
Aanscherping Wet werk en bijstand 
 
Inleiding. 
Meer mensen aan het werk is het adagium van deze regering. De regering wil het aantal mensen dat aan 
de kant staat en langdurig afhankelijk is van een uitkering sterk terugdringen. Eigen verantwoordelijkheid 
wordt hierbij voorop gesteld. 
Ter bevordering hiervan wordt de Wet werk en bijstand (WWB) aangescherpt en samengevoegd met de 
Wet investeren in jongeren (WIJ) 
De wijzigingen in de WWB omvat maatregelen die de tijdelijke vangnetfunctie van de WWB nog meer 
voorop stellen en de verplichtingen waaraan de uitkeringsgerechtigden moeten voldoen aanscherpen. 
De aanscherping van de WWB richt allereerst op de toegang tot de bijstand door jongeren. De tweede 
maatregel richt zich op het verder versterken van de vangnetfunctie van de WWB. door de invoering van 
een toets op het huishoudinkomen (gezinsbijstand). 
De derde aanscherping richt zich op een wettelijke plicht tot een tegenprestatie naar vermogen voor 
iemand die een uitkering (gaat) ontvangen. 
Daarnaast wordt de verblijfsduur in het buitenland beperkt en wordt de vrijlating van inkomsten uit arbeid 
voor alleenstaande ouders met jonge kinderen verruimd. 
Tot slot wordt nog  inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid genormeerd tot 110% en krijgt de 
gemeenteraad  een verordeningsplicht ten aanzien van categoriale bijzondere bijstand voor huishoudens 
met schoolgaande kinderen. 
Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat, naast de invoering van een nieuwe verordening, alle 
verordeningen op grond van de WWB  en WIJ moeten worden aangepast. 
In deze notitie wordt in het kort uiteengezet wat de verschillende aanscherpingen inhouden en hoe de 
gemeentelijke beleidsvrijheid wordt ingevuld. 
 
Jongeren en bijstand. 
Jongeren moeten leren op eigen benen staan en zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke 
burgers. Met de introductie van de WIJ is het accent voor jongeren ( tot 27 jaar) al verlegd naar werken of 
leren, met als afgeleide een inkomensvoorziening. In de ogen van de  regering wordt in de huidige 
systematiek de eigen verantwoordelijkheid om zelf werk te zoeken of een opleiding te volgen te veel 
ondermijnt. Er is voor gekozen om dit aparte regime voor jongeren op te nemen in de WWB, dit i.v.m. de 
invoering van de gezinsbijstand. De WIJ wordt ingetrokken. 
De gemeente wordt daarom verplicht met de jongere afspraken te maken en hen te begeleiden. Waar 
nodig kan daarbij ondersteuning worden aangeboden. Doel is om de jongere niet uitkeringsafhankelijk 
wordt; zij werken of leren. 
De nadruk op de eigen verantwoordelijkheid wordt in de wet verankerd door de jongere, die zich meldt 
voor een uitkering, eerst 4 weken zelf te laten zoeken naar werk c.q. zijn mogelijkheden binnen het 
regulier bekostigd onderwijs te zoeken. Ook wordt het recht op een werkleeraanbod vervangen door een 
aanspraak op ondersteuning. 
Na de termijn van 4 weken kan de jongere een aanvraag voor ondersteuning en een eventuele uitkering 
indienen. Meldt een jongere zich binnen die 4 weken dan dient door het college een maatregel te worden 
opgelegd of de aanvraag wordt niet in behandeling genomen.09 
Wordt de aanvraag gedaan na de periode van 4 weken dan toetst het college of aanvrager in de 
voorgaande 4 weken aantoonbare inspanningen heeft gepleegd om werk te vinden 
 
Het college kiest ervoor om bij het indienen van een aanvraag binnen de periode van 4 weken de 
aanvraag niet in behandeling te nemen. Wel wordt de cliënt optimaal geïnformeerd over zijn 
mogelijkheden om alsnog werk te vinden of weer terug naar school te gaan. 
Een aantoonbare inspanning is naar ons oordeel dat betrokkene , naast de inschrijving bij het werkplein, 
zich minimaal bij 2 uitzendbureaus heeft laten inschrijven. Bovendien dient hij in die periode minimaal 4 
sollicitaties te hebben verricht. Voldoet betrokkene hier niet aan dan wordt dit aangemerkt als een 
gedraging die behoort tot de 2

e
 categorie ( sanctie van 20% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm) 

Het een en ander is verder uitgewerkt in de maatregelverordening. 
 
 
 



Gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets. 
De gezinsbijstand wordt aangescherpt om ervoor te zorgen dat het meer loont om vanuit een 
uitkeringssituatie aan het werk te gaan. Deze aanscherping bevordert de arbeidsparticipatie. 
Dit doet recht aan het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid om al datgene te doen wat nodig 
en mogelijk is om aan het werk te gaan en daarmee in eigen levensonderhoud te voorzien. 
De WWB kent het nu het begrip “ het kunnen delen” van de kosten met een ander” , op grond waarvan er 
schaalvoordelen optreden. Bij de vaststelling van de norm  en toeslag wordt hiermee rekening gehouden. 
Alleen gehuwden of ongehuwd samenwonenden delen alle algemene kosten van bestaan waardoor er bij 
hen sprake is van maximale schaalvoordelen binnen een huishouding en volledige financiële 
verstrengeling. 
Naar de mening van de regering is deze natuurlijke financiële verstrengeling er ook bij bloed en 
aanverwanten in de 1

e
 graad die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben. In deze aanscherping 

worden bloed en aanverwanten in de 1
e
 graad die in dezelfde woning het hoofdverblijf hebben 

aangemerkt als gezin dat als eenheid een zelfstandig subject van bijstand wordt en krijgt op de norm van 
100% van het netto minimum referentieloon. Alle inkomens- en vermogens bestanddelen van alle 
gezinsleden worden bij de bijstandsverlening in aanmerking genomen. 
Uitzondering hierop zijn: 

• de thuiswonende studerende kinderen wiens inkomen, inclusief studiefinanciering, niet meer 
bedraagt dan 80% van het minimum loon ( € 1025,- per maand).  

• een gezinslid met een wajong uitkering. 
Inkomen van een studerend kind ( tot € 1.025,- ) of een wajong uitkering van een gezinslid tellen niet mee 
bij het vaststellen van het “ gezinsinkomen” . 
Overigens wordt bij de invoering van Wet werken naar vermogen (WWnV) een onderscheid gemaakt 
tussen “ Wajongers”  die voor 1-1-2010 een Wajong uitkering ontvingen en “ Wajongers” aan wie na deze 
datum een uitkering is toegekend. 
Deze laatste groep wordt straks wel aangemerkt als een gezinslid met wiens inkomen en of vermogen 
rekening dient te worden gehouden. 
 
Het college krijgt daarnaast de mogelijkheid een uitzondering te maken op de gezinsbijstand in de 
situaties dat er sprake is van een zorgbehoevend gezinslid. Er is sprake van een zorgbehoevend 
gezinslid als deze onderdeel uitmaakt van het gezin, jonger is dan 65 en beschikt over een geldig 
indicatiebesluit AWBZ voor 10 uur of meer zorg per week. Deze zorg moet dan voor minstens 10 uur per 
week door een mede gezinslid worden gegeven. 
De zorgbehoevende behoort dan niet meer tot het gezin en heeft een zelfstandig recht op bijstand. 
 
Het college is voornemens hier optimaal gebruik van te maken. De vertaling hiervan vindt u in de 
gewijzigde toeslagenverordening. ( art. 3 lid 3 sub c en d en art. w lid 3 sub b en c) 
 
Tegenprestatie. 
Zowel de WWB als de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
zelfstandigen ( IOAZ) kennen de wettelijke plicht om algemeen geaccepteerde arbeid of een voorziening 
gericht op arbeidsinschakeling te aanvaarden.  
In de wet krijgt het college de bevoegdheid om mensen met een uitkering op basis van een van deze 
regelingen te verplichten om, naar vermogen, onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te 
verrichten. Deze werkzaamheden worden gezien als tegenprestatie die nuttig is voor de maatschappij, 
voor de verstrekte uitkering. 
Deze werkzaamheden zijn niet gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Bovendien mogen deze 
werkzaamheden het aanvaarden van een regulieren baan of het volgen van een re-integratietraject niet in 
de weg staan. De omvang van het werk en de tijdsduur is daarmee in de regel beperkt. Uiteraard mogen 
deze werkzaamheden geen reguliere arbeid verdringen. 
Aan de hand van individuele omstandigheden en het beschikbaar zijn van onbeloonde maatschappelijk 
nuttige activiteiten bepaalt het college de aard, de duur en de omvang van deze tegenprestatie. 
Het college is voornemens hierbij rekening te houden met de door betrokkene verrichte 
vrijwilligerswerkzaamheden en of mantelzorgactiviteiten. 
 



Verblijf buitenland. 
Bijstand is bedoeld als vangnet om te voorzien in de bestaanskosten van een persoon in Nederland. Om 
de “ export” van sociale zekerheidsuitkering te beperken handhaaft de regering het uitgangspunt dat een 
bijstandsgerechtigde maximaal 4 weken per kalenderjaar met behoud van uitkering in het buitenland mag 
verblijven. Voor bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder wordt deze grens gesteld op 8 weken. Deze 
groep mag nu maximaal 26 weken per jaar in het buitenland verblijven waarbij zij hun recht op een 
uitkering behouden. 
 
Deeltijdwerk alleenstaande ouders. 
Het werken van de ouder geeft kinderen een voorbeeld. Onder meer om deze reden wordt de ontheffing 
van arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar afgeschaft.  
Daarnaast, werken moet lonen. 
Voor alleenstaande ouders is het lastig full-time te werken. Zij ervaren bij de combinatie van arbeid en 
zorg belemmeringen die alleenstaanden of gehuwden met kinderen in mindere mate ervaren. Om de 
arbeidsparticipatie van deze groep te bevorderen is er voor hen een specifieke vrijlatingbepaling. Als het 
college van oordeel is dat een vrijlating bijdraagt aan de arbeidsinschakeling, komt de alleenstaande 
ouder in aanmerking voor een vrijlating van 12.5% van hun netto inkomsten uit arbeid, tot een maximum 
van € 120,- per maand, gedurende maximaal 36 maanden. 
Deze maatregel biedt alleenstaande ouders een betere kans om arbeid en zorg te combineren en op die 
manier zelf te voorzien in de noodzakelijke middelen van het bestaan. 
Naar het oordeel van het college draagt het gegeven dat iemand werkt bij aan de bevordering van zijn of 
haar arbeidsparticipatie en het bevordert de arbeidsdeelname van de alleenstaande ouder die nog niet 
werken. Door de vrijlating loont het om te gaan werken of aan het werk te blijven. 
Overigens geldt deze regeling niet voor een alleenstaande ouder jonger dan 27 jaar. Zij behoren tot de 
groep jongeren waarvoor het strengere regime van toepassing is. 
 
Normering inkomensgrens gemeentelijk minimabeleid. 
De bijzondere bijstand kent de vormen individuele bijzondere bijstand, categoriale bijzondere bijstand en 
de Langdurigheidstoeslag. Op het terrein van categoriale bijzondere bijstand wil de regering voorkomen 
dat gemeenten het centrale inkomensbeleid van het Rijk met eigen inkomensbeleid doorkruisen. 
Het percentage van 110 is afgesproken in het regeerakkoord. 
De 110% norm geldt voor alle doelgroepen ( ouderen, chronisch zieken, gehandicapten) waaraan 
categoriaal bijzondere bijstand wordt verstrekt. 
De gemeentelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor bijzondere bijstand op basis van individueel 
maatwerk, individueel bijzondere bijstand, blijft ongewijzigd. 
De gemeente Dalfsen hanteert al het percentage van 110%. Deze aanscherping heeft dan ook geen 
consequenties voor het gemeentelijk beleid voor bijzondere bijstand. 
 
Participatie schoolgaande kinderen. 
In een door de 2

e
 kamer aangenomen motie wordt de regering gevraagd om gemeenten die onvoldoende 

bijdragen om het aantal kinderen uit arme gezinnen dat om financiële reden maatschappelijke niet mee 
kan doen met de helft terug te dringen, financieel af te rekenen door een korting op het gemeentefonds. 
In de uitwerking van deze motie heeft de regering ervoor gekozen de gemeenten  hiervoor steviger te 
stimuleren.  De Gemeenteraad krijgt een verordeningsplicht op dit onderdeel. 
Maatschappelijke participatie van een kind is van groot belang voor zijn kansen op een zelfredzame 
toekomt. Om dit te onderstrepen krijgen gemeenteraden een verordeningsplicht voor het verlenen van 
categoriale bijzondere bijstand voor participatie van kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding 
volgen. 
In de verordening dient in ieder geval invulling te worden gegeven aan het begrip maatschappelijke 
participatie. 
Dalfsen kent al een categoriale regeling voor verzorgenden met kinderen die naar een peuterspeelzaal, 
basisschool of het voortgezet onderwijs gaan. Zij komen in aanmerking voor een bijdrage in kosten in 
verband met sport, cultuur en onderwijskosten. 
Deze regeling is verwerkt in bijgevoegde verordening. 
 
 



Invoering en overgangsrecht. 
Voor bloed en aanverwanten in de 1

e
 graad die in dezelfde woning het hoofdverblijf hebben op de 31-12-

2011 en waarvan een of meer van die bloed- en aanverwanten op 31-12-2011 een uitkering ontvangt op 
grond van de WWB of WIJ blijft het recht en / of de hoogte van die uitkering tot 1 juli 2012 ongewijzigd.  
Voorwaarde is wel dat er geen wijziging komt in de gezinssituatie t.o.v. die van 31-12-2011. Wijzigt de 
gezinssituatie voor 1 juli 2012 dan dient vanaf dat moment bijstand te worden verleend naar de nieuwe 
wet en regelgeving. 
 
 
 
 


