
Wetswijzigingen Participatiewet 01-01-2018 
 
Per 16-12-2017 en per 01-01-2018 zijn er door de Verzamelwet SZW 2018 een aantal wijzigingen van de 
Participatiewet tot stand gekomen. Het gevolg hiervan is dat een aantal wetsbepalingen en de hoogte van de 
normen en bedragen zijn gewijzigd. 
 
Door middel van deze aanvulling wordt de Kennisgids Participatiewet met inachtneming van voornoemde 
wijzigingen aangepast. Ook zullen tekstuele abusievelijke vermeldingen van de vorige uitgave van de Kennisgids 
Participatiewet worden aangepast. 
 
Gewijzigde artikelen 
 
Artikel 6b. Medisch urenbeperkt 
 
1.  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder medisch urenbeperkt verstaan: als rechtstreeks 
en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling voor een geringer 
aantal uren belastbaar zijn dan de normale arbeidsduur, bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag. 
 
2. Het college kan: 
 

a. ambtshalve vaststellen of een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1, medisch 
urenbeperkt is; 

 
b. op schriftelijke aanvraag van een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1, 

vaststellen of hij medisch urenbeperkt is. 
 
3. Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan slechts eenmaal per twaalf maanden worden 

ingediend. 
 
4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht voor het college de werkzaamheden ten behoeve 

van de vaststelling of een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1, medisch urenbeperkt 
is en adviseert het college hierover. 

 
Artikel 10b. Participatievoorziening beschut werk 
 
1. Het college biedt ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste 

lid, onderdeel a, of een persoon die een uitkering ontvangt op grond van de Werkloosheidswet, de Wet 
inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
militairen, of recht heeft op arbeidsondersteuning als bedoeld in artikel 2:15 van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, van wie het college heeft vastgesteld dat deze 
uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 
heeft, ambtshalve of op verzoek een voorziening beschut werk aan, waarbij deze persoon in een 
dienstbetrekking in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden verricht. 

 
2.   Om vast te stellen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
      omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, verricht het Uitvoeringsinstituut    
      werknemersverzekeringen, op grond van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels,  
      voor het college de werkzaamheden ten behoeve van die vaststelling en adviseert het college hierover. 
 
3. Onverminderd het tweede lid, verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op verzoek van een 

persoon als bedoeld in het eerste lid de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling, bedoeld in het eerste 
en tweede lid, en adviseert het college hierover. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen meldt het 
uitbrengen en een weergave van de inhoud van dit advies gelijktijdig aan de betreffende persoon. 

 
4. Bij ministeriële regeling kan jaarlijks per gemeente het aantal tenminste te realiseren dienstbetrekkingen, 

bedoeld in het eerste lid, worden bepaald. 
 
5. De gemeenteraad kan bij verordening een hoger aantal door het college te realiseren dienstbetrekkingen 

vaststellen en daarbij, onverminderd artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, regelen hoe deze additionele omvang 
van de voorziening wordt bepaald en hoe dan de volgorde wordt bepaald waarin de personen, bedoeld in het 
eerste lid, door het college van een dienstbetrekking worden voorzien. 
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6. Het eerste lid is niet van toepassing indien het aantal dienstbetrekkingen, bedoeld in het vierde of het vijfde lid, 

door het college is gerealiseerd. 
 
7. In de verordening, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, onderdeel e, stelt de gemeenteraad in elk geval vast welke 

voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden aangeboden om de in het eerste lid bedoelde 
werkzaamheden mogelijk te maken en welke voorzieningen worden aangeboden tot het moment dat de 
dienstbetrekking, bedoeld in het eerste lid, aanvangt. 

 
8. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet 

eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
 
9. Het college verstrekt zo nodig ter uitvoering van het eerste lid, en artikel 30a, derde lid, onderdeel a van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, loonkostensubsidie in overeenstemming met artikel 10d aan 
de personen, genoemd in het eerste lid. 

 
Artikel 10c. Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie 
 
1. Het college kan: 
 

a. op schriftelijke aanvraag van een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, vaststellen of die 
persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort; 

 
b. ambtshalve vaststellen of een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1, 2, 3, 5 of 6, 

of artikel 10d tweede lid, tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. 
 
2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan slechts eenmaal per twaalf maanden worden 

ingediend. 
 
Artikel 15. Voorliggende voorziening 
 
1.   Geen recht op bijstand bestaat voor zover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening 

die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende toereikend en passend te zijn. Het recht 
op bijstand strekt zich evenmin uit tot kosten die in de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden 
aangemerkt.  

 
2.  Onder een beroep kunnen doen op een voorliggende voorziening wordt niet verstaan het op verzoek van het 

college:  
 

a. indienen door de belanghebbende van een aanvraag tot vervroeging van de ingangsdatum van een 
ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of artikel 1 van de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, zolang belanghebbende nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;  

 
b. benutten van de mogelijkheid om te beschikken over de waarde van een lijfrente zolang de belanghebbende 

de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, en:  
 

1°. tijdens de toetsingsperiode de ingangsdatum van de lijfrente niet is uitgesteld;  
 
2°. voor zover de totale waarde van deze lijfrente of lijfrenten niet meer bedraagt dan € 253.350,00, waarbij 

voor de vaststelling van de waarde wordt uitgegaan van de waarde zonder aftrek van de eventueel door 
de belanghebbende daarover verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 31, derde lid; en 

 
3°. voor zover de inleg in het kader van de lijfrente of lijfrenten: 
 

(i) voorafgaand aan de toetsingsperiode heeft plaatsgevonden; of  
 

(ii) tijdens de toetsingsperiode heeft plaatsgevonden, daarbij jaarlijks ten minste enige inleg heeft 
plaatsgevonden en de inleg ten hoogste € 6.000 per jaar heeft bedragen.  

 
3.  In dit artikel wordt verstaan onder toetsingsperiode: periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag om 

bijstand.  
 
4. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de toetsing aan en de toepassing van 

de voorwaarden in het tweede lid, onderdeel b, in relatie tot het derde lid.  
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Artikel 20. Jongerennormen 
 
1. Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen is de norm per kalendermaand, 

indien het betreft: 
 
  a.   een alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar: € 244,91; 
 
 b.   gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: 489,92; 
 

 c.   gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder  
                kostendelende medebewoners: € 953,57. 

 
2. Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende kinderen is de norm per 

kalendermaand, indien het betreft: 
 
 a.   een alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar: € 244,91; 
  
 b.   gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 773,28; 
 

c.   gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder  
       kostendelende medebewoners: € 1.237,03. 

 
Artikel 21. Normen 21–pensioengerechtigde leeftijd 
Voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is de norm per 
kalendermaand, indien het betreft: 
 
a.  een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners: € 992,12; 
 
b.  gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende  
     medebewoners: € 1.417,32. 
 
Artikel 22. Normen pensioengerechtigden 
Voor belanghebbenden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is de norm per kalendermaand, indien 
het betreft: 
 
  a.  een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners: € 1.115,48; 
  
  b. gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, zonder     

     kostendelende medebewoners: € 1.525,44; 
 

c.   gehuwden waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en de andere echtgenoot  
      21 jaar of ouder, doch de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, zonder kostendelende  
      medebewoners: € 1.525,44 

 
Artikel 22a. Kostendelersnorm 
 
1. Indien de belanghebbende van 21 jaar of ouder een of meer kostendelende medebewoners heeft, is de norm 

per kalendermaand voor de belanghebbende:  
 

 
 

Hierbij staat:  
 
• A voor het aantal kostendelende medebewoners plus de belanghebbende en zijn echtgenoot van 21 jaar of 

ouder indien hij gehuwd is; en 
 

•  B voor de norm, bedoeld in artikel:  
 

a.   21, onderdeel b, indien de belanghebbende jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is;  
 
b.   22, onderdeel c, indien de belanghebbende jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is en zijn 

echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;  
 
c.   22, onderdeel b, indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.  

 
 



2.   De norm voor gehuwden, op wie het eerste lid van toepassing is, is gelijk aan de som van de normen, bedoeld 
in dat lid, die voor ieder van de rechthebbende echtgenoten afzonderlijk van toepassing is. 

 
3.   Voor rechthebbende gehuwden, waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar 

of ouder is, met een of meer kostendelende medebewoners, is de norm per kalendermaand: 
 
  a.   indien ze een of meer ten laste komende kinderen hebben: € 528,37 plus de op basis van dit artikel    
                  van toepassing zijnde norm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder, 
  
 b.   indien ze geen ten laste komende kinderen hebben: € 244,91 plus de op basis van dit artikel van  
                     toepassing zijnde norm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder. 

 
Artikel 23. Normen in inrichting 
 
1. Bij een verblijf in een inrichting is de norm per kalendermaand, indien het betreft: 
 
   a.   een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 314,13 
  
      b.   gehuwden: € 488,61. 

 
2. Het bedrag van de norm, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met: 
 

a. voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 34,00; 
 
b. voor gehuwden € 81,00. 
 

3. Indien een van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de norm de som van de normen die voor ieder van 
hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden. 

 
Artikel 31. Middelen 
 
1. Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande of 

het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.  
 

Tot de middelen worden mede gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de 
belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen.  

 
In elk geval behoort tot de middelen de ten aanzien van de alleenstaande of het gezin toepasselijke 
heffingskorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

 
2. Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend: 
 

a. de middelen die deze ontvangt ten behoeve van het levensonderhoud van een niet in de bijstand begrepen 
persoon; 

 
b. kinderbijslag ontvangen ten behoeve van zijn in of buiten Nederland woonachtige kinderen; 
 
c. de jonggehandicaptenkorting; 
 
d. tegemoetkomingen in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; 
 
e. eigenwoningbijdrage of een bijzondere bijdrage ontvangen op grond van de Wet bevordering 

eigenwoningbezit; 
 
f. vergoedingen en tegemoetkomingen, waaronder begrepen de tegemoetkoming ontvangen op grond van 

artikel 19 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, voor, alsmede de vermindering 
of teruggave van, loonbelasting of inkomstenbelasting en van premies volksverzekeringen op grond van 
kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten behoren, tenzij voor deze kosten bijstand 
wordt verleend; 

 
g. vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, van de Wet 

op de loonbelasting 1964, tenzij voor deze vergoedingen en verstrekkingen bijstand wordt verleend; 

h. inkomsten uit arbeid van de tot zijn last komende kinderen, alsmede door hen ontvangen uitkeringen 
inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, tenzij het de verlening van bijzondere bijstand betreft voor 
bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan van die kinderen; 

 



i. rente ontvangen over op grond van artikel 34, tweede lid, onderdelen b en c, niet in aanmerking genomen 
vermogen en spaargelden; 

 
j. een een- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.416,00 per kalenderjaar, voor zover dit naar het oordeel 

van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling; 
 
k. een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste een bij ministeriële regeling 

vast te stellen bedrag; 
 
l. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen en vergoedingen voor materiële en immateriële schade; 
 
m. giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade 

voorzover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn; 
 

n. inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 202,00 per maand, voor 
zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet 
heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes maanden niet tot de middelen worden 
gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling; 

 
o. de ten behoeve van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964 

bij een uitvoerder als bedoeld in artikel 19g, derde lid, van die wet, zoals dit artikellid op 31 december 2011 
luidde opgebouwde voorziening; 

 
p. een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet; 
 
q. een uitkering als bedoeld in artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet of een tegemoetkoming als 

bedoeld in artikel 2:52 of 3:10 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 
 
r. inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder tot 12,5 procent van deze inkomsten, met een maximum 

van € 126,32 per maand, gedurende een periode van maximaal 30 maanden, voor zover hij algemene 
bijstand ontvangt, ingeval: 

 
1°. hij de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar, 
 
2°. de periode van zes aaneengesloten maanden, bedoeld in onderdeel n, is verstreken, en 
 
3°. dit volgens het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling; 
 

s. een vergoeding als bedoeld in artikel 18 van de Wet inburgering zoals dit luidde voor de inwerkingtreding 
van het bij koninklijke boodschap van 14 november 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de 
Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid 
van de inburgeringsplichtige (33 086), nadat dat voorstel tot wet is verheven voorzover deze niet een 
vergoeding is als bedoeld in onderdeel f; 

 
t. tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikel 63a 

van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen, artikel 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten of artikel 24 van 
de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zoals dat op 31 december 2013 luidde; 

 
u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.6 van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 als blijk van waardering ontvangt; 
 
v. een uitkering tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die de belanghebbende 

jonger dan 21 jaar van zijn ouder of ouders ontvangt, voor zover deze uitkering op grond van artikel 12 reeds 
in aanmerking is genomen bij de vaststelling van het recht op bijzondere bijstand; 

 
w. het vrijgelaten deel van de toeslag, uitkering, kinderbijslag of ouderdomspensioen op grond van de artikelen 

14h, vijfde lid, van de Toeslagenwet, 27h, vijfde lid, van de Werkloosheidswet, 54a, vijfde lid, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 24a, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere 
werklozen, 29h,vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 3:44, vijfde lid, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 97, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen, 45h, vijfde lid, van de Ziektewet, 17h, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 45a, 
vijfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, 17j, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 29, zesde 
lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en 
29, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen; 
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x. een inkomensondersteuning als bedoeld in artikel 33a van de Algemene Ouderdomswet; 

 
y. inkomsten uit arbeid van een persoon die medisch urenbeperkt is tot 15 procent van deze inkomsten uit 

arbeid, met een maximum van € 128,12 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, tenzij 
onderdeel n of r van toepassing is. 

 
3. De middelen worden in aanmerking genomen tot het bedrag dat resteert na aftrek van: 
 

a. de daarover door de belanghebbende verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting; 
 

b. de daarover door de belanghebbende verschuldigde premies volksverzekeringen dan wel een inhouding die 
met een of meer van deze premies overeenkomt alsmede de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in 
artikel 43 van de Zorgverzekeringswet; 

 
c. ten laste van de belanghebbende komende verplichte bijdragen ingevolge een pensioenregeling en 

daarmee vergelijkbare regelingen;  
 
d. andere ten laste van de belanghebbende komende verplichte inhoudingen. 

 
4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het in aanmerking nemen van de aanspraak 

op vakantietoeslag over een inkomen. 
 
5. Het tweede lid, onderdelen c, j, k, n en r, zijn niet van toepassing op de persoon die jonger is dan 27 jaar. 
 
6.   Onder het redelijkerwijs kunnen beschikken over vermogens- en inkomensbestanddelen, bedoeld in het eerste 

lid, wordt niet verstaan het op verzoek van het college: 
 

a.  indienen door de belanghebbende van een aanvraag tot vervroeging van de ingangsdatum van een 
ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of artikel 1 van de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, zolang de belanghebbende nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt; of 

  
b.  benutten van de mogelijkheid om te beschikken over de waarde van een lijfrente overeenkomstig artikel 

15, tweede lid, onderdeel b, alsmede om te beschikken over een waardetoename van die lijfrente. 
 
Artikel 33. Bijzonder inkomen 
 
1. Indien inkomen in natura in aanmerking wordt genomen wordt de waarde daarvan vastgesteld op het daarvoor 

door belanghebbende opgeofferde bedrag.   
 
2.   Het inkomen uit studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 wordt in aanmerking genomen 

naar het van toepassing zijnde normbedrag voor de kosten van levensonderhoud, genoemd in artikel 3.18 van 
de Wet studiefinanciering 2000 en, indien een toeslag als bedoeld in artikel 3.5 van die wet is toegekend, het 
bedrag aan toeslag, genoemd in artikel 3.18 van die wet.   

 
3.   De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt in aanmerking genomen naar het normbedrag voor 
de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet.   

 
4.   Indien de belanghebbende de woning bewoont met een of meer huurders, onderhuurders of kostgangers, 

worden de daaruit voortvloeiende lagere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan als inkomen in 
aanmerking genomen indien daarmee nog geen rekening is gehouden bij de vaststelling van de norm, bedoeld 
in artikel 22a.  

 
5.   Indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of een van de echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd 

heeft bereikt, wordt voor de vaststelling van de hoogte van de algemene bijstand een in de vorm van een 
periodieke uitkering ontvangen particuliere oudedagsvoorziening buiten beschouwing gelaten tot een bedrag 
van: 

  
a.  voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder: € 19,95 per kalendermaand;  
b.  voor de gehuwden tezamen: € 39,90 per kalendermaand. 
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Artikel 34. Vermogen 
 
1. Onder vermogen wordt verstaan: 
 

a. de waarde van de bezittingen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan 
beschikken, verminderd met de aanwezige schulden. De waarde van de bezittingen wordt vastgesteld op 
de waarde in het economische verkeer bij vrije oplevering; 

 
b. middelen die worden ontvangen in de periode waarover algemene bijstand is toegekend, voorzover deze 

geen inkomen betreffen als bedoeld in de artikelen 32 en 33. 
 
2. Niet als vermogen wordt in aanmerking genomen: 

 
a. bezittingen in natura die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de 

omstandigheden van persoon en gezin, noodzakelijk zijn; 
 
b. het bij de aanvang van de bijstand aanwezige vermogen voorzover dit minder bedraagt dan de van 

toepassing zijnde vermogensgrens, genoemd in het derde lid; 
 

c. spaargelden opgebouwd tijdens de periode waarin bijstand wordt ontvangen; 
 

d. het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf, bedoeld in artikel 50, eerste lid, voorzover dit 
minder bedraagt dan  € 50.800,00; 

 
e. vergoedingen voor immateriële schade als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen l en m; 
 
f. de voorziening, bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel o. 

 
3. De in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde vermogensgrens is: 
 

a. voor een alleenstaande:  € 6.020,00; 
 

b. voor een alleenstaande ouder:  € 12.040,00; 
 
c. voor de gehuwden tezamen: € 12.040,00. 

 
4. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op bezittingen die worden verworven in de periode waarover 

algemene bijstand is toegekend en op middelen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, met dien verstande 
dat de van toepassing zijnde vermogensgrens, bedoeld in het derde lid, daarbij wordt verminderd met het 
vermogen dat:  

 
a. bij aanvang van de bijstandsverlening niet in aanmerking is genomen op grond van het tweede lid, 

onderdeel b; 
 

b. tijdens de bijstandsverlening niet in aanmerking is genomen op grond van dit lid. 
 
Artikel 35. Individuele en categoriale bijzondere bijstand 
 
1. Onverminderd paragraaf 2.2, heeft de alleenstaande of het gezin recht op bijzondere bijstand voorzover de 

alleenstaande of het gezin niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden 
voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel van het college niet 
kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag, het 
vermogen en het inkomen voorzover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en 
artikel 34, tweede lid, niet van toepassing zijn.  

 
Het college bepaalt het begin en de duur van de periode waarover het vermogen en het inkomen in aanmerking 
wordt genomen. 

 
2. Het college kan bijzondere bijstand weigeren, indien de in het eerste lid bedoelde kosten binnen twaalf maanden 

een bedrag van € 132,00 niet te boven gaan. 
 
3. In afwijking van het eerste lid kan bijzondere bijstand ook aan een persoon worden verleend in de vorm van 

een collectieve aanvullende zorgverzekering of in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van de premie 
van een dergelijke verzekering zonder dat wordt nagegaan of ten aanzien van die persoon de kosten van die 
verzekering of die premie ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn. 

 
 



4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bijzondere bijstand niet verstaan individuele inkomenstoeslag als 
bedoeld in artikel 36 en individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 36b. 

 
5. Voorzover de gemeente krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtige is, wordt de bijzondere 

bijstand verhoogd met de loonbelasting en premies volksverzekeringen. 
 
Artikel 37. Netto minimumloon en consumentenprijsindex 
 
1. In deze paragraaf wordt onder netto minimumloon verstaan het minimumloon per maand, genoemd in artikel 8, 

eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, verhoogd met de aanspraak op 
vakantiebijslag waarop een werknemer op grond van artikel 15 van die wet over dat minimumloon ten minste 
aanspraak kan maken, na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting en premies volksverzekeringen. 

 
2. De in het eerste lid bedoelde loonbelasting en premies volksverzekeringen worden berekend voor een 

werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt rekening houdend met uitsluitend         
178,75 % van de algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 22 van de Wet op de loonbelasting 1964, over 
het minimumloon en de aanspraak op vakantiebijslag daarover. 

 
3. Onder consumentenprijsindex, wordt in deze afdeling verstaan hetgeen daaronder in artikel 13, zevende lid, 

van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan. 
 

4. Met ingang van 1 juli 2012 tot 1 januari 2014 en met ingang van 1 januari 2019 wordt het in het tweede lid 
genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd met 2,5 procentpunt. Met 
ingang van 1 januari 2014 tot 1 januari 2019 wordt het in het tweede lid genoemde percentage twee keer per 
kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd met 1,25 procentpunt. Het gewijzigde percentage wordt door of 
namens Onze Minister bekend gemaakt in de Staatscourant. Dit lid vervalt op het moment dat het percentage 
van 100 is bereikt. 

 
Artikel 38. Aanpassing normen en bedragen 
 
1. Met ingang van de dag waarop het netto minimumloon wijzigt, worden de normen, genoemd in de artikelen 20, 

21, 22a, derde lid, en 23, eerste lid, gewijzigd met het percentage van deze wijziging.  
 
2. Met ingang van de dag waarop het netto minimumloon wijzigt, worden de normen, genoemd in artikel 22, 

gewijzigd met inachtneming van artikel 37a.  
 
3.   Met ingang van de dag waarop het netto minimumloon, zonder de daarin begrepen aanspraak op 

vakantiebijslag, wijzigt, worden de bedragen, genoemd in de 31, tweede lid, onderdelen j, n, r en y, gewijzigd 
met het percentage van deze wijziging.  

 
4.  Met ingang van de dag waarop de over het inkomen, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet verschuldigde 

loonbelasting, premies, bijdragen en inhoudingen, bedoeld in artikel 31, derde lid, van de wet wijzigt, wordt de 
aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen als bedoeld in artikel 31, zesde lid, gewijzigd.  

    
5.  De bedragen, genoemd in artikel 23, tweede lid, worden gewijzigd, indien het drempelinkomen, bedoeld in de 

Wet op de zorgtoeslag, wordt aangepast, de percentages, bedoeld in artikel 2 van die wet, worden gewijzigd of 
het bedrag van de standaardpremie op grond van artikel 4 van die wet op een ander bedrag wordt vastgesteld.   

    
6.  De gewijzigde normen en bedragen en de dag waarop de wijzigingen ingaan, worden door of namens Onze 

Minister bekend gemaakt in de Staatscourant.   
 
Artikel 47b. Invulling toepassing artikelen voor Sociale verzekeringsbank 
 
Voor de toepassing van artikel 47a, eerste lid, wordt in de artikelen 9, met uitzondering van het eerste lid, 
onderdelen b en c, 15, tweede lid, 16, eerste lid, 17, 19a, tweede lid, 31, tweede lid, onderdeel m, en zesde lid, 
40, tweede tot en met vijfde lid, 41, vierde, vijfde, achtste en tiende lid, 43, eerste, derde, vierde en vijfde lid, 44, 
eerste en derde lid, 48, derde en vierde lid, 52, eerste lid, 53a, eerste tot en met zesde lid, 54, 55, 57, 58, eerste, 
tweede, vierde, vijfde, zevende en achtste lid, 60, eerste tot en met zesde lid, 60c, 61, 62b, vierde lid, 62e, 62f, 
62g, 62h, derde lid, 63, 66, 78t, tweede lid, 78x, eerste lid, onderdeel b, 78z, eerste, tweede en vierde lid, 81, 
eerste en tweede lid, voor “het college” telkens gelezen: de Sociale verzekeringsbank. 

 

 

  



Artikel 47c. Toepassing afstemming door Sociale verzekeringsbank 
 
1. De Sociale verzekeringsbank stemt de algemene bijstand als aanvullende inkomensvoorziening ouderen en de 

daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de 
belanghebbende. 

 
2. De Sociale verzekeringsbank verlaagt de algemene bijstand: 
 

a. ter zake van het niet of onvoldoende nakomen van de uit deze wet voortvloeiende verplichtingen, met 
uitzondering van de verplichting opgenomen in artikel 17, eerste lid; dan wel 

 
b. indien de belanghebbende naar het oordeel van de Sociale verzekeringsbank tekortschietend besef van 

verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan. 
 
In afwijking van de eerste en tweede zin verlaagt de Sociale verzekeringsbank de algemene bijstand indien het 
redelijk vermoeden, bedoeld in artikel 18b, eerste lid, bestaat ten aanzien van de echtgenoot van de 
belanghebbende. Voortoepassing van de derde zin is artikel 18b, tweede tot en met dertiende lid, van 
overeenkomstige toepassing. 

 
3. Indien het college een gegrond vermoeden heeft dat een belanghebbende niet voldoet aan de verplichting tot 

arbeidsinschakeling dan wel niet of onvoldoende gebruik maakt van re-integratievoorzieningen of 
inburgeringsvoorzieningen, stelt het de Sociale verzekeringsbank daarvan in kennis. 

 
4. De Sociale verzekeringsbank heroverweegt een besluit als bedoeld in het tweede lid binnen een door haar te 

bepalen termijn die ten hoogste drie maanden bedraagt. 
 
5. De Sociale verzekeringsbank verlaagt in ieder geval de algemene bijstand overeenkomstig het zesde, zevende, 

achtste of negende lid ter zake van het niet nakomen door de belanghebbende van de volgende verplichtingen: 
 

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 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 de 
belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een 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. 

 
6. Indien de belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vijfde lid niet nakomt, verlaagt de Sociale 

verzekeringsbank de bijstand met 100% voor een periode van ten minste een maand en ten hoogste drie 
maanden. De Sociale verzekeringsbank kan tevens bepalen dat het bedrag van de verlaging wordt verrekend 
over de maand van oplegging van de maatregel en ten hoogste de twee volgende maanden, waarbij over de 
eerste maand ten minste 1/3 van het bedrag van de verlaging wordt verrekend. 

 
7. Indien de belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vijfde lid niet nakomt binnen twaalf maanden 

nadat het zesde lid toepassing heeft gevonden, verlaagt de Sociale verzekeringsbank, in afwijking van het zesde 
lid, de bijstand met 100% voor een periode die in ieder geval langer is dan de op grond van het zesde lid 
vastgestelde periode van verlaging en ten hoogste drie maanden. 

 
  



8. Indien de belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vijfde lid niet nakomt binnen twaalf maanden 
nadat het zevende lid toepassing heeft gevonden, verlaagt de Sociale verzekeringsbank, in afwijking van het 
zesde en zevende lid, de bijstand met 100% voor een periode van drie maanden. 

 
9. Indien de belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vijfde lid niet nakomt binnen twaalf maanden 

nadat het achtste lid toepassing heeft gevonden, verlaagt de Sociale verzekeringsbank, in afwijking van het 
zesde, zevende en achtste lid, telkens de bijstand met 100% voor een periode van drie maanden.  

 
10. De Sociale verzekeringsbank ziet af van het opleggen van een maatregel, indien elke vorm van verwijtbaarheid 

ontbreekt. 
 
11. De Sociale verzekeringsbank stemt een op te leggen maatregel of een opgelegde maatregel af op de 

omstandigheden van de belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven, indien naar zijn 
oordeel, gelet op bijzondere omstandigheden, dringende redenen daartoe noodzaken. 

 
12. Indien de Sociale verzekeringsbank de bijstand overeenkomstig het zesde, zevende, achtste of negende lid 

heeft verlaagd, kan de Sociale verzekeringsbank op verzoek van de belanghebbende ten aanzien van wie de 
maatregel is opgelegd, de verlaging herzien zodra het college van oordeel is dat uit de houding en gedragingen 
van de belanghebbende ondubbelzinnig is gebleken dat hij de verplichtingen, bedoeld in het vijfde lid, nakomt. 
Het college stelt de Sociale verzekeringsbank in kennis van dat oordeel. 

 
13. Bij de toepassing van dit artikel wordt onder belanghebbende mede verstaan het gezin. 
 
14. Indien de Sociale verzekeringsbank naar aanleiding van een melding als bedoeld in het derde lid toepassing 

heeft gegeven aan dit artikel stelt de Sociale verzekeringsbank het college daarvan terstond in kennis. 
 
Artikel 54. Onjuiste gegevens en onvoldoende medewerking 
 
1. Indien de belanghebbende de voor de verlening van bijstand van belang zijnde gegevens of de gevorderde 

bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel indien de 
belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent, kan het college het recht op bijstand voor de 
duur van ten hoogste acht weken opschorten: 

 
a. vanaf de eerste dag van de periode waarop het verzuim betrekking heeft, of 
 
b. vanaf de dag van het verzuim indien niet kan worden bepaald op welke periode dit verzuim betrekking heeft. 
 

2. Het college doet mededeling van de opschorting aan de belanghebbende en nodigt hem uit binnen een door 
hen te stellen termijn het verzuim te herstellen. 

 
3. Het college herziet een besluit tot toekenning van bijstand, dan wel trekt een besluit tot toekenning van bijstand 

in, indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, 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 bijstand. Onverminderd het elders in deze wet bepaalde terzake 
van herziening of intrekking van een besluit tot toekenning van bijstand kan het college een besluit tot 
toekenning van bijstand herzien of intrekken, indien anderszins de bijstand ten onrechte of tot een te hoog 
bedrag is verleend. 

 
4. Als de belanghebbende in het geval bedoeld in het eerste lid het verzuim niet herstelt binnen de daarvoor 

gestelde termijn, kan het college na het verstrijken van deze termijn het besluit tot toekenning van bijstand 
intrekken met ingang van de eerste dag waarover het recht op bijstand is opgeschort. 

 
Artikel 78t. Overgangsrecht intrekking Wet investeren in jongeren 
 
1. Door het college op grond van de Wet investeren in jongeren genomen besluiten gelden als door hem genomen 

besluiten op grond van deze wet. 
 
2. Het college brengt de in het eerste lid bedoelde besluiten binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de 

wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet 
investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen 
verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 650) in overeenstemming met deze wet, voor zover die 
besluiten afwijken van deze wet. 

 
  



3. In afwijking van het tweede lid blijft het besluit, inhoudende dat een jongere een werkleeraanbod wordt gedaan, 
gelden voor de duur van het werkleeraanbod doch niet langer dan zes maanden na de inwerkingtreding van de 
wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet 
investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen 
verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 650). 

 
4. Op een aanvraag voor een werkleeraanbod of een inkomensvoorziening waarop niet is beslist voor de datum 

van inwerkingtreding van de wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en 
samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de 
arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 650) wordt 
beslist met toepassing van deze wet, waarbij artikel 41, vierde tot en met negende lid, en artikel 43, vierde lid, 
buiten toepassing blijft. 

 
5.  Op een bezwaar- of beroepschrift dat vóór of op de datum van inwerkingtreding van de wet van 22 december 

2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren 
gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van 
uitkeringsgerechtigden (Stb. 650) is ingediend tegen een door het college op grond van de Wet investeren in 
jongeren genomen besluit en waarop op die datum nog niet onherroepelijk is beslist, wordt beslist met 
toepassing van de Wet investeren in jongeren. 

 
 
 
 
 
 
 


