting of tehuis voor personen met een
verstandelijke beperking.
Medische belemmeringen
Als de belanghebbende aangeeft niet te kunnen werken i.v.m. medische/psychische omstandigheden
moet er een medisch advies worden opgevraagd. Bij de vraagstelling is het van belang om te laten
onderzoeken om de mogelijkheden, niet de onmogelijkheden, van de klant vast te stellen. Als er een
ontheffing van de arbeidsverplichting wordt gegeven zal dit altijd tijdelijk zijn. Afhankelijk van de mate
van arbeidsongeschiktheid en het medisch advies wordt er een termijn van ontheffing in de
beschikking vastgelegd van maximaal een jaar en indien van toepassing staan hierin ook de
voorwaarden die aan de klant zijn opgelegd ten einde belemmeringen weg te nemen. Indien van
toepassing moet er gedacht worden aan een indicatie WSW of een voorliggende voorziening zoals de
Wajong.
De klant die niet verschijnt op een afspraak bij de keurend arts en dit niet tijdig heeft gemeld voldoet
niet aan de verplichtingen. Deze klant wordt altijd beoordeeld op de verwijtbaarheid en krijgt eventueel
een maatregel. Deze klant krijgt één keer de mogelijkheid om alsnog gekeurd te worden. Als de klant
blijvend niet meewerkt aan een keuring zal de bemiddeling naar werk gaan plaatsvinden alsof er geen
beperkingen zijn en zal het gedrag beoordeeld worden conform de regels in de wet en de
Afstemmingsverordening.
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3.2 HANDHAVING ARBEIDS- EN RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN EN
TEGENPRESTATIE
De overtuiging dat het niet nakomen van verplichtingen het draagvlak voor het stelsel van Sociale
zekerheid ondermijnt wordt breed gedragen. Daarom moet misbruik ook zo effectief mogelijk worden
bestreden; schending van de arbeids- en re-integratieverplichtingen, de verplichtingen tot het leveren
van een tegenprestatie en de informatieverplichting (informatiefraude) mag immers niet lonen.
Tegelijkertijd moet gestreefd worden naar een zo groot mogelijke naleving van de verplichtingen in
wet- en regelgeving.
Kern van het handhavingsbeleid in de BAR-gemeenten wordt daarom gevormd door vier
samenhangende beleidslijnen, zoals in het handhavingsplan:
•

Vroegtijdig informeren van cliënten leidt tot kennis en inzicht in rechten en plichten van
uitkeringsgerechtigden, wat van invloed is op naleving (preventie). Informatie herhalen en
afstemmen op motivatie van uitkeringsgerechtigden om al dan niet regels na te leven verkleint
regelovertreding;

•

Optimaliseren van de dienstverlening leidt tot acceptatie van regels en controlepraktijk.
Dienstverlening moet zo min mogelijk organisatorische of procedurele drempels opwerpen
(preventie);

•

Vroegtijdige detectie en afhandeling van fraudesignalen leidt ertoe dat de pakkans bij
overtreding als hoog wordt ervaren (repressie). Bovendien leidt vroegtijdige opsporing tot een
laag benadelingsbedrag wat zowel ten voordele is van de uitkeringsgerechtigde als de
gemeente;

•

In geval van geconstateerde fraude daadwerkelijk te sanctioneren. Naast terugvorderen van
benadelingsbedrag leidt boete tot afschrikking (repressie).
De cirkel van naleving
Stap 1
Voorlichting en duidelijke
afspraken
Vroegtijdig burgers en
klanten voorlichten

Stap 2
Klantgericht doen wat je
belooft en afspreekt
De dienstverlening
optimaliseren

Stap 4
Al dan niet nakomen
van afspraken heeft
consequenties
Daadwerkelijk sanctioneren

Stap 3
Anticiperen op organisatie en
klantgedrag- en effectief
controleren van afspraken
Vroegtijdige detectie en
afhandeling

Bovenstaande betekent dat bij het beoordelen welk gevolg het niet nakomen van één van de
verplichtingen heeft, de verschillende stappen doorlopen moeten worden. Vragen die daarbij een rol
spelen zijn o.a.: Is de klant op een voor hem of haar duidelijke manier geïnformeerd? Waren er
signalen dat de klant niet goed begreep wat er verwacht werd? Zijn wijzelf de afspraken nagekomen?
Hebben wijzelf de afspraken goed gemonitord om nog tijdig bij te kunnen sturen? Stemt de hoogte
van de verlaging, en de termijn waarbinnen dit gebeurd, overeen met de gedraging en het moment dat
wij daarvan op de hoogte waren?
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Ge-uniformeerde arbeids-en re-integratieverplichtingen
Naar aanleiding van de invoering van de ge-uniformeerde verplichtingen is ook de zwaarte van de niet
ge-uniformeerde verplichtingen aan die landelijke norm aangepast. Dat betekent dat het schenden
van de meeste verplichtingen leiden tot een verlaging van de uitkering van 100% gedurende 1 tot 3
maanden. In een enkel geval leidt het niet nakomen van verplichtingen tot een verlaging van 10%
(inschrijving als werkzoekende bij het UWV), of wordt deze afgestemd op het benadelingsbedrag
(artikel 12, tekort schietend besef van verantwoordelijkheid). De maximale verlaging van de uitkering
met 100% is 3 maanden. Een schriftelijke waarschuwing wordt sinds de invoering van een boete bij
het niet nakomen van de inlichtingenverplichting in 2013, niet meer toegepast bij arbeids- en reintegratie. Dat is o.a. omdat in het proces is geborgd dat de klant op de hoogte is van de
verplichtingen waarop wordt gehandhaafd, en daarover meerdere keren is geïnformeerd.

Zorgvuldigheid, maatwerk en dringende redenen
Ook bij het opleggen van een verlaging is het nodig om zorgvuldig te handelen. De persoon dient
gehoord te worden, en de verlaging dient te worden afgestemd op de mate van verwijtbaarheid en de
omstandigheden. Tevens dient beoordeeld te worden of er sprake is van dusdanig dringend
omstandigheden dat dit noopt tot het lager vaststellen van de verlaging, of tot het afzien van een
verlaging.
In het geval er sprake is van kinderen, een aantoonbare vordering van de deurwaarder of
uithuiszettingsprocedure, kan afgeweken worden van de voorgeschreven hoogte en duur van de
verlaging. Tevens dient de dienstverlening aan belanghebbende hierop te worden afgestemd, opdat
de woning kan worden behouden, en kinderen maatschappelijk kunnen blijven participeren. Ook dient
er indien van toepassing aanvullende hulpverlening te worden georganiseerd. In deze situaties dient
de casus met de betreffende wethouder te worden besproken, voordat een besluit wordt genomen.
Bij het opleggen van een verlaging van 100%, en bij het voordoen van dringende redenen, dient altijd
overleg te worden gevoerd met het Lokaal Zorgnetwerk, het wijkteam, en/of schuldhulpverlening.

Inkeerregeling
In artikel 18 lid 11 van de Participatiewet is bij het toepassen van een verlaging bij de geüniformeerde
arbeidsverplichtingen voorzien in een “inkeerregeling”. Deze houd in dat het college op verzoek van
de belanghebbende de opgelegde verlaging kan herzien zodra uit de houding en gedragingen van de
belanghebbende ondubbelzinnig is gebleken dat hij de geüniformeerde arbeidsverplichtingen (weer)
nakomt.
Opgemerkt wordt dat bij schending van de niet-geüniformeerde arbeidsverplichtingen de gemeente bij
een opgelegde verlaging van meer dan drie maanden een heroverweging moet uitvoeren. Dit staat in
artikel 18 lid 3 van de Participatiewet.
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3.3 REINTEGRATIE-INSTRUMENTEN
Er zijn ook wijzigingen aangebracht in het aanbod van re-integratie-instrumenten die tijdens het traject
kunnen worden ingezet. Dat komt onder andere doordat de doelgroep van de gemeente is uitgebreid
en door de invoering van de Banenafspraak. Deze nieuwe doelgroep vraagt om instrumenten die vóór
1/1/2015 door het UWV werd aangeboden, maar die gemeenten nu nodig hebben. Bovendien hebben
35 arbeidsmarktregio´s de opdracht gekregen om de dienstverlening aan werkgevers te
harmoniseren. Op grond van de Participatiewet en in samenwerking met de arbeidsmarktregio staat er
nu een uitgebreide en aangepaste ´gereedschapskist´ aan instrumenten ter beschikking aan
klantmanagers en regisseurs werk.
Het is praktisch om een onderscheid aan te brengen tussen instrumenten die te maken hebben met
het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, oftewel trajectinstrumenten, voorzieningen,
vergoedingen en premies –zowel voor werkgevers als voor werkzoekenden- en overige regelingen,
zoals bijvoorbeeld indicatiestelling door het UWV (Zie voor een overzicht en beschrijving van
instrumenten de Re-integratieverordening, en bijlage 1 en 2).
-

-

-

Trajectinstrumenten: sociale activering, scholing, ondersteuning leerwerktraject, werkstage,
participatieplaats, maatwerkinstrument, detachering, garantiebanen, beschut werk,
maatwerkinstrument (traject naar ondernemer bijv.)
Voorzieningen, vergoedingen en premies:
Werkgever: loonkostensubsidie, no-riskpolis, jobcoach en werkplekaanpassing,
maatwerkinstrument
Werkzoekende: vrijwilligersvergoeding, overige vergoedingen, uitstroompremie
Overige regelingen:
Regionaal: expertteams loonwaardemeting en jobcoaches, WSP-R, Werkbedrijf
Lokaal: Werkgeversservicepunt, participatienetwerken en projecten
UWV: o.a. indicatiestelling beschut werk, indicatie doelgroepenregister, no-riskpolis (per 1-12016)

Monitor- en sturingsinformatie
Om inzicht te hebben in de inzet en het resultaat van de verschillende instrumenten zullen de
systemen ingericht worden om gegevens hierover te verzamelen.
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3.3.1 TRAJECT-INSTRUMENTEN
Sommige instrumenten richten zich vooral op één (van de) hoofdactiviteit(en) van het reintegratietraject.

Ondersteuning leer-werktraject
De voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten is inzetbaar voor jongeren van zestien of
zeventien jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, maar middels een leer-werktraject alsnog een
startkwalificatie kunnen behalen. Om te voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt de
mogelijkheid geboden extra ondersteuning te bieden. Deze voorziening kan ook worden ingezet ter
voorkoming van schooluitval bij jongeren van achttien tot 27 jaar die door een leer-werktraject alsnog
een startkwalificatie kunnen behalen.
Personen uit de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor de voorziening ondersteuning bij leerwerktrajecten. Het college moet dan wel van oordeel zijn dat een leer-werktraject nodig is en de
ondersteuning nodig moet zijn voor het volgen van dat leer-werktraject. Dit is geregeld in artikel 10 en
volgt uit artikel 10f van de Participatiewet.
Artikel 10f van de Participatiewet bepaalt voorts dat het college uitsluitend ondersteuning bij een leerwerktraject kan aanbieden aan personen:
- van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet
1969, nog niet is geëindigd, of
- van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Sociale activering
Volgens de Participatiewet dient sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op arbeidsinschakeling.
Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog gegrepen doel. Voor deze
personen staat dan ook niet re-integratie, maar participatie voorop.
Begrip sociale activering
Onder 'sociale activering' wordt verstaan: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle
activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op
zelfstandige maatschappelijke participatie (artikel 6, eerste lid, onderdeel c, Participatiewet). Bij
activiteiten in het kader van sociale activering kan worden gedacht aan het zelfstandig, zonder externe
begeleiding, verrichten van vrijwilligerswerk of deelnemen aan activiteiten in de wijk of buurt.6
Om sociale activering als verplichting op te nemen geldt dus de voorwaarde dat de mogelijkheid
bestaat dat een persoon op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen
gebruik wordt gemaakt van een voorziening. Bestaat die mogelijkheid niet, dan kan een persoon niet
worden verplicht gebruik te maken van een dergelijke voorziening, maar kan wel de tegenprestatie
worden ingezet.

Scholing
Aan personen vanaf 27 jaar kan scholing aangeboden worden, mits het bijdraagt aan het vergroten
van de kans op inschakeling in het arbeidsproces. Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of
VWO-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. Scholing kan
worden aangeboden aan personen met of zonder een dergelijke startkwalificatie. Vooral voor
personen zonder startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de re-integratie.
Jongeren
Personen jonger dan 27 jaar die nog mogelijkheden hebben binnen het uit 's Rijks kas bekostigde
onderwijs kunnen sinds 1 juli 2012 geen voorziening ontvangen die hen ondersteunt bij de
arbeidsinschakeling (artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de Participatiewet).

6

Kamerstukken II 2002/03 28870, nr. 3, blz. 35.
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Scholing in combinatie met participatieplaats
Wanneer een persoon die in aanmerking is gebracht voor een participatieplaats niet over een
startkwalificatie beschikt, dient het college aan deze persoon scholing of opleiding aan te bieden. Dit
geldt vanaf zes maanden na aanvang van de werkzaamheden op de participatieplaats. De scholing of
opleiding moet zijn gericht zijn vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Het college hoeft aan
een persoon alleen geen scholing of opleiding aan te bieden als dergelijke scholing of opleiding naar
zijn oordeel de krachten of bekwaamheden van de persoon te boven gaan of als naar zijn oordeel
scholing of opleiding niet bijdraagt aan vergroting van de kans op inschakeling in het arbeidsproces
van de persoon.

Werkstage
Een werkstage is gericht op uitbreiden kennis en ervaring
Bij werkstages is er weliswaar sprake van het persoonlijk verrichten van arbeid, maar dit is
overwegend gericht op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de werknemer. Daarnaast is bij
een werkstage in de regel geen sprake van beloning. Terughoudend zijn met het verstrekken van een
gerichte stagevergoeding ligt daarom voor de hand. Deze zal niet hoger worden vastgesteld dan de
vergoeding bij een participatieplaats van maximaal € 200,- per 6 maanden. Er kan een
onkostenvergoeding worden gegeven, mits er daadwerkelijk sprake is van een vergoeding van
gemaakte kosten.
Doelgroep aanbieden werkstage
Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een werkstage aanbieden voor zover hij
een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Verder is vereist dat een persoon nog niet actief is geweest op
de arbeidsmarkt of een afstand tot de arbeidsmarkt heeft door langdurige werkloosheid (artikel 4,
eerste lid, onderdeel b, van de verordening). Van langdurige werkloosheid is sprake als een persoon
gedurende twaalf aaneengesloten maanden of langer is aangewezen geweest op een uitkering. In
een dergelijk geval kan sprake zijn van een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dit hoeft niet altijd het
geval te zijn. Heeft een persoon gedurende vijf jaren geen inkomsten uit arbeid verworven, dan kan
worden aangenomen dat hij een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. In dat geval is het college bevoegd
hem een werkstage aan te bieden.
Doel van de werkstage
De werkstage kan twee doelen hebben. Op de eerste plaats kan het gaan om het opdoen van
specifieke werkervaring. Dit is vergelijkbaar met de zogenaamde ‘snuffelstage’, waarbij een persoon
de gelegenheid krijgt om te bezien of het soort werk als passend kan worden beschouwd. Op de
tweede plaats kan het gaan om het leren werken in een arbeidsrelatie. In de werkstage kan een
persoon wennen aan aspecten als gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerken met collega’s.
Hierin komt het verschil met een normale arbeidsverhouding naar voren (zie ook de Reintegratieverordening). Dit is vooral van belang om te voorkomen dat een persoon claimt dat sprake is
van een arbeidsovereenkomst en bij de rechter loonbetaling afdwingt.
Opstellen schriftelijke overeenkomst
Voor de werkstage wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld tussen de klant en de werkstagiair.
Hierin kan expliciet het doel van de stage worden opgenomen, evenals de wijze van begeleiding. Ook
is het raadzaam om de wijze van verzekering in op te nemen. Door deze schriftelijke overeenkomst
kan nog eens worden gewaarborgd dat het bij een werkstage niet gaat om een reguliere
arbeidsverhouding.

Participatieplaats
Een participatieplaats is bedoeld voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor
personen jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een participatieplaats niet mogelijk. Het
college kan dan ook enkel aan personen van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand een
participatieplaats aanbieden.
Additionele werkzaamheden
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Op een participatieplaats worden additionele werkzaamheden verricht. Niet de te verrichten
werkzaamheden staan centraal maar het leren werken of het (opnieuw) wennen aan werken.
Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerking met collega’s zijn
allemaal zaken waaraan in een participatieplaats gewerkt kan worden. Ook kan hiermee worden
beoordeeld of het werkterrein past bij de capaciteiten van de uitkeringsgerechtigde, zodat een
persoon bijvoorbeeld een opleiding op het betreffende terrein kan gaan volgen en daarmee voor
zichzelf een duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren. De duur van de participatieplaats is
wettelijk beperkt tot maximaal vier jaar (artikel 10a van de Participatiewet). Na negen maanden wordt
beoordeeld door het college of de participatieplaats de kans op arbeidsinschakeling heeft vergroot
(artikel 10a, achtste lid, van de Participatiewet). Zo niet dan wordt de participatieplaats beëindigd.
Uiterlijk 24 maanden na aanvang van de participatieplaats wordt opnieuw beoordeeld of de
participatieplaats wordt voorgezet. Als de gemeente concludeert dat voortzetting van de
participatieplaats met het oog op in de persoon gelegen factoren aanmerkelijk bijdraagt tot de
arbeidsinschakeling, dan kan de participatieplaats nog één jaar verlengd worden. Echter in dat geval
dient een andere werkomgeving geboden te worden (artikel 10a, negende lid, van de Participatiewet).
Na 36 maanden vindt opnieuw een dergelijke beoordeling plaats (artikel 10a, tiende lid, van de
Participatiewet).
Premie
De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een premie van €
200,- voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang van de
additionele werkzaamheden (artikel 10a, zesde lid, van de Participatiewet). Voorwaarde is dat de
persoon naar het oordeel van het college voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn
kansen op de arbeidsmarkt, wat het geval is als iemand over de voorgaande periode van 6 maanden
geen maatregel heeft gekregen. De premie wordt vrijgelaten op grond van artikel 31, tweede lid,
onderdeel j, van de Participatiewet.
Scholing in combinatie met participatieplaats
Wanneer een persoon die in aanmerking is gebracht voor een participatieplaats niet over een
startkwalificatie beschikt, dient het college aan deze persoon scholing of opleiding aan te bieden. Dit
geldt vanaf zes maanden na aanvang van de werkzaamheden op de participatieplaats. De scholing of
opleiding moet zijn gericht zijn vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Het college hoeft aan
een persoon alleen geen scholing of opleiding aan te bieden als dergelijke scholing of opleiding naar
zijn oordeel de krachten of bekwaamheden van de persoon te boven gaan of als naar zijn oordeel
scholing of opleiding niet bijdraagt aan vergroting van de kans op inschakeling in het arbeidsproces
van de persoon. Dit volgt uit artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet.

Detachering
De Participatiewet biedt de mogelijkheid personen uit de doelgroep een dienstverband aan te bieden
om op detacheringsbasis werkervaring op te doen. In de verordening zijn de randvoorwaarden
vastgelegd waarbinnen de banen vormgegeven worden.
Het dienstverband wordt aangeboden door een derde, de werkgever. Die derde kan bijvoorbeeld een
detacheringsbureau zijn. M.b.t. de detachering worden op twee vlakken afspraken gemaakt. Ten
eerste tussen het inlenende bedrijf en de werkgever. Hierin worden zaken geregeld als de verhouding
tot de werkgever, de hoogte van de inleenvergoeding en de wijze waarop de begeleiding wordt
vormgegeven. In de overeenkomst tussen werknemer en inlener worden afspraken gemaakt over
werktijden, verlof en de inhoud van het werk.

Beschut werk
Het college biedt de voorziening beschut werk aan een persoon uit de doelgroep aan, die door een
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en
aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat niet van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan
worden verwacht dat hij deze in dienst neemt.
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Stap 1: voorselectie
Ten behoeve van de participatievoorziening beschut werk voert de gemeente een voorselectie uit.
Daarbij speelt Dariuz, en de beoordeling door de klantmanager een belangrijke rol. Tijdens de
voorselectie bepaalt het college welke mensen in aanmerking kunnen komen voor beschut werk, en
op welk moment.
Het college kan zowel op aanvraag als ambtshalve vaststellen of een persoon uitsluitend in een
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft
Het college moet bij het UWV advies inwinnen voor de beoordeling of de geselecteerde personen
uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot
arbeidsparticipatie hebben.
Stap 2: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
Het UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon tot de doelgroep
beschut werk behoort. Het UWV voert op basis van landelijke criteria een beoordeling uit (artikel 10b,
tweede lid, van de Participatiewet).
Stap 3: besluit gemeente
Op basis van het advies van het UWV beslist de gemeente of iemand tot de doelgroep 'beschut werk'
behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het UWV, kan
7
de gemeente besluiten het advies niet te volgen.
Stap 4: dienstbetrekking 'beschut werk'
Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort, zorgt de gemeente ervoor
dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden aan de slag gaat (artikel
10b, derde lid, van de Participatiewet). Het kan dan gaan om een privaatrechtelijke of een
publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de Participatiewet). Een
dienstbetrekking kan o.a. worden georganiseerd via een gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting.
Ook kunnen personen (via detachering) in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers werken.8
Het regionale Werkbedrijf speelt ook een rol bij afspraken over de inrichting van beschut werk bij
reguliere werkgevers.
Ook zetten we indien nodig de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van
de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van
werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur. Ook kan het maatwerkinstrument worden ingezet.
Omvang beschut werk
De omvang van het aanbod beschut werk vindt plaats op grond van maatwerk. Daarbij moet er wel
sprake zijn van een loonwaarde van meer dan 30%. Of in het individuele geval arbeidsmatige
dagbesteding of werken met loonkostensubsidie aan de orde is moet individueel bepaald worden. Op
basis van de gegevens van de rijksoverheid gaan we uit van een landelijk totaal van 30.000 nieuwe
plaatsen voor beschut werk. Dat komt neer op ongeveer 3-5 nieuwe plaatsen per jaar.
Niet iedereen die in aanmerking komt voor beschut werk is ook voldoende ontwikkeld om al in te
kunnen stromen. Het kan zijn dat arbeidsmatige dagbesteding een voorliggende stap is voordat
iemand succesvol kan doorstromen naar beschut werk. Gedurende het traject zal het moment van
instroom vastgesteld worden.

7
8

Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113.
Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 66.
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3.3.2 WERKGEVERSINSTRUMENTEN
Hieronder staan de instrumenten genoemd die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de
werkgevers. M.b.t. de Garantiebanen zijn deze in de arbeidsmarktregio geharmoniseerd. Dat houdt in
dat deze in alle gemeenten op dezelfde wijze worden ingezet. Het is voor de werkgevers en
werkzoekenden ook van belang dat deze, naar redelijkheid, ook overeenkomen met de instrumenten
die ingezet kunnen worden voor werkgevers m.b.t. de rest van de doelgroep van de Participatiewet.
Naast de onderstaande instrumenten die door gemeenten aangeboden kunnen worden, zijn er ook
nog andere instrumenten die ter beschikking staan van werkgevers, zoals de mobiliteitsbonus door de
belastingdienst voor het in dienst nemen van 55+-ers.

Loonwaardemeting en loonkostensubsidie
Doelgroep
In de Participatiewet (artikel 6 lid 1 sub e) is de doelgroep van de Loonkostensubsidie neergelegd.
Het gaat hier bij om de personen waarvoor het college de opdracht heeft om ondersteuning bij de
arbeidsinschakeling aan te bieden, zoals opgesomd in artikel 7 lid 1 sub a.
Als er bij deze personen is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen
van het wettelijk minimumloon, maar wel degelijk mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, dan
vallen zij onder de doelgroep voor loonkostensubsidie.
Vanuit de wetgeving is de opdracht gegeven aan de Gemeenteraad om bij verordening regels vast te
stellen over de doelgroep van de loonkostensubsidie en de loonwaarde, waarin in ieder geval wordt
bepaald:
- De wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en
- De wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.
De wijze van vaststelling wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort
Conform de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, stelt het college vast of een persoon
behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, waarbij in ieder geval sprake moet zijn van:
- de persoon moet behoren tot de doelgroep (artikel 7 lid 1 sub a Participatiewet)
- de persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en
- de persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
Kortom: Het gaat om personen die een verminderde productiviteit per uur hebben.
De vaststelling wie tot de doelgroep behoren, kan door het college ambtshalve worden gedaan, als
ook op verzoek van de persoon zelf (artikel 10d lid 1 Participatiewet).
De persoon die tot de doelgroep behoort, kan slechts eenmaal per 12 maanden een dergelijke
aanvraag indienen.
Mocht deze persoon dit vaker doen, dan betreft het een aanvraag die niet aan de wettelijke vereisten
voldoet (artikel 4:5 lid 1 sub a Awb), en dient deze buiten behandeling gesteld te worden.
Mocht bij een aanvraag na 12 maanden blijken dat er geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde
omstandigheden, dan kan de aanvraag worden afgewezen onder verwijzing naar de eerdere
afwijzende beschikking (artikel 4:6 lid 2 Awb).
De BAR-gemeenten hebben hiervoor een diagnose-instrument ingekocht, te weten Dariuz.
Uit de diagnose kan naar voren komen dat iemand onder de doelgroep valt.
Het moet in ieder geval gaan om een persoon met een grote afstand tot de arbeidsmarkt:
Iemand waarbij deelname aan de arbeidsmarkt redelijkerwijs niet mogelijk is binnen één jaar.
De wijze van vaststelling van de loonwaarde
In artikel 6 lid 1 sub g Participatiewet is vastgesteld dat de loonwaarde, het vastgestelde percentage
van het rechtens geldende loon voor de door een persoon, die tot de doelgroep behoort, verrichte

Pagina 24 van 52

arbeid bedraagt, in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een
gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep behoort.
Om een geharmoniseerde werkwijze binnen de arbeidsmarktregio te bevorderen, is de wijze van
vaststelling van de loonwaarde regionaal bepaald.
Er is voor gekozen om een wetenschappelijk gevalideerd instrument in te zetten voor de vaststelling
van de loonwaarde, te weten Dariuz.
Een werkzoekende (uitkeringsgerechtigde) die tot de doelgroep behoort, kan 2, maximaal 3
maanden, middels een proefplaatsing bij een werkgever geplaatst worden, die de intentie heeft om de
klant in dienst te nemen. Dat kan voor de werkzoekende nodig zijn om bekend te raken met de
werkzaamheden die tot functie behoren, opdat de loonwaarde betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Als de loonwaarde te snel wordt vastgesteld, zal deze te laag uitvallen omdat de klant nog niet
voldoende bekend is geraakt met de werkzaamheden. Als te lang wordt gewacht met het vaststellen
van de loonwaarde verricht iemand langer dan wenselijk werk zonder dat daar loon tegenover staat.
Wanneer stellen wij de loonwaarde vast?
De loonwaarde van een tot de doelgroep behorende persoon stellen we niet eerder vast, dan wanneer
een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met die persoon.
Dit geldt overigens niet voor een persoon die een WSW-dienstbetrekking heeft, of voor personen die
tijdens een proefperiode onbeloonde werkzaamheden hebben verricht.
Hoogte en duur loonkostensubsidie
De hoogte van de loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon, vermeerderd
met de aanspraak met vakantietoeslag, en de loonwaarde van de persoon, vermeerderd met de voor
die persoon naar rato van de loonwaarde rechtens geldende vakantiebijslag.
Hierbij komen nog een bij ministeriële regeling nader te bepalen vergoeding voor werkgeverslasten.
In de arbeidsmarktregio is er voor gekozen om een loonkostensubsidie toe te kennen vanaf een
loonwaarde van 30% van het wettelijk minimumloon.
De loonkostensubsidie kan echter nooit hoger zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon (artikel 10d
lid 4 Participatiewet).
Jaarlijks dient vastgesteld te worden of iemand, waarvoor een loonkostensubsidie wordt verstrekt, nog
tot de doelgroep behoort.
Als dit nog het geval blijkt te zijn, dient eveneens jaarlijks vastgesteld te worden wat de loonwaarde is,
en de daarbij behorende loonkostensubsidie.
Voor de doelgroep ‘beschut werk’ hoeft deze herbeoordeling slechts eens in de 3 jaar gedaan te
worden.
Indien noodzakelijk (lagere loonwaarde) kan de loonkostensubsidie tot aan de pensioengerechtigde
leeftijd worden verstrekt.
Ook dient de loonkostensubsidie doorbetaald te worden, indien de persoon verhuist naar een andere
Gemeente, maar de dienstbetrekking waarvoor de loonkostensubsidie is verleend, nog blijft
voortbestaan.
Betaling loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie wordt niet eerder aan een werkgever betaald, dan op het moment dat de
dienstbetrekking tot stand komt.
De werkgever betaalt de werknemer 100% van het voor hem/haar geldende wettelijk minimumloon.

No-riskpolis
De no-riskpolis is een verzekering waarbij de werkgever bij ziekte van de werknemer die een
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structurele functionele of andere beperking heeft of ten behoeve van wie die werkgever een
loonkostensubsidie in aanmerking komt voor de no-riskpolis.
De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (artikel 8a, tweede
lid, onderdeel b, van de Participatiewet). Het college vergoedt de kosten van de no-riskpolis voor
werkgevers. De no-riskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen
om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen. De no-riskpolis zorgt ervoor dat de
werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten, wanneer een werknemer met
arbeidsbeperkingen ziek wordt. Een werkgever komt niet in aanmerking voor een no-risk polis als
artikel 29b van de Ziektewet van toepassing is (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van de
Participatiewet).
Tot en met december 2015 was Achmea de verzekeraar die een noriskpolis aan gemeenten aanbood
voor de doelgroep van de Wwb. Zij zouden deze doorontwikkelen voor de doelgroep van de
Garantiebanen. In januari 2015 bleek echter dat zij dat niet door zouden zetten, en de noriskpolis
gedurende 2015 zouden gaan beëindigen. Reden hiervan was dat de harmonisatie in de arbeidsmarkt
leidde tot de wens om de noriskpolis bij 1 organisatie neer te leggen: het UWV.
Afspraak gemeenten en UWV
VNG en UWV hebben een afspraak gemaakt over de no-riskpolis 2015 voor de gemeentelijke
doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet.
Voor werkgevers betekent deze afspraak dat zij voor gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan
gebruik kunnen maken van de no-riskpolis die gelijk is aan de bestaande polis voor Wajongers. Met
de no-riskpolis zijn werkgevers die iemand uit de doelgroep aannemen gevrijwaard van de verplichting
om loon door te betalen bij ziekte. De ervaring leert dat werkgevers hechten aan een no-riskpolis bij
het in dienst nemen van werknemers uit deze doelgroep. Het succes van de noriskpolis schuilt er ook
in dat deze snel na de ziekmelding wordt verwerkt en uitgekeerd aan de werkgever.
Voor gemeenten betekent deze afspraak dat er een no-riskpolis beschikbaar is en in gesprekken met
werkgevers een duidelijk beeld kunnen schetsen van het pakket aan instrumenten. UWV voert de noriskpolis namens de gemeenten uit. In 2016 ontvangen gemeenten een rekening van UWV voor de
daadwerkelijk uitgekeerde ziektewetgelden, aangevuld met een bedrag van € 141 per ziektemelding
voor de uitvoering van de regeling.
In de beschikking moeten we aan de werkgever aangeven dat deze de ziek- en betermelding ook aan
de gemeente doet, zodat de loonkostensubsidie over de ziekteperiode kan worden
stopgezet/verrekend. Ook moeten we een reservering maken voor de kosten van de no-riskpolis.
UWV stuurt de facturen in 2016 over het jaar 2015. Als we geen reservering maken, zullen de kosten
drukken op het budget van 2016, dat lager zal zijn als gevolg van de wettelijke regeling die is voorzien
voor 1 januari 2016.
Deze afspraak is tijdelijk en geldt alleen voor 2015. Het kabinet heeft een wetsvoorstel in
voorbereiding om de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep per 2016 voor de duur van 5 jaar
via UWV te laten lopen.

Persoonlijke ondersteuning en jobcoach
Bij persoonlijke ondersteuning gaat het om een voorziening zoals een jobcoach, die op vaste tijden en
gedurende een langere periode de werknemer met beperkingen bij het verrichten van zijn taken
ondersteunt. Het moet dan ook gaan om een systematische ondersteuning. Daarnaast moet de
ondersteuning noodzakelijk zijn in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in redelijkheid
niet zijn werkzaamheden zou kunnen verrichten. Persoonlijke ondersteuning heeft tot doel dat een
werknemer wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een dergelijke
voorziening bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn.
Jobcoach
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Personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie (in het kader van de garantiebanen)
kunnen aanspraak maken op begeleiding op de werkplek, zogenaamde jobcoaching;
1. de jobcoach kan worden ingezet vanaf de eerste werkdag. De jobcoach kan, indien van
toepassing, ook worden ingezet bij een proefplaatsing.
2. met betrekking tot de opleidingseisen die gesteld worden aan de jobcoach, wordt aangesloten bij
de eisen die het UWV stelt (zie erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012 van
het UWV, paragraaf 2.7.1)
3. er zijn werkgevers die eigen jobcoaches in dienst hebben. De werkgever die zijn eigen jobcoach wil
inzetten krijgt die mogelijkheid, mits akkoord door de werknemer en mits de jobcoach voldoet aan
de minimale kwaliteitseisen en opleidingseisen en uiteraard in overleg met de gemeente. Indien
de werkgever zijn eigen jobcoach niet wenst in te zetten c.q. de werkgever geen eigen jobcoach
heeft dan levert de gemeente een jobcoach (een jobcoach in dienst bij de gemeente of een
externe jobcoach, gemeentelijke keuze).
4. Jobcoaching wordt voor de duur van maximaal 3 jaar ingezet met als maximum een inzet van 52
uur per persoon per jaar. Indien nodig kan 25% van het tweede jaar ingezet worden in het eerste
jaar (zie bijlage 5 voor nadere details). Slechts in hele uitzonderlijke gevallen en mits goed
onderbouwd kan hiervan worden afgeweken (maatwerk).
5. Een jobcoach kan ook ingezet worden voor personen die in staat zijn het WML te verdienen, maar
die een structurele functionele beperking hebben (medisch uren beperkten);

Voor meer informatie: zie bijlage 6
Werkplekaanpassingen
Als het nodig is dat er aanpassingen moeten worden aangebracht op de werkplek wordt gebruik
gemaakt van de expertise van het UWV. In 2015 worden hierover nadere afspraken gemaakt.

Voorbeelden
Voorbeelden van de inzet van voorzieningen, gekoppeld aan de toepasselijke doelgroep:
Doelgroep

Voorziening

Loonwaarde < 100% WML en
eventueel aangewezen op een
garantiebaan

Loonkostensubsidie

Loonwaarde < 100% WML en
aangewezen op aangepast werk
onder aangepaste
omstandigheden
(Tijdelijk) geen loonwaarde

Beschut Werk

Geen loonwaarde

Dagbesteding

Sociale Activering

Ondersteunende
voorzieningen
Jobcoach
No risk
Scholing
Werkplekaanpassing
Jobcoach
No risk
Scholing
Werkplekaanpassing
Participatieplaats
Vrijwilligerswerk
Scholing
Premies
Begeleiding

3.3.3 PERSOONSGEBONDEN INSTRUMENTEN
Naast werkgeversinstrumenten zijn er ook instrumenten die erop zijn gericht om klanten flankerend te
ondersteunen.

Uitstroompremie
Deze uitstroompremie is voor langdurig werklozen, waaronder wordt verstaan een persoon die
gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden of langer aangewezen is (geweest) op
een bijstandsuitkering. In de Participatiewet is geregeld dat jaarlijks een eenmalige premie kan worden
verstrekt (artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Participatiewet).
Om verschillende redenen kan het voorkomen dat het besteedbare inkomen na het aanvaarden van
werk onbedoeld lager is dan ten tijde van een uitkering. Dat kan zijn door bijvoorbeeld verschuivingen
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in de afschrijvingsmomenten door derden, of het minder beroep kunnen doen op voorzieningen
(armoedeval). Om dit effect tegen te gaan, en iemand extra te stimuleren om werk te aanvaarden is
eenmalig een uitstroompremie beschikbaar die op aanvraag in 2 termijnen wordt uitgekeerd.
Het verstrekken van een uitstroompremie is alleen mogelijk bij als een persoon die algemene bijstand
ontving, duurzaam uitstroomt. De premie kan worden aangevraagd in de 7 maand en 13 maand na
indiensttreding. Dit is om er zeker van te zijn dat de klant ook duurzaam uitstroomt (minimaal 6
maanden).
Als er hiervoor voldoende waarborgen zijn, kan de uitstroompremie ook eerder worden uitgekeerd.
Dat is bijvoorbeeld het geval als de klant een contract heeft van 6 maanden, de proeftijd succesvol is
afgerond, en er geen indicaties zijn dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen. Dan kan de
uitstroompremie op zijn vroegst in de 2e en 8e maand worden uitgekeerd. Bij tijdelijke contracten van 3
maanden is dat in de 4e en 10e maand etc. Maatwerk dus. Deze flexibiliteit is wenselijk opdat de klant
sneller kan reageren op het optreden van de armoedeval, en extra kosten die i.v.m. uitstroom naar
werk worden gemaakt (werkkleding, verschil in uitbetaling van loon en bijstand, voorschieten
reiskosten m.b.t. abonnement, beëindigen van doorbetalingen middels de uitkering als gevolg
waarvan er eerder in de maand betaalverplichtingen ontstaan, etc).
Onder langdurig werkloze wordt verstaan een persoon die gedurende een aaneengesloten periode
van twaalf maanden of langer aangewezen is (geweest) op een uitkering. In de Participatiewet is
geregeld dat jaarlijks een eenmalige premie kan worden verstrekt (artikel 31, tweede lid, onderdeel j,
van de Participatiewet). Voor personen jonger dan 27 jaar is deze premie vrijgelaten (artikel 31,
zevende lid, van de Participatiewet).

Maatwerkinstrument
Het Maatwerkinstrument biedt de mogelijkheid om in een traject elementen op te nemen die niet door
andere instrumenten worden geboden, maar wel nodig zijn. Voorbeelden hiervan kunnen o.a. zijn:
-

Aan werkgevers: arrangementen (voor plaatsing van klanten die niet behoren tot de doelgroep
van de Garantiebanen), waarbij een combinatie van instrumenten aan werkgevers wordt
aangeboden, en nieuwe instrumenten worden ontwikkeld. Een dergelijk arrangement kan
bestaan uit bijvoorbeeld een proefplaatsing met behoud van uitkering, en budget voor extra
begeleiding/opleiding, inzet van een jobcoach etc.
Binnen de regio wordt hiervoor een acquisitiekader ontwikkeld dat voor de gehele
arbeidsmarktregio geldt. Deze afspraken zijn aan wijzigingen onderhevig (levend document).
In bijlage 6 is hiervan de laatste stand van zaken opgenomen.

-

-

Aan klanten: te denken valt hierbij aan ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf
door bijvoorbeeld samenwerking met de Rotterdamse Zaak, of het IMK, projecten voor de
bestrijding van jeugdwerkloosheid, inzet van een tolk, etc.
De inzet van een werk- cq participatiemaatje, een vrijwilliger die de klant ondersteund bij het
re-integratietraject.
Etc.

Overige vergoedingen
Het kan zijn dat er binnen het re-integratietraject kosten gemaakt moeten worden om kansen op
uitstroom te vergroten. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaand minimabeleid.
Voorbeelden hiervan zijn:
-

Reiskosten
In principe worden geen reiskosten vergoed als de afstand binnen een straal van 10 kilometer
is en met de fiets kan worden afgelegd. Daar waar om de zelfstandigheid te vergroten een
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-

-

-

-

fiets aangeschaft dient te worden, kan dat als leenbijstand worden verstrekt (duurzaam
gebruiksgoed), en kan een vergoeding voor fietslessen worden gegeven. Boven de 10
kilometer kunnen reiskosten worden vergoed op basis van het goedkoopste tarief voor de
afgesproken route van opstapadres tot bestemming en retour. Het opstapadres kan anders
zijn dan de dichtstbijzijnde bushalte, als de opstapplaats bijvoorbeeld het station is.
Kosten voor kinderopvang.
Voor de vergoeding van deze kosten in het kader van re-integratie is een aparte regeling
getroffen. Dat heeft betrekking op een vergoeding van een deel van de eigen bijdrage. Dat
geldt tevens voor de kosten die gemaakt worden om ervoor te zorgen dat iemands plaats bij
de kinderopvang gereserveerd blijft, maar die niet worden vergoed door de belastingdienst,
omdat vanwege veranderingen in het rooster er soms ook minder kinderopvang nodig is.
Kosten voor een tolk.
Om ervoor te zorgen dat naleving van verplichtingen wordt bereikt is het belangrijk een tolk in
te zetten als iemand de Nederlandse taal en cultuur onvoldoende kent om te begrijpen wat
van hem of haar wordt verlangd. Laten vertalen door een zoon/dochter of een bekende is dan
beter te vermijden, omdat de informatie dan waarschijnlijk niet zo wordt overgedragen als dat
wenselijk is. Een onafhankelijke, volwassen tolk heeft daarbij de voorkeur. De inzet van deze
tolk via het Tolk en Vertaalcentrum Nederland (TVCN) maat deel uit van de dienstverlening
aan de klant.
Vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding
Als een vrijwilligersvergoeding wordt verstrekt wordt deze verstrekt door de organisatie voor
wie iemand vrijwilligerswerk verricht. De vergoeding wordt niet door de gemeente verstrekt.
Als met deze organisatie afspraken worden gemaakt voor het plaatsen van klanten op een
vrijwilligersvacature, zal besproken worden om een eventuele vrijwilligersvergoeding te
maximeren op de premie bij een participatieplaats, namelijk € 200,- per 6 maanden.
Vrijwilligerswerk i.h.k.v. een Tegenprestatie komt niet in aanmerking voor een
vrijwilligersvergoeding. Onkosten die hierbij worden gemaakt kunnen op basis van reële
kosten wel worden vergoed.
Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang
Als kinderopvang noodzakelijk is i.h.k.v. re-ïntegratie-activiteiten dan leidt tot extra kosten van
6% van de totale kosten, omdat deze niet worden vergoed vanuit voorliggende voorzieningen.
Dat zou ertoe leiden dat klanten er op besteedbaar inkomen op achteruit zouden gaan.
Daarom is in de ‘Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang’ voor gekozen om hiervoor
geen eigen bijdrage vast te stellen maar deze kosten te vergoeden, mits voldaan is aan de
voorwaarden (zie bijlage 7 ter info.). Gezien de inkomensontwikkeling bij uitstroom naar werk
zal dat niet leiden tot een armoedeval.

Daar waar er geen aansluiting is met minimabeleid of Richtlijnen voor de uitvoering kan maatwerk
worden geleverd door af te wegen of de kosten in verhouding staan tot het behaalde voordeel in en
het doel van het re-integratietraject.

Overgangsrecht
Werkzoekenden die gebruik maken van een re-integratie-instrument kunnen daarvan tot maximaal
1 juli 2015 gebruik van blijven maken. Zie voor nadere informatie hierover de Reintegratieverordening.
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4. TEGENPRESTATIE
Een tegenprestatie benadrukt de wederkerige relatie tussen een uitkeringsgerechtigde en de
maatschappij die de mogelijkheid biedt tot ondersteuning bij het vinden van werk en het voorzien in de
kosten van levensonderhoud. In principe is deze dus van toepassing op iedere uitkeringsgerechtigde.
Als iemand immers al naar vermogen invulling geeft aan maatschappelijke nuttige activiteiten, of
vanwege belemmeringen of andere noodzakelijke verplichtingen naast de noodzakelijke activiteiten
van het dagelijkse bestaan geen tegenprestatie meer kan leveren, hoeft een tegenprestatie niet
opgedragen te worden.
Bij het opdragen en bepalen van de omvang en duur van de tegenprestatie, wordt maatwerk
geleverd. De landelijke overheid heeft bepaald dat de invulling en inzet van de tegenprestatie geen
onderdeel mag uitmaken van een re-integratietraject. Ook wordt er rekening gehouden met
maatschappelijk nuttige activiteiten die iemand al verricht, en mantelzorg. Als belanghebbenden
daarnaast nog een tegenprestatie naar vermogen kunnen leveren dienen ze dat te doen, en kan dus
een tegenprestatie opgedragen worden. Dat zal vooral het geval zijn bij uitkeringsgerechtigden met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt, en bij uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot de
arbeidsmarkt, mits de inzet van de maatschappelijke inspanning de re-integratie naar werk niet
belemmert.
Individuele omstandigheden
Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde
onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan een
persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het college de in deze verordening neergelegde
criteria in acht nemen. Als het college een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een
duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een
belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie van hem verwacht wordt (zie Rechtbank
Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).
Geen tegenprestatie
Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, verleent het college in
individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het verrichten van een tegenprestatie
(artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet). De plicht tot tegenprestatie is niet van toepassing op een
belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4 van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet). De plicht tot
tegenprestatie is voorts niet van toepassing op een alleenstaande ouder die in het bezit is van een
ontheffing als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de
Participatiewet).
Afstemmen
Net als bij het niet nakomen van de arbeids- en re-integratieverplichting geldt voor het niet nakomen
van de tegenprestatie dat de bijstand kan worden afgestemd overeenkomstig de gemeentelijke
afstemmingsverordening.
Tegenprestatie is geen re-integratie-instrument
De plicht tot tegenprestatie heeft tot doel om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen in de
samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Het opdragen van een
tegenprestatie heeft niet primair tot doel de re-integratie van een belanghebbende te bevorderen,
maar moet worden gezien als een nuttige bijdrage aan de samenleving (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7,
p. 4950). De tegenprestatie is daarom naar zijn aard niet gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en
is niet bedoeld als re-integratie-instrument. Voorts mag een tegenprestatie het accepteren van
passende arbeid of van re-integratie-inspanningen niet belemmeren. Immers, als uitgangspunt geldt
werk boven uitkering.
Inhoud van een tegenprestatie
Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde

Pagina 30 van 52

onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan een
persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het college de in deze verordening neergelegde
criteria in acht nemen. Artikel 3 van deze verordening stelt voorwaarden ten aanzien van de inhoud
van de tegenprestatie. Het college dient maatwerk toe te passen bij het opdragen van een
tegenprestatie. Rekening moet worden gehouden met de individuele omstandigheden van
belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante persoonlijke
omstandigheden. De werkzaamheden worden immers opgedragen ‘naar vermogen’. Het is dus van
belang dat belanghebbende ook in staat is de werkzaamheden te verrichten (zie Rechtbank ZeelandWestBrabant 25-02-2013, nr. 12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).
Als het college een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een duidelijke omschrijving
geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een belanghebbende immers duidelijk zijn
welke tegenprestatie van hem wordt verwacht (zie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr.
12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).
Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden
In artikel 3, eerste lid, van deze verordening is bepaald dat de tegenprestatie onbeloonde
maatschappelijk nuttige werkzaamheden betreffen die additioneel van aard zijn. De maatschappelijk
nuttige werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie dienen zich te onderscheiden van
werkzaamheden die door de reguliere arbeidsmarkt verricht worden. Het onderscheid tussen betaalde
en onbetaalde werkzaamheden is afhankelijk van onder meer economische factoren en van keuzes
die mede op basis daarvan door het bedrijfsleven en/of de overheid worden gemaakt (TK 2013-2014,
33 801, nr. 3, p. 30).
Werkzaamheden die kunnen worden ingezet
Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn,
inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden voldoen aan de in artikel 3, eerste lid, van
deze verordening genomen de voorwaarden. Dit betekent dat de als tegenprestatie in te zetten
werkzaamheid:
a) naar zijn aard niet is gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;
b) niet is bedoeld als re-integratieinstrument;
c) wordt verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie
waarin deze worden verricht; en
d) niet leidt tot verdringing.
Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van de tegenprestatie die volgen uit
de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).
Samenwerking van de gemeente met maatschappelijke organisaties:
De gemeente werkt voor het werven van maatschappelijk nuttige werkzaamheden samen met
maatschappelijke organisaties.
Tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing
De tegenprestatie mag niet worden ingezet in het kader van de re-integratie. De tegenprestatie mag
bovendien niet direct gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt en is dan ook niet bedoeld als reintegratieinstrument. Het betreffen werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op
reguliere arbeid en die niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Reguliere
werkzaamheden kunnen daarom niet als tegenprestatie worden ingezet. De tegenprestatie mag het
accepteren van passende arbeid of van re-integratieinspanningen niet belemmeren. Het uitgangspunt
werk boven uitkering staat voorop. Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet
en de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).
De activiteiten worden getoetst aan de volgende criteria:
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1. de aard, de plaats, de duur en de werktijden van de in het kader van de aangeboden
voorziening te verrichten werkzaamheden in relatie tot de mogelijkheden, de werkervaring, de
opleiding en de gezinssituatie van de belanghebbende;
2. de duur van de werkloosheid van de belanghebbende;
3. of en zo ja, hoe de aangeboden voorziening kan bijdragen aan de arbeidsinschakeling van
de belanghebbende;
4. de zwaarte van de sanctie bij niet meewerken aan de aangeboden voorziening
D.m.v. de volgende beslisboom kan vastgesteld worden of een bepaalde activiteit voldoet aan
de voorwaarden van een tegenprestatie:
1. Gaat het om iemand met een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering?
Nee → Kan geen tegenprestatie zijn.
Ja → Ga naar vraag 2.
2. Gaat het om onbetaalde werkzaamheden?
Nee → Geen tegenprestatie maar regulier werk.
Ja → Ga naar vraag 3.
3. Gaat het om werkzaamheden die additioneel zijn op reguliere arbeid ?
Nee → Geen tegenprestatie maar werken met behoud van uitkering
Ja → Ga naar vraag 4.
4. Is het primaire doel arbeidsinschakeling?
Ja → Geen tegenprestatie maar een re-integratietraject of participatieplaats
Nee → Ga naar vraag 5.
5. Zijn de activiteiten nauwkeurig omschreven en afgestemd op de capaciteiten en
mogelijkheden van
belanghebbende?
Nee → Geen tegenprestatie
Ja → Ga naar vraag 6.
6. Is het beperkt in duur en omvang (zodat het re-integreren en solliciteren niet in de weg
staat)?
Nee → Geen tegenprestatie
Ja → Ga naar vraag 7.
7. Gaat het om maatschappelijk nuttige activiteiten?
Nee → Geen tegenprestatie maar verplichte arbeid
Ja → TEGENPRESTATIE

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende activiteiten:
- helpen bij organisatie van een festival
- leesouder op school
- opknappen van speelplekken in de wijk
- taalmaatje voor inburgeringsplichtigen
- scheidsrechter bij de voetbalvereniging
- sneeuwschuiven
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- activiteiten in een wijkcentrum
- respijtzorger
- koffie schenken of maaltijden uitdelen in een verzorgingshuis of wijkhuis

Aandachtspunten voor de uitvoering
De verplichting voor het leveren van een tegenprestatie geldt vanaf 1-1-2015, of vanaf de
ingangsdatum van de uitkering indien dat later is dan 1-1-2015. Met klanten die dit zelf, of met
begeleiding kunnen organiseren, wordt informatie gegeven hoe ze dat kunnen doen, en worden
afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen zij beginnen met het leveren van een tegenprestatie.
Het is ook mogelijk dat de gemeente een klant koppelt aan een bepaalde activiteit, waarvan volgens
voorgaand schema is vastgesteld, dat deze activiteiten voldoen aan de voorwaarden voor een
tegenprestatie. De gemeente maakt hiervoor afspraken met maatschappelijke partners en/of faciliteert
de matching tussen maatschappelijk partners en klanten door bijvoorbeeld speedmeets. Belangrijke
schakel hierbij is het Participatienetwerk.
In het bijzonder voor uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie niet zelf kunnen organiseren via
een vrijwilligersorganisatie, of uitkeringsgerechtigden die geen tegenprestatie willen leveren. In
dergelijke situaties is waarschijnlijk extra begeleiding en zijn er aanvullende afspraken nodig.
Verlengen van de tegenprestatie, en omzetten van een tegenprestatie naar vrijwilligerswerk
I.h.k.v. de tegenprestatie mag maximaal 8 uur per week gedurende 52 weken een tegenprestatie
worden opgelegd. Na die tijd kan beoordeeld worden of deze wordt verlengd. Als een
uitkeringsgerechtigde aangeeft graag de tegenprestatie te willen blijven doen, en eventueel ook voor
meer uur per week, dan kan hij dat gaan doen als vrijwilliger. Het vrijwilligerswerk kan dan worden
aangemerkt als voldoende voor de tegenprestatie.
Neveneffect van de tegenprestatie kan zijn dat iemand de overgang kan gaan maken naar reintegratie. In dat geval kunnen de werkzaamheden die als tegenprestatie werden verricht, omgezet
worden naar vrijwilligerswerk in het kader van re-integratie.
Informeren en handhaven
Uitkeringsgerechtigden worden dus op diverse wijzen geïnformeerd m.b.t. de tegenprestatie, net zoals
m.b.t. de overige verplichtingen het geval is. Namelijk:
- Tijdens diverse momenten van het aanvraagproces (nieuwe klanten)
- Bij gesprekken in het kader van de Wegwijzer waarbij wordt vastgesteld wat het
arbeidspotentieel van een klant is
- Als in het kader van projecten mensen gevraagd worden voor kandidaten voor
vrijwilligerswerk/maatschappelijk nuttige activiteiten i.h.k.v. een re-integratietraject of de
Tegenprestatie

Handhaving gebeurt met de volgende frequentie:
-

-

uitkeringsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt: 3 maanden na aanvraag
van de uitkering (meldingsdatum), of bij speciaal andere afspraken die in dit kader worden
gemaakt;
uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt: 1 maand na aanvraag van
de uitkering (meldingsdatum), of bij speciaal andere afspraken die in dit kader worden
gemaakt;
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: INSTRUMENTENOVERZICHT
AM
(K)orte afstand AM

Afstand arbeidsmarkt
1 jaar tot uitstroom

(G)rote afstand AM

langer dan 1 jaar

Re-integratieverordening
oud
Instrument

artikel doelgroep

2015

afstand AM

B

A

R

Werkstage

4

G

X

X

X

BAR

Sociale activering

5

G

X

X

X

BAR

Detachering

6

K

X

X

X

BAR

Scholing

7

X

X

X

BAR

Participatieplaats

8

----

X

X

BAR

G

- premie

BAR

Beschut werk

9 indicatie UWV
tot 27 jaar; geen
10 startkwalificatie

Ondersteuning leer-werktraject
Persoonlijke ondersteuning /
jobcoach

werk

----

----

----

BAR

opleiding

----

----

----

BAR

----

----

----

BAR

----

----

----

BAR

werk

X

----

----

BAR

werk

----

X

X

------

G, K

----

X

X

BAR

G, K

----

----

----

BAR

X

X

------

No-riskpolis

Doelgroep loonkosten11 subsidie; en SFB
werk
werkgevers; doelgroep
12 loonkostensubsidie
werk

Uitstroompremie

13

Inkomstenvrijlating

------kinderopvang, reis14 kosten, overbrugging
bijv. proefplaatsing;
15 arrangementen

Overige vergoedingen
Maatwerkinstrument
Subsidies

------

WSW

Hardheidsclausule

16 iedereen

X

X

X

BAR

Overgangsrecht

17 tot 6 maanden

----

----

----

BAR

X

X

X

------

----

----

----

BAR

----

----

----

BAR

B

A

R

BAR

----

----

----

BAR

Loonkostensubsidie (oud)

Verordening loonkostensubsidie
Loonkostensubsidie

doelgroep
loonkostensubside

(proef)plaatsing
bij werkgever

Verordening studie- en inkomenstoeslag
studiekostentoeslag (was UWV)
inkomenstoeslag (was LDT)

aanspraak op WTOS en
WSF + SFB
studie
geen uitzicht op
inkomensverbetering
G

Verordening tegenprestatie
Tegenprestatie

vrijstelling mogelijk

iedereen
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RV: Re-integratieverordening
VLS: Verordening Loonkostensubsidie
VISIT: Verordening individuele studieen inkomenstoeslag
VT: Verordening Tegenprestatie
AV: afstemmingsverordening

BIJLAGE 2: INFOGRAPHIC: PARTICIPATIE-GEREEDSCHAPSKIST

Participatienetwerk (was leerwerkbedrijf)
Werkgeversservicepunt
Re-integratietraject:

Uitstroom naar werk:
Maatwerkinstrument (RV 15), ook voor NUG

Plaats op
participatieladder:

4

5

6
0-2 maanden

Lange afstand tot de arbeidsmarkt (langer dan 1 jaar)
Korte afstand tot de arbeidsmarkt

Diagnose
Dariuz

werkstage (RV art 4)
sociale activering (RV art. 5)

jobready (3 mnd)

•proefplaatsing (max
3 mnd) - VLS
•jobcoach (RV 11)
•loonwaardemeting
Dariuz (VLS)

detachering (RV art. 6)

2-12 maanden
•loonkostensubsidie
(VLS)
•no-riskpolis (RV 12)
•jobcoach (RV (11)
•uitstroompremie na 6
en 12 maanden (RV 13)
•Werkplekaanpassingen

12-36 maanden
•loonkostensubsidie
(tot pensioen)
•no-risk (tot 24 mnd)
•jobcoach (t.m.
max.36 mnd)

assessment - Dariuz (VLS)

Scholing (niet met WSF/WTOS) (RV 7)
Participatieplaats vanaf 27 jaar (RV 8)
Persoonlijke ondersteuning (RV 11)
Overige vergoedingen: reiskosten, kinderopvang (RV 14)

Tegenprestatie tot 1 jaar a 8 uur p.w. (VT)

Beoordelen verplichtingen (AV)
Klantmanager Werk / Garantiebanen:
- Diagnose Dariuz
- Vaststellen trajectplan
- Handhaving verplichtingen

Beschut werk (RV 9)
•UWV geeft Indicatie beschut werk

Scholing met WSF /WTOS (vanuit uitkering):
•studiekostentoeslag obv arbeidspotentieel (Dariuz) - VISIT
•ondersteuning bij leerwerktraject

Beoordelen redenen bijstandsafhankelijkheid (AV)
Klantmanager / ‘jobcoach’:
- Assessment en Loonwaardemeting
- Werk- en werkplekaanpassingen
- Jobcoaching

Regisseur Werk / Garantiebanen:
- Werven arbeidsplaatsen
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- Maatwerkinstrumenten wg-ers
- SROI en jobcarving

BIJLAGE 3: Re-integratieschema Participatiewet en NUG
instrument voor
werkgever,
organisatie

Re-integratietraject
Voorbereiding, via
participatienetwerken doel

instrument

vrijwilligerswerk

sociale activering

vergroten van kansen op
arbeidsmarkt

scholing
ondersteuning
leerwerktraject

Bepalen uitstroomrichting,
werkritme
werkstage
werkritme + evt. scholing +
premie
Participatieplaats
Overige activiteiten

voorwaarde, inhoud

opmerking

inschakeling in arbeid
maatschappelijk nuttige
moet realistisch doel zijn activiteiten
vanaf 27 jaar als klant
startkwalificatie; idem
nog geen startkwal.
bij participatieplaats
heeft

voor klant

maatwerk. Afh SRoI,
subsidie, e.d.
Verzekering.
Gemiddeld € 200,p.p.p.m. voor
begeleiding

vergoeding
reiskosten, kosten
kinderopvang e.a.

N.v..t.

X

Scholingskosten

tot 27 jaar

Nvt

X
individuele
studiekostentoeslag
(geen WML)

1. snuffelstage
2. werkritme

additionele
werkzaamheden; geen
verdringing

X

X

9 mnd - 48 mnd

additionele
werkzaamheden; geen
verdringing

X

X

X

X

startkwalificatie of
vervolg daarop
Duur max. 9 maanden
met uitloop naar 12

sollicitatietraining,
maatwerkinstrument projecten etc.
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Uitstroom bij
werkgever via WSP

doel

instrument

voorwaarde, inhoud

Uitstroom: loon > WML

Matching
detachering

Bij werkgever
via gemeente

Garantiebanen (via
UWV, WSP-R)
matching met (nog
geen garantie-)baan;
via WSP-R en UWV

overeenkomst
Loonwaardemeting via
Loonexpert en/of
doelgroep
regionaal expertteam
Banenafspraak
m.b.v. Dariuz
via WSP-R verzoek
(nog) geen doelgroep
indienen, en via het
Banenafspraak (tm 2016) UWV

Beschut werk (vanaf
loonwaarde 30%)

doelgroep
Banenafspraak

voorwaarde, inhoud

Studeren met medische
urenbeperking

instrument
Individuele
studietoeslag (aparte
verordening)

werk met medische
urenbeperking

Inkomensvrijlating
(wetswege)

vanwege urenbeperking
< WML

opmerking
Vaststelling kan d.m.v.
Dariuz arbeidspotentieel
via Wegwijzer
bepaling via het UWV.
Geen
loonkostensubsidie!

Participatie

arbeidsmatige
dagbesteding (Wmo)

Maatwerk. Indien
beschut werk niet kan

wederkerigheid

Maatschappelijk
nuttige activiteiten

Maatschappelijk nuttige
activiteiten

Met loonkostensubsidie
(loonwaarde van 30100%)
Met loonkostensubsidie
(loonwaarde van 30100%)

Overig

Tegenprestatie

opmerking

doel

Aanspraak op
studiefinanciering

instrument voor
werkgever/organisatie
tegemoetkoming
begeleidingskosten,
training etc.
X (gem € 4000,- voor
contract van 12 mnd )
X
loonwaardemeting,
loonkostensubsidie,
noriskpolis, jobcoach,
werkplekaanpassing

idem maar dan geheel
uit participatiebudget
loonwaardemeting,
loonkostensubsidie,
via verzoek aan UWV om noriskpolis, jobcoach,
indicatie beschut werk
werkplekaanpassing

voor klant

uitstroompremie
X
X

X

X

X

instrument voor
werkgever, organisatie voor klant
n.v.t. Klant gaat
studeren.

n.v.t.

noriskpolis, jobcoach,
werkplekaanpassing

n.v.t.

Organiseren via Wmo

n.v.t.

n.v.t.

Als klant geen
tegenprestatie vindt of
wilt vinden, dan aanbod

Hetzelfde als andere
vrijwilligers, behalve bij
aanbod (i.v.m. bgl.)
n.v.t.
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BIJLAGE 4: NO-RISKPOLIS 2015, WERKPROCESSEN
Het aanbod van UWV aan VNG/gemeenten behelst in hoofdlijnen:
A. De ziekmelding door de werkgever loopt via het standaard UWV-proces, met dien
verstande dat de werkgever voor de gemeentelijke doelgroep een andere verklaring aanlevert.
B. UWV keert de ziektewetuitkering uit aan de werkgever op basis van de gegevens uit de
polisadministratie.
C. De werkgever meldt ook aan de gemeente dat de werknemer ziek (en weer beter) is. De gemeente
zet op basis van dat bericht de loonkostensubsidie aan de werkgever stil (of verrekent op een later
moment), zodat er geen sprake is van ‘dubbele financiering’ van de werkgever.
D. In 2016 ontvangen de gemeenten een rekening van het UWV op basis van daadwerkelijk gemaakte
kosten. De kosten bedragen de hoogte van de ziektewetuitkering + € 141 per ziekmelding.

Proces voor de werkgever:
De werkgever meldt de werknemer uit de gemeentelijke doelgroep ziek bij UWV via de gebruikelijke
route. Bij de ziekmelding levert de werkgever een bewijsstuk (beschikking loonkostensubsidie-LKS) dat
de werknemer tot de doelgroep behoort. Deze verklaring heeft UWV nodig voor de claimbeoordeling.
UWV zal op de website aangeven welke bewijsstukken voor de gemeentelijke doelgroep
ingestuurd kunnen worden.
UWV beoordeelt de ziekmelding op basis van artikel 29b Ziektewet en voert na de ziekmelding haar
standaard proces uit. Dat proces bestaat uit een plausibiliteitstoets en de claimbeoordeling. UWV belt
als daar aanleiding toe is met de zieke medewerker en stelt vast of het verzuim
plausibel is. Als de ziekmelding plausibel is, stelt UWV hoogte en duur vast op basis van
informatie over het loon zoals vermeld is in de polisadministratie. UWV stelt het recht, de
hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast.
De uitkering van UWV aan de werkgever wordt vastgesteld op basis van het loon van de werknemer.
UWV betaalt standaard 70% van het loon uit. De werkgever kan bij de ziekmelding verzoeken om een
hogere uitbetaling en de praktijk is dan ook dat werkgevers feitelijk 100% van het loon ontvangen. Voor
UWV is het niet mogelijk om de loonkostensubsidie bij ziektemelding te verrekenen met de
ziektewetuitkering. Daarvoor heeft UWV gegevens nodig over de hoogte van de loonkostensubsidie en
deze informatie is niet beschikbaar in Suwinet.
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UWV zorgt ervoor dat de werkgever de ziektewetuitkering binnen de algemeen geldende termijnen
ontvangt.
Aangezien de zieke werknemer een werkgever heeft ligt de re-integratieverantwoordelijkheid voor deze
groep bij de werkgever. Ook dit is het standaardproces bij no-riskgevallen.

De werkgever doet de ziek- en betermelding ook naar de gemeente. Op basis van deze melding zet
de gemeente de loonkostensubsidie aan de werkgever stop of verrekent deze op een later moment.
Dit om te voorkomen dat de werkgever gedurende de ziekteperiode zowel de loonkostensubsidie als
de ziektewetuitkering ontvangt.
Proces voor gemeente en UWV:

Op basis van bestandsvergelijking kan een deel van de verstrekte uitkeringen geïdentificeerd worden.
Aan het eind van het jaar kan definitief vastgesteld worden welke Ziektewetuitkeringen in 2015 zijn
verstrekt aan werknemers die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Begin 2016 stelt UWV vast welke uitkeringen onder deze tijdelijke regeling vallen en bij welke
gemeente de rekening voor deze kosten neergelegd kan worden. UWV stuurt vervolgens een
factuur voor de gemaakte kosten aan deze gemeenten.
Voordelen van deze afspraak:
-

Gelijk speelveld no-risk voor gemeenten en UWV
Eenvoudig voor de werkgever
Snel te realiseren, omdat het aansluit bij het bestaande werkproces van UWV
Beheersbaar en relatief goedkoop proces voor UWV en gemeenten
Gemeenten met relatief weinig en/of kortdurend zieken hebben relatief lage kosten

Nadelen van deze afspraak:
- Uitgaven zijn lastig te begroten door individuele gemeenten
- Gemeenten met relatief veel en/of langdurig zieken kunnen met relatief hoge kosten
geconfronteerd worden
- Vraagt extra handeling in werkproces gemeente voor verrekenen loonkostensubsidie
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Consequenties voor de uitvoering
Met deze afspraak tussen VNG en UWV is het landelijk kader voor de no-riskpolis 2015 geregeld.
Werkgevers kunnen (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015) werknemers ziek melden bij UWV en
een aanvraag voor de no-riskpolis indienen.
Stopzetten van de loonkostensubsidie
Als eerste moet u de ziek- en betermeldingen goed regelen. De werkgever moet weten op welk punt
binnen uw organisatie deze meldingen gedaan moeten worden. Ook dient u in de backoffice het proces
van stopzetten of verrekenen van de loonkostensubsidie te regelen.

 De werkgever is verplicht om ziekte en herstel en wijzigingen in het
dienstverband van de werknemer, die van invloed kunnen zijn op de
loonkostensubsidie binnen .. dagen na wijziging aan .. door te geven.
 In 2015 wordt, over de periode waarin de werkgever gebruik kan maken van de noriskpolis op grond van de Ziektewet, geen loonkostensubsidie uitbetaald.

In de beschikking kan ook een passage opgenomen worden waarin wordt aangegeven op welke
manier (formulier, tijdstip van indienen) de werkgever de omvang aangeeft van het ziekteverlof,
waarop de no-riskpolis betrekking heeft.
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BIJLAGE 5: JOBCOACH

1. DEFINITIE JOBCOACH
Een jobcoach ondersteunt/begeleidt een persoon (werknemer9) met een structurele functionele
beperking10 gedurende een maximale periode bij het verrichten van zijn taken op zijn/haar werkplek.
Verder is van belang dat de ondersteuning noodzakelijk is in die zin, dat de werknemer zonder die
ondersteuning in redelijkheid niet zijn/haar werkzaamheden zou kunnen verrichten.

2. DOEL JOBCOACHING
De voorziening persoonlijke ondersteuning heeft ten doel dat een werknemer wordt begeleid naar een
situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een dergelijke voorziening bij een reguliere werkgever
werkzaam kan zijn (zie TK 2013–2014, 33 161, nr. 107, p. 115).
Aan het einde van een geslaagde Jobcoaching kan de werknemer zelfstandig zijn werk uitvoeren en/of is
de werkgever zelf in staat de werknemer te begeleiden op zijn werkplek. Jobcoaching heeft tot doel om
de werknemer te ondersteunen bij het verrichten van de aan de persoon opgedragen taken. De bedoeling
is om mensen met beperkingen te ondersteunen bij het behouden van werk.

3. KERNTAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN (activiteiten)
Met betrekking tot de kerntaken en verantwoordelijkheden van de jobcoach wordt aansluiting gezocht bij
de Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014. Op pagina van dit protocol zijn deze beschreven (zie
hieronder een opsomming hiervan waarbij gezegd moet worden dat ten aanzien van enkele taken een net
iets andere formulering is aangehouden c.q. keuze is gemaakt).
Doelen

Activiteiten

Het introduceren van de Werknemer
In het bedrijf
in het team ( directe collega's)
Structureren van het werk
Adviseren over inrichting werk
Adviseren over (aanpassing) organisatie van het werk
Inwerken en trainen van de Klant:
Aanleren handelingen
Trainen benodigde vaardigheden
Aanleren sociale vaardigheden (bedrijfscultuur)

9

Onder werknemer wordt verstaan: de persoon die op basis van dit voorstel recht heeft op jobcoaching.
De wetgeving gebruikt de term “structurele functionele beperking” voor een langdurige ziekte of handicap die het werk belemmert.

10
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Opsporen en verhelpen storingen in arbeidssituatie (bij calamiteit of crisis)
Bij de Werknemer
Bij de Werkgever

Begeleiden Werknemer op het werk (o.a. afspraken maken en bewaken)
In contact met collega's
In contact met leidinggevende
Bij de verwerking van algemene bedrijfsinformatie
Bij interne voorlichting / cursussen
Bij calamiteiten
Bij verhogen van arbeidsontwikkeling (loonwaarde)
Afstemming met de thuissituatie en doorverwijzing naar hulp- en zorgstructuren
Afstemmen met sociaal netwerk (familie/vrienden)
Doorverwijsfunctie naar hulp- en zorgstructuren
Advisering van werkgever bij verzuim en ziekte
Begeleiden van de direct leidinggevende in de omgang met de Werknemer zodanig dat
deze de begeleidende rol over kan nemen.
Bij het aanleren van vaardigheden
Bij calamiteiten en in conflictsituaties
Bij het omgaan met collega's en in overlegsituaties
Bij nieuwe situaties in het werk (bijvoorbeeld bij
verandering van werkproces)
Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de
Werknemer
Evaluatie en coördinatie
Evaluatie van de werkafspraken (tussen Klant en
Werkgever)
Coördinatie van en activiteiten gericht op voortzetting
van contract bij Werkgever

NB
Het spreekt voor zich dat de taken en verantwoordelijkheden, zoals deze in bovenstaand tabel
beschreven zijn, het volledige takenpakket van de jobcoach betreffen. Dat betekent uiteraard niet dat
deze bij elke werknemer waarvoor jobcoaching ingezet wordt ook toegepast moeten worden. Dat is
maatwerk en afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de werknemer en de werkgever en ter
beoordeling door de jobcoach.
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4. DOELGROEP(EN) WAARVOOR JOBCOACHING WORDT INGEZET
Jobcoaching wordt ingezet voor onderstaande twee doelgroepen:
1. Doelgroep loonkostensubsidie: personen die niet in staat zijn het Wettelijk Minimumloon (WML) te
verdienen en waarvoor, ter compensatie hiervan om hen aan het werk te krijgen op de reguliere
arbeidsmarkt, loonkostensubsidie wordt ingezet. Veelal zal het hier gaan om de doelgroepen van de
garantiebanen; en
2. Personen met een structurele functionele beperking die wel in staat zijn het WML te verdienen en
waarvoor geen loonkostensubsidie wordt ingezet maar voor wie de inzet van jobcoaching (als
werkvoorziening) wel noodzakelijk is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om personen met een medische
urenbeperking.

De inzet van een jobcoach voor de doelgroep genoemd bij punt 1 is verplicht op basis van de
Participatiewet. De doelgroep genoemd bij punt 2 is een eigen beleidskeuze.

5. EISEN AAN KENNIS EN KUNDE VAN DE JOBCOACH
Voorgesteld wordt hierbij aan te sluiten bij de eisen die het UWV stelt. Deze zijn:




Ervaren jobcoach met een hbo-opleiding of hbo werk- en denkniveau;
Een opleidingsmodule voor jobcoach hebben gevolgd; of
In de praktijk binnen de organisatie is opgeleid tot jobcoach (in company training)

6. MOMENT VAN INZET VAN DE JOBCOACH
De jobcoach wordt ingezet vanaf moment van plaatsing op regulier werk (vanaf de eerste dag dat het
arbeidscontract inwerking treedt). Het is uiteraard toegestaan dat de jobcoach vooraf, ter voorbereiding
van de eerste werkdag, contact heeft met de werknemer om zaken af te stemmen, eventueel een
begeleidingsplan op te stellen en kennis te maken.
Aanvullend op bovenstaande is het ook mogelijk, indien van toepassing, de jobcoach in te zetten bij een
proefplaatsing. Dit wordt ook aangeraden vanuit de ervaring dat hierdoor de kans op succes en daarmee
doorstroming naar regulier werk toeneemt.
NB
De jobcoach, zoals bedoeld in deze notitie, heeft geen rol bij de bemiddeling naar werk.
Er zijn voorbeelden binnen gemeenten waarbij de jobcoach deze rol wel heeft. Gemeenten zijn uiteraard
vrij om de jobcoach ook hiervoor in te zetten indien gewenst. Er zijn namelijk wel argumenten aan te
voeren die dit rechtvaardigen. In de voorstellen in deze notitie is hier echter geen rekening mee
gehouden. Bijvoorbeeld niet bij bepaling van de inzet in duur en intensiteit (zie punt 7). Deze inzet in duur
en intensiteit is gebaseerd op de inzet van de jobcoach vanaf de eerste dag waarop het arbeidscontract
inwerking treedt).
Maar ook niet bij punt 3 “kerntaken en verantwoordelijkheden”.
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7. DUUR EN INTENSITEIT VAN DE INZET & WIJZE VAN INZET
Onderstaand voorstel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten
 De inzet van een jobcoach van gemiddeld 1 uur per week is voldoende, ook voor werknemers die
intensieve ondersteuning nodig hebben (blijkt uit ervaring).
 Zo simpel mogelijk: elke werkgever snapt direct waar het om gaat.
 Ruimte voor maatwerk.
 De werkgever mede verantwoordelijk maken voor jobcoaching.
 De beperkte financiële ruimte van gemeenten.

I. Een klant heeft recht op maximaal 2 jaar jobcoaching. Ieder half jaar wordt geëvalueerd of
jobcoaching nog langer noodzakelijk is. Uiteindelijk is het aan de gemeente om hierover en besluit
te nemen. Uiteraard op advies van en in overleg met de werknemer zelf, de werkgever en de
jobcoach. In specifieke gevallen, bij hoge uitzondering, is het mogelijk jobcoaching na 2 jaar met 1
jaar te verlengen.
II. Een werknemer heeft op jaarbasis recht op maximaal 52 uur jobcoaching. Mocht blijken dat dit
aantal onvoldoende is voor een bepaalde werknemer dan wordt een beroep gedaan op de
werkgever om het tekort aan uren zelf op te vangen. Het is toegestaan om het aantal uren in het
eerste jaar op te hogen met uren uit het tweede jaar met als maximum 75% van het totale aantal
uren over een periode van 2 jaar. Met andere woorden: in het eerste jaar mag een investering
worden gedaan van maximaal 78 uur en de rest van de uren tot 104, zijnde 26 uur in het tweede
jaar (of 26 in het derde jaar als tijdig voorzien kan worden dat er 3 jaar begeleiding van een
jobcoach nodig is). Dit dient echter wel goed gemotiveerd te worden. Voor de rest is de inzet van
uren flexibel. Indien het nodig is om alle uren uit het eerste jaar te gebruiken in de eerste zes
maanden dan is die ruimte er (maatwerk en ter beoordeling aan de jobcoach in overleg met de
werknemer en werkgever).
Zoals gezegd is de investering van de zijde van de gemeente maximaal 52 uur per jaar. Dat
betekent niet dat standaard 52 uur per jaar wordt toegekend. Indien bij een werknemer volstaan
kan worden met minder ureninzet dan is dat het uitgangspunt.
De gemeente besluit, op advies en in overleg met de werknemer, werkgever en jobcoach wat de
maximale ureninvestering mag zijn.
III. Het is vanzelfsprekend dat alleen daadwerkelijk gemaakte uren vergoed worden en dat hierover
verantwoording dient plaats te vinden. Reistijd van en naar werk wordt niet vergoed.
IV. Het te vergoeden uurtarief voor de inzet van de jobcoach bedraagt maximaal € 74,00 (exclusief
BTW). Dit is conform de huidige vergoeding door het UWV. Zoals gezegd is dit een maximum
tarief. Uitgangspunt straks wordt het uurtarief dat wordt vastgesteld op basis van een door de
gemeenten uit te voeren inkooptraject. Als blijkt dat na gunning gemeenten bijvoorbeeld een
uurtarief van € 65,-- gaan betalen dan wordt dat het uitgangspunt voor de maximale vergoeding
indien bijvoorbeeld de werkgever en/of werknemer zelf de keus willen maken voor een externe
jobcoach.
Bijvoorbeeld indien de werkgever een eigen jobcoach in dienst heeft die voldoet aan de
kwaliteitseisen die gemeenten stellen aan de jobcoach (zie o.a. punt 5 op bladzijde 7) en de
werknemer geen bezwaar heeft tegen de inzet van deze jobcoach.
Indien de werkgever zelf een jobcoach in dienst heeft die ingezet wordt dan worden alleen de
daadwerkelijke kosten (op basis van een uurtarief) van deze werknemer vergoed. Dit uurtarief
wordt berekend op basis van de salariskosten + werkgeverslasten van deze werknemer. En ook dit
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uurtarief kan nooit hoger zijn dat het uurtarief dat gemeenten aan een externe jobcoach betalen
op basis van het uitgevoerde inkooptraject.
V. Er zijn drie manieren waarop een jobcoach kan worden ingezet, namelijk:
a. Jobcoach die in dienst is bij de gemeente;
b. Jobcoach die in dienst is bij de werkgever; of
c. Jobcoach die werkzaam is bij een extern gespecialiseerd bureau en ingehuurd wordt door
de gemeente of de werkgever (externe jobcoach).
Aan een jobcoach, los van de organisatie bij wie deze in dienst is, worden dezelfde eisen
gesteld om een minimaal kwaliteitsniveau te garanderen.
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BIJLAGE 6: ACQUISITIEKADER
Stand van zaken april 2015

Het acquisitiekader voor het WSP BAR gemeenten
Voor kandidaten langer dan 2 jaar werkloos (ook WW-periode) is maximaal €4000 beschikbaar. Dit bedrag is ter
compensatie van scholing, begeleiding of verminderde loonwaarde. Het bedrag is naar rato het te werken uren.
Bij een jaar contract en een fulltime dienstverband. Is maximaal €4000 beschikbaar.
Bij een contract van 9 maanden is maximaal €3000 beschikbaar.
Bij een contract van 6 maanden is maximaal €2000 beschikbaar.

Voor kandidaten korten dan 2 jaar werkloos is maximaal €2000 beschikbaar. Dit bedrag is ter compensatie van
scholing, begeleiding of verminderde loonwaarde. Het bedrag is naar rato het te werken uren.
Bij een jaar contract en een fulltime dienstverband. Is maximaal €2000 beschikbaar.
Bij een contract van 9 maanden is maximaal €1500 beschikbaar.
Bij een contract van 6 maanden is maximaal €1000 beschikbaar.
Bij 0-uren contracten zal achteraf een berekening plaats vinden op het gemiddeld aantal gewerkte uren en op basis
van dat gemiddelde zal naar rato het subsidie bedrag worden vastgesteld.
Bij intermediairs kan de regeling ook worden toegepast.

De proefplaatsing
De proefplaatsing is maximaal 2 maanden (afwijken naar 3 maanden kan met hoge uitzondering en alleen met
toestemming van de senior). De proefplaatsing kan samen met de financiële vergoedingen worden toegepast.
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BIJLAGE 7: REGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG
Artikel 1: Begripsbepalingen
1. In deze Regeling wordt verstaan onder:
a. Het college: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente <>;
b. De wet: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
c. Ouder(s): Degene(n) die juridisch of feitelijk verantwoordelijk is (zijn) voor de dagelijkse zorg van het kind,
waaronder worden begrepen ouders, pleegouders, grootouders en voogden;
d. Traject: Re-integratietraject in het kader van een gemeentelijke uitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ,
Bbz2004)
e. Compensatie: Tegemoetkoming in aanvulling op de kinderopvangtoeslag ter (gedeeltelijke)
compensatie van de wettelijk bepaalde eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en uitgedrukt in een aan de
ouder maandelijks beschikbaar te stellen financiële vergoeding;
2. De in de wet gebruikte definities en begrippen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2: Criteria voor compensatie
1. Een ouder komt in aanmerking voor een compensatie indien hij behoort tot de groep personen als bedoeld in
artikel 1.6, eerste lid, onderdelen “c” en “e” van de wet.
2. Compensatie wordt alleen verleend aan ouders die een uitkering ontvangen van het college.
3. Compensatie wordt verleend voor de duur van het traject, dit wordt opgenomen in het trajectplan.
4. Compensatie wordt alleen verleend voor reguliere kinderopvang geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang.
5. Compensatie wordt alleen verleend indien de aanvrager geen gebruik kan maken van doelgroepplaatsen.
6. Een aanvraag voor een compensatie wordt ingediend door de ouder via het door de gemeente beschikbaar
gestelde aanvraagformulier;
7. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de gevraagde gegevens in het aanvraagformulier compleet
zijn aangeleverd;
8. niet complete aanvragen worden na het bieden van een redelijke hersteltermijn afgewezen
9. De aanvraag moet worden ingediend binnen acht weken na afname van de kinderopvang ten behoeve van het
traject.
Artikel 3: Inhoud van het besluit
Het besluit tot verlening van een compensatie bevat in ieder geval:
a. de vaststelling dat de ouder tot de door het college vastgestelde doelgroep behoort;
b. de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de compensatie betrekking heeft;
c. de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;
d. de periode waarvoor de compensatie wordt verleend;
e. de omvang van de kinderopvang (per week per kind) die noodzakelijk wordt geacht;
f. de wijze waarop het bedrag van de compensatie wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt
verleend;
g. de wijze waarop de compensatie wordt uitbetaald.
Besluiten over de toekenning van compensatie worden in een beschikking vastgelegd. Het besluit is een
beschikking in de zin van titel 4.1 van de Awb. Dit betekent dat tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt en
beroep kan worden ingesteld.
In het besluit tot het vaststellen van de compensatie wordt bepaald wat precies het bedrag is waar de ouder die de
compensatie heeft aangevraagd recht op heeft. De berekeningswijze die is opgenomen in de beschikking tot
verlening van de compensatie geldt als het uitgangspunt voor het vaststellen van de compensatie. Dit betekent dat
de compensatie wordt vastgesteld op basis van het aantal uren kinderopvang dat in de beschikking tot verlening
van de compensatie is vastgelegd. Dat is een maximum aantal uren. In de beschikking tot vaststelling van de
compensatie kan wel worden uitgegaan van een lager aantal uren, maar niet van een hoger aantal.
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Artikel 4: Verlening van de compensatie
Ingangsdatum
De compensatie wordt verleend met ingang van de datum waarop recht is op de Toeslag Kinderopvang in
combinatie met de start van het re-integratietraject.
Indien er geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag bestaat er ook geen recht op compensatie.
Indien niet kan worden aangetoond, of indien redelijkerwijs niet mag worden verwacht, dat de ouder
kinderopvangtoeslag ontvangt of zal gaan ontvangen, wordt de aanvraag afgewezen.
Er is geen recht op compensatie over een voorgaande periode, de startdatum van het traject is hierbij bepalend.
Er is geen recht op compensatie over een periode van vóór de vaststelling van deze Regeling.
Artikel 5: Hoogte van de compensatie
1. De hoogte voor compensatie wordt uitgedrukt als vast percentage in de kosten van kinderopvang die aan de
hand van de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst wordt bepaald;
2. Bij het vaststellen van de grondslag, als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgegaan van geen eigen bijdrage voor
de ouder voor de kosten van kinderopvang voor ieder kind.
3. De hoogte van de compensatie is gebaseerd op het feitelijke aantal uren, dat voor kinderopvang als gevolg van
een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, of scholing of een opleiding noodzakelijk is;
4. De uurprijs die bij de hoogte van de compensatie in aanmerking wordt genomen is niet hoger dat de landelijk
vastgestelde maximum uurprijs;
5. Het aantal uren dat bij de hoogte van de compensatie in aanmerking wordt genomen gaat het door de wetgever
gestelde maximum, dat per soort kinderopvang of per leeftijdsgroep kan variëren, niet te boven;
6. De verhouding tussen het aantal uren waarover compensatie wordt aangevraagd en het aantal uren dat de
ouder en zijn partner gebruik maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, of scholing of een
opleiding volgen, gaat het door de wetgever daarover bepaalde, niet te boven;
Bij de bepaling van de hoogte van de compensatie wordt uitgegaan van de feitelijke uren, die voor de
kinderopvang noodzakelijk worden geacht binnen de deelname aan het re-integratie traject. Dit is gekoppeld aan
de in de wet gehanteerd berekening van de Belastingdienst. Met grondslag wordt bedoeld: een vast percentage als
tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, geldend voor de laagste inkomenscategorie. Bij de bepaling van
de hoogte van de compensatie moet ten hoogste de wettelijke maximale uurprijs van de kinderopvang worden
gehanteerd. Indien deze wel wordt overschreden geldt het wettelijk maximum als uitgangspunt voor de berekening.
Dit betekent dat de meerkosten in dat geval voor rekening van de ouder komen.
Er wordt geen eigen bijdrage gehanteerd omdat dit zou leiden tot een achteruitgang in het besteedbaar inkomen
van een ouder als gevolg van re-integratieactiviteiten. Omdat vanwege belastingmaatregelen de inkomenspositie
van een alleenstaande ouder iets achteruit is gegaan, en van een alleenstaande werkende ouder sterk is
verbeterd, is er geen sprake van een armoedeval in deze specifieke situatie.
Voorbeeldberekening met de kinderopvangtoeslagtabel januari 2015 (www.rijksoverheid.nl):
Bij de laagste inkomens is de vergoeding Toeslag Kinderopvang volgens de tabel bij het eerste kind 90,7% en bij
twee of meer kinderen 93,3%.
Bij 1 kind is de eigen bijdrage voor de ouder 9,3% van de kosten (90,7% wordt vergoed via de
belastingdienst). Dit wordt geheel gecompenseerd.
Bij 2 kinderen is de eigen bijdrage voor de ouder 6,7% van de kosten (93,3% wordt vergoed via de
belastingdienst). Dit wordt geheel gecompenseerd.
Bij de berekening moet de beschikking Toeslag Kinderopvang van de belastingdienst als basis worden genomen.
Er kunnen niet meer uren worden vergoed dan er via deze beschikking zijn toegekend. Bij de berekening moet
altijd worden gecontroleerd of de daadwerkelijke kosten niet hoger zijn dan de landelijk vastgestelde maximale
uurprijs.
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Per 1 januari 2015 gelden de volgende maximale uurprijzen (www.rijksoverheid.nl):
· opvang in kinderdagverblijven: € 6,84
· buitenschoolse opvang: € 6,38
· gastouderopvang € 5,48

Artikel 6: De uitbetaling van de compensatie
1. De compensatie wordt in maandelijkse termijnen als voorschot uitbetaald aan de ouder.
2. Na afloop van het kalenderjaar of na afloop van het traject wordt de definitieve hoogte van de compensatie
vastgesteld in een besluit van de gemeente op basis van de definitieve beschikking van de belastingdienst;
3. Het college kan nadere regels stellen over de wijze van uitbetalen.
Zo kan het College bepalen dat er alleen een voorschot wordt betaald op basis van een factuur van het
kindercentrum of gastouderbureau. Het College zou zo'n voorschrift kunnen stellen wanneer er twijfels bestaan of
een ouder daadwerkelijk gebruik zal maken van kinderopvang.
Artikel 7: Intrekken van het besluit en terugvorderen van de compensatie
1. Het college kan besluiten de betaling van het voorschot van de compensatie voor een bepaalde periode op te
schorten indien de rechtmatigheid van de verstrekking nader onderzoek vergt;
2. Het college kan besluiten de compensatie kinderopvang terug te vorderen voor zover de compensatie ten
onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
Dit artikel regelt de uitbetaling van het nog te betalen deel van de compensatie na de vaststelling van de
compensatie. Als het College bij de bevoorschotting op basis van de beschikking een hoger bedrag heeft
uitgekeerd dan waarop de ouder recht heeft, kan het College het te veel betaalde bedrag terugvorderen.
Op grond van artikel 4:56 Awb kan het College de verplichting tot betaling van een voorschot opschorten met
ingang van de dag waarop het College aan de ouder schriftelijk kennis geeft van het ernstige vermoeden dat er
grond bestaat om de beschikking tot verlening van de compensatie in te trekken of te wijzigen. Deze opschorting
duurt tot en met de dag waarop de beschikking over de intrekking of wijziging is bekendgemaakt of de dag waarop
de kennisgeving van het ernstige vermoeden dertien weken zijn verstreken.
Terugvordering (artikel 4.57 Awb)
Indien de beschikking tot het verlenen of het vaststellen van de compensatie is ingetrokken of ten nadelen van de
ouder is gewijzigd, vordert het College het reeds betaalde bedrag van de ouder terug. Dit betekent bijvoorbeeld dat
het bedrag dat wordt teruggevorderd kan worden verrekend met de compensatie die aan de ouder wordt verstrekt.
In het besluit tot terugvordering moet de wijze waarop zal worden teruggevorderd, worden vermeld.
Artikel 8: Beëindigingsdatum
De compensatie wordt beëindigd met ingang van;
a. de datum waarop geen recht meer is op de Toeslag Kinderopvang;
b. de datum waarop het traject/uitkering wordt beëindigd of wijzigt.
Artikel 9: Verplichtingen van de ouder
1. De ouder doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling
van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere of hogere compensatie;
2. De ouder verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen termijn, alle
gegevens en inlichtingen die voor de aanspraak op en de hoogte van de compensatie van belang zijn;
3. Bij een wijziging van de afname van het aantal uren kinderopvang of wijziging van de
kinderopvanginstelling wordt er een aangepaste aanvraag ingediend;
4. De ouder bewaart alle bewijsstukken die aan de verstrekking van de compensatie ten grondslag liggen
tenminste gedurende één jaar na de vaststelling en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het college voor
controledoeleinden.
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Het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen kan leiden tot intrekking en/of terugvordering van de
compensatie.

Artikel 10: Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze
regeling, indien de toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
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BIJLAGE 8: AANTEKENINGEN
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