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1. VOORWOORD

Graag willen wij de “Kennisgids Participatiewet” introduceren.

Deze Kennisgids is een uitgave van het YER Kenniscentrum en bedoeld 
als naslagwerk voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van 
de Participatiewet binnen en buiten het gemeentelijke sociale domein.

In deze gids staat de actuele wettekst van de Participatiewet vermeld.  Een 
gedeelte van deze wetsartikelen is voorzien van de bedoeling van de wetgever, 
zoals deze is verwoord in de Memorie van Toelichting. Ook zijn een aantal 
artikelen voorzien van een persoonlijke toelichting van de auteur en van 
relevante jurisprudentie. De volledige jurisprudentie is terug te vinden op de 
website van Rechtspraak (www.rechtspraak.nl) onder vermelding van het 
onderwerp, zaaknummer en/of ECLInummer. Tenslotte staan in deze gids 
algemene informatie omtrent de Participatiewet en schema’s, die handig zijn 
voor toepassing in de praktijk.

Als team van het YER Kenniscentrum willen wij op een professionele en 
zorgvuldige wijze zorg dragen voor uitbreiding van deze Kennisgids. Zodoende 
zullen wij elke editie aanpassen aan de actualiteiten die op dat moment van 
toepassing zijn.

Deze Kennisgids Participatiewet evenals de Kennisgids WMO zijn ook los te 
bestellen via onze website www.yer.nl. De kosten hiervan bedragen € 25,00 
exclusief BTW per exemplaar.

Voor vragen over deze Kennisgids kan contact worden opgenomen met de 
professionals van het YER Kenniscentrum via kenniscentrum@yer.nl. Onze 
professionals staan klaar met een gedegen antwoord en/of advies op maat.
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2. YER UW PARTNER IN HET SOCIAAL DOMEIN

De decentralisatie van overheidstaken heeft voor grote veranderingen 
gezorgd op het gebied van participatie, Wmo en jeugdzorg. Hierdoor zijn 
het takenpakket en de verantwoordelijkheid van de gemeente toegenomen. 
Daarmee is tevens de vraag gestegen naar professionals die kunnen 
ontzorgen. Onze professionals zijn hiervoor geschikt, omdat zij flexibel zijn 
en kwantitatief en kwalitatief op hoog niveau functioneren. 

Bewezen succesvol

Wij hebben in een relatief korte periode op landelijk niveau een stevige 
positie verworven in het publieke segment. Door ons brede aanbod van onder 
andere klantmanagers, Wmospecialisten, schuldhulpverleners en beleids
medewerkers kunnen wij wervingsvraagstukken op zeer korte termijn oplossen. 

Onze professionals 

Onze professionals zijn gewend aan het (tijdelijke) karakter van  opdrachten 
en kunnen uitstekend inspelen op specifieke vraagstukken binnen en buiten 
de gemeente.

Gespecialiseerde consultants 

Met een betrokken team van gespecialiseerde consultants hebben 
wij de basis gelegd voor ons huidige succes. Met onze ervaring in de 
arbeidsbemiddeling en uitgebreide kennis van het sociaal domein kunnen 
onze consultants perfect inspelen op alle wervingsvraagstukken van de 
opdrachtgever. Wij maken de vertaalslag van alle wervingsvraagstukken 
naar een passende oplossing en stellen de beste professionals uit de markt 
voor de opdrachtgever beschikbaar.

Sterk ontwikkelde professionals 

YER Public heeft eigen docenten voor het sociaal domein die de kennis 
van onze professionals verbreden en verdiepen. Hierbij ligt de focus op de 
veranderende wetgeving. Dit geeft voor de opdrachtgever invulling aan de 
eisen die aan de professionals worden gesteld en zorgt ervoor dat deze van 
toegevoegde waarde zijn voor de opdrachtgever.

Flexibele en duidelijke afspraken 

Wij werken graag een voorstel voor de opdrachtgever uit, waarin de 
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wervingsbehoefte en onze aanpak worden uitgewerkt. Kenmerk van onze 
werkwijze is snelheid in combinatie met kwaliteit en flexibiliteit. 

Is de opdrachtgever van plan om het contract tussentijds te verlengen of 
eerder stop te zetten? Wij denken graag mee over de juiste oplossing. Ons 
grootste belang is absolute tevredenheid. Regelmatige afstemming zorgt 
ervoor dat wij de samenwerking optimaal houden.

Nieuwsgierig geworden naar YER Public? 

Kijk op www.YER.nl voor meer informatie. Wilt u direct contact? Stuur dan 
een email naar: kenniscentrum@yer.nl
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3. YER KENNISCENTRUM

Door te investeren in de kennis en vaardigheden van de medewerkers 
wordt de kwaliteit van de organisatie vergroot. Dat is het uitgangspunt 
van het YER Kenniscentrum. Niet alleen eigen professionals worden 
continu bijgeschoold. Het YER Kenniscentrum verzorgt ook cursussen en 
opleidingen voor overheidsinstellingen. Het YER Kenniscentrum richt zich 
in het bijzonder op het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). 
Doordat de sociale zekerheid volop in beweging is, worden onze cursussen 
en opleidingen steeds aangepast aan de meest actuele stand van zaken.

Docenten

Het YER Kenniscentrum beschikt over gespecialiseerde docenten die ruime 
ervaring hebben in het verzorgen van cursussen en  opleidingen. Daarnaast 
hebben zij jarenlange ervaring in de praktijk, waardoor zij in staat zijn om de 
kennis met praktijkvoorbeelden op een juiste wijze over te brengen.

Open inschrijving 

Wij bieden cursussen en opleidingen aan met open inschrijving in één 
van de vestigingen van YER. De groepsgrootte is altijd zo dat aan iedere 
deelnemer de juiste aandacht gegeven kan worden.

In company 

Indien maatwerk is gewenst, kan een in company cursus uitkomst bieden. 
Samen met één van onze docenten worden de specifieke opleidingswensen 
van de opdrachtgever in kaart gebracht.  

Nazorg 

Alle deelnemers kunnen drie maanden kosteloos een beroep doen op het 
YER Kenniscentrum. 

Coaching

Naast de kennis zijn vaardigheden niet meer weg te denken in de uitvoering. 
In tijden van veranderingen kan het belangrijk zijn dat medewerkers tijdelijk 
begeleid of ondersteund worden. Ook voor “coaching on the job” is het 
YER Kenniscentrum de geschikte partner.
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Advies

Het YER Kenniscentrum adviseert ook bij wijzigingen of aanpassingen van 
gemeentelijke verordeningen, beleidsregels en beschikkingen als gevolg 
van wetswijzigingen of indien andere ontwikkelingen daar aanleiding toe 
geven. Wij zijn ook sparringpartner voor nieuwe ontwikkelingen, ideeën en 
oplossingen en kunnen zorgen voor een kwaliteitsslag.

Aanbod Participatiewet

JJ Actualiteiten Participatiewet
JJ Basiscursus Participatiewet
JJ Belastingdienst en Participatiewet
JJ Bijstand aan jongeren
JJ Bijstand aan vreemdelingen
JJ Bijzondere bijstand
JJ Boete
JJ Opfrissen Participatiewet
JJ Opleiding tot klantmanager
JJ Opleiding tot reintegratieconsulent 
JJ Terug en invordering
JJ Voorliggende voorzieningen 
JJ Gesprekstechnieken
JJ Hoe kom ik over?

 
Contact

Kijk op www.YER.nl voor meer informatie over ons cursusaanbod 
en opleidingen of voor het aanvragen van onze cursusbrochure met 
inhoudelijke info. 

Uiteraard informeren wij ook desgewenst op maat over de verdere 
mogelijkheden op het gebied van cursussen en opleidingen. Hiervoor kan 
contact worden opgenomen met onze adviseurs door een mail te sturen 
aan: kenniscentrum@YER.nl.
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4.  DE PARTICIPATIEWET 

4.1. LEESWIJZER PARTICIPATIEWET

In deze bundel is de actuele wettekst van de Participatiewet en de hierboven 
genoemde regelingen en besluiten opgenomen. Naast de tekstuele betekenis 
van de wetsartikelen is ook de bedoeling van de wetgever van belang bij 
de toepassing van de wetsartikelen in de praktijk. Tevens wordt de werking 
van de wetsartikelen in de praktijk ook gevormd door de rechtspraak van de 
Centrale Raad van Beroep.

Een gedeelte van de wetsartikelen in deze bundel is voorzien van de bedoeling 
van de wetgever zoals deze is verwoord in de Memorie van Toelichting die hoort 
bij het toepasselijke wetsvoorstel. Ook zijn een aantal wetsartikelen voorzien 
van jurisprudentie. Deze rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is 
terug te vinden op de website van de Rechtspraak (www.rechtspraak.nl) 
onder vermelding van het onderwerp, zaaknummer en/of ECLInummer. 

4.2. WETSARTIKELEN PARTICIPATIEWET EN 
TOELICHTING DAAROP 

In deze paragraaf komen de wetsartikelen van de Participatiewet aan bod met 
de toelichting daarop. De toelichting bestaat uit de relevante informatie uit 
de Memorie van Toelichting, onze toelichting en de relevante jurisprudentie.

 
HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

§ 1.1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1. Organen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. College: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 

40, eerste lid;
c. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

d. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in 
hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;



14 YER Kenniscentrum

e. Inlichtingenbureau: het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de 
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

f. Inrichting:
1. Een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke 

werkzaamheden richt op het bieden van verpleging of verzorging aan 
aldaar verblijvende hulpbehoevenden;

2. Een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke 
werkzaamheden richt op het bieden van slaapgelegenheid, waarbij 
de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding gedurende meer 
dan de helft van ieder etmaal aanwezig is;

g. Richtlijn 2004/38/EG: Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers 
van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 
1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/
EEG en 93/96/EEG (PbEU            L 158);

h. Vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk 
geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende 
maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;

i. Algemene bijstandswet: Algemene bijstandswet zoals deze luidde op 31 
december 2003;

j. Wet inschakeling werkzoekenden: Wet inschakeling werkzoekenden 
zoals deze luidde op 31 december 2003;

k. Besluit in en doorstroombanen: Besluit in en doorstroombanen zoals 
dit luidde op 31 december 2003;

l. Invoeringswet Wet werk en bijstand: Invoeringswet Wet werk en bijstand 
zoals deze luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
de wet van 29 december 2008 tot intrekking van de Invoeringswet Wet 
werk en bijstand (Stb. 586);

m. Pensioengerechtigde leeftijd: pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

n. Lijfrente: een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdelen 
a en c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, een lijfrentespaarrekening 
of een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van die wet 
die voorziet in een oudedagslijfrente, dan wel een recht op periodieke 
uitkeringen of verstrekkingen waarop artikel I, onderdeel O, van hoofdstuk 
2 van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 van toepassing is.
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Jurisprudentie 

Artikel 1 sub f PW

De in artikel 1 sub f ten 2de van de PW opgenomen begripsomschrijving 
strekt ertoe om ten aanzien van de voorzieningen voor maatschappelijke 
opvang een objectief waarneembare scheidslijn te trekken tussen datgene 
dat als, al dan niet begeleid, zelfstandig wonen kan worden beschouwd en 
datgene dat als verblijf in een inrichting moet worden bezien. Het gaat daarbij 
om voorzieningen waarbij aan personen die de thuissituatie hebben verlaten 
in verband met problemen van psychosociale of maatschappelijke aard in 
ieder geval slaapgelegenheid wordt geboden in opvangcentra en tehuizen, 
anders dan in de vorm van zelfstandige huisvesting, tezamen met de 
mogelijkheid van begeleiding en hulpverlening gedurende meer dan de helft 
van ieder etmaal. Onder hulpverlening en begeleiding in de zin van het begrip 
inrichting dient te worden verstaan de inzet van beroepskrachten die door de 
instelling zijn aangesteld voor het bieden van verzorging en verpleging dan 
wel voor het door hen toepassen van agogische methodieken. 

Wordt hulpverlening en begeleiding in deze betekenis gedurende meer dan 
de helft van ieder etmaal aangeboden, dan is sprake van een inrichting in 
de zin van artikel 1 sub g ten 2d PW. Een instelling voor maatschappelijke 
opvang kan meerdere voorzieningen omvatten. Als een voorziening voor 
maatschappelijke opvang wel de mogelijkheid van hulpverlening en 
begeleiding omvat, maar de betreffende cliënt hiervan geen gebruik maakt, 
dan is voor deze voorziening toch sprake van een inrichting in de zin van 
deze wet en is artikel 23 PW van toepassing (ECLI:NL:CRVB:2016:1366).

Artikel 2. Premies, wettelijk minimumloon en kinderbijslag

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Premies volksverzekeringen: premies volksverzekeringen als bedoeld in 
de Wet financiering sociale verzekeringen;

b. Kinderbijslag: kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet;
c. Wettelijk minimumloon: het minimumloon per maand, bedoeld 

in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag of, indien het een werknemer jonger dan 22 jaar 
betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld 
in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet.
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Artikel 3. Gezamenlijke huishouding en woning

1.  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. Echtgenoot: geregistreerde partner;
b. Echtgenoten: geregistreerde partners;
c. Huwelijk: geregistreerd partnerschap;
d. Gehuwd: als partner geregistreerd;
e. Gehuwde: als partner geregistreerde;
f. Gehuwden: als partners geregistreerden;
g. Echtscheiding: beëindiging van een geregistreerd partnerschap 

anders dan door de dood of vermissing.
2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:

a. Als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde die 
met een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft 
een aanverwant in de eerste graad, een bloedverwant in de eerste 
graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van 
de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;

b. Als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden 
leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

3. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun 
hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen 
voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten 
van de huishouding dan wel anderszins.

4. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht 
indien de belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde 
woning en:
a. Zij met elkaar gehuwd zijn geweest of in de periode van twee jaar 

voorafgaande aan de aanvraag van bijstand voor de verlening van 
bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;

b. Uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft 
plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;

c. Zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de 
huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of

d. Zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een 
gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt 
met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.

5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke 
registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen 
voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d.

6. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een 
woning mede verstaan een woonwagen of een woonschip.

7. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig voormalig pleegkind 
van de ongehuwde.
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8. Onder voormalig pleegkind wordt verstaan een pleegkind voor wie de 
ongehuwde een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de 
Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet, of kinderbijslag ontving op grond 
van de Algemene Kinderbijslagwet.

Memorie van Toelichting 

TK 2002-2003, 28 870, nr.3, p.32-33 

De begripsomschrijving “met gehuwden gelijk gestelde personen” 

Het begrip ‘duurzaam’ is in de wettekst van artikel 3, lid 2, sub a PW niet 
opge nomen. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat personen pas na 
een bepaalde periode bij het voeren van een feitelijk gezamenlijke huis
houding ook voor de bijstandsverlening als zodanig worden aangemerkt. 
Doordat het begrip duurzaamheid niet in de wet is opgenomen heeft dit niet 
zomaar gevolgen voor personen met een kortdurend verblijf, bijvoorbeeld in 
het kader van een vakantie. Natuurlijk moet er in de gegeven omstandigheid 
sprake zijn van een hoofdverblijf in dezelfde woning.

Duurzaam gescheiden levende echtgenoten

Je kunt je de situatie voorstellen waarbij de echtelijke samenleving door 
een of beiden partners is verbroken en geen sprake meer is van een 
echtelijke samen leving. Elk leeft afzonderlijk zijn eigen leven als zijnde niet 
gehuwd met elkaar. Ook die situatie waarbij beide echtgenoten de ontstane 
verbreking niet hebben gewild en ook niet te verwachten valt dat de 
verbreking van de echtelijke samen leving herstelt, kan worden aangemerkt 
als een situatie van duurzaam gescheiden leven. 

Gezamenlijke huishouding

Bij gezamenlijke huisvesting is het van belang of personen feitelijk dezelfde 
woning bewonen. In het derde lid wordt gesproken over de situatie, ‘het 
hoofdverblijf hebben in dezelfde woning’. Dit brengt met zich mee dat niet 
de conclusie kan worden getrokken dat wanneer een van de personen 
elders een eigen woning heeft, ongeacht of deze daar feitelijk gehuisvest 
is, er dan geen sprake kan zijn van een gezamenlijk gevoerde huishouding. 
Het begrip ‘woning’ is geleend van de Huursubsidiewet. Bij de uitvoering 
van de Huursubsidiewet wordt onder een woning een zelfstandige woning 
verstaan, met een eigen toegang en eigen keuken en toilet. Heeft men geen 
eigen toegang of deelt men een keuken of toilet met bewoners van andere 
woningen of kamers, dan is er sprake van een onzelfstandige woning. Bij 
het begrip eigen toegang wordt verstaan dat je geen andere woning hoeft te 
betreden van een andere huurder of eigenaar om je eigen woning te betreden. 
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Toelichting

Gehuwden

Van ‘duurzaam gescheiden levende’ echtgenoten is bijvoorbeeld sprake 
indien de echtgenoot voor langere tijd in een verzorgingstehuis wordt 
opgenomen en geen enkel perspectief is dat deze persoon nog zal 
terugkeren in het huishouden van de echtlieden. 

Voorts kan worden gedacht aan de in Nederland ingesloten crimineel of de 
gescheiden wonende politieke vluchteling die gedwongen is geweest zijn 
gezin in het land van herkomst achter te laten.

Gezamenlijke huishouding

Je kunt te maken hebben met samenwonende partners die meedelen dat hun 
relatie er een is van verhuurder en onderhuurder of kostgever en kostganger. 
Indien deze partners bewijsstukken overleggen waaruit dat blijkt, behoeft dat 
niet te betekenen dat je hen als alleenstaanden moeten aanmerken. Het feit 
dat er ondanks sprake is van een contract of van bewijsstukken dat huur of 
kostgeld wordt betaald, kan niet worden uitgesloten dat de desbetreffende 
personen mogelijk in feite een gezamenlijke huishouding voeren. 
Bijvoorbeeld, als er sprake is van een mate van financiële verstrengeling, die 
verder gaat dan de betaling van de huur of het kostgeld en een wederzijdse 
verzorging die niet beperkt blijft tot het onderhoud van de gehuurde kamer 
of de levering van de overeengekomen diensten, zoals de maaltijden. Je kan 
een onderzoek instellen als er uit feiten en omstandigheden het vermoeden 
bestaat dat er sprake is van het voeren van een gezamenlijke huishouding.

Jurisprudentie

Artikel 3 lid 2 sub a PW 

Zorgbehoefte: De CRvB is van oordeel dat er sprake is van wederzijdse 
zorg indien belanghebbende de verzorging van zijn zoon bij ziekte en allerlei 
uiteenlopende (huishoudelijke) klussen in en om het huis van zijn zoon 
heeft verricht. Daarnaast heeft hij ook allerlei faciliteiten in de woning van 
de zoon gebruikt. Ook deed men samen boodschappen en ging men op 
vakantie. Dat betrokkene stelde bij zijn zoon te verblijven en bovenstaande 
te hebben gedaan vanwege mantelzorg bij de zoon maakt het niet anders 
(ECLI:NL:CRVB:2009:BH7978).
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Artikel 3 lid 2 sub b PW

Wanneer heb je te maken met een duurzaam gescheiden situatie onder 
gehuwden? Indien ten aanzien van gehuwden de toestand is ontstaan dat, 
een van de gehuwden of beiden de door beiden of één van hen gewilde 
verbreking van de echtelijke samenleving, ieder afzonderlijk zijn eigen leven 
leidt als ware hij niet met de ander gehuwd en deze toestand door hen 
beiden, althans door één van hen, als bestendig is bedoeld. Voorts is niet 
uitgesloten dat onder omstandigheden ook vanaf de huwelijksdatum van 
duurzaam gescheiden leven kan worden gesproken, mits dat dubbelzinnig 
uit de feiten en omstandigheden blijkt. (ECLI:NL:CRVB:2008:BD0844)

Artikel 3 lid 2 sub b PW

De intentie van belanghebbenden om de samenwoning op korte termijn 
te herstellen is onvoldoende voor de stelling dat belanghebbenden niet 
duurzaam gescheiden zouden hebben geleefd. Getuigenverklaringen 
waaruit blijkt dat een belanghebbende nooit heeft gewoond op het adres 
en er alleen kwam om zijn post op te halen, in combinatie met verklaringen 
van buurtbewoners en verrichte waarnemingen van het voertuig van 
belanghebbende door de SR, kunnen voldoende grondslag zijn voor 
het standpunt dat belanghebbenden niet duurzaam gescheiden hebben 
geleefd. De enkele omstandigheid dat belanghebbenden alleen hebben 
gewoond, brengt niet met zich mee dat belanghebbenden ook duurzaam 
gescheiden levende echtgenoten zijn. (ECLI:NL:CRVB:2013:1532)

Artikel 3 lid 2 sub b PW

Duurzaam gescheiden: 

Er is sprake van duurzaam gescheiden leven indien ten aanzien van 
gehuwden de toestand is ontstaan dat, na de door beiden of één van hen 
gewilde verbreking van de echtelijke samenleving, ieder afzonderlijk zijn 
eigen leven leidt als ware hij niet de ander gehuwd en deze toestand door 
hen beiden, althans door één van hen, als bestendig is bedoeld. Voorts is 
niet uitgesloten dat onder omstandigheden ook vanaf de huwelijksdatum 
van duurzaam gescheiden leven kan worden gesproken, mits dat uit de 
feiten en omstandigheden blijkt. (ECLI:NL:CRVB:2008:BD0844)
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Artikel 3, lid 3 PW

De CRvB geeft aan dat het zorg dragen voor elkaar kan blijken uit een 
bepaalde mate van financiële verstrengeling tussen de belanghebbende 
en betrokkene die verder gaat dan het uitsluitend delen van woonlasten 
en hiermee samenhangende lasten. Indien sprake is van een zodanige 
financiële verstrengeling in niet of slechts in geringe mate, kunnen ook 
andere feiten en omstandigheden voldoende zijn om aan te nemen dat 
beiden in elkaars verzorging voorzien. 

Een afweging van alle ten aanzien van betrokkenen gebleken feiten 
en omstandigheden, die niet van subjectieve aard zijn, is bepalend. 
(ECLI:NL:CRVB:2006:AZ1956)

Artikel 3, lid 3 PW

De CRvB oordeelt, dat de gedingstukken een toereikende grondslag bieden 
voor het standpunt van het college, dat belanghebbende in de betreffende 
periode met betrokkene een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd in de 
woning van betrokkene en voegt daar nog aan toe het feit, dat betrokkene 
belanghebbende woongelegenheid heeft geboden zonder daarvoor bij haar 
kosten in rekening te brengen. De stelling van belanghebbende, dat zij door 
haar expartner werd gestalkt en dat zij om die reden bij betrokkene is gaan 
logeren treft geen doel. Bij de beoordeling of sprake is van een gezamenlijke 
huishouding zijn volgens vaste rechtspraak de omstandigheden die tot het 
voeren van een gezamenlijke huishouding hebben geleid, de motieven van 
betrokkenen en de aard van hun onderlinge relatie niet van belang.

(ECLI:NL:CRVB:2008:BD1879)

Artikel 3, lid 3 PW

De CRvB stelt vast dat er geen sprake was van een zakelijke huurrelatie of 
van 2 gescheiden huishoudens. De opgestelde kamerhuurovereenkomst 
heeft geen betekenis omdat daarin geen huurprijs is opgenomen en 
belanghebbende en de ander vervolgens verschillende huurprijzen hebben 
genoemd. Concrete en verifieerbare gegevens waaruit valt af te leiden dat 
op zakelijke basis tegen een als reëel aan te merken prijs onderdak wordt 
verschaft en zorg wordt geboden, zijn niet voorhanden. 

De stelling dat belanghebbende de huurprijs in natura betaalde door het 
doen van klussen is ontoereikend om een zakelijke relatie aan te nemen. 
De situatie waarin belanghebbende zich met de ander bevond, wijst 
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voorts op een mate van verbondenheid, verantwoordelijkheid en zorg voor 
elkaar die de grenzen van een zuiver zakelijke huurrelatie overschrijdt. 
(ECLI:NL:CRVB:2015:1437)

Artikel 3, lid 3 PW

Hoofdverblijf: De vraag waar iemand zijn hoofdverblijf heeft, dient te worden 
beantwoord aan de hand van concrete feiten en omstandigheden. Naar 
vaste rechtspraak van de Raad hoeft het aanhouden van afzonderlijke 
adressen niet aan het hebben van hoofdverblijf in dezelfde woning in de 
weg te staan. In dat geval zal echter voldoende aannemelijk moeten zijn 
dat desondanks een feitelijke situatie van samenwoning bestaat doordat 
slechts een van de beide ter beschikking staande woningen wordt gebruikt 
dan wel doordat op een andere wijze zodanig gebruik van de woningen 
wordt gemaakt dat in feite van samenwonen moet worden gesproken. 
(ECLI:NL:2007:9849)

Artikel 3 lid 4 sub a PW

De CRvB overweegt dat artikel 3 lid 4 aanhef en onder a WWB twee 
onweerlegbare rechtsvermoedens bevat. Het eerste betreft de ex
gehuwden, daaronder begrepen de exgehuwden. De duur van dit 
rechtsvermoeden is beperkt tot twee jaar. Het tweede in die bepaling 
neergelegde rechtsvermoeden betreft degenen, die voor bijstandsverlening 
als gehuwden zijn aangemerkt. Het is dit laatste rechtsvermoeden dat het 
college in zijn beslissing op bezwaar heeft toegepast. 

Ook dit rechtsvermoeden vindt blijkens de wetsgeschiedenis daarin zijn 
rechtvaardiging dat er in dat geval in redelijkheid geen twijfel over kan 
bestaan dat de feitelijke situatie beantwoordt aan die van een gezamenlijke 
huishouding. Daarom kan slechts op grond van deze bepaling een 
gezamenlijke huishouding aanwezig worden geacht, indien en voor 
zover het besluit waarbij de belanghebbenden eerder als gehuwden zijn 
aangemerkt, gebaseerd is op dezelfde mate van zekerheid omtrent het 
feitelijk bestaan van die verhouding tussen belanghebbenden. 

Daarvan zal in ieder geval sprake zijn als die belanghebbenden bijstand 
hebben aangevraagd naar de norm voor gehuwden of als aan hen bijstand 
naar die norm is verleend. (ECLI:NL:CRVB:2011:BP1488)
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Artikel 3 lid 4 sub b PW

De CRvB oordeelt dat het aanhouden van afzonderlijke adressen niet aan 
het hebben van hoofdverblijf in dezelfde woning in de weg hoeft te staan. 
Dan zal aannemelijk moeten zijn dat desondanks een feitelijke situatie 
van samenwoning bestaat doordat slechts één van beide ter beschikking 
staande woningen wordt gebruikt dan wel doordat op een andere 
wijze zodanig gebruik van de woningen wordt gemaakt dat in feite van 
samenwonen moet worden gesproken (ECLI:NL:CRVB:2012:BX4033).

Artikel 4. Alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Alleenstaande: de ongehuwde die geen tot zijn last komende 

kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met een 
ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of 
een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de 
bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;

b. Alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor 
een of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke 
huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant 
in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien 
er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van 
zorgbehoefte;

c. Gezin:
1. De gehuwden tezamen;
2. De gehuwden met de tot hun last komende kinderen;
3. De alleenstaande ouder met de tot zijn last komende kinderen;

d. Kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind of, 
voor de toepassing van de artikelen 9, 9a en 30, tweede lid, het in 
Nederland woonachtige pleegkind;

e. Ten laste komend kind: het kind jonger dan 18 jaar voor wie aan de 
alleenstaande ouder of de gehuwde op grond van artikel 18 van de 
Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald, zal worden 
betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die 
wet niet van toepassing zou zijn.

2. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen a en b, wordt mede verstaan een meerderjarig stiefkind of 
een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde.
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Jurisprudentie

Artikel 4 onderdeel b PW

De CRvB oordeelt dat belanghebbende kinderbijslag voor haar zoon ontvangt 
en de zoon ten laste van belanghebbende komt. In geschil is echter de vraag 
of belanghebbende de volledige zorg heeft voor haar zoon. De zoon is sinds 
geruime tijd geplaatst in een pleeggezin. Belanghebbende bezoekt haar zoon 
een keer per maand en het is haar niet toegestaan haar zoon.

Een belanghebbende heeft niet de volledige zorg voor zijn kind als 
bedoeld in artikel 4 onderdeel b WWB, als de zorg aan de pleegouders 
is opgedragen en zij het kind feitelijk verzorgen. Daaraan doet niet af dat 
belanghebbende onveranderd het wettelijk gezag over het kind heeft, zij 
onderhoudsplichtig is en niet alleen de opgelegde onderhoudsbijdrage 
betaalt, maar ook andere kosten van haar zoon voor haar rekening neemt. 

(ECLI:NL:CRVB:2010:BO9010)

Artikel 4 onderdeel b PW

De CRvB geeft aan dat voor de vraag of een alleenstaande de volledige zorg 
heeft over een tot zijn last komend kind, bepalend is of hij feitelijk optreedt 
als hoofd van een eenoudergezin. De feitelijke verblijfplaats van het kind is 
daarbij niet van belang. De CRvB oordeelt dat belanghebbende ook na de 
opname van haar dochter feitelijk als hoofd van een eenoudergezin optreedt. 

Belanghebbende kan met betrekking tot haar dochter onverminderd 
alle beslissingen nemen die een ouder over zijn kind kan nemen. 
Belanghebbende heeft zelf besloten om gebruik te maken van 
crisisopvang en om haar dochter te laten behandelen in een kliniek. 
(ECLI:NL:CRVB:2012:BY8429)

Artikel 5. Bijstand en voorliggende voorziening

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Bijstand: algemene en bijzondere bijstand;
b. Algemene bijstand: de bijstand ter voorziening in de algemeen 

noodzakelijke kosten van het bestaan;
c. Bijstandsnorm: de op grond van paragraaf 3.2, op de belanghebbende 

van toepassing zijnde norm, verminderd met de op grond van paragraaf 
3.3, door het college vastgestelde verlaging;
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d. Bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, de individuele 
inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36, en de individuele studietoeslag, 
bedoeld in artikel 36b;

e. Voorliggende voorziening: elke voorziening buiten deze wet waarop 
de belanghebbende of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een 
beroep kan doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van 
specifieke uitgaven.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 34 

Onder bijstand wordt verstaan zowel de algemene bijstand als de 
bijzondere bijstand. 

De bijstandsnorm wordt geacht toereikend te zijn ter voorziening in de 
algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan, dat 
wil zeggen in de bestaanskosten die kunnen worden gerekend tot het 
op minimumniveau algemeen gangbare bestedingspatroon. Alleen in 
individuele bijzondere omstandigheden en waarbij sprake is van extra 
noodzakelijke bestaanskosten en niet kan worden volstaan met de norm 
en de toeslagen, dan kan er aanleiding zijn tot het verlenen van bijzondere 
bijstand. Bovenstaande geldt ook in het geval van personen die geen 
algemene bijstand ontvangen kunnen, indien zij onvoldoende financiële 
draagkracht hebben, voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

De begripsomschrijving brengt tot uitdrukking dat elke andere 
bestaansvoorziening voor deze wet, als sluitstukvoorziening, het karakter 
heeft van een voorliggende voorziening, die met voorrang op deze wet dient 
te worden toegepast. De bijstandsverlening is complementair ten opzichte 
van een voorliggende voorziening. Indien zich in het bereik of de werking 
van een voorliggende voorziening wijzigingen voordoen, dient de uitvoering 
van deze wet daarbij aan te sluiten.

Jurisprudentie

Artikel 5 onderdeel e PW

In artikel 39, eerste lid, van de Abw is bepaald dat de alleenstaande of 
het gezin recht heeft op bijzondere bijstand indien 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 
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deze kosten naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet kunnen 
worden voldaan uit de bijstandsnorm en de aanwezige draagkracht.

De Raad stelt voorop dat de Wet tegemoetkoming studiekosten (Wts) ten 
tijde in geding voor appellante, nu haar dochter als minderjarige volledig 
dagonderwijs volgde, een voorliggende voorziening in de zin van artikel 17 
van de Abw vormde. 

Daarbij neemt de Raad in aanmerking dat, blijkens de geschiedenis van de 
totstandkoming van artikel 17 van de Abw, de beantwoording van de vraag 
of een bepaalde voorziening kan worden aangemerkt als toereikend en 
passend niet alleen afhankelijk is van de omstandigheden en mogelijkheden 
in het individuele geval maar dat deze, in het kader van aard en doel 
van de betreffende voorziening, mede wordt bepaald door hetgeen naar 
maatschappelijk inzicht aanvaardbaar wordt geacht. 

Betreft het een voorziening op grond van een wettelijke regeling, dan zal de 
tekst van die regeling of de toelichting daarop dan wel het systeem ervan 
over het algemeen duidelijkheid verschaffen over de vraag of beoogd is 
daarmee een toereikende en passende voorziening te treffen (Kamerstukken 
II 1991/1992, 22 545, nr. 3, p. 124).(ECLI:NL:CRVB:2005:AS4803).

Artikel 6. Definities in verband met arbeidsinschakeling

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Nietuitkeringsgerechtigde: de persoon jonger dan de 

pensioengerechtigde leeftijd, die als werkloze werkzoekende staat 
geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
en die geen recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van 
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
of een uitkering op grond van deze wet of 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 Toeslagenwet, de Tijdelijke 
wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de 
Algemene nabestaandenwet dan wel een uitkering op grond van een 
regeling, die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt;

b. Arbeidsinschakeling: het verkrijgen van algemeen geaccepteerde 
arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a;

c. Sociale activering: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk 
zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als 
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arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige 
maatschappelijke participatie;

d. Startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 
7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie 
en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet 
onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in 
artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

e. Doelgroep loonkostensubsidie: personen als bedoeld in artikel 
7, eerste lid, onderdeel a, van wie is vastgesteld dat zij met 
voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk 
minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 
hebben, alsmede personen als bedoeld in artikel 10d, tweede lid;

f. Dienstbetrekking: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
dienstbetrekking;

g. Loonwaarde: vastgesteld percentage van het wettelijk minimumloon 
voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie 
behoort, verrichte arbeid 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 
loonkostensubsidie behoort.

2. De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de doelgroep 
loonkostensubsidie en de loonwaarde, bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen e en g. Deze regels bepalen in ieder geval:
a. De wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoort; en
b. De wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.

Artikel 6a. Gegevens

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder gegevens 
mede verstaan persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming 
persoonsgegevens.

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, tweede 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;
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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. 

§ 1.2. OPDRACHT GEMEENTE

Artikel 7. Opdracht college

1. Het college:
a. Ondersteunt bij arbeidsinschakeling:

1. Personen die algemene bijstand ontvangen,
2. Personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel 

b, 35, vierde lid, onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van 
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen tot het moment 
dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee 
aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt 
en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen 
loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend,

3. Personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid,
4. Personen met een nabestaanden of wezenuitkering op grond 

van de Algemene nabestaandenwet,
5. Personen met een uitkering op grond van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers,

6. Personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoor
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen, en

7. Nietuitkeringsgerechtigden en, indien het college daarbij het 
aanbieden van een voorziening, waaronder begrepen sociale 
activering gericht op arbeidsinschakeling, noodzakelijk acht, 
bepaalt en biedt deze voorziening aan;

b. Verleent bijstand aan personen hier te lande die in zodanige 
omstandig heden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de 
middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan 
te voorzien; en

c. Ontwikkelt beleid ten behoeve van het verrichten van een 
tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, en 
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voert dit uit, overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8a, 
eerste lid, onderdeel b;

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen 
met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

3. Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op personen:
a. Jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen;
b. Als bedoeld in artikel 41, vierde lid, die zich hebben gemeld om 

bijstand aan te vragen gedurende de vier weken na de melding, 
bedoeld in artikel 44; of

c. Aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een 
uitkering verstrekt, tenzij het betreft een persoon ten behoeve 
van wie loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend, 
tot het moment dat diens inkomen uit arbeid in dienstbetrekking 
gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon 
bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen 
loonkostensubsidie is verleend.

4. Het college kan de uitvoering van deze wet, behoudens de vaststelling 
van de rechten en plichten van de belanghebbende en de daarvoor 
noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden, door derden laten 
verrichten. Het college kan de in de eerste volzin bedoelde vaststelling 
en beoordeling mandateren aan bestuursorganen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 
gesteld met betrekking tot het tweede tot en met vierde lid.

6. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien het verlenen 
van bijstand op grond van artikel 47a, eerste lid, tot de taak van de 
Sociale verzekeringsbank behoort.

7. Het college en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
kunnen overeenkomen dat het college personen aan wie het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt, 
ondersteunt en aan die personen voorzieningen aanbiedt als bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel a.

8. Uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, door middel van artikel 10a is 
niet van toepassing op de persoon die jonger is dan 27 jaar.

9. Bij de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is artikel 
5 van de Wet sociale werkvoorziening van overeenkomstige toepassing.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 7

De gemeente is in medebewind verantwoordelijk voor de uitvoering van 
deze wet. Deze verantwoordelijkheid valt uiteen in een opdracht aan 
burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.
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Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de twee hoofdtaken van deze wet. 

Het gaat om het ondersteunen van personen die algemene bijstand ontvangen, 
van personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet 
(Anw) en nietuitkeringsgerechtigden, bij het verkrijgen van algemeen 
geaccepteerde arbeid. Bij deze ondersteuning zijn burgemeester en wethouders 
verantwoordelijk voor het bepalen en aanbieden van voorzieningen, indien 
dit naar hun oordeel noodzakelijk is voor de arbeidsinschakeling. Daarnaast 
gaat het om het verlenen van bijstand. Op grond van het tweede lid moeten 
burgemeester en wethouders bij het aanbieden van de voorzieningen 
samenwerken met de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) en het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). 

Deze bepaling is het spiegelbeeld van artikel 8 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).

In het eerste lid, onderdeel b, wordt tot uitdrukking gebracht dat burgemeester 
en wethouders verantwoordelijk zijn voor het verlenen van bijstand. 

Deze verantwoordelijkheid heeft betrekking op de sturing van de 
uitvoering, op het voeren van beleid en op de toepassing van discretionaire 
bevoegdheden bij de individuele gevalsbehandeling. Het vierde lid geeft 
aan welke uitvoeringstaken daarbij wel en niet aan derden kunnen worden 
uitbesteed. Onder derden wordt in dit verband niet verstaan personen 
die bijvoorbeeld via een uitzendonderneming of organisatieadviesbureau 
zijn ingehuurd, omdat de door hen verrichte werkzaamheden aangemerkt 
kunnen worden als werkzaamheden die door het bestuursorgaan zijn 
verricht. Indien de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie door de structurele 
inzet van ingehuurde krachten feitelijk wordt ontmanteld is materieel 
sprake van niet geoorloofde uitbesteding. De in het vierde lid opgenomen 
beperking heeft betrekking op alle rechten en plichten van belanghebbende. 

Jurisprudentie

Artikel 7 lid 1 PW

Ondersteuning arbeidsinschakeling: Aan het besluit ligt ten grondslag dat 
appellant heeft geweigerd algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. 
Geen sprake van een psychosociale problematiek, waardoor appellant niet 
in staat was het werkaanbod bij Apprenti te aanvaarden. Appellant is bij 
Apprenti een werkervaringsplaats aangeboden. Het gaat om een tijdelijk 
dienstverband, waarbij betrokkenen worden getraind door een werkcoach 
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op werknemersvaardigheden en intensief worden begeleid naar het vinden 
van regulier werk. 

Het werkaanbod bij Apprenti geldt niet als algemeen geaccepteerde 
arbeid, als bedoeld in artikel 9, eerste lid aanhef en onder a, van de PW. 
Het door appellant geweigerde werkaanbod bij Apprenti dient dan ook te 
worden aangemerkt als een op arbeidsinschakeling gerichte voorziening als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a, van de PW. Het besluit 
berust niet op een juiste grondslag. De Raad draagt het college op het 
gebrek in het besluit te herstellen (ECLI:NL:CRVB:2012:BW6563).

Uitbesteden kerntaken: De gemeente mag haar kerntaken bij de uitvoering 
van de bijstand, zoals de preventie van bijstandsfraude, niet uitbesteden 
aan een commercieel bedrijf. Deze kerntaken dienen binnen het publieke 
domein te worden uitgevoerd (ECLI:NL:CRVB:2014:2947)

Artikel 8. Verordeningen uitkeringen

1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot:
a. Het verlagen van de bijstand, bedoeld in artikel 18, tweede lid en de 

periode van de verlaging van de bijstand, bedoeld in artikel 18, vijfde 
en zesde lid;

b. Het verlenen van een individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36;
c. Het verlenen van een individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 36b;
d. Het verlagen van de bijstand, bedoeld in artikel 9a, twaalfde lid.

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben voor zover het gaat om het 
eerste lid, onderdeel b, in ieder geval betrekking op de hoogte van de 
individuele inkomenstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven 
aan de begrippen langdurig en laag inkomen.

3. De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben voor zover het gaat om het 
eerste lid, onderdeel c, in ieder geval betrekking op de hoogte en de 
frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 7 en 30

De gemeenteraad heeft in deze de verantwoordelijkheid die voortvloeit 
uit de grotere beleidsruimte die gemeenten krijgen in deze wet, zowel wat 
betreft de invulling van het reïntegratiebeleid als wat betreft de invulling van 
de rechten en plichten van de cliënt (afstemmingsartikel). 

Daarnaast worden gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de wet. 
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Dit brengt met zich mee dat de gemeenteraad, mede met het oog op 
de rechtszekerheid van de cliënt, het eigen gemeentelijk beleid in een 
verordening moet vastleggen.

De gemeenteraad zal haar eigen beleidsruimte zo veel mogelijk benutten ten 
aanzien van de aard en omvang van de in te zetten voorzieningen, de wijze 
waarop rekening wordt gehouden met de combinatie van arbeid en zorg, de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan een evenredige benadering van 
doelgroepen en de wijze waarop de afstemming wordt ingekaderd.

Jurisprudentie

Artikel 8 lid 1 sub a PW

De Raad stelt voorop dat voor een bijstandsgerechtigde uit de verordening 
zelf duidelijk moet blijken welke gevolgen door het college aan zijn 
gedraging kunnen worden verbonden. De toelichting is niet de plaats 
waar de criteria moeten worden opgenomen. Deze is hooguit bedoeld 
om de in de verordening opgenomen criteria te verduidelijken. In artikel 
6 van de Verordening 2013 ontbreken de criteria om het onderscheid te 
maken tussen een lichte en een gewone verplichting en tussen het niet 
of onvoldoende nakomen van een dergelijke verplichting. Dit voert tot de 
conclusie dat de gemeenteraad met artikel 6 van de Verordening 2013 
geen juiste uitvoering heeft gegeven aan de hem in het kader van artikel 
8 van de WWB toegekende verordenende bevoegdheid. Het standpunt 
van appellant dat deze criteria in de toelichting op de Verordening 2013 
voldoende zijn omschreven, leidt dan ook niet tot een andere conclusie, nog 
daargelaten dat ook de toelichting, hoewel uitgebreider dan de toelichting 
bij de Tweede wijziging van Verordening 2009, nog steeds onvoldoende 
onderscheid aanbrengt tussen de lichte en gewone verplichting en tussen 
het niet of onvoldoende nakomen van een verplichting. Nu de Verordening 
2013 derhalve onvoldoende criteria bevat om de hoogte en de duur van de 
verlaging van de algemene bijstand te kunnen vaststellen, betekent dit dat 
artikel 6 van de Verordening 2013 in zijn geheel verbindende kracht mist 
(ECLI:NL:CRVB:2015:422). 

Benadelingsbedrag: De hoogte van het benadelingsbedrag is niet altijd 
bepaalbaar. Bij de aanvraag om bijstand staat niet op voorhand vast 
hoelang degene die bijstand aanvraagt een beroep zal doen op bijstand en 
daarom kan de hoogte van het benadelingsbedrag niet al bij de aanvraag 
worden bepaald (ECLI:NL:CRVB:2015:2236).
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Artikel 8a. Verordeningen re-integratievoorzieningen en tegenprestatie

1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot:
a. Het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van 

voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, bedoeld in artikel 7, 
eerste lid, onderdeel a, en artikel 10, eerste lid;

b. Het opdragen van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, onderdeel c;

c. De scholing of opleiding, bedoeld in artikel 10a, vijfde lid;
d. De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid;
e. Het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving, 

bedoeld in artikel 10b.
2. De regels, bedoeld in het eerste lid, bepalen in ieder geval:

a. Onder welke voorwaarden welke personen, bedoeld in artikel 
7, eerste lid, onderdeel a, en werkgevers van deze personen 
in aanmerking komen voor in de verordening te omschrijven 
voorzieningen en hoe deze rekening houdend met omstandigheden, 
zoals de zorgtaken, en het feit, dat die persoon tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort of gebruik maakt van de voorziening 
beschut werk, bedoeld in artikel 10b, of een andere structurele 
functionele beperking heeft, evenwichtig over deze personen worden 
verdeeld;

b. Welke regels gelden voor het aanbod van scholing of opleiding en 
voor de premie indien onbeloonde additionele werkzaamheden 
worden verricht als bedoeld in artikel 10a waarbij die regels voor de 
premie in ieder geval betrekking hebben op de hoogte van de premie 
in relatie tot de armoedeval.

Artikel 8b. Regels bestrijding misbruik

De gemeenteraad stelt in het kader van het financiële beheer bij verordening 
regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand 
alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Artikel 8c. Gemeentelijke samenwerking

1. Indien bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig is 
overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld 
in artikel 8 van die wet, treedt dat bestuur voor de toepassing van deze 
wet, met uitzondering van paragrafen 7.1 en 7.3, in de plaats van de 
betrokken colleges.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden worden 
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aangewezen waarbinnen colleges met het oog op de samenhangende 
uitvoering van de aan de colleges en de gemeenteraden bij of krachtens 
deze wet en andere wetten opgedragen taken samenwerken, uitsluitend 
indien de noodzakelijke samenwerking in deze gebieden ontbreekt en 
nadat Onze Minister op overeenstemming gericht overleg heeft gevoerd 
met de betrokken colleges. Bij die maatregel kunnen regels worden 
gesteld over de vorm van samenwerking.

3. De voordracht voor de maatregel wordt gedaan door Onze Minister, 
in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Deze voordracht wordt niet gedaan dan nadat het 
ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de 
gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de 
bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van 
Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het 
ontwerp aan de beide kamers der StatenGeneraal overgelegd.

Artikel 8d. Plan gemeenteraad

De gemeenteraad stelt periodiek een pan vast omtrent de wijze waarop het 
college uitvoering al geven aan het op 13 december 2006 te New York tot 
stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
(Trb. 2007, 169).

HOOFDSTUK 2. RECHTEN EN PLICHTEN

§ 2.1. ARBEIDSINSCHAKELING EN TEGENPRESTATIE

Artikel 9. Verplichtingen

1. De belanghebbende van 18 jaar of ouder doch jonger dan de pensioen
gerechtigde leeftijd is, vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 
44, tweede lid, verplicht:
a. Naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen 

gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 
7, eerste lid, onderdeel a, te verkrijgen, deze te aanvaarden en te 
behouden, waaronder begrepen registratie als werkzoekende bij het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, indien hem daartoe 
het recht toekomt op grond van artikel 30b, eerste lid, van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

b. Gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening, 
waaronder begrepen sociale activering, gericht op arbeids inschakeling, 
alsmede mee te werken aan een onderzoek naar zijn mogelijkheden 
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tot arbeidsinschakeling en, indien van toepassing, mee te werken 
aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak 
als bedoeld in artikel 44a;

c. Naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde 
maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden 
verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden 
tot verdringing op de arbeidsmarkt.

2. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan het college in 
individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van een verplichting 
als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c. Zorgtaken kunnen 
als dringende redenen worden aangemerkt, voorzover hiermee geen 
rekening kan worden gehouden door middel van een voorziening als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a.

3. Indien bijstand wordt verleend aan gehuwden gelden de verplichtingen, 
bedoeld in het eerste lid, voor ieder van hen.

4. De verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden geldt 
voor de alleenstaande ouder met kinderen tot 12 jaar slechts nadat het 
college zich genoegzaam heeft overtuigd van de beschikbaarheid van 
passende kinderopvang, de toepassing van voldoende scholing en de 
belastbaarheid van de betrokkene.

5. De verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, zijn 
niet van toepassing op de belanghebbende die volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen.

6. De belanghebbende is verplicht zich te onthouden van zeer ernstige 
misdragingen jegens de met de uitvoering van deze wet belaste 
personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.

7. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is niet van 
toepassing op de alleenstaande ouder die in het bezit is van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 9a, eerste lid.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 5-6

De belanghebbende is, om in aanmerking te komen voor een 
bijstandsuitkering, verplicht naar vermogen arbeid te verkrijgen en te 
aanvaarden. Voor zover burgemeester en wethouders het noodzakelijk 
vinden om daarbij ondersteuning te bieden, dient de belanghebbende 
daarvan gebruik te maken.

Hiertegenover staat dat hij in dat geval ook een aanspraak heeft op een 
dergelijke ondersteuning, overeenkomstig de gemeentelijke verordening.
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Er wordt aandacht besteed aan: voorzieningen, gesubsidieerd werk (als 
specifieke voorziening), werken met behoud van uitkering, de aanspraak 
en de verordening, alsmede de arbeidsverplichting en de mogelijkheden 
tot ontheffing daarvan. Iedereen heeft de verplichting om naar vermogen 
algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. 

Door geen beperkende voorwaarden te stellen aan aard en omvang van het 
werk en aan de aansluiting op opleiding en ervaring, wordt bereikt dat een 
eventueel beroep op inkomensondersteuning zo kort mogelijk is. 

Er moet rekening gehouden worden met de individuele mogelijkheden van 
de persoon in verband met gezondheid en belastbaarheid. 

Wanneer voor een persoon betaalde arbeid nog niet aan de orde is, dient 
deze gebruik te maken van door de gemeente aangeboden voorzieningen 
gericht op arbeidsinschakeling (reïntegratieverplichting). Er worden geen 
nadere voorwaarden gesteld aan de invulling door de gemeente van de 
reïntegratieverplichting zodat optimaal maatwerk mogelijk is.

Jurisprudentie

Artikel 9 lid 1 sub a PW

Verplichting mee te werken aan de in artikel 9, eerste lid, aanhef en onder 
b, van de PW, bedoelde voorzieningen gericht op de arbeidsinschakeling. 
De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat het college met 
inachtneming van de beschikbare medische gegevens heeft kunnen 
besluiten appellant niet verdergaand te ontheffen van de in artikel 9, eerste 
lid, van de PW genoemde verplichtingen (ECLI:NL:CRVB:2013:1186)

De uit artikel 9 lid 1 sub a PW voortvloeiende verplichting tot registratie als 
werkzoekende bij het CWI [UWV] is niet slechts een eenmalige verplichting, 
bijvoorbeeld bij aanvang van de verlening van de bijstand, maar ook een 
verplichting om die inschrijving te continueren, in ieder geval zolang de 
verlening van de bijstand voortduurt en geen ontheffing van de onderhavige 
verplichting is verleend. (ECLI:NL:CRVB:2009:BH0975).

Artikel 9 lid 1 sub b PW

Voorziening gericht op de arbeidsinschakeling: De Raad stelt dat het 
niet aan de betrokkene maar aan het college is om te bepalen welke re
integratievoorziening voor de betrokkene is aangewezen om het uiteindelijk 
beoogde doel (arbeidsinschakeling) te bereiken. 
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Wel is vereist dat het college maatwerk levert en de voorziening het 
resultaat is van een zorgvuldige, op de persoon toegesneden, afweging. 
Het college dient voorts aan de betrokkene kenbaar te maken waaruit 
de voorziening concreet bestaat, waarom deze voorziening, gelet op de 
individuele feiten en omstandigheden, is aangewezen en welk tijdspad 
wordt gevolgd (ECLI:NL:CRVB:2011)

Maatregelen wegens niet nakomen van reintegratieverplichting. 
Ziekmelding. Niet willen aanvragen van verklaring omtrent gedrag. 

Appellant is kwaad dat hij buiten moet werken en heeft de boel weer op 
stelten gezet. 

Zijn voorman heeft hem naar de Bisschopstraat gebracht met alleen de 
mededeling dat deze heer eens geleerd moet worden te werken. [appellant]: 
“Je dacht toch zeker niet dat ik met dit weer buiten ga werken. Ik meld me 
bij deze ziek”. Ik heb hem gezegd dat ik zijn ziekmelding niet accepteer, 
maar daar had hij geen boodschap aan. Daarop is hij weg gefietst. (…).”

De rechtbank heeft het beroep tegen bestreden besluit gegrond verklaard, 
het bestreden besluit vernietigd en bepaald dat de rechtsgevolgen van het 
vernietigde besluit in stand worden gelaten. Hiertoe heeft de rechtbank 
 samengevat  overwogen dat het dagelijks bestuur voldoende heeft 
gemotiveerd dat de werkfitstage bij Defensie onderdeel is van de re-
integratievoorziening van BBD. Doordat appellant heeft geweigerd een VOG 
aan te vragen, is hij niet in aanmerking gekomen voor een werkfitstage. 
Hierdoor heeft hij niet meegewerkt aan een reintegratievoorziening 
(ECLI:NL:CRvB:2015:3372)

Artikel 9 lid 1 sub c PW

Tegenprestatie: Gelet op de bedoeling van de wetgever is met een aanbod 
van werkzaamheden voor 32 uur per week de grens van een tegenprestatie 
overschreden. Uit de overeenkomst moet duidelijk blijken om welke 
tegenprestatie het gaat. 

Bij het aanbod moet rekening worden gehouden met de individuele 
omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde. Een aanbod om 32 
uur per week als algemeen medewerker te worden aangesteld kan 
niet als een tegenprestatie naar vermogen worden aangemerkt. Uit de 
overeenkomst moet duidelijk blijken om welke tegenprestatie het gaat 
(ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).
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Artikel 9 lid 2 PW

Tijdelijke ontheffing: Mag het college betrokkene voor de duur van vijf jaar, 
ontheffing van de sollicitatieverplichting verlenen als bedoeld in artikel 
9 lid 1 sub a PW? Volgens vaste rechtspraak is bijstandsverlening erop 
gericht degenen die daartoe in staat zijn te stimuleren om betaald werk te 
vinden en dat voor degenen die dat nog niet kunnen, wordt gezocht naar 
mogelijkheden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Mede gelet op de in artikel 18 lid 1 PW neergelegde opdracht aan het 
college tot afstemming van aan de bijstand verbonden verplichtingen, 
zal bij heronderzoeken dan ook periodiek moeten worden bezien of, en 
zo ja in hoeverre, er aanleiding is om tot arbeidsinschakeling strekkende 
verplichtingen (opnieuw) aan de bijstand te verbinden of om voor een 
bepaalde periode verleende ontheffing van deze verplichtingen voort te 
zetten, in te trekken of te wijzigen. 

Een besluit om deze verplichtingen voorgoed niet aan betrokkene 
op te leggen of om zonder tijdsbepaling ontheffing te verlenen van 
verplichtingen gericht op inschakeling in de arbeid, zou daarmee in strijd 
zijn. Daarin ligt besloten dat een ontheffing voor de tijdsduur van vijf 
jaar, zoals door betrokkene is beoogd, evenzeer haaks zou staan op de 
uitgangspunten en de doelstelling van de PW (ECLI:NL:CRVB:2015:2890) 
en (ECLI:NL:CRVB:2014).

Artikel 9 lid 4 PW

Verlaging bijstandsuitkering met 100%, omdat appellante heeft geweigerd 
passende arbeid in een sokkenfabriek te aanvaarden. Ze wil het kind 
zelf opvangen na schooltijd: De enkele omstandigheid dat betrokkene 
een alleenstaande ouder is van een kind van 7 jaar en dat zij haar kind 
na schooltijd zelf wil opvangen vormt geen dringende reden om haar te 
ontheffen van de arbeidsverplichtingen. (ECLI:NL:CRVB:2011:BR3288). 

Artikel 9 lid 6 PW

Verbaal: In het gemeentelijk beleid is vastgelegd dat indien een betrokkene 
zich verbaal zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn ambtenaren 
onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering 
van de PW, dat een reden is om de uitkering te verlagen. 

Betrokkene heeft zich tegenover zijn consulente verbaal zeer ernstig 
misdragen met de woorden “vieze vuile heks” (ECLI:NL:CRVB:2014:1971).
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Artikel 9a. Ontheffing plicht tot arbeidsinschakeling alleenstaande ouders

1. Onverminderd artikel 9, tweede lid, verleent het college aan een 
alleenstaande ouder die de volledige zorg heeft voor een tot zijn last 
komend kind tot vijf jaar op diens verzoek ontheffing van de verplichting, 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a.

2. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt eenmalig verleend.
3. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet verleend voor zover 

uit houding en gedragingen van de alleenstaande ouder ondubbelzinnig 
blijkt dat deze de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onderdeel b, niet wil nakomen.

4. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, geldt zolang het jongste kind 
van de alleenstaande ouder de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt. 
Onverminderd de eerste zin geldt de ontheffing gedurende ten hoogste 
vijf jaar. Op deze periode worden in mindering gebracht de periode, 
dan wel perioden, waarin de alleenstaande ouder in de voorgaande 
woonplaats, dan wel in de voorgaande woonplaatsen, gebruik heeft 
gemaakt van de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, alsmede de 
periode, dan wel perioden, waarin toepassing is gegeven aan artikel 17, 
vierde lid, van de Wet investeren in jongeren.

5. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt, indien de volledige duur 
van vijf jaar nog niet volledig is benut:
a. Van rechtswege opgeschort, met ingang van de datum waarop het 

jongste kind de leeftijd van vijf jaar bereikt;
b. Van rechtswege opgeschort indien niet langer recht op bijstand 

bestaat;
c. Door het college opgeschort op een daartoe strekkend verzoek van 

de alleenstaande ouder aan wie de ontheffing, bedoeld in het eerste 
lid, is verleend; of

d. Door het college ingetrokken indien uit houding en gedragingen 
van de alleenstaande ouder ondubbelzinnig blijkt dat hij zijn 
verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, niet wil 
nakomen.

6. Op een daartoe strekkend verzoek van de alleenstaande ouder met 
een kind tot vijf jaar beëindigt het college een opschorting als bedoeld 
in het vijfde lid, onderdelen a tot en met c, indien de daarin genoemde 
omstandigheden niet langer van toepassing zijn.

7. Het college stelt binnen zes maanden na ontvangst van het verzoek, 
bedoeld in het eerste lid, een plan van aanpak op voor de invulling van 
de voorziening, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, voor de 
alleenstaande ouder aan wie een ontheffing is verleend als bedoeld in 
het eerste lid.

8. Het college verricht na het opstellen van het plan van aanpak, bedoeld 
in het zevende lid, iedere zes maanden een heronderzoek naar de in 
het van toepassing zijnde plan van aanpak opgenomen voorziening, 
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bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b. Het heronderzoek strekt zich 
mede uit tot de naleving van de in het van toepassing zijnde plan van 
aanpak opgenomen voorziening. Het college beoordeelt tevens bij het 
verrichten van het heronderzoek of er aanleiding bestaat de voorziening 
te wijzigen.

9. Indien het heronderzoek, bedoeld in het achtste lid, daartoe aanleiding 
geeft stelt het college een gewijzigd plan van aanpak op.

10. Het college vult de voorziening, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel 
b, voor de alleenstaande ouder aan wie een ontheffing is verleend als 
bedoeld in het eerste lid en die niet beschikt over een startkwalificatie 
ten minste in met scholing of opleiding die de toegang tot de 
arbeidsmarkt bevordert, tenzij naar het oordeel van het college een 
dergelijke scholing of opleiding de krachten of bekwaamheden van de 
alleenstaande ouder te boven gaat.

11. Op verzoek van de alleenstaande ouder die beschikt over een 
startkwalificatie en aan wie een ontheffing is verleend als bedoeld in 
het eerste lid, vult het college de voorziening, bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onderdeel b, in met een opleiding in de beroepsopleidende 
leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs, die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert, tenzij 
naar het oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de 
krachten of bekwaamheden van de alleenstaande ouder te boven gaat.  

12. Het college verlaagt de bijstand overeenkomstig de verordening, 
bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, indien het college de 
ontheffing, bedoeld in het eerste lid, heeft ingetrokken op grond van het 
vijfde lid, onderdeel d.  
Van een verlaging wordt afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid 
ontbreekt.

Memorie van Toelichting

TK 2007-2008, 31 519, nr. 3, p. 19-21 

Een andere groep belanghebbenden is de groep met zorgtaken. Met 
zorgtaken wordt de zorg voor kinderen bedoeld. 

Om te voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt door een 
te lange afwezigheid uit het arbeidsproces en dat de uitstroomkansen 
verkleinen, dienen ook aan hen arbeidsverplichtingen te worden opgelegd. 

Bij de invulling van de arbeidsverplichtingen moet de gemeente rekening 
houden met een verantwoorde invulling van de combinatie werk en zorg. 
De gemeente is ook verantwoordelijk voor de voorzieningen die nodig zijn 
om deze combinatie daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zij moet in de 
verordening aangeven hoe daaraan invulling wordt gegeven.
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Eventueel aanwezige belemmeringen om deelname aan arbeid te realiseren, 
kunnen worden weggenomen door het aanbieden van voorzieningen. 
Toch kunnen zich bij uitzondering tijdelijk situaties voordoen dat ook 
voorzieningen niet toereikend zijn om de aanwezige belemmeringen 
geheel of gedeeltelijk op te heffen. In deze situaties dienen burgemeester 
en wethouders de op te leggen verplichtingen aan te passen aan de 
mogelijkheden die de betrokkene nog wel heeft (artikel 9, tweede lid). 
Medische belemmeringen zijn dus als zodanig geen aanleiding voor een 
ontheffing. Om een juiste, individuele beoordeling te garanderen, verdient 
het aanbeveling zoveel mogelijk gebruik te maken van adviezen van 
onafhankelijke, externe deskundigen. 

Toelichting

Geen ontheffing: 

Ontheffing wordt niet verleend als de alleenstaande ouder zijn baan opzegt 
om voor de kinderen te zorgen. In dat geval is sprake van verwijtbare 
werkloosheid, waarvoor de uitkering op grond van het maatregelenbeleid 
kan worden verlaagd. Ook wordt geen ontheffing verleend als uit houding 
en gedrag blijkt dat de alleenstaande ouder niet wil voldoen aan de 
verplichting om gebruik te maken van door de gemeente aangeboden 
voorzieningen die de kans op werk vergroten.

Eenmalige ontheffing en opschorting: 

De ontheffing is eenmalig en duurt maximaal 5 jaar. Binnen die periode kan 
opschorting van de ontheffing worden verleend. De periode hoeft dus niet 
een aaneengesloten periode te zijn.

Voorbeeld: bijstand wordt verleend aan een alleenstaande ouder met kind 
van 2 jaar. Ouder vraagt om ontheffing. Die kan worden verleend totdat 
het kind 5 jaar wordt. Dan is 3 jaar van de ontheffing gebruik gemaakt. 
Op dat moment wordt de ontheffing van rechtswege opgeschort en de 
alleenstaande ouder krijgt de verplichtingen opgelegd om werk te zoeken 
en te aanvaarden. 

Als er een 2e kind wordt geboren, kan de ouder vragen om ontheffing van 
de arbeidsplicht voor de resterende periode van 2 jaar. Dit betekent dat als 
dat 2e kind 2 jaar wordt, de ouder op dat moment opnieuw de verplichting 
wordt opgelegd om werk te zoeken en te aanvaarden. Dan is ook de 
volledige ontheffingsperiode van 5 jaar benut.
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Artikel 10. Aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling

1. Personen die algemene bijstand ontvangen, personen als 
bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, 
onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen tot het moment dat het inkomen 
uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten 
jaren ten minste het minimumloon bedraagt, personen met een 
nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet 
en nietuitkeringsgerechtigden hebben, overeenkomstig de 
verordening, bedoeld in artikel 8a, aanspraak op ondersteuning 
bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college 
noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling, 
waaronder persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de 
aan die persoon opgedragen taken, indien die persoon zonder die 
ondersteuning niet in staat zou zijn die taken te verrichten.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op personen die 
vanwege een voorziening gericht op arbeidsinschakeling niet tot een van 
de groepen, bedoeld in het eerste lid, behoren.

3. Artikel 40, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 10a. Participatieplaatsen

1. Het college kan ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, onderdeel 
a, degene die algemene bijstand ontvangt en voor wie de kans op 
inschakeling in het arbeidsproces gering is en die daardoor vooralsnog 
niet bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, onbeloonde additionele 
werkzaamheden laten verrichten gedurende maximaal twee jaar.

2. Onder additionele werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden 
primair op de arbeidsinschakeling gerichte werkzaamheden verstaan die 
onder verantwoordelijkheid van het college in het kader van deze wet 
worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, en die niet 
leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

3. Voor de termijn van twee jaar, bedoeld in het eerste lid, worden 
werkzaamheden, verricht in het kader van een andere voorziening als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, voor maximaal zes maanden 
buiten beschouwing gelaten indien er naar het oordeel van het college 
een reëel uitzicht is op een dienstbetrekking bij degene bij wie de 
werkzaamheden worden verricht van dezelfde of grotere omvang die 
aanvangt tijdens of aansluitend op die zes maanden.

4. Voor de termijn van twee jaar, bedoeld in het eerste lid, worden werkzaam
heden verricht voor 1 januari 2007, buiten beschouwing gelaten.

5. Het college biedt aan degene die op grond van dit artikel additionele 
werkzaamheden verricht en die niet beschikt over een startkwalificatie na 
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een periode van zes maanden na aanvang van die werkzaamheden een 
voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan in de vorm van scholing 
of opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert, tenzij naar het 
oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de krachten of 
bekwaamheden van de belanghebbende te boven gaat. Geen scholing of 
opleiding wordt aangeboden indien scholing of opleiding naar het oordeel 
van het college niet bijdraagt aan vergroting van de kans op inschakeling 
in het arbeidsproces van belanghebbende.

6. Het college verstrekt aan belanghebbende, telkens nadat hij gedurende zes 
maanden op grond van dit artikel additionele werkzaamheden heeft verricht, 
een premie als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel j, indien hij naar 
het oordeel van het college in die zes maanden voldoende heeft mee gewerkt 
aan het vergroten van zijn kans op inschakeling in het arbeidsproces.

7. Indien het college en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
zijn overeengekomen dat artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van 
toepassing is op een persoon aan wie het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt, dient bij de 
toepassing van het eerste lid voor «algemene bijstand» te worden 
gelezen: uitkering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

8. Met betrekking tot degene die op grond van het eerste lid additionele 
werkzaamheden verricht, beoordeelt het college na een periode 
van negen maanden na de aanvang van die werkzaamheden of de 
toepassing van dit artikel zijn kans op inschakeling in het arbeidsproces 
heeft vergroot. Indien dat niet het geval is wordt het verrichten van 
de additionele werkzaamheden twaalf maanden na aanvang van die 
werkzaamheden beëindigd.

9. Met betrekking tot degene die op grond van het eerste lid additionele 
werkzaamheden verricht, beoordeelt het college voor afloop van de 
termijn van twee jaar, bedoeld in het eerste lid, of de voortzetting 
daarvan met het oog op in de persoon gelegen factoren zijn kans op 
inschakeling in het arbeidsproces aanmerkelijk verbetert.  
 
Indien dat het geval is, kan het college de termijn van twee jaar 
verlengen met een jaar, onder de voorwaarde dat de belanghebbende 
in het derde jaar in een andere omgeving andere additionele 
werkzaamheden verricht dan die hij in de eerste twee jaar heeft verricht.

10. Indien de termijn van twee jaar is verlengd op grond van het negende lid, 
beoordeelt het college voor afloop van het derde jaar of de voortzetting 
daarvan met het oog op in de persoon gelegen factoren zijn kans op 
inschakeling in het arbeidsproces aanmerkelijk verbetert. Indien dat het 
geval is, kan het college de termijn nogmaals verlengen met een jaar.
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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 
aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering 
verstrekt, 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 uitsluitend op verzoek van een persoon als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet of een persoon 
aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering 
verstrekt 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 ten minste 
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.

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.
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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 StatenGeneraal 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.

Toelichting

Het streven van het kabinet is een arbeidsmarkt die plaats biedt aan 
iedereen met arbeidsvermogen en bij voorkeur in een zo regulier mogelijke 
setting. Arbeidsparticipatie zorgt namelijk voor financiële en economische 
zelfstandigheid, draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde en levert een 
bijdrage aan de sociale cohesie en de economie. 

Op 21042016 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) bestuurlijke afspraken gemaakt met sociale 
partners, gemeenten, de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) 
en het UWV om de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) verder te vereenvoudigen. 

Het gaat om met elkaar samenhangende maatregelen te regelen 
zoals; gemeenten verplichten om beschutte werkplekken te realiseren, 
het mogelijk maken van toegang tot het doelgroepregister van de 
banenafspraak nadat met een gevalideerde loonwaardemeting op de 
werkplek is vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon 
(WML) kan verdienen (de ‘Praktijkroute’) en het afschaffen van de 
herbezettingsvoorwaarde. Over de verbondenheid van deze drie 
maatregelen is in een Bestuurlijk Overleg met de VNG op 21062016 
verder gesproken. Afgesproken is dat de drie maatregelen tegelijkertijd en in 
samenhang worden gepresenteerd en ingevoerd.

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, tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort.

2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan slechts 
eenmaal per twaalf maanden worden ingediend.
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Artikel 10d. Loonkostensubsidie

1. Indien een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan 
met een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, 
verleent het college loonkostensubsidie aan de werkgever:
a. Met inachtneming van het vierde lid, nadat het college eerst 

de loonwaarde van die persoon heeft vastgesteld en de 
dienstbetrekking tot stand komt, dan wel

b. Met inachtneming van het vijfde lid, nadat het college in overleg 
met de werkgever heeft vastgesteld dat de vaststelling van 
de loonwaarde van die persoon achterwege kan blijven en de 
dienstbetrekking tot stand komt.

2. Indien een werkgever reeds een dienstbetrekking is aangegaan 
met een persoon die met voltijdse arbeid niet in staat blijkt tot het 
verdienen van het wettelijk minimumloon doch wel mogelijkheden 
tot arbeidsparticipatie heeft en die in de periode van zes maanden 
voorafgaande aan de dienstbetrekking deelnam aan:
a. Het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 10f van de Wet op   het 

voortgezet onderwijs,
b. Het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de Wet 

op de expertisecentra, of
c. De entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2., onderdeel a,    van 

de Wet educatie en beroepsonderwijs, stelt het college op diens 
aanvraag in aanvulling op artikel 7 de loonwaarde van die persoon 
vast en verleent het college de loonkostensubsidie, met in 
achtneming van het vierde lid, aan de werkgever.

3. Het eerste en tweede lid is niet van toepassing indien de arbeid wordt 
verricht in een dienstbetrekking als bedoeld in de artikelen 2 en 7 van de 
Wet sociale werkvoorziening.

4. De hoogte van de loonkostensubsidie, bedoeld in het eerste 
lid, onderdeel a, en het tweede lid, is het verschil tussen het 
wettelijk minimumloon vermeerderd met de aanspraak op 
vakantiebijslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag en de loonwaarde van die persoon 
vermeerderd met de voor die persoon naar rato van de loonwaarde 
rechtens geldende vakantiebijslag, maar is ten hoogste 70 procent van 
het totale bedrag van het wettelijk minimumloon en de aanspraak op 
vakantiebijslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, vermeerderd met een bij ministeriële regeling 
vastgestelde vergoeding voor werkgeverslasten. De loonkostensubsidie 
wordt naar evenredigheid verminderd, indien de overeengekomen 
arbeidsduur korter is dan de normale arbeidsduur, bedoeld in artikel 12 
van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
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5. De hoogte van de loonkostensubsidie, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, bedraagt gedurende een periode van maximaal de 
eerste zes maanden van de dienstbetrekking 50 procent van het 
totale bedrag van het wettelijk minimumloon en de aanspraak op 
vakantiebijslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, vermeerderd met een bij ministeriële regeling 
vastgestelde vergoeding voor werkgeverslasten.  
 
Over het tijdvak na die periode stelt het college de loonwaarde vast  
en verleent het college loonkostensubsidie met inachtneming van  
het vierde lid.  
 
De loonkostensubsidie wordt naar evenredigheid verminderd, 
indien de overeengekomen arbeidsduur korter is dan de normale 
arbeidsduur, bedoeld in artikel 12 van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

6. Het college bepaalt na aanvang van de dienstbetrekking bij toepassing 
van het vierde lid ambtshalve in overleg met de persoon en met de 
werkgever wanneer de loonwaarde opnieuw wordt vastgesteld en past, 
indien de hoogte van de loonwaarde is gewijzigd, de hoogte van de 
loonkostensubsidie aan.

7. Het college stelt na aanvang van de dienstbetrekking de hoogte van de 
loonkostensubsidie ambtshalve opnieuw vast met ingang van 1 januari 
van het kalenderjaar in overeenstemming met de ontwikkeling van 
het wettelijk minimumloon in het voorafgaande jaar en de aanspraak 
op vakantiebijslag op grond van artikel 15 van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag en de vergoeding voor werkgeverslasten, 
bedoeld in het vierde en vijfde lid.

8. Het eerste en tweede lid zijn niet langer op een persoon van toepassing, 
vanaf het moment dat is vastgesteld dat die persoon niet tot de 
doelgroep loonkostensubsidie behoort.

9. Indien het college loonkostensubsidie als bedoeld in dit artikel verleent, 
verleent het ten aanzien van dezelfde dienstbetrekking geen andere 
subsidie voor de loonkosten.

10. Indien een persoon in een dienstbetrekking waarbij loonkostensubsidie 
als bedoeld in dit artikel wordt verleend zijn woonplaats verplaatst naar 
een andere gemeente, wordt gedurende die dienstbetrekking onder 
college in dit artikel verstaan het college dat op grond van het eerste of 
tweede lid de loonkostensubsidie verleende.

11. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]
12. Het college verstrekt geen loonkostensubsidie met betrekking tot 

perioden waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29b 
van de Ziektewet.
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Artikel 10da. Aanspraak op begeleiding op de werkplek

Personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie hebben 
aanspraak op begeleiding op de werkplek.

Artikel 10e. Lagere regelgeving

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 
gesteld met betrekking tot de artikelen 6, 10b, 10c en 10d.

Artikel 10f. Ondersteuning bij leer-werktrajecten

In aanvulling op artikel 7 kan het college ondersteuning aanbieden aan 
personen ten aanzien van wie het college van oordeel is dat een leer
werktraject geboden is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het 
volgen van een leerwerktraject en het personen betreft:

a. Van 16 of 17 jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in 
de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd; of

b. Van 18 tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 

§ 2.2. BIJSTAND

Artikel 11. Rechthebbenden

1. Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in 
zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over 
de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te 
voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege.

2. Met de Nederlander, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de hier 
te lande woonachtige vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf 
houdt in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de 
Vreemdelingenwet 2000, met uitzondering van de gevallen, bedoeld in 
artikel 24, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere hier te lande 
woonachtige vreemdelingen dan de in het tweede lid bedoelde voor de 
toepassing van deze wet met een Nederlander gelijk worden gesteld:
a. Ter uitvoering van een verdrag dan wel van een besluit van een 

volkenrechtelijke organisatie, of
b. Indien zij, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van 

artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 
2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 
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8, onderdeel g of h, van die wet en zij aan de in die algemene 
maatregel van bestuur gestelde voorwaarden voldoen.

4. Het recht op bijstand komt de echtgenoten gezamenlijk toe, tenzij een 
van de echtgenoten geen recht op bijstand heeft.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 2

In overeenstemming met de Grondwet (artikel 20, derde lid) wordt gesproken 
van een recht op bijstand van overheidswege. Het recht op bijstand van 
iedere burger impliceert de plicht van de overheid in voorkomende gevallen 
bijstand te verlenen. Deze plicht rust op burgemeester en wethouders, aan 
wie de uitvoering van deze wet in medebewind is opgedragen. Het recht op 
bijstand vindt zijn begrenzing in het begrip «noodzakelijke kosten van het 
bestaan». De eindverantwoordelijkheid die de overheid op zich neemt voor 
de voorziening in het bestaan van haar onderdanen in het geval alle andere 
bestaansmogelijkheden tekort schieten, kan niet verder strekken dan het 
voorzien in het noodzakelijke. 

Welke kosten van het bestaan als noodzakelijk dienen te worden 
aangemerkt is in belangrijke mate afhankelijk van de omstandigheden en 
mogelijkheden van persoon of gezin. 

Een volledige objectivering van het centrale begrip noodzakelijke kosten van 
het bestaan is dan ook niet mogelijk. De uitvoerende verantwoordelijkheid 
van burgemeester en wethouders brengt mee dat dit college in 
voorkomende gevallen beoordeelt of bepaalde kosten, gelet op het 
specifieke geval, al dan niet als noodzakelijk zijn aan te merken. 

Niet de belanghebbende zelf, doch de gemeentelijke overheid oordeelt dus 
over de noodzaak van bepaalde kosten.

In verband met de Koppelingswet hebben naast Nederlanders ook diegenen 
die aan een Nederlander gelijk zijn gesteld recht op bijstand. Dit zijn alle 
vreemdelingen die in Nederland rechtmatig verblijf houden in de zin van 
artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000. 
Een vreemdeling zonder geldige verblijfstitel heeft geen recht op algemene 
en/of bijzondere bijstand volgens artikel 11, lid 2 van de Participatiewet, 
rechthebbenden. De “algemene uitzondering “ in artikel 16, “zeer dringende 
redenen”, is niet van toepassing op vreemdelingen zonder geldige 
verblijfstitel. Dit blijkt uit artikel 16, lid 2 Participatiewet.

Het recht op overheidsprestaties (waaronder bijstand) ontstaat door 
verlening van de verblijfstitel (besluit IND over de aangevraagde 
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vergunning). Een vreemdeling met een verblijfstitel, die zich voldoende 
kan identificeren, heeft recht op bijstand, ook als er (nog) geen pasje 
is. De verblijfsstatus kan met andere documenten worden aangetoond. 
Voorwaarde is wel de verificatie van de verblijfsstatus door vergelijking met 
de code in de Basisregistratie Personen (BRP).

Onder rechthebbenden vallen ook de EU/EER onderdanen die over een 
EUverblijfsrecht beschikken. Voor een verblijf korter dan zes maanden is 
er geen bestaande Europese regelgeving. Er heeft zich wel jurisprudentie 
ontwikkeld op het gebied van werkzoekenden. Deze kunnen gedurende 
zes maanden werk zoeken. De EU/EER onderdaan die in Nederland verblijft 
gedurende de vrije periode mag hier verblijven zonder document. In zijn 
paspoort wordt een sticker geplakt. Op het moment dat hij ten laste komt 
van de Staat of van andere openbare lichamen gaat zijn verblijfsrecht 
verloren. De EU/EER onderdaan die in Nederland verblijft als economisch 
actief (werken) moet het merendeel van zijn inkomsten verkrijgen uit reële 
en daadwerkelijke arbeid. In het algemeen moet meer dan 50% van de 
betreffende bijstandsnorm worden verkregen uit arbeid. Het overige mag 
aangevuld worden uit eigen middelen of uit middelen van de openbare kas.

Jurisprudentie

Artikel 11 lid 1 PW

Bijstandbehoevend: Volgens vaste rechtspraak rust de bewijslast van 
bijstandbehoevendheid bij aanvragen om bijstand in beginsel op de 
aanvrager zelf. Daarbij dient de betrokkene duidelijkheid te verschaffen over 
onder meer zijn financiële situatie. 

Indien de aanvrager niet aan de inlichtingenverplichting voldoet, is dat een 
grond voor weigering van bijstand indien als gevolg van het niet nakomen 
van die verplichting niet kan worden vastgesteld of, en zo ja in welke mate, 
de aanvrager recht op bijstand heeft  (ECLI:NL:CRVB:2013:2846).

Beschikken: Volgens vaste rechtspraak moet, mede gelet op artikel 
11 WWB [PW], de term beschikken zo worden uitgelegd dat deze ziet 
op de mogelijkheid van een betrokkene om de bezitting feitelijk aan 
te wenden om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien  
(ECLI:NL:CRVB:2011:BT6097).

Territorialiteitsbeginsel: Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand. Het aan 
de PW ten grondslag liggende territorialiteitsbeginsel sluit de mogelijkheid 
tot bijstandsverlening uit ten aanzien van kosten die buiten Nederland zijn 
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opgekomen of die betrekking hebben op kosten die niet aan Nederland zijn 
verbonden zodat geen plaats is voor bijstandsverlening van de gevraagde 
kosten die ten behoeve van de alimentatieprocedure in Marokko door 
appellant worden gemaakt. Er is geen sprake van zeer dringende redenen. 
ECLI:NL:CRvB:2012:BX0463).

Artikel 11 lid 2 PW

Koppelingswet: Ingevolge vaste rechtspraak is in de koppelingswetgeving, 
waarbij aan vreemdelingen slechts onder bepaalde voorwaarden rechten 
worden verleend welke aan Nederlanders zonder die voorwaarden worden 
toegekend, een onderscheid naar nationaliteit aan de orde dat verenigbaar 
is met de nondiscriminatievoorschriften die zijn vervat in diverse  
rechtstreeks werkende  bepalingen in internationale verdragen, zoals artikel 
14 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (EVRM), artikel 26 van het Internationaal 
verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en diverse bilaterale 
en multilaterale coördinatieverdragen (IVBPR) inzake sociale zekerheid 
(ECLI:NL:CRVB:2001:AB2276).

EUonderdaan: Het college is niet bevoegd zich zelfstandig een oordeel te 
vormen over het verblijfsrecht van betrokkene indien deze zich niet bij de 
IND heeft gemeld. Appellant was niet bevoegd om zelfstandig vast te stellen 
dat betrokkene geen verblijfsrecht (meer) heeft. 

Appellant had daarover in overleg moeten treden met de staatssecretaris. 
Door dit na te laten heeft appellant het bestreden besluit niet met de nodige 
zorgvuldigheid voorbereid. Appellant heeft de afwijzing van de aanvraag ten 
onrechte gebaseerd op de grond dat betrokkene als gevolg van de aanvraag 
om bijstand niet langer rechtmatig verblijf houdt in Nederland en als gevolg 
daarvan geen rechthebbende is in de zin van artikel 11, tweede lid, van 
de PW. Appellant heeft niet in overleg met de staatssecretaris onderzocht 
of betrokkene aan het recht van de Unie in de beoordelingsperiode een 
verblijfsrecht hier te lande kon ontlenen (ECLI:NL:CRVB:2015:57).

Economisch actief: De onderdaan van een lidstaat, die op het grondgebied 
van een andere lidstaat economisch actief is (geweest), kan de status 
hebben van een begunstigde EGonderdaan. Zoals de Raad eerder 
heeft overwogen in uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2006:AY3868) kan het 
bestuursorgaan bij de beoordeling van het recht op bijstand van personen 
met de status van EUonderdaan niet volstaan met een verwijzing naar door 
de IND afgegeven verblijfscodes, maar dient het zelfstandig na te gaan 
of de belanghebbende bijvoorbeeld behoort tot de kring van economisch 
actieven (ECLI:NL:CRVB:2008:BC7448).
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Geen rechtmatig verblijf en EVRM: Betrokkene heeft geen rechtmatig 
verblijf als bedoeld in artikel 8, onderdeel g of h, Vreemdelingenwet 2000 
en op grond daarvan niet op grond van artikel 11 lid 3 sub b PW met 
een Nederlander kan worden gelijkgesteld. Hierdoor heeft betrokkene 
geen recht meer op bijstand. Dat betrokkene blijkens een stempel in haar 
paspoort niet kan worden uitgezet hangende de beslissing op het verzoek 
om een voorlopige voorziening doet daar volgens vaste rechtspraak 
(ECLI:NL:CRVB:2011:BT7603) niet aan af. Volgens vaste rechtspraak 
(ECLI:NL:CRVB:2015:1725) kunnen de waarborgen van artikel 8 EVRM er 
niet toe leiden dat aan de categorieën vreemdelingen die door de werking 
van artikel 11 van de PW geen recht op bijstand hebben, toch bijstand op 
grond van de PW moet worden verleend. Dit geldt evenzeer voor het beroep 
dat betrokkene heeft gedaan op de artikelen 2, 3 en 6 EVRM, artikel 47 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de artikelen 6 en 8 
IVBPR. 

Indien uit deze artikelen, die betrekking hebben op het recht op leven 
en de bescherming tegen een onmenselijke behandeling door de staat, 
een positieve verplichting zou voortvloeien, kan daaraan niet gestalte 
worden gegeven door het toekennen van bijstand ingevolge de PW 
(ECLI:NL:CRVB:2008:BC7448).

Artikel 11 lid 3 PW 

Intrekking en terugvordering bijstand: Met de gelijkstelling op grond van 
artikel 11 lid 3 PW in samenhang met artikel 1 van het Besluit is beoogd 
om vreemdelingen waarvan de toelating is beëindigd en die dus niet 
gelijkgesteld zijn op grond van artikel 11, tweede lid, van de PW, recht op 
bijstand toe te kennen in de periode dat de voortzetting van die toelating 
onzeker is, maar zij wel rechtmatig verblijf hebben in Nederland op grond 
van het voeren van een procedure omtrent de voortzetting van die toelating.  
De gelijkstelling eindigde op grond van artikel 11, derde lid, van de PW op 
21 oktober 2011. 

Aangezien zij vanaf die datum evenmin op grond van artikel 11, tweede lid, 
van de PW kan worden gelijkgesteld met een Nederlander, valt appellante 
onder artikel 16, tweede lid, van de PW, en kan aan haar, zelfs uit hoofde 
van zeer dringende redenen, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in 
die periode geen bijstand ingevolge de PW worden verleend. Gelet hierop 
was het college bevoegd de bijstand van appellante met ingang van 21 
oktober 2011 in te trekken. Het college zal een nieuwe berekening van het 
terug te vorderen bedrag moeten maken (ECLI:NL:CRVB:2015:1495).
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Artikel 12. Onderhoudsplicht ouders

Een persoon van 18, 19 of 20 jaar heeft recht op bijzondere bijstand 
voorzover zijn noodzakelijke kosten van het bestaan uitgaan boven de 
bijstandsnorm en hij voor deze kosten geen beroep kan doen op zijn 
ouders, omdat:

a. De middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of
b. Hij redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te 

gelde kan maken.

Memorie van Toelichting 

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 43

Jongeren tot 21 jaar kunnen een beroep doen op de ouderlijke 
onderhoudsplicht. Gezien het karakter van de bijstand als 
sluitstukvoorziening is het gerechtvaardigd om de bijstandsverlening daarop 
af te stemmen. Er kan echter niet zonder meer van worden uitgegaan dat de 
jongeren altijd voor hun bestaanskosten volledig een beroep op de ouders 
kunnen doen. Voor zover dit beroep niet mogelijk is, wordt voorzien in een 
recht op bijzondere bijstand. Als aanvullende bijzondere bijstand wordt 
verleend omdat de jongere niet in staat is de ouderlijke onderhoudsplicht te 
effectueren, hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid deze op 
de ouders te verhalen. 

Daarmee kan worden voorkomen dat de beslissing tot bijstandsverlening 
afbreuk doet aan de ouderlijke onderhoudsplicht.

Jurisprudentie 

Artikel 12 PW 

De Raad heeft overwogen (ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8840) dat bij de 
beoordeling van een aanvraag om bijstand voor de noodzakelijke 
bestaanskosten van een jongmeerderjarige op het bijstandverlenend orgaan 
de plicht rust zich een zo goed mogelijk beeld te vormen over de hoogte 
van de noodzakelijke bestaanskosten van de aanvrager en dat dit orgaan 
daarbij onder andere in aanmerking kan nemen of voor de aanvrager 
zelfstandige huisvesting wel of niet noodzakelijk is. Een gericht onderzoek 
naar alle van belang zijnde omstandigheden van de aanvrager is dan ook 
nodig (ECLI:NL:CRvB:2002:AE3732).



YER Kenniscentrum 53

Artikel 13. Uitsluiting van bijstand

1. Geen recht op bijstand heeft degene:
a. Aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen;
b. Die zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of 

vrijheidsbenemende maatregel;
c. Die zijn militaire of vervangende dienstplicht vervult;
d. Die wegens werkstaking of uitsluiting niet deelneemt aan de arbeid, 

voorzover diens gebrek aan middelen daarvan het gevolg is;
e. Die per kalenderjaar langer dan vier weken verblijf houdt buiten 

Nederland dan wel een aaneengesloten periode van langer dan vier 
weken verblijf houdt buiten Nederland;

f. Die jonger is dan 18 jaar;
g. Die bijstand vraagt ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een 

schuldenlast en die overigens bij het ontstaan van de schuldenlast, 
dan wel nadien, beschikte of beschikt over de middelen om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

2. Geen recht op algemene bijstand heeft degene:
a. Van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijft;
b. Die onbetaald verlof geniet als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van 

de Werkloosheidswet of die gehuwd is met een zodanig persoon, 
voor zover diens gebrek aan middelen daarvan het gevolg is, tenzij 
de belanghebbende alleenstaande ouder is en hij verlof geniet als 
bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg;

c. Die jonger is dan 27 jaar en uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan 
volgen en:
1. In verband daarmee aanspraak heeft op studiefinanciering op 

grond van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel
2. In verband daarmee geen aanspraak heeft op studiefinanciering 

en dit onderwijs niet volgt;
d. Die jonger is dan 27 jaar en uit wiens houding en gedragingen 

ondubbelzinnig blijkt dat hij de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, of artikel 55 niet wil nakomen.

3. Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij 
tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende 
maatregel plaatsvindt buiten een penitentiaire inrichting, een inrichting 
voor verpleging van ter beschikking gestelden of een inrichting als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële 
jeugdinrichtingen. Het eerste lid, onderdelen a en b, is voor zover het 
het recht op bijzondere bijstand betreft, niet van toepassing op de 
persoon aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen op grond van de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, dan wel van 
artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht of, na ontslag van 
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alle rechtsvervolging, van artikel 37b, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht en op de persoon die zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging 
van een vrijheidsbenemende maatregel op grond van die artikelen.

4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel e, geldt voor personen die de 
pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een periode van dertien weken.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 43-45

Lid 1, onderdeel a: Degenen aan wie rechtens hun vrijheid is ontnomen, 
komen niet in aanmerking voor algemene en bijzondere bijstand. In de 
noodzakelijke kosten van het bestaan van deze personen wordt voorzien 
door het ministerie van Justitie. 

De financiële verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie heeft 
mede betrekking op perioden van weekendverlof. Voor de kosten van het 
aanhouden van woonruimte in de periode dat de betrokkene rechtens 
zijn vrijheid is ontnomen kan in de regel geen bijzondere bijstand worden 
verleend. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene 
om terzake een afdoende regeling te treffen. In acute noodsituaties waarin 
dit niet mogelijk is, kan mogelijk de gemeente op grond van zeer dringende 
redenen bijzondere bijstand verstrekken voor woonkosten op grond van 
artikel 16. Het betreft echter slechts heel uitzonderlijke situaties waarbij 
steeds een strikt individuele afweging van de omstandigheden noodzakelijk is.

Lid 1, onderdeel b: Degenen die hun militaire dienstplicht vervullen vallen 
onder de zorg van de Minister van Defensie; zij zijn derhalve uitgesloten 
van het recht op bijstand. Deze uitsluiting betreft zowel de algemene als de 
bijzondere bijstand, aangezien genoemde zorg van de Minister van Defensie 
in principe álle noodzakelijke bestaanskosten omvat.

Lid 1, onderdeel c: Werkstaking of uitsluiting van het werk dient voor 
de bijstandsverlening een uitsluitingsgrond op te leveren, aangezien het 
verlenen van bijstand aan degenen die rechtstreeks of zijdelings betrokken 
zijn bij een dergelijk arbeidsconflict zou neerkomen op een ongewenste 
beïnvloeding door de overheid van dat conflict.

Lid 1, onderdeel d: Als tijdelijk verblijf buiten Nederland wordt aangemerkt 
een normale vakantieperiode in het buitenland van in beginsel vier weken. 
Verblijft iemand langer buiten Nederland dan brengt het in artikel 11 
vastgelegde territorialiteitsbeginsel met zich mee dat geen recht bestaat op 
bijstand. Voorts geldt in deze situatie dat betrokkene zich onttrekt aan een 
juiste uitvoering van deze wet.
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Lid 1, onderdeel e: Personen jonger dan 18 jaar zijn in de gezinsbijstand 
begrepen. Hun noodzakelijke bestaanskosten worden gerekend tot 
de bestaanskosten van de ouder of ouders, die ten aanzien van hen 
onderhoudsplichtig zijn.

Lid 1, onderdeel f: Bestaanskosten die de afbetaling van schulden betreffen, 
kunnen in het algemeen niet worden aangemerkt als noodzakelijke 
bestaanskosten in de zin van deze wet. De overheid biedt via deze wet 
iedere burger immers de zekerheid van toereikende middelen om in het 
noodzakelijke te voorzien en neemt daarmee de noodzaak weg tot het 
maken van schulden louter om in de noodzakelijke bestaanskosten te 
kunnen voorzien.

Jurisprudentie 

Artikel 13 lid 1 onderdeel a PW

Rechtens: Uit de gedingstukken blijkt dat betrokkene drie dagen in een 
penitentiaire inrichting heeft verbleven. Betrokkene heeft zelf verklaard dat 
hij drie dagen in voorarrest heeft gezeten in verband met het niet betalen 
van een boete. De Raad stelt dat betrokkene gedurende die drie dagen 
rechtens zijn vrijheid was ontnomen. De Raad voegt daaraan nog toe dat 
de term “rechtens” niet zozeer duidt op een voorafgaande actie van de 
rechter(commissaris) maar veeleer op een rechtmatige uitoefening van 
bevoegdheden door daartoe bevoegde autoriteiten en/of de aanwezigheid 
van een juiste juridische grondslag (ECLI:NL:CRVB:2010:BO1309).

Artikel 13 lid 1 onderdeel b PW

Onttrekking: Onder onttrekken als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub b PW 
wordt verstaan de situatie waarin een onherroepelijke veroordeling tot 
een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel nog niet ten uitvoer is 
gelegd, de veroordeelde in verband daarmee in het opsporingsregister is 
opgenomen en door Justitie inmiddels tevergeefs één of meer pogingen 
zijn ondernomen tot tenuitvoerlegging van de straf of maatregel. Het 
bestuursorgaan dient aannemelijk te maken dat sprake is van een zodanige 
situatie en mag daarbij in beginsel afgaan op informatie van het CJIB 
(ECLI:NL:CRVB:2014:3691) en (ECLI:NL:CRVB:2015:4380).
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Artikel 13 lid 1 onderdeel e PW

Vertrek en terugkeerdag: Bij verblijf in buitenland langer dan vier weken 
wordt de vertrekdatum niet maar terugkeerdatum wel meegeteld als 
vakantiedag (ECLI:NL:CRVB:2011:BQ0142).

Artikel 13 lid 1 onderdeel g PW

Schulden: Volgens vaste rechtspraak moet, gelet op het 
uitzonderingskarakter van artikel 49 sub b PW en mede gelet op de 
bewoordingen ervan, bij toepassing van deze bepaling sprake zijn van een 
situatie waarin de behoeftige omstandigheden van de betrokkene op geen 
andere wijze zijn te verhelpen en bijstandsverlening dus onvermijdelijk is 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BM7227) en (ECLI:NL:CRVB:2015:2125).

Artikel 13 lid 2 sub c en d PW

BBLopleiding: Betrokkene volgt een BBLopleiding. Voor deze opleiding kan 
betrokkene geen aanspraak maken op studiefinanciering. Een BBL-opleiding 
is uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs. Nu betrokkene voor de BBLopleiding 
geen aanspraak kan maken op studiefinanciering, is niet voldaan aan de 
uitsluitingsgrond van artikel 13 lid 2 sub c ten 1° PW. De situatie die zich hier 
voordoet, is evenmin beschreven in artikel 13 lid 2 sub c ten 2° PW. 

Het woordje “dit” kan niet anders dan terugslaan op de zinsnede “uit ’s 
Rijks kas bekostigd onderwijs” (ECLI:NL:CRVB:2015:1701)

Door zwangerschap stoppen met opleiding: Betrokkene, jonger dan 27 jaar, 
ontvangt studiefinanciering voor haar BOL opleiding. Haar partner ontvangt 
een bijstandsuitkering naar de norm van een alleenstaande. Als gevolg van 
zwangerschap staakt betrokkene haar opleiding. 

Het college wijzigt de bijstandsuitkering van de partner niet en blijft 
de inkomsten uit studiefinanciering verrekenen op grond van artikel 
31 WWB. Betrokkene heeft tenslotte niet aannemelijk gemaakt dat de 
opleiding niet kon worden opgeschort met behoud van studiefinanciering 
(overbruggingsperiode van vier maanden), of dat zij na afloop van een 
eventuele opschorting niet weer tijdens het lopende schooljaar kon 
instromen. Korten inkomsten terecht (ECLI:NL:CRVB:2015:1884).

Remigratieplannen: Belanghebbende start in september niet met 
de beoogde opleiding vanwege (plotseling opkomende) remigratie
plannen. Die plannen waren echter niet concreet genoeg. Geen uitkering  
(ECLI:NL:CRVB:2015:2398).
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Religieuze gronden: Belanghebbende volgt een MBOopleiding en heeft 
aanspraak op studiefinanciering in de vorm van een rentedragende lening, 
maar maakt daarvan geen gebruik. De gemeente wijst de aanvraag af. 
De stelling van betrokkene dat op religieuze gronden geen rentedragende 
lening kan worden afgesloten, is niet relevant (ECLI:NL:CRVB:2016:44).

Ondubbelzinnig: Belanghebbende ontving een bijstandsuitkering. De 
gemeente heeft hem in het kader van zijn reintegratieverplichting 
aangemeld voor een traject. Na aanvang van het traject  heeft 
belanghebbende zich herhaaldelijk ziek gemeld, maar hij heeft, ondanks 
de bestaande verplichting in het kader van het traject, geen huisarts 
geraadpleegd of andere medische hulp gezocht. Hierop is een maatregel 
opgelegd.  Daar belanghebbende later niet verscheen op een afspraak is 
wederom een maatregel opgelegd. Dit heeft zich nogmaals herhaald. De 
gemeente beëindigd het recht op bijstand. 

De Raad stelt dat de gemeente terecht toepassing heeft gegeven aan 
de uitsluitingsgrond ‘ondubbelzinnig’ gebleken niet mee te willen werken 
aan arbeidsverplichting. Na alle maatregelen is niet te verwachten dat het 
gedrag aangepast zou worden (ECLI:NL:CRVB:2016:1219). 

Artikel 14. Niet-noodzakelijke kosten

In ieder geval worden niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan 
gerekend kosten met betrekking tot:

a. De voldoening aan alimentatieverplichtingen;
b. De betaling van een boete;
c. Geleden of toegebrachte schade;
d. Vrijwillige premiebetaling in het kader van een publiekrechtelijke 

verzekering;
e. Kosten van medische handelingen en verrichtingen die gerekend kunnen 

worden tot de ontwikkelingsgeneeskunde als bedoeld in de Wet op 
bijzondere medische verrichtingen, of wanneer zodanige medische 
behandelingen en verrichtingen buiten Nederland plaatsvinden.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 46

Het begrip noodzakelijke kosten van het bestaan is in de huidige wet niet 
nader omschreven. In dit artikel is aangegeven welke kosten in ieder geval 
niet tot de noodzakelijke bestaanskosten worden gerekend. Het betreft hier 
kosten die, vanwege hun aard, niet onder de werkingssfeer van deze wet 
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kunnen worden gebracht. Zoals uit de zinsnede «in ieder geval» blijkt, is 
geen limitatieve opsomming beoogd. Het is niet gewenst een uitgebreide 
negatieve lijst in de wet op te nemen van alle kostensoorten die niet tot de 
noodzakelijke bestaanskosten worden gerekend. Een dergelijke lijst zou 
burgemeester en wethouders in voorkomende bijzondere gevallen te zeer 
kunnen belemmeren bij het vinden van een passende oplossing. Alleen de 
belangrijkste kostensoorten die in de jurisprudentie consequent als niet 
noodzakelijk worden aangemerkt, zijn opgenomen. Indien iemand reeds een 
algemene bijstandsuitkering ontvangt en deze uitkering mede voor een van 
de genoemde kostensoorten wenst aan te wenden, staat dit betrokkene 
uiteraard vrij. 

Bedoelde aanwending mag evenwel niet vervolgens tot een toekenning van 
extra bijstand leiden, aangezien dan alsnog langs indirecte weg bijstand 
voor deze kosten zou worden verleend.

Jurisprudentie 

Artikel 14 aanhef en onderdeel a PW

Ouderbijdrage: Afwijzing aanvraag voor bijzondere bijstand voor 
de kosten van de door betrokkene aan het Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen verschuldigde ouderbijdrage in verband met de 
uithuisplaatsing van haar twee kinderen. 

De bedoelde kosten moeten worden beschouwd als kosten ter voldoening 
aan een alimentatieverplichting als bedoeld in artikel 14 sub a  PW en 
kunnen niet worden gerekend tot de noodzakelijke kosten van het bestaan 
(ECLI:NL:CRVB:2015:513).

Artikel 14 aanhef en onderdeel c PW

Geleden schade: Betrokkene vraagt een vergoeding aan voor de kosten van 
een bril. De aanschaf van een nieuwe bril is het gevolg van een fietsongeluk. 
Het college concludeert terecht dat artikel 14 sub c PW zich verzet tegen de 
verlening van bijstand voor de kosten van aanschaf van de bril. Volgens dat 
artikel worden kosten met betrekking tot geleden (of toegebrachte) schade 
in ieder geval niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan gerekend. 
Om dergelijke kosten gaat het in dit geval, omdat deze kosten rechtstreeks 
voortvloeien uit het fietsongeluk van betrokkene. Er zijn geen dringende 
redenen (ECLI:NL:CRVB:2014:2453).
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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 € 250.900,00, 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. 

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 46

Inkomensaanvulling op grond van deze wet is niet aan de orde wanneer binnen 
een voorliggende voorziening (artikel 5, onderdeel f) een bewuste beslissing is 
genomen over de noodzakelijkheid van een voorziening in het algemeen of in 
een specifieke situatie. Budgettaire overwegingen om bepaalde kosten niet in 
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de voorliggende voorziening op te nemen of overwegingen ten aanzien van 
de vaststelling van de reikwijdte van de voorliggende voorziening, vallen 
hier dus niet onder. Of een voorziening gezien haar aard en doel, passend 
en toereikend is, is afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden 
van het individuele geval, en wordt mede bepaald door hetgeen naar 
maatschappelijk inzicht aanvaardbaar wordt geacht.

Het tweede lid strekt ertoe de toegang tot bijstand op grond van dit 
wetsvoorstel open te houden voor personen die hun ambitie om als 
kunstenaar in het bestaan te voorzien hebben opgegeven. 

In zo’n geval moet het mogelijk zijn dat die persoon bij het ontbreken 
van voldoende bestaansmiddelen een beroep kan doen op de 
inkomensaanvullende voorzieningen in het kader van deze wet. Voor een 
dergelijk persoon gelden vanaf het moment van instroming in de wet 
uiteraard ook alle aan de wet verbonden plichten en rechten, zoals de plicht 
algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden.

Jurisprudentie

Artikel 15 lid 1 PW

Studiefinanciering: Studiefinanciering is op grond van de Wet 
studiefinanciering 2000 aan te merken als een voorliggende voorziening 
die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor betrokkene toereikend en 
passend te zijn (ECLI:NL:RVS:2016:2500).

Tandartskosten: Naar vaste rechtspraak dient voor de kosten van een 
tandheelkundige behandeling sinds 1 januari 2006 de Zorgverzekeringswet 
(Zvw), mede gelet op artikel 2.7 Besluit zorgverzekering, in beginsel 
als een aan de Participatiewet, voorliggende, toereikende en passende 
voorziening te worden beschouwd. (ECLI:NL:CRVB:2009:BK4230) Dit 
geldt ook indien de zorgverzekeraar de kosten niet (volledig) vergoed 
(ECLI:NL:CRVB:2011:BP2290) en (ECLI:NL:CRVB:2015:2978).

Artikel 16. Zeer dringende redenen

1. Aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, kan het college, 
gelet op alle omstandigheden, in afwijking van deze paragraaf, bijstand 
verlenen indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op andere vreemdelingen dan die, 
bedoeld in artikel 11, tweede en derde lid.
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Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 46-47

De plaats en functie van deze wet als laatste voorziening in het stelsel van 
sociale zekerheid brengt enerzijds mee dat deze wet dient open te staan 
voor een zeer ruime kring van rechthebbenden. Anderzijds betekent dit 
dat aan de uitsluitingsgronden die voor bepaalde personen gelden geen 
absoluut karakter kan worden gegeven. 

In bijzondere gevallen dient, wanneer zich daartoe zeer dringende redenen 
voordoen, de mogelijkheid aanwezig te zijn om een persoon, die geen recht 
op bijstand heeft, toch financieel bij te staan. 

Dit artikel geeft de bevoegdheid daartoe aan burgemeester en wethouders. 
Uitsluitend vanwege het feit dat het de belanghebbende ontbreekt aan de 
noodzakelijke middelen om in het bestaan te voorzien, kan nog niet worden 
gesproken van zeer dringende redenen zoals in het artikel bedoeld. Vast 
dient te staan dat sprake is van een acute noodsituatie en dat de behoeftige 
omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert op geen enkele andere 
wijze zijn te verhelpen, zodat het verlenen van bijstand volstrekt onvermijdelijk is. 

Met dit artikel is dus niet beoogd een algemene ontsnappingsclausule 
te bieden ten aanzien van de toepassing van uitsluitingsgronden. Bij 
toepassing van dit artikel kan zowel sprake zijn van de verlening van 
algemene als van bijzondere bijstand.

Jurisprudentie

Artikel 16 lid 1 PW 

Dringende reden: Volgens vaste rechtspraak dient voor de verlening van 
bijstand vast te staan dat sprake is van een acute noodsituatie en dat de 
behoeftige omstandigheden waarin de betrokkene verkeert op geen enkele 
andere wijze zijn te verhelpen zodat het verlenen van bijstand onvermijdelijk 
is. Een acute noodsituatie is aan de orde als de situatie levensbedreigend is 
of blijvend ernstig psychisch of lichamelijk letsel of invaliditeit tot gevolg kan 
hebben (ECLI:NL:CRVB:2009:BK6576).

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Hoewel niet ontkend kan 
worden dat betrokkene ten tijde in geding mede door de hoge huurkosten 
in een moeilijke financiële situatie verkeerde, bieden de medische stukken 
onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel van de rechtbank dat 
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sprake was van zeer dringende redenen, die tot bijstandsverlening noopten. 
Vernietiging van de aangevallen uitspraak voor zover daarbij aan appellant 
is opgedragen een nieuw besluit te nemen (ECLI:NL:CRVB:2012:BV9374).

De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 17 maart 2015 
dat aan een man met ernstige lichamelijke en psychische beperkingen 
bijzondere bijstand voor neurofeedbackbehandelingen moet worden 
verleend, omdat sprake is van een acute noodsituatie. 

Artikel 16, eerste lid, van de PW biedt de mogelijkheid om in afwijking 
van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de PW aan personen die 
geen recht op bijstand hebben bijstand te verlenen indien, gelet op alle 
omstandigheden, daartoe zeer dringende redenen noodzaken. 

Voor zeer dringende redenen als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de 
PW dient vast te staan dat sprake is van een acute noodsituatie en dat 
de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert op 
geen enkele andere wijze zijn te verhelpen, zodat het verlenen van bijstand 
volstrekt onvermijdelijk is. Volgens vaste rechtspraak van de Raad (uitspraak 
van 27 november 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY4808) is een acute 
noodsituatie aan de orde indien een situatie van levensbedreigende aard is 
of blijvend ernstig psychisch of lichamelijk letsel of invaliditeit tot gevolg kan 
hebben (ECLI:NL:CRVB:2015:678).

Artikel 16 lid 2 PW

De wetgever heeft met de invoering van de zogenoemde Koppelingswet, 
onder meer de categorieën vreemdelingen die door de werking van artikel 
11 PW geen recht op bijstand hebben, met het bepaalde in artikel 16 
lid 2 PW uitdrukkelijk ook buiten het bereik van de in artikel 16 lid 1 PW 
opgenomen hardheidsclausule gebracht (ECLI:NL:CRVB:2012:BV7467).
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§ 2.3. INLICHTINGENPLICHT EN AFSTEMMING

Artikel 17. Inlichtingenplicht

1. De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit 
eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan 
hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn 
op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Deze verplichting 
geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het college kunnen 
worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek 
aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële 
regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt 
bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.

2. De belanghebbende verleent het college desgevraagd de medewerking 
die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

3. Het college stelt bij de uitvoering van deze wet de identiteit van de 
belanghebbende vast aan de hand van een document als bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de 
identificatieplicht.

4. Een ieder is verplicht aan het college desgevraagd een document als 
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht terstond ter 
inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de 
uitvoering van deze wet.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 47

Het eerste lid: Hoewel de inlichtingenplicht waarschijnlijk de meeste 
betekenis heeft inzake de verlening van bijstand, kan het ook van 
belang zijn dat burgemeester en wethouders kennis dragen van feiten 
en omstandigheden die betrekking hebben op de arbeidsinschakeling 
van de individuele belanghebbende. Om deze reden heeft de in het 
eerste lid geregelde inlichtingenverplichting betrekking op zowel de 
arbeidsinschakeling als het recht op bijstand. 

Uitgangspunt blijft dat van de belanghebbende die een beroep doet op een 
specifieke overheidsvoorziening, verlangd kan worden dat hij voldoende 
gegevens en inlichtingen verstrekt die het de uitvoerder van die voorziening 
mogelijk maakt te beoordelen of het beroep op die voorziening terecht 
wordt gedaan. Het feit dat burgemeester en wethouders bij een aanvraag 
om bijstand als om ondersteuning bij arbeidsinschakeling, maar ook in 
andere stadia van bijstandsverlening en arbeidsinschakeling, concrete 
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informatie en bewijsstukken van de belanghebbende vragen, laat onverlet 
dat de belanghebbende onverwijld uit eigen beweging inlichtingen dient 
te verstrekken indien het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die 
feiten en omstandigheden, of de daarin opgetreden wijzigingen, van 
invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of zijn recht op bijstand. 
Verstrekt de belanghebbende niet of niet alle gevraagde inlichtingen 
en bewijsstukken, dan heeft dat gevolgen voor de beoordeling door 
burgemeester en wethouders van het recht op bijstand of ondersteuning bij 
arbeidsinschakeling.

Het tweede lid: bevat een algemene medewerkingsverplichting die 
zowel geldt ten aanzien van de arbeidsinschakeling als de verlening 
van bijstand. Burgemeester en wethouders vertalen de algemene 
medewerkingsverplichting in individuele situaties in een of meer concrete 
verplichtingen. 

Zo kan bijvoorbeeld van de belanghebbende gevergd worden dat hij 
medewerking verleent aan een huisbezoek. Het niet verlenen van de 
specifiek verlangde medewerking, kan voor burgemeester en wethouders 
aanleiding vormen de verlening van bijstand op te schorten, met toepassing 
van artikel 54 van de PW.

Het derde en vierde lid: bieden ondersteuning van de hoofdverplichting tot 
het verstrekken van relevante informatie. Zij dienen om de juistheid van de 
verschafte informatie te kunnen verifiëren. Het zich kunnen legitimeren met 
een geldig legitimatiebewijs is een voorwaarde om aanspraak te kunnen 
maken of te behouden op een voorziening ingevolge deze wet. 

Voor belanghebbenden geldt dat zij zich niet met een rijbewijs kunnen 
legitimeren, omdat een rijbewijs de nationaliteit niet vermeldt. De 
nationaliteit is van belang voor de vaststelling van de identiteit van de 
belanghebbende en zodoende voor de vaststelling van het recht op 
bijstand.

Toelichting

Ten aanzien van artikel 17, eerste lid van de PW, heeft de wetgever 
besloten tot een regeling, waarbij enkele gegevens met het oog op het 
beginsel van de eenmalige gegevensuitvraag uitgezonderd worden van de 
inlichtingenplicht. Dat betekent dat de burger niet meer gehouden is om die 
inlichtingen te verstrekken indien het bestuursorgaan dergelijke gegevens 
zelf uit de gemeentelijke basisregistratie kan halen. Deze wijziging en de 
tekst van artikel 17, eerste lid van de PW gaat er als volgt uitzien:
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“De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de 
Participatiewet, artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 
13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, geldt niet ten aanzien van 
gegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen ten aanzien van: a. 
een adreswijziging, bedoeld in artikel 2.39 Wet basisregistratie personen; 
b. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap 
als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet 
basisregistratie personen.” (zie Stcrt. 2017, 17689 artikel 4 en 5).

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 juni 2017.

Jurisprudentie

Artikel 17 lid 1 PW 

Kasstortingen en autohandel: Afwijzing bijstandsaanvraag omdat 
betrokkene onvoldoende en/of onjuiste informatie heeft verstrekt waardoor 
het recht op bijstand niet is vast te stellen. 

Geen duidelijkheid over kasstortingen en de zelfstandige activiteiten 
(autohandel) (ECLI:NL:CRVB:2014:2455).

Autohandel: Betrokkene heeft aan het college geen melding gedaan van 
autohandel. Hierdoor is het recht op bijstand niet vast te stellen. 

Het college trekt het recht op bijstand in over de maanden waarin (handels)
transacties met betrekking tot auto’s hebben plaatsgevonden en vordert de 
kosten van bijstand terug. Schending van de inlichtingenverplichting en 
geen controleerbare gegevens (ECLI:NL:CRVB:2009:BK8306).

Onroerend goed buitenland: Betrokkene heeft de op hem rustende 
inlichtingen verlichting geschonden door geen opgave te doen van zijn 
bezittingen in Marokko en heeft nadien geen objectieve en verifieerbare 
gegevens verstrekt over de waarde van zijn onroerend goed in Marokko 
ten tijde hier van belang. Het college heeft zich daarom terecht op het 
standpunt gesteld dat het recht op bijstand van betrokkene niet kan worden 
vastgesteld (ECLI:NL:CRVB:2015:706).

Bank en privacy: Appellant heeft geen inzage verstrekt in zijn 
bankgegevens, als gevolg waarvan kan het recht op bijstand niet worden 
vastgesteld. Betrokkene maakt om veiligheidsredenen geen gebruik van de 
mogelijkheid om zijn bankgegevens online op de gemeente te tonen. Voorts 



66 YER Kenniscentrum

is betrokkene van mening dat het verstrekken van gegevens via de online 
verbinding met de bank, een ongeoorloofde inbreuk op zijn privacy oplevert. 
De stelling van appellant dat vanwege veiligheidsredenen niet van hem kan 
worden verlangd in te loggen op een computer van de gemeente, kan niet 
worden gevolgd. Evenmin kan appellant worden gevolgd in zijn stelling 
dat inzage in zijn uitgaven, door het verstrekken van gegevens via de 
online verbinding met de bank, een ongeoorloofde inbreuk op zijn privacy 
oplevert. CRVB oordeelde: Het beleid van het college komt niet in strijd met 
enig algemeen verbindend voorschrift als het binnen de grenzen van een 
redelijke beleidsbepaling blijft. Er is sprake van Schending inlichtingen  en 
medewerkingsverplichting. Derhalve wordt de bijstandsuitkering ingetrokken  
(ECLI:NL:CRVB:2012:BW6517).

Bankrekening op naam: Naar vaste rechtspraak rechtvaardigt het feit dat 
een bankrekening op naam staat van een betrokkene de vooronderstelling 
dat het op die rekening staande tegoed een bestanddeel vormt van het 
vermogen waarover betrokkene daadwerkelijk beschikt of redelijkerwijs de 
beschikking kan verkrijgen (ECLI:NL:CRVB:2010:BN7848).

Strafrecht versus bestuursrecht: Volgens vaste rechtspraak is de 
bestuursrechter niet gebonden aan het oordeel van de strafrechter en de 
door deze vastgestelde hoogte van het wederrechtelijk genoten financiële 
voordeel. 

De rechtbank heeft terecht vastgesteld dat appellante haar wettelijke 
inlichtingenverplichting heeft geschonden. De  in dit geding vaststaande 
 handel in verdovende middelen is onmiskenbaar een feit dat van 
invloed kan zijn op (de omvang van) het recht op bijstand. Appellante is 
er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat, indien zij wel aan de 
inlichtingenverplichting zou hebben voldaan, zij recht zou hebben gehad 
op (aanvullende) bijstand. De bestuursrechter is niet gebonden aan het 
oordeel van de strafrechter en de door deze vastgestelde hoogte van het 
wederrechtelijk genoten voordeel. 

Het recht op bijstand van appellante kan niet worden vastgesteld. 

Er is geen grond voor het oordeel dat het dagelijks bestuur niet in 
redelijkheid van de bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken de 
bijstand over de in geding zijnde periode geheel in te trekken en terug te 
vorderen. Derhalve, intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. 
Schending inlichtingenverplichting (ECLI:NL:CRVB:2012:BW5335 en 
ECLI:NL:CRVB:2015:350).

Transacties: Betrokkene heeft moneytransfers verricht. Gelet op het aantal 
transacties en de grote bedragen van de transacties is sprake van op geld 
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waardeerbare arbeid. Door van de transacties geen melding te maken 
heeft betrokkene de op hem rustende inlichtingenverplichting geschonden. 
Daarnaast heeft betrokkene niet aannemelijk gemaakt dat in het geval 
hij wel aan de inlichtingenverplichting zou hebben voldaan recht op 
(aanvullende) bijstand zou bestaan (ECLI:NL:CRVB:2015:2856).

Hennepkwekerij: Volgens vaste rechtspraak rechtvaardigt het feit dat 
in of bij de door betrokkene gehuurde woning een hennepkwekerij is 
aangetroffen de vooronderstelling dat betrokkene (mede)eigenaar van 
die kwekerij is geweest en dat de opbrengst daarvan (ook) betrokkene 
ten goede is gekomen. Intrekking, blokkering bijstandsuitkering. 
Weigering bijzondere bijstand. Schending inlichtingenverplichting 
(ECLI:NL:CRVB:2008:BC9675).

Wet Eenmalige gegevens Uitvraag (WEU): De WEU is op 1 januari 2008 
in werking getreden. Artikel 17 lid 1 PW geeft aan dat betrokkene aan het 
college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling doet van 
alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn 
dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op 
bijstand. 

Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het 
college kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift 
als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij 
ministeriële regeling aan te wijzen administraties. 

De verblijfsrechtelijke status van een betrokkene is van wezenlijk belang 
voor zijn aanspraak op bijstand. Het had appellant redelijkerwijs duidelijk 
moeten zijn dat hij het college over zijn verblijfsrechtelijke status had 
moeten informeren. Geen aanknopingspunten dat het college het 
uitvoeringsbeleid niet op consistente wijze heeft toepast. Geen dringende 
redenen om af te zien van terugvordering. Intrekking en terugvordering 
bijstand. Schending inlichtingenverplichting (ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5633).

Artikel 17 lid 2 PW 

Huisbezoek: Artikel 8 lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) bepaalt dat 
een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie en 
gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Naar vaste rechtspraak 
(ECLI:NL:CRVB:2007:BA2410) is geen sprake van inbreuk op het huisrecht 
als bedoeld in deze verdragsbepaling als de betrokkene toestemming 
heeft gegeven voor het binnentreden in de woning. De toestemming moet 
vrijwillig zijn verleend en op basis van “informed consent”. Dit houdt in 
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dat de toestemming van de betrokkende berust op volledige en juiste 
informatie over reden en doel van het huisbezoek en over de gevolgen die 
het weigeren van toestemming voor de (verdere) verlening van bijstand 
heeft. Welke gevolgen voor de bijstandsverlening zijn verbonden aan het 
weigeren van toestemming voor het binnentreden in de woning hangt 
af van de vraag of een redelijke grond voor het huisbezoek bestaat. Van 
een dergelijke grond is sprake als voorafgaand aan  dat wil zeggen: vóór 
of uiterlijk bij aanvang van  het huisbezoek duidelijk is dát en op grond 
van welke concrete objectieve feiten en omstandigheden redelijkerwijs 
kan worden getwijfeld aan de juistheid of volledigheid van de door 
betrokkene verstrekte gegevens, voor zover deze van belang zijn voor het 
vaststellen van (de omvang van) het recht op bijstand en niet op een andere 
effectieve en voor betrokkene minder belastende wijze kunnen worden 
geverifieerd. Is sprake van een redelijke grond voor het afleggen van een 
huisbezoek dan dient de belanghebbende erop te worden gewezen dat 
het weigeren van toestemming gevolgen kan hebben voor de verlening 
van bijstand. Ontbreekt een redelijke grond dan moet de betrokkene erop 
worden geattendeerd dat het weigeren van toestemming geen (directe) 
gevolgen heeft voor de bijstandsverlening. De bewijslast ten aanzien van 
het “informed consent” bij het binnentreden in de woning berust op het 
bestuursorgaan (ECLI:NL:CRVB:2009:BK4064).

Arbeidsinschakeling: De per 1 juli 2013 is artikel 17 lid 2 PW aangepast. 
Deze aanpassing betreft slechts een verduidelijking en geen uitbreiding van 
de mogelijkheden. 

Dit valt op te maken uit het feit dat de wetgever geen aanleiding heeft 
gezien artikel 54 PW aan te passen én, zoals blijkt uit de Toelichting, 
uitdrukkelijk heeft willen vasthouden aan het uitgangspunt dat de 
toepassing van artikel 54 lid 1 en 4 PW, eerst aan de orde is indien het niet 
nakomen van de inlichtingenverplichting en/of de medewerkingsverplichting 
van invloed is op het vaststellen van het recht op bijstand. 

Daarmee is gegeven dat de systematiek ten aanzien van het opschorten 
en intrekken van de bijstand met toepassing van artikel 54 lid 1 en 4 
PW op en na 1 juli 2013 ongewijzigd is gebleven. Dit betekent voorts, 
hiermee samenhangend, dat de uitspraken (ECLI:NL:CRVB:2007:BA2410) 
en (ECLI:NL:CRVB:2008:BE2717), waarin deze systematiek uitvoerig is 
besproken, onverkort hun gelding hebben behouden. Dit strookt ook 
met dat wat in de Toelichting is vermeld over de niet aan de orde zijnde 
overlap met de in artikel 9 PW neergelegde arbeidsverplichtingen 
(ECLI:NL:CRVB:2015:456).
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Artikel 18. Afstemming

1. Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen 
af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de 
belanghebbende.

2. Het college verlaagt de bijstand overeenkomstig de verordening, 
bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, ter zake van het niet 
nakomen door de belanghebbende van de verplichtingen voortvloeiende 
uit deze wet, met uitzondering van artikel 17, eerste lid, dan wel indien 
de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend 
besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan.

3. Het college heroverweegt een besluit als bedoeld in het tweede lid 
binnen een door hem te bepalen termijn die ten hoogste drie maanden 
bedraagt.

4. Het college verlaagt in ieder geval de bijstand overeenkomstig het vijfde, 
zesde, zevende of achtste 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.
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5. Indien de belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vierde lid 
niet nakomt, verlaagt het college de bijstand met 100% voor een bij de 
verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, vastgestelde 
periode van ten minste een maand en ten hoogste drie maanden.  
De verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, 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.

6. Indien de belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vierde lid 
niet nakomt binnen twaalf maanden nadat het vijfde lid toepassing heeft 
gevonden, verlaagt het college, in afwijking van het vijfde lid, de bijstand 
met 100% voor een bij de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, 
onderdeel a, vastgestelde periode die in ieder geval langer is dan de 
op grond van het vijfde lid vastgestelde periode van verlaging en ten 
hoogste drie maanden.

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

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

9. Het college ziet af van het opleggen van een maatregel, indien elke vorm 
van verwijtbaarheid ontbreekt.

10. Het college 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.

11. Indien het college de bijstand overeenkomstig het vijfde, zesde, 
zevende of achtste lid heeft verlaagd, kan het college op verzoek van 
de belanghebbende ten aanzien van wie de maatregel is opgelegd, 
de verlaging herzien zodra uit de houding en gedragingen van de 
belanghebbende ondubbelzinnig is gebleken dat hij de verplichtingen, 
bedoeld in het vierde lid, nakomt.

12. Bij de toepassing van dit artikel wordt onder belanghebbende mede 
verstaan het gezin.
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Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 25

De verantwoordelijkheid voor de zelfstandige bestaansvoorziening houdt in 
dat aan het verkrijgen van een uitkering verplichtingen zijn verbonden. Deze 
verplichtingen gelden vanaf de melding, dus al voordat het recht op bijstand 
is vastgesteld.

Als bijvoorbeeld bij aanvang van de uitkering blijkt dat betrokkene door 
eigen toedoen zijn baan heeft verloren en als gevolg daarvan een beroep 
moet doen op bijstand, is hij daardoor niet de verplichting nagekomen om 
waar mogelijk in het eigen bestaan te voorzien. Dit geldt ook in situaties 
waarin betrokkene door zijn handelen of nalaten het recht verspeelt op 
een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld een uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet (WW). Een bijzondere situatie waarin sprake is van het 
niet nakomen van aan de uitkering verbonden verplichtingen, is wanneer 
betrokkene zich zeer ernstig misdraagt jegens burgemeester en wethouders 
of hun ambtenaren. 

Onder de term «zeer ernstig misdragen» kunnen diverse vormen van 
agressie worden verstaan, zij het dat er sprake moet zijn van verwijtbaarheid 
en van gedrag dat in het normale menselijke verkeer in alle gevallen als 
onacceptabel kan worden beschouwd.

Op grond van in een verordening vast te leggen criteria dienen 
burgemeester en wethouders in individuele gevallen te bepalen welke 
verplichtingen van toepassing zijn en wat de verlaging van de uitkering is 
indien een verplichting niet wordt nagekomen. Burgemeester en wethouders 
moeten er daarbij zorg voor dragen dat zij tijdig worden geïnformeerd 
door betrokkenen, zoals de CWI, het reïntegratiebedrijf of het Regionaal 
opleidingscentrum over de naleving door de belanghebbende van de 
vastgestelde verplichtingen. In de tweede volzin van het tweede lid wordt 
nog eens geëxpliciteerd dat van een verlaging van de uitkering wordt 
afgezien indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Te denken valt 
daarbij aan situaties waarbij de belanghebbende door overmacht niet in 
staat is geweest een of meer afspraken volledig na te komen.

Burgemeester en wethouders kunnen de verlaging voor een bepaalde 
periode opleggen of totdat de belanghebbende de tekortkomingen heeft 
hersteld. Burgemeester en wethouders beoordelen uiterlijk drie maanden 
na de datum van de beschikking of de omstandigheden en het gedrag van 
belanghebbende aanleiding geven de beslissing te herzien (derde lid). 
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Bij het besluit tot het verlagen van de bijstand én bij de heroverweging 
vormen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur centrale 
uitgangspunten. 

Omwille van de rechtszekerheid, dienen de rechten en plichten die voor de 
belanghebbende van toepassing zijn, in de beschikking te worden vermeld.

Jurisprudentie

Artikel 18 lid 1 PW

Arbeidsmogelijkheden: Volgens vaste rechtspraak is bijstandsverlening 
erop gericht degenen die daartoe in staat zijn te stimuleren om betaald werk 
te vinden en dat voor degenen die dat nog niet kunnen, wordt gezocht naar 
mogelijkheden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Mede gelet op de in artikel 18 lid 1 PW neergelegde opdracht aan het 
college tot afstemming van aan de bijstand verbonden verplichtingen, 
zal bij heronderzoeken dan ook periodiek moeten worden bezien of, en 
zo ja in hoeverre, er aanleiding is om tot arbeidsinschakeling strekkende 
verplichtingen (opnieuw) aan de bijstand te verbinden of om voor een 
bepaalde periode verleende ontheffing van deze verplichtingen voort te 
zetten, in te trekken of te wijzigen. Een besluit om deze verplichtingen 
voorgoed niet aan een betrokkene op te leggen of om zonder tijdsbepaling 
ontheffing te verlenen van verplichtingen gericht op inschakeling in de 
arbeid, zou daarmee in strijd zijn (ECLI:NL:CRVB:2014:1989).

Verhoging van de bijstand: Op grond van artikel 18 lid 1 PW is het college 
gehouden om de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af te 
stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de 
betrokkene. Deze bepaling geeft inhoud aan één van de uitgangspunten van 
de PW, te weten dat de bijstand wordt afgestemd op de feitelijke behoeften 
in het individuele geval. Volgens vaste rechtspraak is voor een dergelijke 
individuele afstemming in de vorm van een verlaging slechts plaats in zeer 
bijzondere situaties. Dit geldt ook voor een individuele afstemming in de 
vorm van een verhoging van de bijstand. De omstandigheid dat betrokkene 
niet in aanmerking komt voor huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden 
budget, omdat haar inwonende echtgenoot niet rechtmatig in Nederland 
verblijf houdt, is niet een omstandigheid die afstemming van de bijstand in 
de vorm van een verhoging rechtvaardigt. 
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De door het college vastgestelde bijstandsnorm was er juist op gericht om 
te voorkomen dat indirect aan de inwonende echtgenoot bijstand werd 
verleend. 

Terecht is geoordeeld dat verhoging van de bijstand met toepassing 
van artikel 18 lid 1 PW in een dergelijke situatie zou leiden tot een 
onaanvaardbare doorkruising van het systeem dat met de invoering van de 
zogeheten Koppelingswet juist is beoogd (ECLI:NL:CRVB:2012:BX8450) en  
(ECLI:NL:CRVB:2015:2492)

Artikel 18 lid 2 PW

Gedragsbeïnvloeding: Volgens vaste rechtspraak is een maatregel in 
beginsel bedoeld als middel tot gedragsbeïnvloeding en dus als prikkel voor 
de betrokkene om zijn gedrag bij te stellen in de door het bijstandverlenend 
orgaan gewenste richting. Indien de maatregel het gewenste gevolg heeft 
gehad, betekent dit niet dat het college alsnog het opleggen daarvan moet 
afzien (ECLI:NL:CRVB:2011:BP6843).

Bewijslast: Het niet meewerken aan een medische keuring betreft een 
overtreding van de verplichting om mee te werken aan een onderzoek 
naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 
9 lid 1 sub b PW. Het college is op grond van deze overtreding, met 
toepassing van artikel 18 lid 2 PW, gehouden de bijstand te verlagen 
tenzij elke verwijtbaarheid ontbreekt. Volgens vaste rechtspraak 
(ECLI:NL:CRVB:2015:343) vloeit uit het uitzonderingskarakter van de laatste 
volzin van artikel 18 lid 2 PW voort dat op betrokkene de bewijslast rust dat 
hem geen enkel verwijt treft en meer in het bijzondere dat hij niet in staat 
was de keuring te ondergaan (ECLI:NL:CRVB:2015:1992).

Reparatoire sanctie: Met artikel 18 lid 2 PW  op grond waarvan het 
bestuursorgaan bij niet nakoming van verplichtingen gehouden is de 
bijstand te verlagen  heeft de wetgever beoogd aan de gemeenten een 
instrument te bieden om de doelstellingen van de wet te verwezenlijken. 
Deze bepaling is volgens de wetgever niet zozeer bedoeld om 
opzettelijk leed toe te brengen  wat een van de belangrijkste kenmerken 
is van de zogenoemde “punitieve sanctie” , maar veeleer om de 
bijstandsgerechtigde te stimuleren om zijn of haar gedrag in de toekomst 
te verbeteren. Samenvattend is de verlaging van de bijstand gericht op het 
bewerkstelligen van de legale situatie en dientengevolge te kwalificeren als 
een reparatoire sanctie. 
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De Raad heeft meermalen overwogen dat een maatregel 
geen punitief karakter heeft (ECLI:NL:CRVB:2005:AU7664), 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BM7597) en (ECLI:NL:CRVB:2011:BP6843). 

Vereiste fasering: De Raad is van oordeel dat het college met de verlaging 
van de bijstand met 100% voor de duur van zes maanden kort na 
de verlaging van de bijstand met 50% voor de duur van één maand, 
onvoldoende recht heeft gedaan aan de vereiste fasering in omvang en 
duur van de maatregel en aan de functie van de PW als inkomenswaarborg 
(ECLI:NL:CRVB:2013:CA2819).

Artikel 18 lid 3 PW

Heroverweging: Een heroverweging is geen integrale heroverweging als 
bedoeld in artikel 7:11 Algemene wet bestuursrecht, ten aanzien van de 
eerder opgelegde maatregel, maar een meer beperkte heroverweging 
met als doel vast te stellen of de betrokkene tussentijds blijk heeft 
gegeven van een zodanige gedragsverandering of dat sprake is van een 
zodanige wijziging van omstandigheden, dat aanleiding bestaat de eerder 
opgelegde maatregel in zwaarte of duur bij te stellen. Daarbij gaat het om 
gedragsveranderingen of wijzigingen gelegen binnen de periode waarover 
de maatregel zich uitstrekt, te rekenen vanaf het opleggen van de maatregel 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BN1383).

Artikel 18 lid 12 PW

Beide partners: Verlaging bijstand van betrokkenen gedurende één maand 
met 100%. Betrokkene heeft geen gebruik gemaakt van de door het college 
aangeboden voorziening, gericht op arbeidsinschakeling, waaronder 
begrepen sociale activering. De verlaging van de bijstand treft ook zijn 
partner. Naar vaste rechtspraak (ECLI:NL:CRVB:2010:BO9003) heeft de in 
de PW neergelegde systematiek tot gevolg dat voor de beoordeling van de 
verwijtbaarheid van de maatregelwaardige gedraging, verwijtbaarheid van 
één van de in de gezinsbijstand begrepen partners voldoende is te achten 
(ECLI:NL:CRVB:2014:908).

Artikel 18a. Bestuurlijke boete

1. Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door 
de belanghebbende van de verplichting, be1doeld in artikel 17, eerste 
lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, 
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van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Indien 
de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 17, eerste lid, en artikel 
30c, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld of de gegevens en 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk zijn 
verstrekt en deze overtredingen opzettelijk zijn begaan, bedraagt de 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.  
Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 17, eerste lid, en 
artikel 30c, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk 
en inkomen niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld of de gegevens en 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk zijn 
verstrekt en deze overtredingen niet opzettelijk zijn begaan, bedraagt 
de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2. In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het bedrag dat 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, 
ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen.

3. Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van 
een verplichting als 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, niet heeft geleid tot een 
benadelingsbedrag, legt het college een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

4. Het college kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete als 
bedoeld in het derde lid en volstaan met het geven van een schriftelijke 
waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de 
belanghebbende van een verplichting als 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, tenzij het niet 
of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen plaatsvindt binnen een 
periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de 
belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven.

5. Het college legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet 
behoorlijk nakomen door de belanghebbende 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, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog 
bedrag aan bijstand is ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het 
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benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand 
aan de dag van het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke 
boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere 
overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is 
geworden.

6. In afwijking van het vijfde lid is het in dat lid genoemde tijdvak van vijf 
jaar tien jaar indien wegens de eerdere overtreding, bedoeld in het 
vijfde lid, de belanghebbende is gestraft met een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf.

7. Het college kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete 
indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

8. Degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd, is verplicht 
desgevraagd aan het college de inlichtingen te verstrekken die voor de 
tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete van belang zijn.

9. Indien bijstand aan een gezin wordt verleend, berust de verplichting 
tot betaling van de bestuurlijke boete bij alle gezinsleden en zijn deze 
gezinsleden hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze 
verplichting.

10. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over 
de hoogte van de bestuurlijke boete.

11. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking 
tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de 
bestuurlijke boete is opgelegd.

12. In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de 
rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de bestuurlijke 
boete is vastgesteld ook ten nadele van de belanghebbende wijzigen.

13. Indien ten aanzien van een overtreding waarvoor een bestuurlijke boete 
is opgelegd geen sprake is geweest van opzet of grove schuld, en 
voorts is gebleken dat binnen een jaar nadat de bestuurlijke boete is 
opgelegd niet nogmaals een overtreding wegens eenzelfde gedraging 
is begaan, is het college bevoegd op verzoek van degene aan wie 
de bestuurlijke boete is opgelegd, de bestuurlijke boete geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden bij medewerking aan een schuldregeling.

14. Het besluit tot kwijtschelding, bedoeld in het dertiende lid, wordt 
ingetrokken of ten nadele van degene aan wie de bestuurlijke boete is 
opgelegd herzien indien binnen vijf jaar na het besluit tot kwijtschelding 
wederom een overtreding wegens eenzelfde gedraging is begaan.

Toelichting 

Artikel 18a Pw biedt het college de mogelijkheid om een bestuurlijke boete 
op te leggen. Uit artikel 18a volgt dat het college een bestuurlijke boete kan 
opleggen wanneer de belanghebbende de verplichting van artikel 17 lid 1 
niet of niet behoorlijk is nagekomen. 
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Artikel 17 lid 1 stelt dat een belanghebbende aan het college op verzoek 
of uit eigen beweging mededelingen dient te doen van alle feiten en 
omstandigheden waarvan voor de belanghebbende duidelijk is dat deze 
redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of zijn 
recht op bijstand. 

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een sanctie met een punitief 
karakter. Dit stelt strenge eisen aan de bewijsvoering van de overtreding en 
aan de motivering van het sanctiebesluit. Ook moet de verwijtbaarheid van 
het beboetbare feit bij het opleggen van een bestuurlijke sanctie worden 
betrokken. Dit volgt uit de Algemene wet bestuursrecht en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, met name het evenredigheidsbeginsel. 

Schuld in de zin van verwijtbaarheid is doorgaans geen bestanddeel van 
het beboetbare feit. Als het daderschap vaststaat, wordt verondersteld 
dat daarmee ook de verwijtbaarheid vaststaat. Niettemin geldt altijd «geen 
straf zonder schuld». Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete 
op voor zover de overtreding de overtreder niet te verwijten is. Het is aan 
de overtreder, als hij van oordeel is dat er geen sprake is van schuld, om 
dit aannemelijk te maken. Dit staat tegenover het strafrecht, waarin het 
Openbaar Ministerie moet aantonen dat de overtreder schuldig is (TK 2011
2012, 33 207, nr. 3, p. 4245).

Op 31 mei 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot 
wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de 
bestuurlijke boete. In dit wetsvoorstel wordt gevolg gegeven aan de uitspraak 
van de CRVB van 24 november 2014. Sinds deze uitspraak zijn gemeenten 
gehouden om hiermee in overeenstemming te handelen. Op 11 januari 2016 
heeft de Raad een uitspraak gedaan over boetes die door gemeenten in 
verband met de bijstandsverstrekking zijn opgelegd. Hiermee geeft de Raad 
een nadere invulling van de uitspraak van 24 november 2014 waarin bij het 
opleggen van een bestuurlijke boete rekening moet worden gehouden met de 
individuele situatie van de persoon. Er wordt bij het vaststellen van de boete 
rekening gehouden met de omstandigheden van de persoon, de financiële 
draagkracht, alsmede de mate van verwijtbaarheid. De CRVB oordeelde 
in de uitspraak van 11 januari 2016 dat een bestuurlijke boete evenredig 
dient te worden toegepast. De CRVB oordeelde dat een gemeente bij het 
bepalen van de hoogte van een boete, naast de ernst van de overtreding (het 
benadelingsbedrag) en de mate van verwijtbaarheid (opzet, grove schuld, 
normale verwijtbaarheid, verminderde verwijtbaarheid) zich er van dient te 
vergewissen dat de boete, gelet op de draagkracht van de overtreder, geen 
onevenredige gevolgen voor hem mag hebben. 

Belanghebbende dient in een dergelijke procedure  op de eerste plaats 
inzicht te geven in zijn financiële draagkracht. De gemeente dient dat 



78 YER Kenniscentrum

dan mee te nemen in zijn beoordeling ten aanzien van de hoogte van de 
boete. Het teveel aan ontvangen uitkering moet altijd worden terugbetaald. 
(Verzamelbrief Participatiewet 14 juli 2016).

Jurisprudentie

Artikel 18a PW

De mate van verwijtbaarheid: Aangesloten wordt bij de in de uitspraak van 
de CRVB (ECLI:NL:CRVB:2014:3754) neergelegde uitgangspunten en de 
daaraan gekoppelde differentiatie in percentages van het benadelingsbedrag. 
Een beboetbare gedraging leidt bij “gewone” verwijtbaarheid tot een boete 
ter hoogte van 50% van het benadelingsbedrag.

Afwijking naar boven is gerechtvaardigd bij opzet of grove schuld, afwijking 
naar beneden is aangewezen als sprake is van verminderde verwijtbaarheid 
bij de overtreder (ECLI:NL:CRVB:2015:1801).

Afronding boetes: Afronding conform artikel 2.2 Boetebesluit (naar 
boven op een veelvoud van 10) kan tot een hoger bedrag leiden dan het 
benadelingsbedrag. Dat is in strijd met artikel 18a lid 1 PW en dus onjuist. 
Indachtig het gegeven dat afronding op een veelvoud van € 10 de voorkeur 
heeft, acht de Raad bij een 100% boete een afronding op een veelvoud van 
10 naar beneden aangewezen. 

Bij een boete, waarbij een knip is gemaakt in de periode vóór en na 1 
januari 2013 zal het samengestelde boetebedrag veelal niet zijn afgerond, 
omdat voor de voor 1 januari 2013 geldende afstemming geen afronding is 
voorzien (ECLI:NL:CRVB:2015:1801).

Hoogte boete en draagkracht: De Raad oordeelt dat de hoogte van een 
bijstandsboete zo moet worden vastgesteld, dat een betrokkene deze 
binnen een redelijke termijn kan betalen. Zo wordt voorkomen dat het 
opleggen van een boete tot gevolg heeft dat een betrokkene zeer langdurig 
op het absolute minimum moet leven. De Raad gaat uit van een maximale 
termijn van twee jaar. Bij de vaststelling van die termijn moet ook rekening 
worden gehouden met de mate van verwijtbaarheid van betrokkene, zodat 
de periode ook korter kan zijn. Is sprake van opzet, dan geldt een termijn 
van 24 maanden, bij grove schuld geldt een termijn van 18 maanden, 
bij gewone verwijtbaarheid geldt een termijn van 12 maanden en bij 
verminderde verwijtbaarheid geldt een termijn van 6 maanden. Daarbij 
wordt ervan uitgegaan dat het volledige bedrag van het inkomen boven de 
beslagvrije voet volledig beschikbaar is of wordt gebruikt voor het betalen 
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van de boete. De beslagvrije voet is 90% van het minimuminkomen. Met 
eventuele andere verplichtingen wordt geen rekening gehouden. 

Ook eventueel vermogen moet worden gebruikt voor het betalen van de 
boete. Of een betrokkene nog andere schulden heeft, is dus niet van belang 
(ECLI:NL:CRVB:2016:12).

Artikel 18b. Beheersing van de Nederlandse taal

1. Het college verlaagt de bijstand, overeenkomstig het negende, tiende 
en elfde lid, indien naar zijn oordeel een redelijk vermoeden bestaat 
dat belanghebbende niet of niet in voldoende mate de Nederlandse 
taal beheerst, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het 
aanvaarden en het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.

2. Het college neemt een toets bij de belanghebbende af, indien 
belanghebbende:
a. Niet gedurende acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
b. Geen diploma inburgering als bedoeld in artikel 7, tweede lid, 

onderdeel a, van de Wet inburgering kan overleggen; en
c. Geen ander document kan overleggen waaruit blijkt dat hij de 

vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst. 
 
Indien de omstandigheden, bedoeld in de eerste zin, onderdelen a, b 
en c aanwezig zijn ten tijde van de aanvraag van bijstand, wordt na 
ontvangst van die aanvraag een toets afgenomen binnen een door 
het college te bepalen termijn die ten hoogste acht weken bedraagt.

3. Indien uit de uitkomst van de toets, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat 
belanghebbende niet of niet in voldoende mate de vaardigheden in de 
Nederlandse taal beheerst, wordt het redelijk vermoeden, bedoeld in het 
eerste lid, geacht aanwezig te zijn.

4. Belanghebbende wordt na de uitkomst van de toets, bedoeld in het 
tweede lid, waaruit blijkt dat hij niet of niet in voldoende mate de 
vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst, binnen een door het 
college te bepalen termijn die ten hoogste acht weken bedraagt, door 
het college schriftelijk in kennis gesteld van het redelijk vermoeden, 
bedoeld in het eerste lid. De verlaging van de bijstand vindt plaats vanaf 
het moment dat die schriftelijke kennisgeving plaatsvindt.

5. De belanghebbende kan op ieder moment het redelijk vermoeden, 
bedoeld in het eerste lid, wegnemen door het overleggen van een 
diploma als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, of door het 
overleggen van een document als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c.
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6. In afwijking van het eerste lid verlaagt het college de bijstand niet in 
verband met het in dat lid bedoelde redelijke vermoeden, indien:
a. Belanghebbende zich bereid verklaart binnen een maand nadat het 

college belanghebbende in kennis heeft gesteld van het bestaan 
van dat vermoeden aan te vangen met het verwerven van de 
vaardigheden in de Nederlandse taal en na die aanvang voldoet aan 
de voortgang die van hem verwacht mag worden bij het verwerven 
van de vaardigheden in de Nederlandse taal; of

b. Elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.
7. In afwijking van het eerste lid stemt het college in verband met 

het in dat lid bedoelde redelijke vermoeden een verlaging 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.

8. Onder de vaardigheden, bedoeld in het tweede, zesde, tiende, elfde en 
twaalfde lid, worden de volgende vaardigheden in de Nederlandse taal 
op minimaal het referentieniveau 1F dat is vastgesteld op grond van 
artikel 2, eerste lid, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en 
rekenen verstaan:
a. Spreekvaardigheid;
b. Luistervaardigheid;
c. Gespreksvaardigheid;
d. Schrijfvaardigheid; en
e. Leesvaardigheid.

9. De bijstand wordt gedurende zes maanden verlaagd met 20 procent van 
de bijstandsnorm vanaf het moment, bedoeld in het vierde lid, tweede 
zin.

10. De bijstand wordt gedurende zes maanden verlaagd met 40 procent 
van de bijstandsnorm, te rekenen vanaf zes maanden na het moment, 
bedoeld in het vierde lid, tweede zin, indien uit de uitkomst van een door 
het college afgenomen toets blijkt dat de belanghebbende:
a. De vaardigheden in de Nederlandse taal niet beheerst; en
b. Niet voldoet aan de voortgang die van hem verwacht mag worden 

met het verwerven van de vaardigheden in de Nederlandse taal.
11. De verlaging van de bijstand bedraagt 100 procent van de 

bijstandsnorm voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf twaalf maanden 
na het moment, bedoeld in het vierde lid, tweede zin, indien uit de 
uitkomst van een door het college afgenomen toets blijkt dat de 
belanghebbende:
a. De vaardigheden in de Nederlandse taal niet beheerst; en
b. Niet voldoet aan de voortgang die van hem verwacht mag worden 

met het verwerven van de vaardigheden in de Nederlandse taal.
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12. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 
met betrekking tot de toets, bedoeld in het tweede, tiende en elfde lid, 
van de vaardigheden in de Nederlandse taal. Deze regels hebben in elk 
geval betrekking op:
a. De in de toets op te nemen onderdelen;
b. De wijze van toetsing van de verschillende onderdelen;
c. De wijze van beoordeling van de toets;
d. De kwalificatie van degene die de toets beoordeelt; en
e. De omstandigheden waaronder de toets wordt afgenomen.

13. De toets, bedoeld in het tweede, tiende en elfde lid, wordt telkens 
afgenomen voordat de verlaging van de bijstand door het college wordt 
toegepast.

14. Bij de toepassing van dit artikel wordt onder belanghebbende mede 
verstaan het gezin.

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE BIJSTAND

§ 3.1. ALGEMEEN

Artikel 19. Voorwaarden

1. Onverminderd paragraaf 2.2, heeft de alleenstaande of het gezin recht 
op algemene bijstand indien:
a. Het in aanmerking te nemen inkomen lager is dan de bijstandsnorm; 

en
b. Er geen in aanmerking te nemen vermogen is.

2. De hoogte van de algemene bijstand is het verschil tussen het inkomen 
en de bijstandsnorm.

3. In de algemene bijstand is een vakantietoeslag begrepen ter hoogte van 
5 procent van die bijstand.

4. De algemene bijstand wordt verhoogd met de loonbelasting en premies 
volksverzekeringen waarvoor de gemeente die de bijstand verleent, 
krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtige is.

 
§ 3.2. NORMEN

Artikel 19a - Kostendelende medebewoner 

1. In deze paragraaf wordt onder kostendelende medebewoner verstaan 
de persoon van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de 
belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft en niet: 
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a. De echtgenoot van belanghebbende is; 
b. Op basis van een schriftelijke overeenkomst met de 

belanghebbende, waarbij een commerciële prijs is overeengekomen, 
als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever 
of kostganger, niet zijnde een bloed of aanverwant in de eerste of 
tweede graad van de belanghebbende, in dezelfde woning als de 
belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft; 

c. Op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde, 
waarbij een commerciële prijs is overeengekomen, als huurder, 
onderhuurder of kostganger in dezelfde woning als de 
belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft, mits hij de overeenkomst 
heeft met dezelfde persoon als met wie de belanghebbende een 
schriftelijke overeenkomst heeft, waarbij een commerciële prijs is 
overeengekomen, als huurder, onderhuurder of kostganger; of 

d. een persoon is die:
1. Onderwijs volgt waarvoor aanspraak op studiefinanciering 

als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet 
studiefinanciering 2000 kan bestaan en op enig moment tijdens 
dat onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking kan komen voor 
die studiefinanciering;

2. Onderwijs volgt waarvoor aanspraak kan bestaan op een 
tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en op enig 
moment tijdens dat onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking 
kan komen voor die tegemoetkoming; 

3. Een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste 
lid, onderdelen a tot en met e, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs in de beroepsbegeleidende leerweg volgt; 

4. Een vergelijkbaar soort onderwijs of beroepsopleiding als 
bedoeld onder 1° tot en met 3° volgt buiten Nederland, waarbij 
voor onder 1° en 2° geldt dat hij op enig moment tijdens dat 
onderwijs jonger dan 30 jaar is of in de maand van aanvang de 
leeftijd van 30 jaren heeft bereikt. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen b en c, legt 
de belanghebbende op verzoek van het college de schriftelijke 
overeenkomst over en toont hij de betaling van de commerciële prijs aan 
door het overleggen van de bewijzen van betaling.

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: € 243,52;
b. Gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 487,04;
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c. Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 
echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners: 
€ 948,18.

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: € 243,52;
b. Gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 768,90;
c. Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 

echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners: 
€ 1.230,04.

Artikel 21. Normen 21–pensioengerechtigde leeftijd

Voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioen
gerechtigde leeftijd is de norm per kalendermaand, indien het betreft:

a. Een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende 
medebewoners: € 986,52;

b. Gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioen
gerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners: € 1.409,31.

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: € 1.108,48;

b.  Gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt, zonder kostendelende medebewoners: € 1.514,74;

c. Gehuwden waarvan een echtgenoot de   pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, 
doch de pensioen gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, zonder 
kostendelende medebewoners: € 1.514,74.

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: 

(40%  +  A  x  30%)  x  B
               A



84 YER Kenniscentrum

Hierbij staat: 
JJ A voor het aantal kostendelende medebewoners plus de 

belanghebbende en zijn echtgenoot van 21 jaar of ouder indien hij 
gehuwd is; en

JJ 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:  

€ 525,38 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:  
€ 243,52 plus de op basis van dit artikel van toepassing zijnde norm 
voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder. 

Memorie van Toelichting

TK 2013-2014, 33 801, nr. 3, p. 3-10

De bijstand is een vangnet met als doel om te voorzien in de noodzakelijke 
kosten van het bestaan. Als er binnen één huishouden meerdere 
bijstandsuitkeringen zijn toegekend, kan door de stapeling van uitkeringen 
het huishoudinkomen zo hoog zijn dat daarmee meer dan alleen de 
noodzakelijke kosten worden gedekt. 

Het verzamelinkomen kan zelfs hoger zijn dan het inkomen van een 
huishouden met een vergelijkbare samenstelling maar waarbij er slechts 
één kostwinner is die modaal verdient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er 
in één huishouden drie of meer mensen met een bijstandsuitkering zijn. In 
zo’n geval is het niet meer lonend om op zoek te gaan naar regulier werk 
en dat gaat in tegen het activerende karakter van de bijstand. De regering 
stelt een nieuwe systematiek voor waarbij rekening wordt gehouden met de 
voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden.
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De Participatiewet voorziet in de noodzakelijke kosten van het bestaan. De 
hoogte van de noodzakelijke bestaanskosten hangt mede af van de mate 
waarin degenen die hoofdverblijf in eenzelfde woning hebben kosten met 
elkaar kunnen delen. De huidige bijstandsystematiek gaat ervan uit dat 
mensen die kosten met elkaar delen lagere bestaanskosten hebben. De 
desbetreffende normen sluiten hierbij aan. 

De bijstandsnorm per persoon zal lager worden naar mate er meer personen 
in de woning aanwezig zijn en zij ook met meer personen de kosten kunnen 
delen. Hierbij wordt gekeken naar alle meerderjarige personen in de woning. 
De aard van het inkomen van elk van de afzonderlijke inwonende speelt hierbij 
geen rol. Elke extra persoon in de woning betekent een lagere individuele 
bijstandsnorm. Deze individuele kostendelersnorm is afgeleid van de 
systematiek dat bij elke extra meerderjarige persoon in de woning de totale 
bijstandsnorm met 30% zal toenemen. Vervolgens wordt deze totale norm 
gedeeld door het aantal leden van de huishouding. De uitkomst van deze 
deling is de hoogte van de norm per lid van de huishouding dat recht heeft 
op bijstand. Dit is overeenkomstig de systematiek van de gehuwdennorm. 

In een rekenkundige formule ziet dat er zo uit:

Hierbij is:

JJ A: totaal aantal personen dat in dezelfde woning hoofdverblijf heeft.
JJ B: de rekennorm

Aangezien bij de bijstandsnormen drie leeftijdscategorieën worden

onderscheiden (18 tot 21 jaar, 21 jaar tot AOWgerechtigde leeftijd en

vanaf de AOWgerechtigde leeftijd), is de rekennorm zoals genoemd in 
de rekenkundige formule gelijk aan de gehuwdennorm in de betreffende 
leeftijdscategorie.

Bijvoorbeeld in een woning waar drie meerderjarige personen hun 
hoofdverblijf hebben en waarvan één persoon een bijstandsuitkering heeft, 
deze betrokkene volgens de kostendelersnorm 431⁄3% van het netto 
referentieminimumloon aan bijstand zal ontvangen. De kostendelersnorm 
blijft niet beperkt tot vijfpersoonshuishoudens. De systematiek van de 
kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met zes personen of meer. 

Zo is bijvoorbeeld de individuele bijstandsnorm in een huishouden van zes 
personen 36 & % ((40% + 6 x 30%)/6).

(40%  +  A  x  30%)  x  B
               A
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Jurisprudentie

Artikel 22a PW

Gezamenlijk hoofdverblijf in verband met zorgbehoefte cq mantelzorg: 
Appellante woont met haar lichamelijk en geestelijk gehandicapte zoon in 
een woning. De zorg van appellante voor haar zoon kan er op zichzelf niet 
toe leiden dat de bijstand met toepassing van artikel 18, lid 1, van de PW 
wordt afgestemd in afwijking van de kostendelersnorm. 

De wetgever heeft er bewust voor gekozen de kostendelersnorm 
ook van toepassing te laten zijn op personen die woning delen met 
een bloedverwant in de eerste of tweede graad waarbij sprake is van 
zorgbehoefte. Voor de gestelde kosten die voortvloeien uit bijzondere 
omstandigheden (kosten van auto om zoon te vervoeren) kan een aanvraag 
om bijzondere bijstand worden gedaan (artikel 35 PW). Door invoering van 
de kostendelersnorm blijft de vangnetfunctie van de bijstand gewaarborgd, 
blijft een individueel recht op bijstand behouden en blijft het lonend om te 
werken (ECLI:NL:CRVB:2016:3869).

Appellant woont in bij zijn vader. Dat geen sprake is van stapeling 
van uitkeringen en kosten niet feitelijk worden gedeeld zijn geen 
omstandigheden op grond waarvan de kostendelersnorm niet van 
toepassing is. Er zijn geen omstandigheden om de kostendelersnorm niet 
van toepassing te achten. Als sprake is van een commerciële (onder)huur 
of kostgangerrelatie, wordt de verlaging niet toegepast, maar dat geldt 
alleen bij zuiver zakelijke relaties. 

Personen die bloedverwant zijn in de eerste of tweede graad kunnen geen 
beroep op deze uitzondering doen. De wetgever heeft zo schijnconstructies 
willen tegengaan. Volgens de Centrale Raad van Beroep is hiermee geen 
verboden onderscheid gemaakt. De Centrale Raad van Beroep heeft verder 
geoordeeld dat er buiten de wettelijke uitzonderingssituaties geen ruimte is 
om de verlaging niet toe te passen (ECLI:NL:CRVB:2016:3870).

Artikel 22b. Afwijking normen 2015 [Vervallen per 01-07-2016]

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: € 312,35
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b. Gehuwden: € 485,84.
2. Het bedrag van de norm, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met:

a. Voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 39,00;
b. Voor gehuwden € 85,00.

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.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 51-52

Personen die ter verpleging of verzorging in een inrichting (artikel 1, 
onderdeel g) verblijven, worden niet geconfronteerd met een aantal 
belangrijke bestaanskosten. In voeding, huisvesting, verwarming, 
onderhoud en dergelijke wordt voorzien door de inrichting. De daaraan 
verbonden kosten zijn begrepen in de verpleeg of verzorgingsprijs, die 
over het algemeen uit andere hoofde wordt vergoed. Gelet op dit verschil 
in noodzakelijke bestaanskosten geldt voor personen in inrichtingen een 
aparte bijstandsnorm. Deze is afgestemd op de beperkte uitgaven die voor 
rekening van de belanghebbende blijven. In de uitzonderlijke situatie dat 
verpleeg of verzorgingskosten voor rekening van de belanghebbende zelf 
komen, kan daarin worden voorzien door middel van bijzondere bijstand.

De normen voor personen in een inrichting zijn, evenals de overige normen, 
gekoppeld aan het netto minimumloon, met toepassing van de Wet 
Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden voor de indexering. Anders dan bij 
de budgetmethode, waarbij de hoogte van de normen wordt gerelateerd 
aan die van bepaalde aanwezige kosten, behoeven daarmee geen arbitraire 
uitspraken te worden gedaan over hetgeen waaraan belanghebbenden 
de bijstand worden geacht te besteden. Het gemeentelijke toeslagen en 
verlagingenbeleid is niet van toepassing.

Jurisprudentie

Artikel 23 PW 

Artikel 23 PW maakt geen onderscheid tussen AOWminners en AOWplussers 
en dat dit artikel een aparte lagere bijstandsnorm bevat voor belang hebbenden 
die verblijven in een inrichting. De Raad acht dit verklaarbaar omdat 
personen die ter verpleging of verzorging in een inrichting verblijven niet 
worden geconfronteerd met aan aantal belangrijke bestaanskosten. 
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Noch de tekst van de artikelen 22 en 23 PW noch de toelichting daarop 
bieden volgens de rechtbank steun voor de opvatting van belanghebbende 
dat artikel 22 een lex specialis vormt ten opzichte van artikel 23, in die zin 
dat AOWplussers die in een inrichting verblijven, wel recht hebben op 
bijstand ter hoogte van de ouderennorm. Daaraan doet niet af dat AOW
plussers, die inwonen bij hun kinderen, wel in aanmerking komen voor 
bijstand naar de laatstgenoemde norm (ECLI:NL:CRVB:2010:BN3486).

Artikel 24. Afwijking norm gehuwden

Voor gehuwden waarvan een echtgenoot geen recht op algemene bijstand 
heeft is voor de rechthebbende echtgenoot de norm gelijk aan 50% 
van de norm die voor hem zou gelden als hij gehuwd zou zijn met een 
rechthebbende echtgenoot van zijn leeftijd, indien: 

a. De rechthebbende echtgenoot 21 jaar of ouder is en geen 
kostendelende medebewoners heeft; dan wel 

b. De rechthebbende echtgenoot jonger dan 21 jaar is.   
 

§ 3.3. VERLAGING

Artikel 25.  Alleenstaande (ouder) [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 26.  Gehuwden [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 27. Woonsituatie

Het college kan de norm, bedoeld in de artikelen 20 en 21, lager vaststellen 
voorzover de belanghebbende lagere algemeen noodzakelijke kosten 
van het bestaan heeft dan waarin de norm voorziet als gevolg van zijn 
woonsituatie, waaronder begrepen het niet aanhouden van een woning.

Artikel 28. Schoolverlaters

Het college kan voor de belanghebbende die recent de deelname heeft 
beëindigd aan onderwijs of een beroepsopleiding, de norm gedurende 
zes maanden na het tijdstip van die beëindiging lager vaststellen, indien 
voor het onderwijs of de beroepsopleiding aanspraak bestond op 
studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of op een 
tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten op grond van 
hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
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Jurisprudentie

Artikel 28 PW

Betrokkene heeft in de jaren voorafgaande aan de studie waarin zij werkzaam 
was een inkomen gehad dat aanzienlijk hoger was dan de bedragen voor 
levensonderhoud die in het kader van de studiefinanciering gelden. 

Haar kosten van levensonderhoud, onder meer bestaande uit de 
kosten verbonden aan het bewonen van een woning, waren dan ook 
substantieel hoger dan wat voor een gemiddelde student gebruikelijk 
was. De Raad is dan ook van oordeel dat het college had dienen te 
onderzoeken of het bedrag van de voor betrokkene van toepassing zijnde 
bijstandsnorm nog aansluit bij haar noodzakelijke kosten van bestaan  
(ECLI:NL:CRVB:2012:BV9578).

Artikel 29.  Alleenstaande van 21 of 22 jaar [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 30. Verordening [Vervallen per 01-01-2015] 

§ 3.4. MIDDELEN

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;
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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 € 2.404 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 € 201,00 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 
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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 € 125,67 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, 
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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;

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 € 
127,46 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.
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Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 56-58

Het complementaire karakter van de bijstand brengt mee dat in deze wet 
een ruime definitie van het begrip middelen wordt gehanteerd (eerste lid). 
Dit uitgangspunt wordt geëxpliciteerd door in dit artikel te bepalen dat alle 
vermogens en inkomensbestanddelen tot de middelen worden gerekend. 

Daarbij is, gelet op de eigen verantwoordelijkheid voor de voorziening 
in het bestaan, tevens aangegeven dat, naast de middelen waarover de 
belanghebbende feitelijk de beschikking heeft, mede in aanmerking worden 
genomen de middelen waarover de belanghebbende redelijkerwijs kan 
beschikken. 

Omdat de bijstand als gezinsbijstand wordt verstrekt dienen – behoudens 
het bepaalde in het tweede lid, onderdeel h – de middelen van alle 
gezinsleden in aanmerking te worden genomen, ook als die middelen door 
derden worden ontvangen, zoals kinderalimentatie (zie echter het tweede 
lid, onderdeel h).

Het tweede lid bevat een limitatieve opsomming van niet in aanmerking te 
nemen middelen, die overeen komt met die in de Abw, behoudens dat de 
jonggehandicaptenkorting is toegevoegd. De jonggehandicaptenkorting 
geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar een uitkering 
geniet op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten, tenzij voor hem de ouderenkorting geldt. De 
jonggehandicaptenkorting is voor de systematiek van de bijstand 
vergelijkbaar met de ouderenkorting. Waar deze laatste korting via de 
normensystematiek bij de bijstandsverlening is betrokken (artikel 22) is 
er, gezien de beperktere omvang van de doelgroep, ten aanzien van de 
jonggehandicapten ervoor gekozen om de korting niet tot de middelen 
te rekenen. Voor de beoordeling van de bijstandsbehoevendheid dient 
te worden uitgegaan van de feitelijk besteedbare middelen (derde lid). 
De middelen worden allereerst in aanmerking genomen na aftrek van de 
daarover verschuldigde belasting en premies. 

Het karakter van deze wet als laatste bestaansvoorziening brengt mee dat 
het op het moment van bijstandsverlening feitelijk aanwezige netto inkomen 
het uitgangspunt vormt voor de vaststelling van het recht op en de hoogte 
van de bijstand.
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Jurisprudentie

Artikel 31 lid 1 PW

Beschikken: Op grond van de eerste volzin van artikel 31 lid 1 PW worden 
tot de middelen alle vermogens en inkomensbestanddelen gerekend 
waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan 
beschikken. Volgens vaste rechtspraak moet, mede gelet op artikel 
11 WWB [PW], de term beschikken zo worden uitgelegd dat deze ziet 
op de mogelijkheid van een betrokkene om de bezitting feitelijk aan 
te wenden om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien 
(ECLI:NL:CRVB:2011:BT6097).

Artikel 31 lid 2 sub k PW

Kostenvergoeding vrijwilligerswerk: De KNVB maakt zelf onderscheid in 
(slechts) twee soorten vergoedingen met een verschillend karakter: een 
tegemoetkoming per gefloten wedstrijd en een onkosten-vergoeding voor 
gemaakte reiskosten. 

Deze laatste vergoeding staat op zichzelf los van het verrichten van 
het eigenlijke vrijwilligerswerk en ziet enkel op het reizen naar de 
vrijwilligersactiviteit en weer terug. De reiskostenvergoeding blijft beperkt 
tot het ook door de fiscus geaccepteerde bedrag van € 0,19 per kilometer, 
is dus niet bovenmatig en betreft in wezen een zuivere onkostenvergoeding. 
Een dergelijke vergoeding kan naar zijn aard en strekking niet als in 
aanmerking te nemen middel worden beschouwd en dient voorts bij de 
toepassing van de hier aan de orde zijnde (gemaximeerde) vrijlatingsregeling 
buiten beschouwing te blijven (ECLI:NL:CRVB:2013:CA2819).

Artikel 31 lid 2 onderdeel m PW

Giften: Bijschrijvingen op een bankrekening van een bijstandsontvanger 
worden in beginsel als in aanmerking te nemen middelen in de zin van 
artikel 31 lid 1 PW beschouwd. Als deze betalingen niet als verantwoorde 
giften in de zin van artikel 31 lid 2 sub m PW kunnen worden aangemerkt, 
een periodiek karakter hebben en kunnen worden aangewend voor de 
algemeen noodzakelijke bestaanskosten is voorts sprake van inkomsten 
als bedoeld in artikel 32 lid 1 PW. De stelling dat sprake is van geleende 
bedragen die moeten worden terugbetaald, leidt op zichzelf niet tot een 
ander oordeel. 
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Allereerst is een geldlening in artikel 31 lid 2 PW niet uitgezonderd van 
het middelenbegrip. Voorts worden periodieke betalingen van derden, 
waaronder familieleden, aan bijstandsontvangers  ongeacht in welke vorm 
deze worden verstrekt en waarover vrijelijk kan worden beschikt  naar 
vaste rechtspraak als inkomen van de bijstandontvanger aangemerkt [CRV
B:2013:BY9138],(ECLI:NL:CRVB:2013:1106) en (ECLI:NL:CRVB:2014:705). 
Dat bij een aannemelijk gemaakte lening de schuldenlast van betrokkene 
toeneemt, is als er geen vermogen aanwezig is, niet van belang. 

Dat kan anders zijn in het geval dat degene die (zonder ander inkomen) in 
afwachting is van een besluit op zijn aanvraag om algemene bijstand ter 
voorziening in de kosten van levensonderhoud is aangewezen op het aangaan 
van geldleningen (ECLI:NL:CRVB:2014:1927) en (ECLI:NL:CRVB:2015:76).

Immateriële schadevergoeding: Uit artikel 31 lid 2 sub m PW blijkt dat het 
aan het college is om de grenzen te bepalen van wat uit het oogpunt van 
bijstandsverlening nog wel en wat niet verantwoord is. 

Daarbij moet het college rekening houden met de omstandigheid dat bij zeer 
aanzienlijke uitkeringen de belanghebbende in een zodanige financiële positie 
kan komen te verkeren dat het onverkort buiten beschouwing laten daarvan 
niet in overeenstemming is met het minimumbehoefte en complementaire 
karakter van de bijstand. Voor zover het college algemene uitgangspunten 
heeft geformuleerd in de vorm van beleid of in de vorm van een werkinstructie 
betekent dit dat het mogelijk is dat het ene college een ruimere vrijstelling 
hanteert dan het andere. Dat is eigen aan het gegeven dat de uitvoering van 
de PW is gedecentraliseerd (ECLI:NL:CRVB:2014:3892).

Artikel 32. Inkomen

1. Onder inkomen wordt verstaan de op grond van artikel 31 in aanmerking 
genomen middelen voorzover deze:
a. Betreffen inkomsten uit of in verband met arbeid, inkomsten 

uit vermogen, een premie als bedoeld in artikel 31, tweede lid, 
onderdeel j, een kostenvergoeding als bedoeld in artikel 31, 
tweede lid, onderdeel k, inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het 
hebben van een of meer kostgangers, socialezekerheidsuitkeringen, 
uitkeringen tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, voorlopige teruggave of teruggave van inkomstenbelasting, 
loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke 
bijdragen als bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet,  
dan wel naar hun aard met deze inkomsten en uitkeringen 
overeenkomen; en
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b. Betrekking hebben op een periode waarover beroep op bijstand 
wordt gedaan.

2. Middelen die het karakter hebben van uitgesteld inkomen worden in 
aanmerking genomen naar de periode waarin deze zijn verworven. 
Middelen die het karakter hebben van doorbetaling van inkomen over 
een periode worden in aanmerking genomen naar de periode waarin 
deze te gelde kunnen worden gemaakt.

3. Indien een van de gehuwden geen recht op algemene bijstand heeft, 
wordt zijn inkomen slechts in aanmerking genomen voor zover het 
inkomen van de gehuwden tezamen, met inbegrip van de bijstand die 
zou worden verleend indien zijn inkomen niet in aanmerking wordt 
genomen, meer zou bedragen dan de bijstandsnorm voor gehuwden. 
Voor de vaststelling van het inkomen van de nietrechthebbende 
echtgenoot is deze paragraaf van overeenkomstige toepassing.

4. In afwijking van het derde lid wordt, indien de gehuwden gescheiden 
leven, doch niet duurzaam gescheiden, het inkomen van de niet
rechthebbende echtgenoot slechts in aanmerking genomen voor zover 
het de bijstandsnorm te boven gaat.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 58-60

Voor de vaststelling van de hoogte van de bijstand is van belang of de 
middelen als inkomen dan wel als vermogen moeten worden aangemerkt. 
Het vermogen speelt uitsluitend een rol bij de bepaling van het recht op 
bijstand als zodanig, terwijl de inkomsten tevens van belang zijn voor de 
vaststelling van de hoogte van de uitkering. Het vermogen wordt voor een 
deel buiten beschouwing gelaten; het inkomen wordt in beginsel geheel in 
aanmerking genomen.

Middelen die over het algemeen periodiek worden ontvangen – zoals 
loon en uitkeringen – kunnen worden ingezet voor de voorziening in het 
levensonderhoud, waarop de bijstand slechts behoeft aan te vullen. Het is 
niet mogelijk om van deze in beginsel als inkomen in aanmerking te nemen 
middelen een uitputtende opsomming te geven. Daarom is in het eerste lid 
volstaan met het noemen van een aantal inkomensbronnen dat als inkomen 
in beschouwing wordt genomen. 

Ook eenmalig ontvangen inkomens die naar hun aard hiermee 
overeenkomen, bijvoorbeeld een zogeheten alimentatieafkoopsom, 
dienen als inkomen in aanmerking te worden genomen. Een teruggave of 
voorlopige teruggave van loonbelasting en premies volksverzekeringen 
wordt eveneens als inkomen aangemerkt. 
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Aangezien bij de bijstandsnormen de aanspraak op vakantietoeslag is 
inbegrepen, dient voor een goede toetsing van de inkomsten ook de 
daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag in beschouwing te worden 
genomen. Dit staat niet in de weg aan een latere verrekening met de 
opgebouwde aanspraken op vakantietoeslag op grond van de bijstand. De 
vakantietoeslag is loon dat op een later tijdstip wordt uitbetaald. Ook andere 
betalingen kunnen dit karakter van uitgesteld loon hebben. 

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een dertiende maand of aan 
winstdelingsregelingen. Gelet op hun vergelijkbare karakter is het billijk ook 
deze betalingen toe te rekenen aan de periode waarin de aanspraak daarop 
is verworven en, voor zover deze aanspraak buiten de bijstandsperiode 
valt, de betreffende betaling niet als inkomen aan te merken. Het tweede lid 
beoogt deze handelwijze aan te geven. 

In het inkomen kunnen ook aanspraken begrepen zijn op een doorbetaling 
van het loon gedurende de vakantieperiode. Dergelijke aanspraken dienen, 
gelet op het doel ervan, als bestaansvoorziening tijdens die periode te worden 
aangemerkt en niet te worden toegerekend aan de periode waarin de aanspraak 
is verworven. Een andere benadering zou ongelijkheid betekenen ten opzichte 
van degene van wie het loon tijdens de vakantieperiode wordt doorbetaald.

Jurisprudentie

Artikel 32 lid 1 PW 

Kasstortingen: Volgens vaste rechtspraak (ECLI:NL:CRVB:2014:3872) 
worden kasstortingen en bijschrijvingen op een bankrekening van een 
bijstandontvanger in beginsel als in aanmerking te nemen middelen in de 
zin van artikel 31 lid 1 PW beschouwd. Als deze betalingen een terugkerend 
of periodiek karakter hebben, door betrokkene kunnen worden aangewend 
voor de algemeen noodzakelijke bestaanskosten en zien op een periode 
waarover een beroep op bijstand wordt gedaan, is voorts sprake van 
inkomsten als bedoeld in artikel 32 lid 1 PW (ECLI:NL:CRVB:2015:166).

Marktplaats: Volgens vaste rechtspraak is het voor ontvangers van bijstand 
niet verboden om goederen via internet te verkopen, mits daarvan en van de 
daaruit verkregen verdiensten tijdig melding wordt gemaakt aan het college.

De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet 
via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt, 
zodat daarvan in beginsel geen mededeling behoeft te worden gedaan 
(ECLI:NL:CRVB:2011:BP8124) en ECLI:NL:CRVB:2016:127.
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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: € 19,65 per 

kalendermaand; 
b. Voor de gehuwden tezamen: € 39,30 per kalendermaand.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 60-61

In deze wet is ervoor gekozen voor inkomsten in natura de waarderings
grondslag te bepalen op het daarvoor door betrokkene opgeofferde bedrag. 

In de regel zal dit bedrag de geldswaarde zijn van het deel van de 
arbeidsbeloning dat is aangewend ter verkrijging van het inkomen in natura. 
Voorts kan (een deel van) de geldswaarde van alimentatie zijn aangewend 
ter verkrijging van een inkomen in natura in de vorm van woongenot. De 
gemeente kan in deze situatie kiezen tussen toepassing van artikel 33 of 
artikel 27. Voor deze wijziging van de waarderingsgrondslag is gekozen 
omdat de in de Abw geldende waarderingsgrondslag van de lagere 
bestaanskosten in de uitvoeringspraktijk moeilijk hanteerbaar is gebleken. 
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Er is dus niet gekozen voor de mogelijkheid om de inkomsten in natura 
te waarderen op de waarde in het economische verkeer. Het is immers 
denkbaar dat betrokkene om budgettaire redenen niet zou hebben 
gekozen voor hetgeen hij in natura ontvangt als hij daarvoor in plaats van 
de opgeofferde waarde de waarde in het economisch verkeer zou moeten 
voldoen. Met de gekozen waarderingsgrondslag wordt aangesloten bij de 
keuze die de betrokkene maakt ten aanzien van zijn bestedingen. 

Dit biedt de betrokkene de mogelijkheid om te bepalen of het opgeofferde 
bedrag in de juiste verhouding staat tot zijn bestedingsmogelijkheden. 

Jurisprudentie

Artikel 33 lid 5 PW

Vrijlatingsregeling: Betrokkenen ontvangen bijstand naar de norm voor 
gehuwden in aanvulling op hun ouderdomspensioen ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet. Daarnaast ontvangen betrokkenen van de Rijksdienst 
voor Pensioenen te Brussel (België) een zogeheten rustpensioen. 
Belgisch rustpensioen is geen particuliere oudedagsvoorziening 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BM4119). 

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;
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d. Het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf, bedoeld 
in artikel 50, eerste lid, voorzover dit minder bedraagt dan  € 50.100,00;

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:  € 5.940,00;
b. Voor een alleenstaande ouder:  € 11.880,00;
c. Voor de gehuwden tezamen: € 11.880,00.

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.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 60-61

In de Abw is bepaald dat met schulden alleen rekening wordt gehouden 
voor zover die bij de aanvang van de bijstandsverlening aanwezig zijn. Mede 
op grond van jurisprudentie over de Abw is er in deze wet voor gekozen 
dat rekening wordt gehouden met schulden, ongeacht of die bij aanvang 
van de bijstand aanwezig zijn, dan wel tijdens de bijstandsverlening zijn 
ontstaan. De vermogenspositie wordt gesteld op het saldo van de waarde 
van de bezittingen en de schulden. De bezittingen kunnen zowel uit 
geldswaarden bestaan als uit op geld waardeerbare goederen. Voor de 
waardering van deze laatstgenoemde bezittingen in natura is in het tweede 
lid, onderdeel a, een nadere bepaling opgenomen. Ook in het kader van de 
vermogensvaststelling kan niet worden volstaan met het in ogenschouw 
nemen van de feitelijk aanwezige bezittingen. 

Er dient tevens te worden nagegaan of er sprake is van bezittingen 
waarover de belanghebbende redelijkerwijs kan beschikken. In beginsel 
worden alle bezittingen op het moment van aanvang van de bijstand in 
aanmerking genomen, ongeacht de herkomst daarvan. 

Door in dit onderdeel het begrip «bezittingen» te gebruiken in plaats van 
«middelen» wordt bereikt dat artikel 31 hierop niet van toepassing is. Op 
grond van het laatstgenoemde artikel worden bepaalde middelen buiten 
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beschouwing gelaten. Bij de beoordeling van de op de bezittingen in 
mindering te brengen schulden is niet van belang op welke termijn de 
belanghebbende verplicht is tot terugbetaling. Wel dient, wil van een 
feitelijk aanwezige schuld sprake zijn, een daadwerkelijke verplichting 
tot terugbetaling te bestaan. De belanghebbende dient dit aan te tonen. 
Het kan voorkomen dat op het moment van de bijstandsaanvraag een 
betalingsverplichting nog niet onomstotelijk vaststaat, bijvoorbeeld omdat 
betrokkene deze in rechte betwist. Dan kan slechts met de betreffende 
schuld rekening worden gehouden wanneer is komen vast te staan dat 
betrokkene ook daadwerkelijk tot die terugbetaling verplicht is.

Jurisprudentie

Artikel 34 lid 1 PW

Bankrekening op naam: Naar vaste rechtspraak rechtvaardigt het 
feit dat een bankrekening op naam staat van een betrokkene de 
vooronderstelling dat het op die rekening staande tegoed een 
bestanddeel vormt van het vermogen waarover de betrokkene beschikt 
of redelijkerwijs kan beschikken. In een dergelijke situatie is het aan de 
betrokkene om aannemelijk te maken dat het tegendeel het geval is 
(ECLI:NL:CRVB:2011:BU7336).

Auto: Naar vaste rechtspraak rechtvaardigt het gegeven dat het 
kentekenbewijs van een auto op naam van een betrokkene staat de 
vooronderstelling dat deze auto een bestanddeel van het vermogen van 
die betrokkene vormt waarover hij daadwerkelijk de beschikking heeft, 
dan wel redelijkerwijs kan beschikken. Betrokkene heeft betwist dat de 
betrokken auto’s tot haar vermogen kunnen worden gerekend. In een 
dergelijke situatie is het aan betrokkene om in voldoende mate aan te tonen 
dat het tegendeel het geval is. Het enkele feit dat de auto op naam van 
betrokkene staat brengt mee dat zij hierover de beschikkingsmacht had. Uit 
de omstandigheid dat betrokkene jaarlijks een parkeervergunning voor haar 
auto aanvroeg blijkt dat zij ook feitelijk over deze auto beschikte. Het feit dat 
de verzekeringspolissen op een andere naam staan en de omstandigheid 
dat de aanschaf niet door betrokkene is verricht, doet hier niets aan af 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BO1318)

Dwangsom: Ontvangen dwangsom wordt aangemerkt als vermogen. 

Bij besluit van 4 september 2012 heeft het college bepaald dat appellante 
recht heeft op een dwangsom van in totaal € 3.780, in verband met het niet 
tijdig beslissen op een drietal bezwaarschriften. 
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Dit bedrag is op 20 september 2012 uitbetaald op de derdenrekening van 
haar advocaat. Bij besluit van 26 september 2012 heeft het college, voor 
zover van belang, bepaald dat de betaalde dwangsom moet worden gezien 
als inkomen in de zin van de PW en dat dit inkomen wordt verrekend met de 
bijstand van appellante over de maand september 2012.

De CRVB heeft ook in zijn uitspraak van 18 maart 2014, 
(ECLI:NL:CRVB:2014:1015), bepaald dat mede gelet op het aanvullende 
karakter van de PW en de ruime omschrijving in artikel 31, eerste lid, van 
de PW, geen ruimte bestaat om, zoals appellante bepleit, de dwangsom 
niet te rekenen tot de middelen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de 
PW. Evenmin bestaat ruimte om aan een uitzonderingsbepaling als artikel 
31, tweede lid, van de PW een strekking toe te kennen die ruimer is dan 
die waartoe de tekst van die bepaling aanleiding geeft. De dwangsom als 
bedoeld in artikel 4:17 van de Awb moet worden aangemerkt als vermogen 
in de zin van artikel 34, eerste lid, aanhef en onder b, van de PW. In het 
tweede lid van artikel 34 van de PW is de dwangsom niet van het vermogen 
uitgezonderd (ECLI:NL:CRVB:2015:1429).

Schulden en familieschulden: Schulden kunnen in het kader van de 
toepassing van de PW uitsluitend in aanmerking worden genomen indien de 
betrokkene aannemelijk maakt dat daaraan een daadwerkelijke verplichting 
tot terugbetaling is verbonden. Volgens vaste rechtspraak is een schuld 
aan een familielid veelal een schuld van vrijblijvende aard. Een betrokkene 
heeft echter de mogelijkheid aannemelijk te maken dat sprake is van een 
daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling. 

Dit dient te geschieden met gegevens die concreet, objectief en 
verifieerbaar zijn  (ECLI:NL:CRVB:2012:BW6792).

Erfenis: Naar vaste rechtspraak ontstaat de aanspraak op een erfdeel op 
het tijdstip van overlijden van de erflater. De waarde van het vermogen 
van appellant overschrijdt het vrij te laten vermogen. Ingevolge artikel 
58, eerste lid, aanhef en onder f, ten eerste, van de PW kan het college 
van de gemeente die de bijstand heeft verleend de kosten van bijstand 
terugvorderen voor zover de bijstand anderszins onverschuldigd is betaald, 
waaronder begrepen dat de belanghebbende naderhand met betrekking 
tot de periode waarover bijstand is verleend, over in aanmerking te nemen 
middelen beschikt of kan beschikken. Een aanspraak op een erfdeel 
ontstaat op het tijdstip van overlijden van de erflater. 

Vaststaat voorts dat appellant op 18 november 2003 feitelijk de beschikking 
heeft gekregen over zijn aandeel in de erfenis, een bedrag van € 58.160,15, 
zodat vanaf dat moment sprake is van in aanmerking te nemen middelen 
in de zin van evengenoemde bepaling mbt een periode waarover eerder 
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bijstand was verleend (ECLI:NL:CRVB:2011:BP1575).

Ontbreken van één bankafschrift: het ontbreken van één bankafschrift kan 
voldoende zijn om een aanvraag om bijstand buiten behandeling te laten 
(ECLI:NL:CRVB:2013:1034).

Negatief vermogen en vermogensaanwasruimte: Uit vaste rechtspraak 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BM5211) volgt dat een besluit waarbij algemene 
bijstand is toegekend en waarbij tevens het vermogen van de 
belanghebbende is vastgesteld ook wat betreft die vermogensvaststelling 
op rechtsgevolg is gericht. Zoals de Raad al eerder heeft uitgesproken 
valt het bedrag waarmee het vermogen kan toenemen zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de voortzetting van de bijstand bij een negatief 
of op nihil vastgesteld aanvangsvermogen samen met het wettelijke 
begrip vermogensgrens. Dit betekent dat, volgens vaste rechtspraak, 
gebruikmaking van de maximale vermogensvrijstelling tijdens de 
ononderbroken bijstandsperiode slechts één keer zal kunnen geschieden. 
Uit het voorgaande volgt dat bij toekenning van bijstand, aard en omvang 
van het negatieve vermogen van belanghebbende niet relevant is 
(ECLI:NL:CRVB:2015:4884).

Artikel 34 lid 2 sub d PW

WOZwaarde: Het college kan voor de waardebepaling van woningen 
in Nederland  ook bij de vaststelling van het maximumbedrag van de 
geldlening onder verband van krediethypotheek  in beginsel aansluiting 
zoeken bij de meest recente vaststelling van de WOZwaarde van de 
woning. Het staat een betrokkene vrij daar een taxatierapport, opgemaakt 
door een beëdigd makelaar, tegenover te stellen (ECLI:NL:CRVB:2015:702).

Artikel 34 lid 3 PW

Vermogenstoename: De in artikel 34 WWB [PW] neergelegde systematiek 
van vermogensvaststelling, de zogeheten staffelmethode, heeft tot 
gevolg dat indien sprake is van tijdens de bijstandsverlening ontvangen 
vermogensbestanddelen naar aanleiding waarvan het vermogen opnieuw 
dient te worden vastgesteld, daarbij uitgegaan dient te worden van het 
verschil tussen de op het moment van de vermogenstoeval toepasselijke 
vermogensgrens en het eerdere vastgestelde bedrag van het vermogen 
ECLI:NL:CRVB:2008:BD0961).
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HOOFDSTUK 4. AANVULLENDE 
INKOMENSONDERSTEUNING EN AANPASSING 
BEDRAGEN

§ 4.1. AANVULLENDE INKOMENSONDERSTEUNING

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 € 130,00 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.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 13-14

Degene die als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden wordt 
geconfronteerd met noodzakelijke bestaanskosten waarin de algemene 
bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan, heeft 
recht op bijzondere bijstand (eerste lid; zie ook artikel 11, eerste lid). Welke 
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kosten daarvoor in aanmerking komen hangt af van de omstandigheden 
in het individuele geval en kan dan ook slechts van geval tot geval worden 
beoordeeld. Het kan hierbij om zeer diverse kostensoorten gaan, temeer 
daar het recht op bijzondere bijstand, behoudens het gestelde in artikel 15, 
niet naar kostensoort is begrensd. Bepalend is dat sprake is van kosten 
die uit bijzondere individuele omstandigheden voortkomen en die in het 
concrete geval als noodzakelijk moeten worden aangemerkt. Het betreft hier 
dus bij uitstek een kwestie van maatwerk; een landelijke normering van de 
bijzondere inkomensaanvulling is niet aan de orde.

Voor de verlening van bijzondere bijstand is het geen vereiste dat men 
algemene bijstand krachtens deze wet ontvangt. Ook degene die uit een 
andere bron dan deze wet beschikt over een inkomen dat naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders niet toereikend is ter voorziening in 
bepaalde bijzondere noodzakelijke kosten, kan een beroep op bijzondere 
bijstand doen.

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de bijzondere 
bijstand volledige vrijheid in de vaststelling van de draagkracht van de 
belanghebbende. Dit betekent dat zij zelf bepalen welk deel van de 
middelen bij de vaststelling van de draagkracht in aanmerking wordt 
genomen. De vrijlatingsbepalingen ex artikel 34 (vermogen) zijn daarom 
niet verplicht van toepassing op de bijzondere bijstand. Deze wet geeft 
de gemeenten ook op dit punt dus meer bevoegdheden dan de Abw. Ook 
de vaststelling van de draagkracht in het inkomen van belanghebbende 
is een bevoegdheid van gemeenten. Overwegingen die bij de vaststelling 
van de draagkracht een rol kunnen spelen, betreffen de aard van de kosten 
waarvoor bijstand wordt gevraagd, eventuele buitengewone lasten van de 
belanghebbende en overige persoonlijke omstandigheden.

Jurisprudentie

Artikel 35 lid 1 PW 

Territorialiteitsbeginsel: Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand op grond 
van de PW gedaan voor advocaatkosten inzake een executieprocedure in 
België. De in geding zijnde kosten zijn buiten Nederland opgekomen. 

Weliswaar vloeien die kosten voort uit een in Nederland gevoerd 
arbeidsrechtelijk geding, maar de kosten hebben betrekking op de executie 
van het Nederlandse vonnis in België (ECLI:NL:CRVB:2015:363).

Huisdieren: Nota’s dierenarts. Geen medische/psychosociale indicatie voor 
meerkosten. Geen bijzondere omstandigheden. Een hond kan voor de 
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toepassing van de PW niet op één lijn worden gesteld met een kind of een 
gezinslid. Een hond kan ook niet als zelfstandig subject van bijstand worden 
aangemerkt en heeft dus niet zelf recht op bijzondere bijstand. Het gegeven 
dat voor een hond hondenbelasting is verschuldigd of wordt betaald, maakt 
dit niet anders (ECLI:NL:CRVB:2016:318).

Dringende reden: Volgens vaste rechtspraak doen zeer dringende redenen 
als bedoeld in artikel 16 lid 1 WWB [PW] zich voor indien sprake is van 
een acute noodsituatie en de behoeftige omstandigheden waarin de 
betrokkene verkeert op geen enkele andere wijze zijn te verhelpen, zodat 
het verlenen van bijstand volstrekt onvermijdelijk is. Een acute noodsituatie 
is aan de orde indien een situatie van levensbedreigende aard is of blijvend 
ernstig psychisch of lichamelijk letsel of invaliditeit tot gevolg kan hebben 
(ECLI:NL:CRVB:2012:BV1028).

Kosten voor aanvraag gemaakt en voldaan: Betrokkene vraagt bijzondere 
bijstand voor de kosten van verblijf in het Ronald McDonald Huis. De Raad 
stelt vast dat de kosten door belanghebbende voor de datum van aanvraag 
zijn gemaakt én voldaan, zonder dat van een (reële) schuld ter zake is 
gebleken, zodat betrokkene reeds hierom geen recht had op bijzondere 
bijstand voor deze kosten (ECLI:NL:CRVB:2009:BJ4669).

Noodzakelijke kosten van het bestaan: Betrokkene vraagt bijzondere 
bijstand aan voor de kosten van een koelkast. De kosten voor een koelkast 
worden gerekend tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke 
kosten van het bestaan. De kosten dienen in beginsel te worden bestreden 
uit het inkomen, hetzij door middel van reservering, hetzij door middel van 
gespreide betaling achteraf. Daarvoor wordt alleen bijzondere bijstand 
verleend indien de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden, die 
ertoe leiden dat die kosten niet uit de algemene bijstand en de aanwezige 
draagkracht kunnen worden voldaan. 

Volgens vaste rechtspraak (ECLI:NL:CRVB:2012:BV2318) is het ontbreken 
van voldoende reserveringsruimte in verband met schulden en de daaruit 
voortvloeiende betalingsverplichtingen geen bijzondere omstandigheid in de 
zin van artikel 35 lid 1 PW. De kosten die daarmee verband houden, kunnen 
niet worden afgewenteld op de bijstand (ECLI:NL:CRVB:2015:1494).

Niet noodzakelijke kosten: Betrokkene vraagt bijzondere bijstand 
aan voor de aanschaf van een computer en een printer. De Raad 
oordeelt dat van betrokkene mag worden verwacht dat gebruik 
maakt wordt van een computer in een openbare gelegenheid zoals 
een bibliotheek of een internetcafé (ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6935) en 
(ECLI:NL:CRVB:2004:AO4945).
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Tandartskosten: Naar vaste rechtspraak dient voor de kosten van 
een tandheelkundige behandeling sinds 1 januari 2006 de Zorg
verzekeringswet (Zvw), mede gelet op artikel 2.7 Besluit zorgverzekering, 
in beginsel als een aan de PW voorliggende, toereikende en passende 
voorziening te worden beschouwd (ECLI:NL:CRVB:2009:BK4230). Dit 
geldt ook indien de zorgverzekeraar de kosten niet (volledig) vergoed 
(ECLI:NL:CRVB:2011:BP2290) en (ECLI:NL:CRVB:2015:2978).

Begrafeniskosten: Volgens vaste rechtspraak worden de kosten van een 
begrafenis niet geacht te behoren tot de noodzakelijke kosten van de 
overledene zelf, maar behoren zij tot de passiva van de nalatenschap. 
Deze kosten komen voor rekening van de erfgenamen, die ieder voor zich 
en op persoonlijke titel bijzondere bijstand kunnen aanvragen, voor zover 
hun erfdeel niet toereikend is en het hen aan middelen ontbreekt om hun 
aandeel in deze kosten te voldoen (ECLI:NL:CRVB:2008:BD2365).

Reserveringsruimte: Vaste rechtspraak (ECLI:NL:CRVB:2013:751) dat het 
ontbreken van voldoende reserveringsruimte in verband met schulden 
en eventueel daaruit voortvloeiende terugbetalingsverplichtingen, niet 
kan worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid in de zin van 
artikel 35 lid 1 PW. De omstandigheid dat betrokkene in verband met zijn 
verslavingsproblematiek niet heeft kunnen reserveren, maakt dit niet anders 
(ECLI:NL:CRVB:2015:2719).

Verlaging wegens verwijtbaar gedrag: Betrokkene komt uit detentie en 
vraagt bijzondere bijstand aan voor woninginrichting. Het college besluit 
aan betrokkene de helft van het vastgestelde bedrag voor woninginrichting 
toe te kennen. De formele bevoegdheidsgrondslag voor verlaging van 
bijzondere bijstand wegens verwijtbaar gedrag ligt in artikel 18 lid 2 PW en 
niet artikel 35 lid 1 PW  (ECLI:NL:CRVB:2010:BL7308).

Artikel 36. Individuele inkomenstoeslag

1. Op een daartoe strekkend verzoek van een persoon van 21 jaar of ouder 
doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig een laag 
inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in 
artikel 34 heeft en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering, kan het 
college, gelet op de omstandigheden van die persoon, een individuele 
inkomenstoeslag verlenen.

2. Tot de omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval 
gerekend:
a. De krachten en bekwaamheden van de persoon; en
b. De inspanningen die de persoon heeft verricht om tot 

inkomensverbetering te komen.
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3. Indien aan de persoon, bedoeld in het eerste lid, in de periode van 12 
maanden onmiddellijk voorafgaande aan zijn verzoek, een individuele 
inkomenstoeslag is verleend, wordt het verzoek afgewezen.

4. De artikelen 12, 43, 49 en 52 zijn niet van toepassing. 

Artikel 36a. Koopkrachttegemoetkoming [vervallen per 1-1-2016]

Artikel 36b. Individuele studietoeslag

1. Op een daartoe strekkend verzoek van een persoon als bedoeld 
in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, kan het college, gelet op de 
omstandigheden van die persoon, een individuele studietoeslag 
verlenen indien hij op de datum van de aanvraag:
a. 18 jaar of ouder is;
b. Recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet 

studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming 
op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten;

c. Geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 
heeft; en

d. Een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het 
verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden 
tot arbeidsparticipatie heeft.

2. De artikelen 12, 43, 49 en 52 zijn niet van toepassing.

§ 4.2. AANPASSING BEDRAGEN

Artikel 37. Netto minimumloon en consumentenprijsindex

1. In deze paragraaf wordt onder netto minimumloon verstaan het minimum
loon 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 180% van de algemene heffingskorting, bedoeld in 
artikel 22 van de Wet op de loonbelasting 1964, over het minimumloon 
en de aanspraak op vakantiebijslag daarover.
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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 2018 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 2018 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 37a. Vaststelling normen pensioengerechtigden

1. De normen voor belanghebbenden die de pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt, genoemd in artikel 22, worden afgeleid van het netto 
minimumloon per maand.

2. Op basis van het netto minimumloon per maand worden de bruto bedragen 
zodanig vastgesteld, dat na aftrek van de in te houden loonbelasting en 
premie voor de volksverzekeringen, rekening houdend met de toepasselijke 
heffingskortingen voor een persoon van de pensioengerechtigde leeftijd 
en ouder, met uitzondering van de ouderenkorting en alleenstaande 
ouderenkorting, bedoeld in de artikelen 22b en 22c van de Wet op de 
loonbelasting 1964, en van de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in 
artikel 41 van de Zorgverzekeringswet:
a. Het netto bedrag per maand van een belanghebbende als bedoeld in 

artikel 22, onderdeel a, gelijk is aan 70% van het netto minimumloon 
per maand;

b. Het netto bedrag per maand van een belanghebbende als bedoeld 
in artikel 22, onderdelen b en c, gelijk is aan 50% van het netto 
minimumloon per maand.

3. Op basis van de bruto bedragen, bedoeld in het tweede lid, worden de 
netto normen, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld waarbij rekening 
wordt gehouden met de in te houden loonbelasting en premie voor 
de volksverzekeringen en de toepasselijke heffingskortingen voor een 
persoon van de pensioengerechtigde leeftijd en ouder, met inbegrip 
van de ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting, bedoeld 
in de artikelen 22b en 22c van de Wet op de loonbelasting 1964, 
en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 41 van de 
Zorgverzekeringswet.
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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 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 39. Aanpassingen middelen

1. Met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar worden de in artikel 15, 
tweede lid, onderdeel b, artikel 33, vijfde lid, artikel 34, tweede lid, 
onderdeel d, en derde lid, en artikel 35, tweede lid, genoemde bedragen 
gewijzigd met de procentuele stijging van de consumentenprijsindex.

2. De gewijzigde bedragen en de dag waarop de wijzigingen ingaan, 
worden door of namens Onze Minister bekend gemaakt in de 
Staatscourant.
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HOOFDSTUK 5. UITVOERING

§ 5.1. DE AANVRAAG

Artikel 40. Woonplaats en adresgegevens

1. Het recht op bijstand bestaat jegens het college van de gemeente waar 
de belanghebbende woonplaats heeft als bedoeld in de artikelen 10, 
eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Bij algemene 
maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bijstand aan een 
belanghebbende die niet is ingeschreven als ingezetene met een 
woonadres of briefadres in de basisregistratie personen wordt verleend 
door het college van een bij die maatregel aan te wijzen gemeente. 

2. Indien bij de beoordeling van het recht op bijstand blijkt dat het door een 
belanghebbende verstrekte adres van hemzelf, van zijn echtgenoot of van 
een kind afwijkt van het adres waaronder de betrokkene in de basisregistratie 
personen is ingeschreven, schort het college de betaling van de bijstand op.

3. Geen opschorting vindt plaats indien:
a. De afwijking redelijkerwijs geen gevolgen kan hebben voor het recht 

op of de hoogte van de bijstand;
b. De belanghebbende van de afwijking redelijkerwijs geen verwijt kan 

worden gemaakt;
c. Daarvoor naar het oordeel van het college dringende redenen 

aanwezig zijn.
4. Het college doet schriftelijk mededeling van de opschorting, bedoeld in 

het tweede lid, aan de belanghebbende en geeft daarbij de gelegenheid 
tot adreswijziging in de basisregistratie personen binnen een door het 
college te stellen termijn.

5. De opschorting wordt beëindigd zodra het aan het college gebleken is dat 
de afwijking niet meer bestaat. Indien de afwijking ook na de krachtens 
het vierde lid gestelde termijn nog bestaat, herziet het college het besluit 
tot toekenning van de bijstand of trekt het dit in met ingang van de eerste 
dag waarop de betaling van de bijstand is opgeschort.  

Jurisprudentie

Artikel 40 lid 1 PW 

Woonadres: De vraag waar iemand zijn woonadres heeft, dient te worden 
beantwoord aan de hand van concrete feiten en omstandigheden. 
Voor een juiste toepassing van de PW is het van essentieel belang dat 
duidelijkheid bestaat over de woon en verblijfplaats van de betrokkene. 
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In een aanvraagsituatie ligt het op de weg van de aanvrager hierover 
de nodige duidelijkheid te verschaffen. Volgens vaste rechtspraak 
(ECLI:NL:CRVB:2013:2293) geldt dit ook voor iemand die stelt dakloos te zijn. 

Vervolgens is het aan het college om deze inlichtingen op juistheid en volledigheid  
te controleren. Indien de betrokkene niet aan de wettelijke inlichtingen en 
medewerkingsverplichting voldoet, is dat een grond voor weigering van 
de bijstand indien als gevolg van het niet nakomen van die verplichting het 
recht op bijstand niet kan worden vastgesteld (ECLI:NL:CRVB:2015:176).

Prijsgeven woonstede: Blijkens de geschiedenis van de totstand
koming van artikel 1:11 BW vormen daden waaruit de wil blijkt om zijn 
woonstede prijs te geven niet de enige wijze waarop men zijn domicilie 
verliest, aangezien dit ook verloren gaat wanneer het perceel door brand 
of gerechtelijke ontruiming voor de betrokkene niet meer bewoonbaar is. 
Een aanvulling van de bepaling in deze zin heeft de wetgever niet nodig 
geacht, aangezien uit de bepaling van het begrip “woonplaats” reeds volgt 
dat wanneer het perceel voor de betrokkene onbewoonbaar is geworden, 
dus niet meer zijn woonstede noch zijn werkelijk verblijf kan zijn, hij aldaar 
niet meer zijn woonplaats heeft. Ook zonder daden van betrokkene kan de 
woonstede derhalve verloren gaan, namelijk in het geval dat betrokkene er 
feitelijk niet meer kán wonen. (ECLI:NL:CRVB:2014:2560).

Artikel 41. Aanvraag bij UWV

1. De aanvraag is gericht tot het college en wordt overeenkomstig artikel 
30c van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 
ingediend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. 
Na de overdracht van de aanvraag door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen aan het college ingevolge artikel 30c, vijfde 
lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt 
de aanvraag verder behandeld door het college.

2. Indien het een aanvraag betreft van andere dan algemene bijstand dan 
wel van algemene bijstand aan een persoon die de pensioengerechtigde 
leeftijd nog niet heeft bereikt die in een inrichting verblijft of die niet is 
ingeschreven in de basisregistratie personen wordt, in afwijking van het 
eerste lid, de aanvraag ingediend bij het college.

3. De gemeenteraad kan, in overeenstemming met het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, bij verordening categorieën van aanvragen 
vaststellen die, in afwijking van het tweede lid, bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen worden ingediend.

4. Een aanvraag van algemene bijstand die alleen ziet op alleenstaanden 
en alleenstaande ouders jonger dan 27 jaar en gehuwden waarvan beide 
echtgenoten jonger dan 27 jaar zijn wordt niet eerder ingediend dan vier 
weken na de melding, bedoeld in artikel 44, en wordt niet eerder dan 
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vier weken na die melding door het college in behandeling genomen.
5. Indien tot de personen voor wie bijstand is aangevraagd een of meer 

personen jonger dan 27 jaar behoren, worden documenten verstrekt die het 
college kunnen helpen bij de beoordeling of die personen jonger dan 27 jaar 
nog mogelijkheden hebben binnen het uit ‘s Rijks kas bekostigde onderwijs.

6. De personen, bedoeld in het vierde lid, die recht hebben op een 
uitkering op grond van de Werkloosheidswet, kunnen zich al melden 
om bijstand aan te vragen vanaf de dag gelegen vier weken voordat het 
recht op die uitkering eindigt.

7. De documenten, bedoeld in het vijfde lid, worden verstrekt:
a. Indien het vierde lid van toepassing is: bij de aanvraag van algemene 

bijstand;
b. Indien het vierde lid niet van toepassing is: binnen vier weken na de 

melding, bedoeld in artikel 44.
8. Indien het vierde lid van toepassing is in geval van een vreemdeling als 

bedoeld in artikel 11, tweede of derde lid:
a. Die na een verzoek van de Hoge Commissaris van de Verenigde 

Naties voor de vluchtelingen op uitnodiging van de Nederlandse 
regering in Nederland verblijft; of

b. Van wie de aanspraak op verstrekkingen als bedoeld in artikel 3,  
derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers is 
geëindigd, omdat:
1. Een verblijfsvergunning is verleend en naar het oordeel van het 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers passende huisvesting 
buiten de opvangvoorziening is gerealiseerd; of

2. Bij vreemdelingen die een aanvraag tot het verlenen van 
de verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Vreemdelingenwet 2000 hebben ingediend onder een beperking 
verband houdend met gezinshereniging met een asielzoeker aan wie 
verstrekkingen als bedoeld in artikel 3, derde lid van de Wet Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers worden geboden, naar het oordeel 
van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers passende huisvesting 
buiten de opvangvoorziening kan worden gerealiseerd, kan het 
college op verzoek van die vreemdeling bij wijze van voorschot 
algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening 
verlenen na de melding, bedoeld in artikel 44, indien onevenredig 
bezwarende individuele omstandigheden daartoe noodzaken en 
zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld.

9. Bij de toepassing van het achtste lid is artikel 52, eerste lid, onderdelen 
a en b, tweede tot en met het vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

10. In de aanvraag verleent belanghebbende het college een machtiging 
om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de 
verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk 
zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand.
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Memorie van Toelichting

Dit artikel legt de procedure vast van een aanvraag bij de UWV voor een 
bijstandsuitkering. De UWV doet de intake van deze aanvraag. Deze fase 
van de behandeling van een verzoek om een uitkering is van essentieel 
belang om de betrokkene vanaf het moment van melding te begeleiden 
naar werk en om via een actieve poortwachter te bewerkstelligen dat alleen 
personen een uitkering krijgen voor wie er geen andere mogelijkheid is 
om in het bestaan te voorzien. Een actieve rol van de UWV en een goede 
samenwerking met de gemeenten speelt hierbij een essentiële rol.

Jurisprudentie

Artikel 41 lid 4 PW

Aanvraag in zoekperiode indienen: Het bepaalde in artikel 41 lid 4 PW staat 
aan het indienen van een aanvraag om bijstand tijdens de zoekperiode niet 
in de weg. 

Dit volgt allereerst niet uit de tekst van artikel 41 lid 4 PW, waarin is 
bepaald dat bij een melding om bijstand door een persoon jonger dan 27 
jaar een aanvraag van bijstand niet eerder dan vier weken na de melding 
wordt ingediend en behandeld. Verder blijkt uit de geschiedenis van 
de totstandkoming van deze bepaling dat jongeren ook gedurende de 
zoekperiode een aanvraag om bijstand kunnen indienen. 

Zo is in de memorie van toelichting bij artikel 41 lid 4 PW opgemerkt dat 
indien de aanvraag van een persoon jonger dan 27 jaar eerder is gedaan 
dan na afloop van de zoekperiode van vier weken, voor de gemeente de 
mogelijkheid bestaat een maatregel op te leggen of de aanvraag niet in 
behandeling te nemen. Voorts blijkt uit de memorie van toelichting dat de 
wetgever voor ogen heeft gehad dat in geval een aanvraag om algemene 
bijstand binnen de zoekperiode is ingediend, het college zal constateren 
dat hij over te weinig gegevens beschikt om het recht op bijstand vast 
te stellen. Immers, op grond van artikel 43 lid 4 PW dient het college 
bij de vaststelling van het recht op bijstand rekening te houden met de 
gedragingen en houding van de jongere gedurende de zoekperiode van 
vier weken na de melding. Aangezien de aanvraag eerder dan vier weken 
na de melding is ingediend, heeft het college te weinig gegevens om de 
gedragingen en de houding van de jongere gedurende die vier weken te 
beoordelen. De jongere zal dan de gelegenheid worden geboden om zijn 
gegevens aan te vullen. Hieruit volgt dat geen grond bestaat voor het 
oordeel dat de binnen de zoekperiode van vier weken ingediende aanvragen 
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van belanghebbenden niet als aanvragen om bijstand als bedoeld in artikel 
41 PW kunnen worden aangemerkt (ECLI:NL:CRVB:2015:1953).

Artikel 42. Doorzending

1. Indien doorzending van de aanvraag naar het college van een andere 
gemeente heeft plaatsgevonden en dit van oordeel is dat het evenmin 
de aanvraag dient te behandelen, terwijl geen zekerheid kan worden 
verkregen over de in artikel 40 bedoelde woonplaats, draagt het college 
dat de doorgezonden aanvraag heeft ontvangen er zorg voor dat het 
geschil aanhangig wordt gemaakt.

2. In afwachting van een beslissing inzake een geschil over toepassing van 
het eerste lid bestaat het recht op bijstand jegens het college van de 
gemeente waar de belanghebbende werkelijk verblijft.

3. Kosten van bijstand verleend ingevolge het tweede lid worden vergoed 
door het college van de gemeente waarvan de taak is waargenomen.

Jurisprudentie

Artikel 42 PW

Op grond van artikel 40 lid 1 PW bestaat recht op bijstand jegens het 
college van de gemeente waar de betrokkene woonplaats heeft als 
bedoeld in de artikelen 1:10, eerste lid, en 1:11 BW. De vraag waar iemand 
woonplaats heeft als bedoeld in artikel 40 lid 1 PW dient te worden 
beantwoord aan de hand van concrete feiten en omstandigheden. Op 
grond van artikel 2:3 lid 1 Awb zendt het bestuursorgaan geschriften tot 
behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, 
onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan 
de afzender. 

Artikel 42 lid 1 PW bepaalt dat, indien doorzending van de aanvraag naar 
het college van een andere gemeente heeft plaatsgevonden en deze van 
oordeel zijn dat zij evenmin de aanvraag dienen te behandelen, terwijl 
geen zekerheid kan worden verkregen over de in artikel 40 bedoelde 
woonplaats, het college die de doorgezonden aanvraag hebben ontvangen, 
er zorg voor dragen dat het (domicilie) geschil aanhangig wordt gemaakt 
(ECLI:NL:CRVB:2012:BX5878).
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Artikel 43. Vaststelling op aanvraag

1. Het college stelt het recht op bijstand op schriftelijke aanvraag of, indien 
een schriftelijke aanvraag niet mogelijk is, ambtshalve vast.

2. De bijstand wordt door de echtgenoten gezamenlijk aangevraagd dan 
wel door een van hen met schriftelijke toestemming van de ander.

3. Het college stelt het recht op bijstand ambtshalve vast indien een van 
de echtgenoten niet met de aanvraag instemt, doch bijstandsverlening, 
gezien de belangen van de overige gezinsleden, niettemin geboden is.

4. Het college houdt, indien artikel 41, vierde lid, van toepassing is, bij de 
vaststelling van het recht op algemene bijstand rekening met de houding 
en gedragingen van de meerderjarige personen die ten tijde van de 
aanvraag van algemene bijstand jonger dan 27 jaar zijn gedurende de 
vier weken na de melding, bedoeld in artikel 44.

5. Indien artikel 41, vierde lid, niet van toepassing is, beoordeelt het college 
in ieder geval de houding en gedragingen gedurende de vier weken na 
de melding, bedoeld in artikel 44, van de meerderjarige personen die ten 
tijde van de aanvraag van algemene bijstand jonger dan 27 jaar zijn.

Jurisprudentie

Artikel 43 lid 3 PW

Belanghebbende ontvangt een uitkering naar de norm van een 
alleenstaande. Naar aanleiding van een onderzoek blijkt dat 
belanghebbende een gezamenlijke huishouding voert. De echtgenote 
beschikt over een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en 
derhalve is zij rechthebbende in de zin van artikel 11 PW. Aangezien 
belanghebbenden een gezamenlijke huishouding voeren, komt hen aldus 
op grond van artikel 11 lid 4 PW het recht op bijstand gezamenlijk toe. 
Belanghebbenden willen echter niet gezamenlijk bijstand aanvragen, 
omdat dan het verblijfsrecht geschaad kan worden. Artikel 43 lid lid 3 PW 
maakt een uitzondering voor gehuwden op het vereiste dat echtgenoten 
de bijstand gezamenlijk aanvragen, indien één van beide echtgenoten niet 
meewerkt aan een bijstandsaanvraag. Deze bepaling maakt slechts een 
uitzondering op het vereiste van de gezamenlijke aanvraag, maar niet op 
het bepaalde in artikel 11 lid 4 PW op grond waarvan het recht op bijstand 
de echtgenoten gezamenlijk toekomt. Indien belanghebbende niet instemt 
met een gezamenlijke bijstandsaanvraag, omdat zij geen bijstand wenst 
te ontvangen, kan ambtshalve bijstandverlening op grond van artikel 43 
lid 3 PW niet leiden tot verlening van bijstand als alleenstaande. Zo lang 
belanghebbenden zijn aan te merken als gehuwd, komt de te verlenen 
bijstand hen gezamenlijk toe  ECLI:NL:RBNHO:2016:1706). 
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§ 5.2. TOEKENNING, VASTSTELLING EN BETALING

Artikel 44. Toekenning

1. Indien door het college is vastgesteld dat recht op bijstand bestaat, 
wordt de bijstand toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, 
voorzover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende 
zich heeft gemeld om bijstand aan te vragen.

2. De belanghebbende heeft zich gemeld als zijn naam, adres en 
woonplaats bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zijn 
geregistreerd, en:
a. Indien artikel 41, vierde lid, van toepassing is: hij door het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de hoogte is 
gesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel 
a, en de inhoud van artikel 41;

b. Indien artikel 41, vierde lid, niet van toepassing is: hij in staat 
is gesteld zijn aanvraag in te dienen bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, als het een aanvraag betreft als bedoeld 
in artikel 41, eerste of derde lid, of bij het college, als het een 
aanvraag betreft als bedoeld in artikel 41, tweede lid.

3. Indien de belanghebbende de aanvraag niet zo spoedig mogelijk indient 
nadat hij zich heeft gemeld en hem dit te verwijten valt, kan het college, 
in afwijking van het eerste lid, besluiten dat de bijstand wordt toegekend 
vanaf de dag dat de aanvraag is ingediend.

4. Bij een besluit tot toekenning van algemene bijstand voor zover dat ziet 
op personen van 18 jaar of ouder, doch jonger dan 27 jaar, wordt, in een 
bijlage, een plan van aanpak opgenomen als bedoeld in artikel 44a.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 69

In dit artikel wordt geregeld dat de bijstand wordt toegekend vanaf de dag 
van melding, tenzij op die dag nog geen recht op bijstand bestaat. Het komt 
namelijk voor dat mensen zich melden voordat zij bijvoorbeeld werkloos 
worden of gaan scheiden. In dat geval wordt de bijstand toegekend vanaf 
de dag dat het recht op bijstand bestaat. Het derde lid van dit artikel is 
bedoeld om te voorkomen dat te veel tijd verstrijkt tussen de melding en de 
aanvraag.
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Jurisprudentie

Artikel 44 lid 1 PW 

Inschrijvingsdatum versus meldingsdatum: Volgens vaste rechtspraak 
inzake toepassing van artikel 43 en 44 PW bestaat in beginsel geen recht op 
bijstand over een periode voorafgaand aan de datum waarop de betrokkene 
zich heeft gemeld om bijstand aan te vragen of  in voorkomende gevallen 
 een aanvraag om bijstand heeft ingediend. Van dit uitgangspunt kan 
worden afgeweken indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. 
Van zulke omstandigheden kan sprake zijn als komt vast te staan dat 
betrokkene al eerder een aanvraag om bijstand heeft ingediend, of indien 
gebleken is dat betrokkene op enigerlei wijze actie in de richting van het 
UWV of het college heeft ondernomen die tot het innemen van een daartoe 
strekkende aanvraag had moeten leiden (ECLI:NL:CRVB:2006:AV8690) en 
(ECLI:NL:CRVB:2016:4).

Aanvraag na afwijzing voorliggende voorziening: Naar oordeel van de 
Raad volgt dat van een bijzondere omstandigheid sprake kan zijn, als de 
betrokkene zich na afwijzing van bijvoorbeeld een WWuitkering onmiddellijk 
meldt voor een aanvraag om bijstand (ECLI:NL:CRVB:2007:BA9416) en 
(ECLI:NL:CRVB:2007:BB5522).

Financiële situatie: De financiële situatie van een betrokkene is geen 
bijzondere omstandigheid die afwijking van de hoofdregel rechtvaardigt 
(ECLI:NL:CRVB:2015:3251).

Artikel 44a. Plan van aanpak

1. Het plan van aanpak bevat:
a. Indien van toepassing de uitwerking van de ondersteuning;
b. De verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling en de gevolgen van 

het niet naleven van die verplichtingen.
2. Het college begeleidt een persoon die recht heeft op algemene bijstand 

bij de uitvoering van het plan van aanpak en evalueert, in samenspraak 
met die persoon, periodiek het plan van aanpak en stelt dit zonodig bij.

Artikel 45. Vaststelling en betaling

1. De algemene bijstand wordt per kalendermaand vastgesteld en betaald. 
In afwijking van de eerste volzin wordt de vakantietoeslag, voorzover 
niet reeds eerder betaald, jaarlijks betaald in de maand juni over de 
aan die maand voorafgaande twaalf maanden of zo veel eerder als de 
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vakantietoeslag over deze periode vaststaat, dan wel binnen drie maanden 
volgend op de maand waarin de algemene bijstand is beëindigd.

2. Het college kan op grond van artikel 18, eerste lid, besluiten de 
algemene bijstand over een andere periode als bedoeld in het eerste lid 
vast te stellen of te betalen.

3. De algemene bijstand wordt vastgesteld over het deel van de kalender
maand waarover recht op bijstand bestaat, indien de alleenstaande of 
het gezin voorafgaand aan of volgend op de bijstandsverlening:
a. Gedurende een periode van ten minste 30 dagen geen algemene 

bijstand ontvangt; of
b. Anderszins geen recht op algemene bijstand heeft.

4. De algemene bijstand wordt uitbetaald aan ieder van de rechthebbende 
echtgenoten voor de helft dan wel op hun gezamenlijk verzoek aan een 
van hen voor het geheel.

5. Ingeval van overlijden van een van de echtgenoten, van de 
alleenstaande ouder, van het laatste ten laste komende kind van 
gehuwden waarvan de leeftijd van een echtgenoot of beide echtgenoten 
18, 19 of 20 jaar is, of van het laatste ten laste komende kind van 
de alleenstaande ouder, wordt de algemene bijstand tot en met één 
maand na de dag van het overlijden, betaald naar de op het moment 
van overlijden van toepassing zijnde bijstandsnorm aan de andere 
echtgenoot, de ten laste komende kinderen, onderscheidenlijk de 
gewezen alleenstaande ouder.

Artikel 46. Vervreemding, verpanding, beslag en machtiging

1. De bijstand is niet vatbaar voor vervreemding of verpanding.
2. Bijzondere bijstand is niet vatbaar voor beslag.
3. Een machtiging tot het in ontvangst nemen van de bijstand, onder welke 

vorm of welke benaming ook verleend, is steeds herroepelijk.
4. Elk beding, strijdig met dit artikel, is nietig.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 72 

Aangezien verstrekte bijstand dient ter voorziening in de noodzakelijke kosten 
van het bestaan, dient deze niet vatbaar te zijn voor vervreemding en verpanding 
(eerste lid). Beslag op algemene bijstand (derde lid) is slechts geldig voorzover 
de belanghebbende ten minste blijft beschikken over de zogenaamde beslag
vrije voet, waarvan de basishoogte 90 procent van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm bedraagt. Bijzondere bijstand is niet vatbaar voor beslag. Ter 
bescherming van belanghebbende is tevens bepaald dat een machtiging tot 
het in ontvangst nemen van bijstand altijd herroepen kan worden. 
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§ 5.3. CLIËNTENPARTICIPATIE

Artikel 47. Cliëntenparticipatie

De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de 
personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden 
betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt 
geregeld de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:

a. Vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd 
advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en 
beleidsvoorstellen;

b. Worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen 
vervullen;

c. Deel kunnen nemen aan periodiek overleg;
d. Onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;
e. Worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg 

benodigde informatie.

§ 5.4. UITVOERING SOCIALE VERZEKERINGSBANK

Artikel 47a. Taak Sociale verzekeringsbank

1. De Sociale verzekeringsbank heeft tot taak het verlenen van algemene 
bijstand in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aan:
a. Alleenstaanden en alleenstaande ouders die de pensioengerechtigde 

leeftijd hebben bereikt;
b. Gehuwden, van wie beide echtgenoten de pensioengerechtigde 

leeftijd hebben bereikt dan wel van wie één echtgenoot de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; 

hier te lande die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te 
geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke 
kosten van het bestaan te voorzien.

2. De artikelen 1 tot en met 6, hoofdstuk 2, met uitzondering van artikel 18, 
hoofdstuk 3, de paragrafen 5.1 en 5.2, hoofdstuk 6 en de artikelen 79, 
80 en 81 zijn van toepassing op de uitvoering van de taak, bedoeld in 
het eerste lid, door de Sociale verzekeringsbank, tenzij in deze paragraaf 
anders is bepaald.
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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, eerste lid, 16, eerste 
lid, 17, 31, tweede lid, onderdeel m, 31, achtste lid, 33, vierde lid, 40, tweede 
tot en met zesde lid, 41, vierde, vijfde, achtste en tiende lid, 43, eerste, derde, 
vierde en vijfde lid, 44, eerste en derde lid, 48, derde, vierde en vijfde lid, 52, 
eerste lid, 53a, eerste tot en met zevende lid, 54, 55, 57, 58, eerste, tweede, 
vierde, vijfde, zevende en achtste lid, 60, eerste tot en met zesde lid, 60c, 
62b, vierde lid, 62e, 62f, 62g, 62h, derde lid, 63, 66, 78s, derde en vierde lid, 
78t, tweede lid, 78x, eerste lid, onderdeel b, 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 bel
anghebbende niet voldoet aan de verplichting tot arbeidsinschakeling dan 
wel n iet of onvoldoende gebruik maakt van reintegratievoorzieningen 
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:



122 YER Kenniscentrum

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.

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 
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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 47d. Specifieke bepalingen voor uitvoering door de Sociale 
verzekeringsbank

1. De artikelen 40, eerste lid, en 62c zijn niet van toepassing bij de 
uitvoering van deze wet door de Sociale verzekeringsbank.

2. De aanvraag voor algemene bijstand als aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen van een persoon als bedoeld in artikel 
47a, eerste lid, wordt ingediend bij de Sociale verzekeringsbank.

3. Voor algemene bijstand als aanvullende inkomensvoorziening ouderen 
heeft de belanghebbende zich gemeld als zijn naam, adres en 
woonplaats bij de Sociale verzekeringsbank zijn geregistreerd, en:
a. Indien het gehuwden betreft waarvan de echtgenoot van degene 

die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, jonger dan 27 jaar 
is: de belanghebbende door de Sociale verzekeringsbank op de 
hoogte is gesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onderdeel a, en de inhoud van het tweede lid, artikel 41, vijfde en 
zevende lid, en artikel 43, vijfde lid;

b. Indien tot de personen voor wie bijstand is aangevraagd geen 
persoon jonger dan 27 jaar behoort: hij in staat is gesteld zijn 
aanvraag in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank.

4. Het plan van aanpak, bedoeld in artikel 44a, wordt door de Sociale 
verzekeringsbank vastgesteld in overeenstemming met het college.
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Artikel 47e. Gegevensverstrekkingen aan en door de Sociale 
verzekeringsbank

De artikelen 64 en 67 zijn van overeenkomstige toepassing voor het 
kosteloos verstrekken van opgaven en inlichtingen aan de Sociale 
verzekeringsbank die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak 
van de Sociale verzekeringsbank op grond van dit hoofdstuk en voor 
het verstrekken van gegevens door de Sociale verzekeringsbank uit de 
administratie voor de uitvoering van deze taak.

Artikel 47f. Overgang krediethypotheek

1. Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een door het college 
verstrekte geldlening of borgtocht op grond van artikel 48, 50 of 78c, die 
op grond van artikel 47a, eerste lid wordt voortgezet, gaan over op de 
Sociale verzekeringsbank.

2. Vermogensbestanddelen die voortvloeien uit een geldlening als bedoeld 
in het eerste lid gaan met ingang van de datum van voortzetting van 
de geldlening op grond van artikel 47a, eerste lid over op de Sociale 
verzekeringsbank, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.

3. Met betrekking tot de op grond van het tweede lid overgaande 
vermogensbestanddelen die in openbare registers te boek zijn gesteld, 
zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door 
de bewaarders van die registers.  
De daartoe benodigde opgaven worden door de zorg van Onze Minister 
aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.

4. Terzake van de in het tweede lid bedoelde overgang van vermogens
bestanddelen blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.

5. Indien de Sociale verzekeringsbank het bedrag van de geldlening 
of borgtocht invordert, betaalt de Sociale verzekeringsbank aan het 
college, bedoeld in het eerste lid, het bedrag van de door het college 
verstrekte geldlening of borgtocht, of indien de opbrengst na aftrek 
van kosten minder bedraagt dan het totale bedrag van de geldlening of 
borgtocht een evenredig deel van de geldlening of borgtocht.

Artikel 47g. Bestuurlijke boete

1. De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk 
nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in 
artikel 17, eerste lid PW. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld 
in artikel 17, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze 
overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten 
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hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, 
bedoeld in artikel 17, eerste lid PW, niet of niet behoorlijk zijn 
medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt 
de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2. In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het bedrag dat 
als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, 
bedoeld in artikel 17, eerste lid, ten onrechte of tot een te hoog bedrag 
aan bijstand is ontvangen.

3. Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende 
van een verplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid, niet heeft 
geleid tot een benadelingsbedrag, legt de Sociale verzekeringsbank 
een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht.

4. De Sociale verzekeringsbank kan afzien van het opleggen van een 
bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid en volstaan met het geven 
van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk 
nakomen door de belanghebbende van een verplichting als bedoeld in 
artikel 17, eerste lid, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen 
vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige 
waarschuwing is gegeven.

5. De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op wegens 
het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de 
verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, als gevolg waarvan ten 
onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen, van ten 
hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een 
tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de 
overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, 
is geconstateerd en de bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie 
wegens de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

6. In afwijking van het vijfde lid is het in dat lid genoemde tijdvak van vijf jaar 
tien jaar indien wegens de eerdere overtreding, bedoeld in het vijfde lid, de 
belanghebbende is gestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

7. De Sociale verzekeringsbank kan afzien van het opleggen van een 
bestuurlijke boete indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

8. Degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd, is verplicht desgevraagd 
aan de Sociale verzekeringsbank de inlichtingen te verstrekken die voor de 
tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete van belang zijn.

9. Indien bijstand aan een gezin wordt verleend, berust de verplichting tot 
betaling van de bestuurlijke boete bij alle gezinsleden en zijn deze gezins
leden hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichting.
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10. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over 
de hoogte van de bestuurlijke boete.

11. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking 
tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de 
bestuurlijke boete is opgelegd.

12. In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de 
rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de bestuurlijke 
boete is vastgesteld ook ten nadele van de belanghebbende wijzigen.

13. Indien ten aanzien van een overtreding waarvoor een bestuurlijke boete 
is opgelegd geen sprake is geweest van opzet of grove schuld, en 
voorts is gebleken dat binnen een jaar nadat de bestuurlijke boete is 
opgelegd niet nogmaals een overtreding wegens eenzelfde gedraging 
is begaan, is het college bevoegd op verzoek van degene aan wie 
de bestuurlijke boete is opgelegd, de bestuurlijke boete geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden bij medewerking aan een schuldregeling.

14. Het besluit tot kwijtschelding, bedoeld in het dertiende lid, wordt 
ingetrokken of ten nadele van degene aan wie de bestuurlijke boete is 
opgelegd herzien indien binnen vijf jaar na het besluit tot kwijtschelding 
wederom een overtreding wegens eenzelfde gedraging is begaan.

Memorie van Toelichting

TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 13-14

Artikel 47a PW

In het wetsvoorstel is opgenomen dat bijstandsgerechtigden vier weken 
naar werk moeten zoeken. Nu voor personen van 65 jaar en ouder in het 
geheel geen arbeidsplicht geldt, dient die zoekperiode van vier weken niet 
voor hen te gelden, aldus de SVB. Gekozen is de zoekperiode van vier 
weken alleen te laten gelden voor jongeren tot 27 jaar.

De SVB verstrekt thans de bijstand in de vorm van een aanvullende 
inkomens  voor ziening aan gehuwden/samenwonenden van 65 jaar en ouder 
waarvan één partner 65 jaar of ouder is en één partner jonger is dan 65 jaar 
met onvolledige AOW.

Dit wetsvoorstel wijzigt dit niet. In het wetsvoorstel is er wel voor gekozen dat 
als er sprake is van een gezin van meer dan twee personen en één van de 
gezins leden (niet zijnde de echtgenoot van de 65plusser) is jonger dan 65 jaar, 
colleges de gezinsbijstand verstrekken. SVB wil in deze situatie de gezinsbijstand 
verstrekken, mede in verband met de overdracht van de uitkering van de SVB 
naar de gemeente als het gezinslid jonger dan 65 jaar verhuist. Gekozen is echter 
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om gemeenten die bijstand te laten verstrekken omdat het jongere gezinslid 
meestal een (stief/aangetrouwd) kind van de persoon van 65 jaar en ouder is 
dat dus nog een hele tijd een reintegratieplicht heeft. Colleges kunnen invulling 
geven aan die re-integratieplicht en hebben alleen een financiële prikkel om dat 
te doen als zij ook de uitkering verstrekken. Aangezien gezinsbijstand betrekking 
heeft op (stief/schoon)ouder(s) en (stief/aangetrouwde) kinderen zal het daarbij 
vaak gaan om situaties waarbij het (stief/aangetrouwde) kind in leeftijd veel 
scheelt met die van de ouder(s). Het is dan van belang dat de nadruk ligt op de 
reintegratie van dat (stief/aangetrouwde) kind. 

De SVB is niet geëquipeerd zorg te dragen voor reintegratie. Daarnaast 
heeft de SVB geen financiële prikkel. Overigens wijst de regering erop 
dat als de SVB verantwoordelijk zou zijn voor de verlening van deze 
gezinsbijstand, bij overlijden van het gezinslid van 65 jaar en ouder, 
de bijstandsverlening weer overgaat naar gemeenten. Overdrachten 
tussen SVB en gemeenten zijn inherent aan wijziging van de definitie van 
«gezin» zoals voorgesteld in dit wetsvoorstel. De SVB merkt op dat ze uit 
artikel 17 van de PW niet direct afleidt dat het voldoende biedt om een 
belanghebbende te verplichten elk verblijf in het buitenland te melden.

De regering ziet in artikel 17 PW een verplichting voor belanghebbende om 
verblijf in het buitenland te melden omdat het verblijf in het buitenland van 
invloed kan zijn op het recht op bijstand. De regering ziet in artikel 17 van de 
PW voldoende grondslag. De toelichting is op dit punt voor de volledigheid 
verduidelijkt.

Artikel 47g PW

Voor het recht op bijstand op grond van de PW vormt de Inlichtingenverplichting 
een onderdeel van de aan de Bijstand verbonden verplichtingen. Indien sprake 
is van een overtreding van de inlichtingenverplichting en al dan niet in verband 
hiermee tevens ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen 
(benadelingsbedrag), wordt een bestuurlijke boete voorgesteld overeenkomstig 
de regeling van de bestuurlijke boete in de werknemersverzekeringen en volks
verzekeringen. In de situatie dat een met het Openbaar Ministerie afgesproken 
hoogte van het benadelingsbedrag is overschreden en strafrechtelijke vervolging 
plaatsvindt, wordt na veroordeling een strafrechtelijke sanctie opgelegd. 

Het benadelingsbedrag zal als onverschuldigde betaling worden teruggevorderd.

Het college legt op grond van het eerste lid van artikel 18a een Bestuurlijke 
boete op van maximaal het geleden benadelingsbedrag dat ten onrechte 
of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen door het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichtingen, bedoeld in artikel 17, eerste lid, 
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of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Voor zover het gaat om 
de bijstandverlening aan ouderen wordt de PW op grond van artikel 47a 
van de PW door de SVB uitgevoerd. Indien de SVB de PW uitvoert legt de 
SVB op grond van het eerste lid van artikel 47g een bestuurlijke boete op 
van maximaal het geleden benadelingsbedrag dat ten onrechte of tot een 
te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen door het niet of niet behoorlijk 
nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid PW.

HOOFDSTUK 6. BEVOEGDHEDEN EN FACILITEITEN 
GEMEENTEN

§ 6.1. VORM BIJSTAND

Artikel 48. Geldlening, borgtocht en bijstand in natura

1. Tenzij in deze wet anders is bepaald, wordt de bijstand verleend om niet.
2. Bijstand kan worden verleend in de vorm van een geldlening of 

borgtocht indien:
a. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende op 

korte termijn over voldoende middelen zal beschikken om over de 
betreffende periode in de noodzakelijke kosten van het bestaan te 
voorzien;

b. De noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een 
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening 
in het bestaan;

c. De aanvraag een door de belanghebbende te betalen waarborgsom 
betreft;

d. Het bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een 
schuldenlast betreft.

3. Het college kan aan het verlenen van bijstand in de vorm van een 
geldlening verplichtingen verbinden die zijn gericht op meerdere 
zekerheid voor de nakoming van de aan deze bijstand verbonden rente 
en aflossingsverplichtingen.

4. Indien de persoon aan wie bijstand in de vorm van een geldlening 
wordt verleend algemene bijstand of een uitkering op grond van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen 2004 ontvangt, is het college bevoegd 
tot verrekening van die geldlening met die algemene bijstand of uitkering.
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Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 72-73

Zoals blijkt uit de formulering van het eerste lid dient in andere dan de in die 
bepalingen genoemde situaties de bijstand om niet te worden verleend. Ook 
bij de bepaling van de vorm van de bijstand is maatwerk een vereiste.

In bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders 
op grond van het tweede lid in de daargenoemde situaties de bijstand 
verstrekken in de vorm van een geldlening of borgtocht. Aanleiding hiertoe 
kan er zijn, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen (bijvoorbeeld 
vanwege het bestaan van een aanspraak) dat de belanghebbende op korte 
termijn ten aanzien van de periode waarover hij bijstand vraagt alsnog 
voldoende middelen tot zijn beschikking krijgt. 

Ook indien de bijstandsaanvraag is te wijten aan het feit dat de 
betreffende persoon blijk heeft gegeven van een tekortschietend besef 
van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan kan het in de 
rede liggen dat aan te verstrekken bijstand de vorm van een geldlening 
of borgtocht wordt gegeven. Wanneer de gevraagde bijstand betrekking 
heeft op een waarborgsom is leenbijstand de aangewezen vorm, aangezien 
belanghebbende de waarborgsom op een later moment weer terug ontvangt.

Indien de bijstand in de vorm van een geldlening wordt verleend, kan het, in 
verband met het risico dat de belanghebbende niet voldoet aan de rente en 
aflossingsverplichtingen, gewenst zijn zo mogelijk zekerheden te bedingen. 
Het derde lid geeft burgemeester en wethouders deze bevoegdheid. 

Bij bijstandsverlening van beperkte omvang is het mogelijk dat de kosten in 
verband met het vestigen van zekerheden onevenredig hoog zijn ten opzichte 
van het reële belang dat door zekerheidsstelling wordt gediend. In dat geval 
ligt het voor de hand dat van het stellen van zekerheden wordt afgezien.

Artikel 49. Schuldenlast

In afwijking van artikel 13, eerste lid, onderdeel g, kan het college bijzondere 
bijstand verlenen:

a. In de vorm van borgtocht, indien het verzoek van de belanghebbende 
tot verlening van een saneringskrediet is afgewezen vanwege diens 
beperkte mogelijkheden tot terugbetaling en de borgtocht noodzakelijk 
is om de krediettransactie alsnog doorgang te doen vinden door een:
1. Gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de Wet op het financieel 

toezicht;
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2. Een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel 
toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen, indien de 
gemeente niet is aangesloten bij een gemeentelijke kredietbank dan 
wel daarmee geen relatie onderhoudt;

b. Indien daartoe zeer dringende redenen bestaan en de in onderdeel a 
genoemde mogelijkheid geen uitkomst biedt.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 73-74

Hier wordt nader ingegaan op de situaties waarin bijstandsverlening voor 
schulden toch mogelijk is.

Ook de jurisprudentie biedt de ruimte om in zeer bijzondere 
omstandigheden bijstand te verlenen voor het betalen of verminderen 
van een schuld. De toegestane uitzonderingen op genoemde algemene 
regel zijn evenwel zeer specifiek van aard. Of zich zeer dringende redenen 
voordoen die een afwijking van de gegeven hoofdregel rechtvaardigen, is 
ter beoordeling aan burgemeester en wethouders. De jurisprudentie geeft 
daarbij enig houvast. In de toelichting op artikel 48 is reeds aangegeven 
dat bijstand in de betaling van een schuld gerechtvaardigd kan zijn, indien 
het ontstaan en voortbestaan van die schuld is veroorzaakt doordat de 
belanghebbende in het verleden slechts beschikte over een inkomen 
onder het bijstandsniveau en in zijn geval ook overigens van ontoereikende 
middelen kan worden gesproken.

Jurisprudentie

Artikel 49 PW

Volgens vaste rechtspraak moet, gelet op het uitzonderingskarakter 
van artikel 49 aanhef en sub b PW en mede gelet op de bewoordingen 
ervan, bij toepassing van die bepaling sprake zijn van een situatie 
waarin de behoeftige omstandigheden van de belanghebbende op geen 
andere wijze zijn te verhelpen en bijstandsverlening dus onvermijdelijk is 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BM7227).

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand in verband met de kosten van 
een verhuizing, de eerste maand huur van de nieuwe woning, borg en 
administratiekosten, verhuiskosten en inrichtingskosten. 

Naar het oordeel van de Raad is niet gebleken dat appellante geen 
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enkele gelegenheid heeft gehad om voorafgaand aan het tekenen van het 
huurcontract en het betalen van de kosten op 12 juni 2008 een (voorlopige) 
aanvraag om bijzondere bijstand in te dienen. Nu appellante de kosten voor 
de eerste maand huur en de daarbij komende kosten zelf heeft gefinancierd 
door geld te lenen bij haar moeder, gaat de Raad er, evenals de rechtbank, 
van uit dat de aanvraag om bijstand voor deze kosten betrekking heeft 
op de aflossing van een schuld. De Raad ziet in hetgeen appellante heeft 
aangevoerd geen zeer dringende redenen als bedoeld in artikel 49, aanhef 
en onderdeel b, van de WWB. Volgens het College is de noodzaak van de 
verhuizing niet komen vast te staan en was er daarom geen sprake van 
uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten als 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de WWB. Het College heeft daarom 
de aanvraag om bijzondere bijstand voor de verhuiskosten afgewezen. 
De Raad is met het College en de rechtbank van oordeel dat appellante 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in de gemeente Amsterdam geen 
schuldhulpverlening zou kunnen krijgen en dat verhuizing de enige 
mogelijke oplossing was (ECLI:NL:CRVB:2011:BQ9452).

Artikel 50. Eigen woning

1. 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.

2. Indien voor de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, 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 meer 
bedraagt dan het netto minimumloon, bedoeld in artikel 37, eerste lid; en

b. Voorzover het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf 
hoger is dan het vermogen, bedoeld in artikel 34, tweede lid, onderdeel d.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 74

De regeling is niet alleen van toepassing op registergoederen, maar ook 
op nietregistergoederen zoals woonwagens en woonschepen onder een 
bepaald tonnage. Het wetsvoorstel beoogt hiermee de rechtsgelijkheid 
te bevorderen en het hiaat in te vullen dat in deze door de rechtspraak 
is geconstateerd. Voorts is het aan burgemeester en wethouders om te 
bepalen of de als lening verstrekte bijstand al dan niet wordt gezekerd 
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door middel van een hypotheek of, waar het nietregistergoederen betreft, 
pandovereenkomst. Ter zake van die overeenkomsten zijn geen aanvullende 
bepalingen in deze wet opgenomen. De betreffende bepalingen uit het 
civiele recht bieden voldoende soelaas. Voor de vrijlating van het vermogen 
gebonden in de eigen woning met bijhorend erf wordt verwezen naar artikel 
34, tweede lid, onderdeel d PW.

Jurisprudentie

Artikel 50 PW

Waardevermeerdering: De Raad oordeelt dat de waardevermeerdering van 
een woning niet op een lijn kan worden gesteld met buiten beschouwing 
te laten spaargeld opgebouwd tijdens de periode waarin bijstand wordt 
ontvangen als bedoeld in artikel 34 lid 2 sub c PW. 

Wegens draagkracht in beginsel geen recht meer op de gevraagde 
bijzondere bijstand. De waarde van de woning is niet te hoog vastgesteld. 
De schulden bij de beoordeling betrekken naast de waardevermeerdering 
van een woning. De draagkracht wordt dus opnieuw in de beoordeling 
betrokken (ECLI:NL:CRVB:2009:BI9813)

Toetsingskader herbeoordeling: Artikel 50 PW vormt niet alleen het 
toetsingskader bij een eerste beoordeling van de aanspraak op bijstand 
van een betrokkene die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin 
bewoonde woning met bijbehorend erf of de bijstand om niet dan wel in de 
vorm van een geldlening moet worden verstrekt. 

Dat artikel vormt in beginsel ook het toetsingskader indien het college bij 
een herbeoordeling van een reeds eerder toegekende uitkering de vraag te 
beantwoorden heeft of de verlening van bijstand, die om niet werd verstrekt, 
in die vorm kan worden gehandhaafd (ECLI:NL:CRVB:2011:BP1421).

Artikel 51. Duurzame gebruiksgoederen

1. Bijzondere bijstand voor de kosten van noodzakelijke duurzame 
gebruiksgoederen kan worden verleend in de vorm van een geldlening of 
borgtocht, dan wel in de vorm van een bedrag om niet.

2. Indien een geldlening als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt, 
stemt het college de aflossingsbedragen en de duur van de aflossing 
mede af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de 
belanghebbende.
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Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 74-75

Tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan 
behoren ook de aanschaf, vervanging of reparatie van gebruiksgoederen 
met een duurzaam karakter. Indien men tenminste beschikt over een 
inkomen op het niveau van het sociaal minimum, dus ook indien men een 
algemene bijstandsuitkering ontvangt, wordt in principe voldoende ruimte in 
het inkomen aanwezig geacht om hiervoor te reserveren, dan wel achteraf 
gespreid te betalen. Via de algemene normbijstand wordt dus tevens reeds 
bijstand verstrekt voor duurzame gebruiksgoederen. Doet zich evenwel de 
bijzondere situatie voor dat een dergelijk goed bijvoorbeeld aan vervanging 
toe is, terwijl betrokkene nog niet voldoende heeft gereserveerd, dan ligt het 
voor de hand dat de alsdan te verstrekken bijzondere bijstand, mede gezien 
het duurzame karakter van het goed, de vorm van een geldlening heeft. 

Alvorens leenbijstand kan worden verstrekt, dient vast te staan dat de 
belanghebbende de benodigde geldlening niet kan verkrijgen via de 
normale kredietverlenende instanties. Teneinde een optimale inschakeling 
van de reguliere kredietverlening mogelijk te maken, ook voor degenen met 
een laag inkomen en derhalve een beperkte aflossingscapaciteit, biedt het 
voorgestelde artikel tevens de mogelijkheid bijstand te verlenen in de vorm 
van borgtocht. Voor het verlenen van borgtocht kan slechts aanleiding zijn 
indien is komen vast te staan dat, zonder optreden van de bijstand als borg, 
de lening door de kredietverlenende instelling niet zal worden verstrekt. 
Voorkomen dient te worden dat de mogelijkheid van borgstelling leidt tot 
een onterechte afwenteling van het bedrijfsrisico van kredietverlenende 
instellingen op de bijstand.

Jurisprudentie

Artikel 51 PW

Duurzame gebruiksgoederen: Naar het oordeel van de Raad moeten 
een kinderbed en een babyuitzet worden aangemerkt als duurzame 
gebruiksgoederen als bedoeld in artikel 51 lid 1 WWB [PW]. Dat, 
zoals door betrokkene is gesteld, enkele onderdelen van een 
babyuitzet geen duurzaam karakter dragen, maakt dat niet anders 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BN6077).
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Artikel 52. Voorschot

1. Het college verleent uiterlijk binnen vier weken na de datum van 
aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken, bij wijze van 
voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening, 
zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld. De eerste zin 
is niet van toepassing indien:
a. De belanghebbende de voor de vaststelling van het recht op 

algemene 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;

b. Bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand 
bestaat.

2. De hoogte van het in het eerste lid bedoelde voorschot bedraagt in ieder 
geval 90% van de hoogte van de algemene bijstand, bedoeld in artikel 
19, tweede lid.

3. Het college is bevoegd om bij wijze van voorschot bijzondere bijstand te 
verlenen in de vorm van een renteloze geldlening.

4. Indien bijstand wordt verleend over een periode waarover met 
toepassing van het eerste lid een voorschot is verleend, kan deze 
bijstand zonder machtiging van de belanghebbende worden verrekend 
met dit voorschot.

Jurisprudentie

Artikel 52 PW

De Raad stelt dat het instellen van bezwaar en beroep tegen een besluit 
omtrent het toepassen van artikel 52 WWB [PW] niet mogelijk is gelet 
op het bepaalde in artikel 7:1 lid 1, in verbinding met artikel 8:5 lid 
1 Awb en onderdeel F, onder 2 van de bij de Awb behorende bijlage 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BM9428).

Artikel 53. Voorschot UWV

1. Indien algemene bijstand wordt verleend over een periode, 
waarover een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, de 
Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet 
inkomensvoorziening oudere werklozen of de Toeslagenwet 
of een uitkering of inkomensvoorziening op grond van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten als voorschot 
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op grond van artikel 4:95 van de Algemene wet bestuursrecht 
betaalbaar is gesteld en dit voorschot door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen wordt teruggevorderd, kan deze bijstand 
zonder machtiging van de belanghebbend7e tot het bedrag van dit 
voorschot aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
worden betaald.

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, vergoedt de gemeente 
aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen tevens de 
over de te verlenen bijstand verschuldigde loonbelasting, premies 
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in 
artikel 42 van de Zorgverzekeringswet. 
 

§ 6.2. ONDERZOEK, OPSCHORTEN EN HERZIEN

Artikel 53a. Verstrekking en onderzoek gegevens

1. Onverminderd 30c, tweede, vierde en vijfde lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, bepaalt het college welke 
gegevens ten behoeve van de verlening van bijstand dan wel de 
voortzetting daarvan door de belanghebbende in ieder geval worden 
verstrekt en welke bewijsstukken worden overgelegd, alsmede de wijze 
en het tijdstip waarop de verstrekking van gegevens plaatsvindt.  
 
De gegevens en bewijsstukken worden door het college niet verkregen 
van de belanghebbende voor zover ze zijn verkregen door het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen dan wel voor zover zij 
verkregen kunnen worden uit de polisadministratie, bedoeld in artikel 
33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de 
verzekerdenadministratie, bedoeld in artikel 35 van die wet, alsmede uit 
de basisregistratie personen, tenzij hierdoor een goede vervulling van de 
taak van het college op grond van dit artikel wordt belet of bij wettelijk 
voorschrift anders is bepaald.  
 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere 
administraties worden aangewezen waarvoor de tweede zin van 
toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft 
en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de tweede zin 
tijdelijk niet van toepassing is. Indien het authentieke gegevens uit andere 
basisregistraties betreft, is dit lid van overeenkomstige toepassing.

2. In aanvulling op het eerste lid kan het college de belanghebbende 
verzoeken aan te tonen dat:
a. Hij een belanghebbende is als bedoeld in artikel 20, eerste lid, 
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aanhef en onderdeel a, of artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel 
a, of artikel 21, aanhef en onderdeel a, of artikel 22, aanhef en 
onderdeel a of dat op hem artikel 22a niet van toepassing is, dan wel 
dat er niet meer dan het door hem gestelde aantal kostendelende 
medebewoners als bedoeld in artikel 19a in dezelfde woning zijn 
hoofdverblijf heeft;

b. De feitelijke woonsituatie van hemzelf, van zijn echtgenoot of van 
een kind in overeenstemming is met het door hem verstrekte adres 
van hemzelf, zijn echtgenoot of van een kind.

Teneinde hem daartoe in de gelegenheid te stellen kan het college bij die 
verzoeken de belanghebbende aanbieden met diens toestemming zijn 
woning binnen te treden.

3. Indien de belanghebbende niet desgevraagd aantoont dat hij een 
belanghebbende is als bedoeld in artikel 20, eerste lid, aanhef en 
onderdeel a, of artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel a, of artikel 21, 
aanhef en onderdeel a, of artikel 22, aanhef en onderdeel a, of dat artikel 
22a niet op hem van toepassing is, dan wel dat hij niet aantoont dat er niet 
meer dan het door hem gestelde aantal kostendelende medebewoners 
als bedoeld in artikel 19a in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: 
a. Kent het college, onverminderd de toepassing van artikel 27, de 

uitkering toe respectievelijk herziet het de uitkering naar 30% van de 
in artikel 22a, eerste lid, bedoelde norm.

b. Wordt de belanghebbende voor de toepassing van de artikelen 9, 
vierde lid, en 9a niet als alleenstaande ouder aangemerkt.

4. Indien de belanghebbende niet desgevraagd de woonsituatie, bedoeld 
in het tweede lid, onderdeel b, aantoont op de wijze bedoeld in de 
laatste zin van dat lid, schort het college de betaling van de bijstand 
op, niet dan nadat het college aan belanghebbende gelegenheid heeft 
gegeven op andere wijze aan te tonen dat het feitelijke woonadres 
overeenkomt met het verstrekte adres, indien daartoe niet eerder aan 
belanghebbende gelegenheid is geboden.

5. Het college doet schriftelijke mededeling van de opschorting aan de 
belanghebbende en stelt hem daarbij in de gelegenheid om aan te tonen 
dat het feitelijke woonadres overeenstemt met het verstrekte adres. 
Artikel 40, derde lid, aanhef en onderdeel c, en vijfde lid, tweede zin, zijn 
van overeenkomstige toepassing.

6. Het college is bevoegd onderzoek in te stellen naar de juistheid en 
volledigheid van de verstrekte gegevens en zonodig naar andere 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting 
van bijstand. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft kan het 
college besluiten tot herziening of intrekking van de bijstand.

7. De voordracht voor een krachtens het eerste lid, derde zin, vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken 
nadat het ontwerp aan beide kamers der StatenGeneraal is overgelegd.
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Jurisprudentie

Artikel 53a PW 

Redelijke grond voor huisbezoek: Volgens vaste rechtspraak is van een 
redelijke grond sprake als voorafgaand aan  dat wil zeggen: vóór of 
uiterlijk bij aanvang van  het huisbezoek duidelijk is dát en op grond van 
welke concrete objectieve feiten en omstandigheden redelijkerwijs kan 
worden getwijfeld aan de juistheid of volledigheid van de door betrokkene 
verstrekte gegevens, voor zover deze van belang zijn voor het vaststellen 
van (de omvang van) het recht op bijstand en niet op een andere effectieve 
en voor betrokkene minder belastende wijze kunnen worden geverifieerd 
(ECLI:NL:CRVB:2009:BK4063) en (ECLI:NL:CRVB:2014:1144). 

Huisbezoek: Artikel 8 lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) bepaalt dat een 
ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie en gezinsleven, 
zijn woning en zijn correspondentie. 

Naar vaste rechtspraak (ECLI:NL:CRVB:2007:BA2410) is geen sprake 
van inbreuk op het huisrecht als bedoeld in deze verdragsbepaling als 
de betrokkene toestemming heeft gegeven voor het binnentreden in de 
woning. De toestemming moet vrijwillig zijn verleend en op basis van 
“informed consent”. Dit houdt in dat de toestemming van de betrokkende 
berust op volledige en juiste informatie over reden en doel van het 
huisbezoek en over de gevolgen die het weigeren van toestemming 
voor de (verdere) verlening van bijstand heeft. Welke gevolgen voor de 
bijstandsverlening zijn verbonden aan het weigeren van toestemming voor 
het binnentreden in de woning hangt af van de vraag of een redelijke grond 
voor het huisbezoek bestaat. 

Van een dergelijke grond is sprake als voorafgaand aan  dat wil zeggen: 
vóór of uiterlijk bij aanvang van  het huisbezoek duidelijk is dát en op grond 
van welke concrete objectieve feiten en omstandigheden redelijkerwijs kan 
worden getwijfeld aan de juistheid of volledigheid van de door betrokkene 
verstrekte gegevens, voor zover deze van belang zijn voor het vaststellen 
van (de omvang van) het recht op bijstand en niet op een andere effectieve 
en voor betrokkene minder belastende wijze kunnen worden geverifieerd. 

Is sprake van een redelijke grond voor het afleggen van een huisbezoek dan 
dient de belanghebbende erop te worden gewezen dat het weigeren van 
toestemming gevolgen kan hebben voor de verlening van bijstand. 
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Ontbreekt een redelijke grond dan moet de betrokkene erop worden 
geattendeerd dat het weigeren van toestemming geen (directe) gevolgen 
heeft voor de bijstandsverlening. De bewijslast ten aanzien van het 
“informed consent” bij het binnentreden in de woning berust op het 
bestuursorgaan (ECLI:NL:CRVB:2009:BK4064).

Toestemming medebewoner: Een huisbezoek aan een woning met 
toestemming van een medebewoner is niet onrechtmatig tegenover degene 
die daar een kamer huurt en die geen toestemming gaf omdat hij niet 
aanwezig was. Die toestemming geldt voor de gehele woning, maar niet 
voor de gehuurde kamer (ECLI:NL:CRVB:2012:BY4503).

Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU): De WEU is op 1 januari 2008 in 
werking getreden. 

Artikel 17 lid 1 PW geeft aan dat betrokkene aan het college op verzoek 
of onverwijld uit eigen beweging mededeling doet van alle feiten en 
omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van 
invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. 

Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door 
het college kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk 
voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden 
verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij 
ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin 
van toepassing is. Reeds omdat de ministeriële regeling genoemd in de 
laatste volzin van dit artikellid tot op heden niet is vastgesteld, blijft de op 
betrokkene rustende inlichtingenverplichting onverkort van toepassing 
(ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5633).

Peilbaken: Voor onderzoek bevestigt de gemeente een peilbaken aan 
de auto van belanghebbende. Met een peilbaken is de auto op afstand 
te volgen. De Raad oordeelt dat waarnemingen met een peilbaken een 
schending van artikel 8 lid 2 EVRM zal opleveren. Het bewijs moet buiten 
aanmerking blijven (ECLI:NL:CRVB:2016:947). 

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:
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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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

Jurisprudentie

Artikel 54 PW

Wijziging omstandigheden: Indien de betrokkene niet aan de 
inlichtingenverplichting voldoet is dat naar vaste rechtspraak een grond 
voor weigering, intrekking of beëindiging van de bijstand indien als gevolg 
van het niet nakomen van die verplichting niet kan worden vastgesteld 
of, en zo ja in welke mate, betrokkene recht op bijstand heeft. Indien een 
periodieke bijstandsuitkering is beëindigd of ingetrokken en betrokkene een 
aanvraag indient met ingang van een later gelegen datum ligt het op de weg 
van de aanvrager om aan te tonen dat er sprake is van een wijziging in de 
omstandigheden in die zin dat hij nu wel voldoet aan de vereisten om voor 
bijstand in aanmerking te komen. (ECLI:NL:CRVB:2010:BO9541).

Procedure lid 1 + 2 + 4: Ingevolge artikel 54 lid 1 sub a PW kan het college, 
indien de betrokkene de voor de verlening van bijstand van belang zijnde 
gegevens of de gevraagde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft 
verstrekt, dan wel anderszins onvoldoende medewerking heeft verleend 
en hem dit te verwijten valt, het recht op bijstand opschorten vanaf de 
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eerste dag van de periode waarop het verzuim betrekking heeft. Ingevolge 
artikel 54 lid 2 PW doet het college mededeling van de opschorting aan 
betrokkene en nodigt hem uit binnen de door hen te stellen termijn het 
verzuim te herstellen. 

Artikel 54 lid 4 PW bepaalt dat als de betrokkene in het geval bedoeld in 
het eerste lid het verzuim niet herstelt binnen de daarvoor gestelde termijn, 
het college na het verstrijken van die termijn het besluit tot toekenning 
van bijstand kan intrekken met ingang van de eerste dag waarover het 
recht op bijstand is opgeschort. Bij de beantwoording van de vraag of 
het college op grond van artikel 54 lid 4 PW bevoegd is tot intrekking van 
de aan een betrokkene verleende bijstand, staat ter beoordeling of de 
betrokkene verzuimd heeft binnen de daartoe gestelde termijn de bij het 
opschortingsbesluit gevraagde gegevens of gevorderde bewijsstukken te 
verstrekken. Indien dat het geval is, dient vervolgens te worden nagegaan of 
de betrokkene hiervan een verwijt kan worden gemaakt. 

Die verwijtbaarheid kan ontbreken indien het gaat om gegevens of 
gevorderde bewijsstukken die niet van belang zijn voor de verlening 
van bijstand of om gegevens waarover de betrokkene niet binnen 
de gestelde hersteltermijn redelijkerwijs heeft kunnen beschikken 
(ECLI:NL:CRVB:2015:3614).  

Procedure lid 3: Volgens vaste rechtspraak levert schending van de 
(ECLI:NL:CRVB:2010:BO8680) inlichtingenverplichting een rechtsgrond 
op voor intrekking van de bijstand, indien als gevolg daarvan niet kan 
worden vastgesteld of, en zo ja, in hoeverre, de betrokkene verkeert in 
bijstandbehoevende omstandigheden. Het is dan aan de betrokkene 
feiten te stellen en zonodig te bewijzen dat in het geval wel aan de 
inlichtingenverplichting zou zijn voldaan over de betreffende periode recht 
op (aanvullende) bijstand bestond. (ECLI:NL:CRVB:2015:3154). 

§ 6.3. AANVULLENDE VERPLICHTINGEN

Artikel 55. Nadere verplichtingen

Naast de verplichtingen die ingevolge hoofdstuk 2 in elk geval aan de 
bijstand verbonden zijn, dan wel daaraan door het college verbonden 
worden, kan het college vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 44, 
tweede lid, verplichtingen opleggen die strekken tot arbeidsinschakeling, 
dan wel die verband houden met aard en doel van een bepaalde vorm van 
bijstand of die strekken tot zijn vermindering of beëindiging. 
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Een verplichting kan, op advies van een arts, inhouden het zich 
onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 76

Dit artikel geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om, naast 
de verplichtingen die op grond van hoofdstuk 2 aan het recht op bijstand 
verbonden zijn of kunnen worden, vanaf de dag van melding aan de 
belanghebbende bepaalde andere verplichtingen op te leggen die strekken 
tot arbeidsinschakeling, dan wel verband houden met aard en doel van een 
bepaalde vorm van bijstand of strekken tot vermindering of te beëindiging 
van de bijstand.

Het opleggen van deze nadere verplichtingen kan bijvoorbeeld aan de orde 
zijn wanneer in de persoon gelegen problemen aan arbeidsinschakeling in 
de weg staan, zoals bij psychische moeilijkheden of verslavingsproblemen. 
Een actieve, zo nodig bemiddelende opstelling van burgemeester en 
wethouders om dergelijke factoren, door inschakeling van professionele 
hulp, weg te nemen is alsdan zeer gewenst. Burgemeester en wethouders 
kunnen, indien zij dit noodzakelijk achten voor het herstel van de zelfstandige 
bestaansvoorziening van belanghebbende, aan de bijstand de verplichting 
verbinden dat belanghebbende een medische behandeling ondergaat dan 
wel enigerlei andere vorm van professionele hulpverlening die naar zijn aard 
met een medische behandeling kan worden vergeleken. De zorgvuldigheid 
vergt dat burgemeester en wethouders, alvorens een dergelijke verplichting 
op te leggen, het deskundig advies inwinnen van een arts.

Jurisprudentie

Artikel 55 PW

Nadere verplichtingen: Uit de geschiedenis van de totstandkoming van 
de wet volgt dat de wetgever bij de plicht tot arbeidsinschakeling een 
individuele, op de persoonlijke omstandigheden toegesneden benadering 
voor ogen heeft gestaan. In beginsel rust op iedereen de verplichting 
om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te 
aanvaarden. Daarbij dienen alle inspanningen van betrokkene en gemeente 
te zijn gericht op arbeidsinschakeling. 
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Voor personen met meervoudige problematiek, waarbij de wetgever 
onder meer doelt op personen waarbij naast een laag opleidingsniveau 
en weinig werkervaring ook dak en thuisloosheidsproblematiek speelt, is 
reguliere arbeid in veel gevallen niet op korte of langere termijn te realiseren. 
Wanneer betaalde arbeid nog niet aan de orde is, dient betrokkene gebruik 
te maken van door de gemeente aangeboden voorzieningen gericht op 
arbeidsinschakeling (reintegratieverplichting). De wetgever heeft geen 
nadere voorwaarden gesteld aan de invulling door de gemeente van de re
integratieverplichting zodat optimaal maatwerk mogelijk is. 

Het opleggen van nadere verplichtingen als bedoeld in artikel 55 WWB 
[PW] kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer in de persoon gelegen 
problemen aan arbeidsinschakeling in de weg staan, zoals bij psychische 
moeilijkheden of verslavingsproblemen. (ECLI:NL:CRVB:2015:2792).

Artikel 56. Kinderalimentatie 

1. Het instellen van een verzoek tot toekenning van een uitkering tot 
levensonderhoud voor kinderen verschuldigd krachtens Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek kan door het college als verplichting aan de bijstand 
worden verbonden, indien de belanghebbende hierop aanspraak heeft.

2. Indien het college de in het eerste lid genoemde verplichting oplegt, 
dient de belanghebbende zelf een verzoek terzake in bij een bij 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instelling.

Artikel 57. Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura

Indien en zolang er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de belang
hebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van 
zijn bestaansmiddelen, kan het college:

a. Aan de bijstand de verplichting verbinden dat de belanghebbende 
eraan meewerkt dat het college in naam van de belanghebbende 
noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand verricht;

b. De bijstand in natura verstrekken.

Jurisprudentie

Artikel 57 lid 1 sub a PW

Toepassing: Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van 
deze bepaling is de mogelijkheid tot toepassing van artikel 57 PW niet 
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beperkt tot situaties waarin de belanghebbende zich in problematische 
schuldensituaties bevindt, of dreigt te geraken. 

Ook situaties waarin de belanghebbende beschermd moet worden tegen het 
afglijden in de maatschappij en tekortschiet in zijn zelfredzaamheid (dakloosheid, 
psychosociale problemen, verslaving en schulden) kunnen aanleiding zijn 
om toepassing te geven aan artikel 57 PW (ECLI:NL:CRVB:2013:804). 

§ 6.4. TERUGVORDERING

Artikel 58. Terugvordering

1. Het college van de gemeente die de bijstand heeft verleend vordert de 
kosten van bijstand terug voor zover de bijstand 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.

2. Het college van de gemeente die de bijstand heeft verleend kan kosten 
van bijstand terugvorderen, voorzover de bijstand:
a. Anders dan in het eerste lid, ten onrechte of tot een te hoog bedrag 

is verleend;
b. In de vorm van geldlening is verleend en de uit de geldlening voort

vloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk worden nagekomen;
c. Voortvloeit uit gestelde borgtocht;
d. Ingevolge artikel 52 bij wijze van voorschot is verleend en nadien is 

vastgesteld dat geen recht op bijstand bestaat;
e. Anderszins onverschuldigd is betaald voorzover de belanghebbende 

dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen, of
f. Anderszins onverschuldigd is betaald, waaronder begrepen dat:

1. De belanghebbende naderhand met betrekking tot de 
periode waarover bijstand is verleend, over in aanmerking te 
nemen middelen als bedoeld in paragraaf 3.4 beschikt of kan 
beschikken;

2. Bijstand is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand 
door de belanghebbende vergoedingen of tegemoetkomingen 
worden ontvangen met het oog op die bestemming.

3. Indien een gemeente ingevolge artikel 42, derde lid, gehouden is kosten 
van bijstand over een bepaalde periode aan een andere gemeente te 
vergoeden, geschiedt de terugvordering over die periode, voorzover 
zij nog niet heeft plaatsgehad, door het college van eerstgenoemde 
gemeente.
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4. Het college is bevoegd tot verrekening van in de voorafgaande zes 
maanden ontvangen middelen met de algemene bijstand.

5. Bij gebreke van tijdige betaling kan de vordering worden verhoogd met 
de op de terugvordering betrekking hebbende kosten. Loonbelasting 
en de premies volksverzekeringen waarvoor de gemeente die de 
bijstand verstrekt krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 
inhoudingsplichtige is, kunnen worden teruggevorderd, voor zover deze 
belasting en premies niet verrekend kunnen worden met de door het 
college af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen.

6. Terugvordering als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, vindt niet 
plaats, indien de betreffende kosten zijn gemaakt meer dan twee jaar 
vóór de datum van verzending van het besluit tot terugvordering.

7. In afwijking van het eerste lid kan het college besluiten van 
terugvordering of van verdere terugvordering als bedoeld in het eerste 
lid af te zien, indien de persoon van wie de kosten van bijstand worden 
teruggevorderd:
a. Gedurende tien jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft 

voldaan;
b. Gedurende 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.

8. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het college 
besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

Memorie van Toelichting

TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 77-78

De situaties waarin terugvordering aan de orde is, zijn in dit wetsvoorstel 
niet gewijzigd. 

Terugvordering van verleende bijstand, die op basis van deze wet een 
executoriale titel in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering oplevert, is alleen mogelijk in het eerste lid 
genoemde situaties. Ten onrechte of teveel betaalde bijstand kan worden 
teruggevorderd. Evenzeer kan bijstand die bij wijze van voorschot is 
verleend, worden teruggevorderd wanneer vastgesteld is dat geen recht op 
die bijstand bestaat. Ook bijstand die in de vorm van een geldlening of als 
borgtocht is verleend, kan worden teruggevorderd. Hierbij kan ook worden 
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gedacht aan de als geldlening verstrekte bijstand waarbij burgemeester 
en wethouders zekerheidstelling hebben gevraagd op de eigen woning. 
Met het vervallen van het op de Abw gebaseerde Besluit Krediethypotheek 
hebben burgemeester en wethouders de volledige beleidsruimte om extra 
zekerheden voor een lening te vragen en om te bepalen wanneer en met 
welke bedragen de geldlening wordt terugbetaald. Ten slotte kan het 
voorkomen dat de bijstand onverschuldigd is betaald. Ook in die situaties 
kan de bijstand worden teruggevorderd.

Jurisprudentie

Artikel 58 lid 1 PW

Fraude: Betrokkene is zijn inlichtingenverplichting niet nagekomen 
door geen (volledige) opgave te doen van zijn werkzaamheden in een 
kleermakerij. Het had betrokkene redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat 
informatie hierover van belang was voor de aan hem verleende bijstand. 

Schending van de inlichtingenverplichting levert een rechtsgrond op voor 
intrekking van de bijstand indien als gevolg daarvan niet kan worden vastgesteld 
of en, zo ja, in hoeverre de betrokkene verkeert in bijstandbehoevende 
omstandig heden. Het is dan aan de betrokkene om aannemelijk te maken dat 
hij, indien hij destijds wel aan de inlichtingenverplichting zou hebben voldaan, 
over de desbetreffende periode recht op volledige dan wel aanvullende 
bijstand zou hebben gehad. Daaraan heeft betrokkene niet voldaan. Nu 
betrokkene geen concrete en verifieerbare informatie heeft verschaft over 
de precieze omvang van en de inkomsten uit zijn werkzaamheden, is het 
recht op bijstand over de gehele te beoordelen periode niet vast te stellen. 
Op grond van artikel 54 lid 3 PW was het college dan ook verplicht om over 
de te beoordelen periode tot intrekking van de bijstand over te gaan. 

Uit wat hiervoor is overwogen volgt tevens dat is voldaan aan de 
voorwaarden voor toepassing van artikel 58 lid 1 PW, zodat het college 
verplicht was de kosten van de ten onrechte aan belanghebbende 
verleende bijstand van hem terug te vorderen. 
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Artikel 58 lid 2 sub b PW

Aflossingsverplichting na einde uitkering: Betrokkene voldoet niet (langer) 
aan zijn aflossingsverplichtingen, zodat de gemeente op grond van artikel 
58 lid 2 sub b PW bevoegd is het (resterende) bedrag van de geldlening 
van betrokkene terug te vorderen. De Raad ziet geen aanleiding betrokkene 
te volgen in zijn stellingname dat de bevoegdheid tot terugvordering zou 
ontbreken, nu het niet nakomen van de aflossingsverplichting samenhangt 
met de intrekking van de aan betrokkene verleende bijstand. Dat geen 
aflossing meer plaats vond door inhouding op de bijstandsuitkering 
neemt niet weg dat het op de weg van betrokkene lag anderszins voor 
aflossing zorg te dragen. Eén van de in de schuldbekentenis opgenomen 
voorwaarden voor aflossing van de schuld was immers dat betrokkene 
zelfstandig zorg zou dragen voor de overmaking van de op de schuld af 
te lossen bedragen indien zijn schuld nog niet (volledig) was afgelost na 
beëindiging van de bijstand. (ECLI:NL:CRVB:2008:BG4001).

Artikel 58 lid 2 sub d PW

De in artikel 58 lid 2 sub d PW opgenomen bevoegdheidsgrondslag voor 
terugvordering van voorschotten is niet beperkt tot voorschotten die zijn 
verleend gedurende de redelijke beslistermijn van acht weken van artikel 
4:13 lid 1 Awb, maar is ook van toepassing op na die termijn verleende 
voorschotten. (ECLI:NL:CRVB:2012:BW0624).

Artikel 58 lid 2 sub e PW

Onverschuldigde betaling: Volgens vaste rechtspraak biedt artikel 
58 lid 2 sub e PW een wettelijke grondslag voor terugvordering van 
bijstand in gevallen, waarin ter uitvoering van een uitspraak van de 
voorzieningenrechter op een verzoek om een voorlopige voorziening 
bijstand is verleend en deze bijstand, gelet op de in hoger beroep 
uiteindelijk gegeven uitspraak, onverschuldigd blijkt te zijn betaald 
(ECLI:NL:CRVB:2009:BJ1793).

Artikel 58 lid 2 sub f ten eerste PW

Erfenis: Aan artikel 58 lid 2 sub f ten 2° PW ligt de gedachte ten grondslag 
dat kosten van bijstand, die niet zou zijn verleend als de betrokkene al op 
een eerder tijdstip over naderhand beschikbaar gekomen middelen had 
kunnen beschikken, kunnen worden teruggevorderd. Dat achteraf rekening 
kan worden gehouden met die later beschikbaar gekomen middelen en dat 
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de eerder verleende bijstand kan worden teruggevorderd, hangt samen met 
het complementaire karakter van de PW. Genoemde bepaling biedt dan 
ook een grond voor terugvordering als bepaalde middelen of aanspraken 
daarop aanwezig zijn, maar daarover feitelijk nog niet of niet volledig kan 
worden beschikt. Zodra over die middelen kan worden beschikt kan tot 
terugvordering worden overgegaan.  (ECLI:NL:CRVB:2010:BL2082).

Artikel 58 lid 4 PW

Zesmaanden jurisprudentie: Volgens vaste rechtspraak dient dan sprake 
te zijn van relevante informatie van de betrokkene, waaruit concreet 
kan worden afgeleid dat sprake is van een fout op grond waarvan het 
college actie dient te ondernemen. Na een dergelijk signaal heeft het 
bestuursorgaan nog zes maanden om daarop actie te ondernemen. 

Over de periode gelegen na die zes maanden kan dan geen gebruik meer 
worden gemaakt van de bevoegdheid tot terugvordering zonder in strijd te 
komen met het zorgvuldigheidsbeginsel. (ECLI:NL:CRVB:2009:BI2112).

Artikel 58 lid 5 PW

Bruto terugvordering: Volgens vaste rechtspraak moet worden afgezien 
van de uitoefening van de in artikel 58 lid 5 PW neergelegde bevoegdheid 
tot bruto terugvordering, indien sprake is van een vordering die is ontstaan 
buiten toedoen van de betrokkene en hem niet kan worden verweten dat 
hij de schuld niet reeds heeft voldaan in het kalenderjaar waarop deze 
betrekking heeft  (ECLI:NL:CRVB:2007:BB0561).

Artikel 58 lid 8 PW

Dringende redenen: Het ligt op de weg van belanghebbende 
om aannemelijk te maken dat sprake is van dringende redenen. 
(ECLI:NL:CRVB:2015:2006).

Volgens vaste rechtspraak kunnen dringende redenen slechts zijn 
gelegen in onaanvaardbare sociale en/of financiële gevolgen van een 
terugvordering voor de betrokkene. Het moet dan gaan om incidentele 
gevallen, waarin iets bijzonders en uitzonderlijks aan de hand is en waarin 
een individuele afweging van alle relevante omstandigheden plaatsvindt 
(ECLI:NL:CRVB:2016:104).
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Artikel 59. Terugvordering gezinsleden

1. Onverminderd artikel 58 kunnen kosten van bijstand, indien de 
bijstand aan een gezin wordt verleend, van alle gezinsleden worden 
teruggevorderd.

2. 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 artikel 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.

3. Indien de bijstand terecht als gezinsbijstand aan gehuwden is 
verleend, maar de belanghebbende toch de verplichtingen, bedoeld 
in artikel 17, of artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet behoorlijk 
is nagekomen, kunnen de kosten van de bijstand mede worden 
teruggevorderd van de persoon met wiens middelen als bedoeld in 
paragraaf 3.4, bij de verlening van de bijstand rekening had moeten 
worden gehouden.

4. De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde personen zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de terugbetaling van kosten van bijstand die worden 
teruggevorderd.

Memorie van Toelichting

Ten aanzien van gehuwden en daarmee gelijkstelden wordt de bijstand 
overeenkomstig artikel 18, vierde lid PW, als gezinsbijstand verleend en 
derhalve als één geheel vastgesteld. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de middelen van de tot het 
gezin behorende personen. Dit laatste dient op overeenkomstige wijze 
te geschieden indien met betrekking tot verleende gezinsbijstand 
terugvordering aan de orde is. De terugvordering is dan niet alleen gericht 
op de persoon aan wie de bijstand is betaald, maar tevens op de personen 
die in de gezinsbijstand zijn begrepen (eerste lid).

In het tweede lid is geregeld dat, indien de bijstand op grond van artikel 
18, vierde lid PW, als gezinsbijstand had moeten worden verleend, maar 
zulks achterwege is gebleven, omdat de belanghebbende de verplichtingen 
niet of niet behoorlijk is nagekomen, de ten onrechte gemaakte kosten van 
bijstand mede worden teruggevorderd van de persoon met wiens middelen 
bij de verlening van bijstand rekening had moeten worden gehouden. 
Hiermee is beoogd om, indien het voeren van een gezamenlijke huishouding 
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niet of niet tijdig aan burgemeester en wethouders is gemeld, de kosten van 
bijstand mede terug te kunnen vorderen van de partner van de betrokkene. 
Terugvordering van de betrokkene die de bijstand heeft ontvangen, 
geschiedt ingevolge artikel 58 van de PW.

Jurisprudentie

Artikel 59 lid 1 PW

Medeterugvordering: Een niet rechthebbende partner kan niet 
worden aangemerkt als gezinslid als bedoeld in artikel 59 lid 1 PW. 
(ECLI:NL:CRVB:2012:BW4176).

Artikel 59 lid 2 PW

Gezamenlijke huishouding: Volgens vaste rechtspraak brengt de vaststelling 
dat een persoon geen woonplaats heeft in de gemeente waar hij stelt 
recht op bijstand te hebben, mee dat de betrokkene reeds op die grond 
geen recht heeft op bijstand jegens die gemeente. In dat geval staat het 
niet aan het college van die gemeente ter beoordeling of de betrokkene 
in de gemeente waarin hij wel woonde een gezamenlijke huishouding 
voerde met een ander. In het verlengde daarvan staat het evenmin ter 
beoordeling aan het betreffende college of ten aanzien van die ander 
is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 59 lid 2 PW 
(ECLI:NL:CRVB:2009:BJ8217).

Meegeprofiteerd: Volgens de vaste rechtspraak is het niet van belang of 
een betrokkene daadwerkelijk heeft meegeprofiteerd van de toegekende 
bijstand (ECLI:NL:CRVB:2004:AQ6765).

Artikel 60. Besluit tot terugvordering en betaling bestuurlijke boete

1. De persoon van wie kosten van bijstand worden teruggevorderd is 
verplicht desgevraagd aan het college de inlichtingen te verstrekken die 
voor terugvordering op grond van deze paragraaf van belang zijn.

2. Het college kan de kosten van de bijstand, bedoeld in de artikelen 58 en 
59 invorderen bij dwangbevel.

3. Indien de persoon van wie kosten van bijstand als bedoeld in de 
artikelen 58, met uitzondering van het eerste lid, en 59 worden 
teruggevorderd algemene bijstand of een uitkering op grond van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
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werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ontvangt, is 
het college bevoegd tot verrekening van die kosten met die algemene 
bijstand of uitkering.

4. Indien de persoon van wie kosten van bijstand als bedoeld in de 
artikelen 58, eerste lid, worden teruggevorderd dan wel verplicht is tot 
betaling van een bestuurlijke boete of een eerdere bestuurlijke boete 
wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in de artikelen 18a, vijfde lid, 
of 47g, vijfde lid, algemene bijstand of een uitkering op grond van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ontvangt, 
verrekent het college die kosten en bestuurlijke boete met die algemene 
bijstand of uitkering.

5. De in artikel 479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan 
de raad voor de kinderbescherming toegekende bevoegdheid komt 
gelijkelijk toe aan het college. Indien het college gebruik maakt van 
deze bevoegdheid, geschiedt de bekendmaking van het dwangbevel, 
in afwijking van artikel 4:123, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, door middel van toezending per post aan degene van wie 
kosten van bijstand worden teruggevorderd.

6. Zolang de belanghebbende de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid en de 
artikelen 18a, achtste lid, en 47g, achtste lid, niet of niet behoorlijk nakomt:
a. Is het college, in afwijking van artikel 4:93, vierde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot verrekening voor zover 
beslag op de vordering van de schuldeiser nietig zou zijn;

b. Geldt de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in afwijking van 
artikel 4:116 van de Algemene wet bestuursrecht, niet bij invordering 
van kosten van bijstand en de bestuurlijke boete bij dwangbevel.

7. Terugvordering van kosten van bijstand als bedoeld in de artikelen 58 en 
59 is bevoorrecht en volgt onmiddellijk na de vorderingen in artikel 288 
van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek omschreven.

Artikel 60a. Verrekening

1. Indien degene van wie de kosten van bijstand worden teruggevorderd 
dan wel die verplicht is tot betaling van een bestuurlijke boete algemene 
bijstand of een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen werknemers of de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen ontvangt van het college van een andere gemeente dan het 
college dat de kosten van bijstand terugvordert of de bestuurlijke boete 
heeft opgelegd, betaalt het college van die andere gemeente, zonder dat 
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daarvoor een machtiging nodig is van de belanghebbende, het bedrag van 
de terugvordering of de bestuurlijke boete uit de algemene bijstand of de 
uitkering op verzoek aan het college dat de kosten van bijstand terugvordert 
of de bestuurlijke boete heeft opgelegd.

2. Indien degene van wie de kosten van bijstand worden 
teruggevorderd dan wel die verplicht is tot betaling van een 
bestuurlijke boete een uitkering ontvangt op grond van de 
Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 
de Ziektewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet arbeid en 
zorg of de Toeslagenwet of een uitkering of inkomensondersteuning 
ontvangt op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten betaalt het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, zonder dat daarvoor een machtiging nodig 
is van belanghebbende, het bedrag van de terugvordering of de 
bestuurlijke boete uit de uitkering of de inkomensondersteuning op 
verzoek aan het college dat de kosten van bijstand terugvordert of de 
bestuurlijke boete heeft opgelegd.

3. Indien degene van wie de kosten van bijstand worden teruggevorderd 
dan wel die verplicht is tot betaling van een bestuurlijke boete een 
uitkering ontvangt op grond van de Algemene Ouderdomswet of de 
Algemene nabestaandenwet betaalt de Sociale verzekeringsbank, 
zonder dat daarvoor een machtiging nodig is van belanghebbende, het 
bedrag van de terugvordering of de bestuurlijke boete uit de uitkering op 
verzoek aan het college dat de kosten van bijstand terugvordert of de 
bestuurlijke boete heeft opgelegd.

4. Onverminderd artikel 60, derde lid, en het eerste, tweede en derde lid 
kan het college een vordering die een belanghebbende op hem heeft, 
verrekenen met een vordering als bedoeld in artikel 58 en 59.

5. Indien de kosten van bijstand worden teruggevorderd door de 
Sociale verzekeringsbank is het eerste tot en met het vierde lid van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 60b. Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 60c. Geen schuldregeling bij overtreding 
informatieverplichtingen

Door het college wordt geen medewerking verleend aan een schuldregeling 
indien een vordering is ontstaan door het niet of niet behoorlijke nakomen 
door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste 
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lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van 
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en hiervoor een 
bestuurlijke boete is opgelegd, dan wel met betrekking tot het niet of niet 
behoorlijk nakomen van die verplichtingen aangifte is gedaan op grond van 
het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze medewerking leidt tot gehele 
of gedeeltelijke kwijtschelding van deze vordering. 

§ 6.5. VERHAAL

Artikel 61. Algemeen

Kosten van bijstand kunnen door het college worden verhaald in de gevallen 
en naar de regels aangegeven in deze paragraaf.

Artikel 62. Onderhoudsplicht

Kosten van bijstand kunnen tot de grens van de onderhoudsplicht, bedoeld 
in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden verhaald:

a. 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. Op degene die zijn onderhoudsplicht na echtscheiding of ontbinding van 
het huwelijk na scheiding van tafel en bed niet of niet behoorlijk nakomt;

c. 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 aan wie bijzondere bijstand is verleend.

Artikel 62a. Uitkering tot levensonderhoud

Bij de beoordeling van het bestaan van het verhaalsrecht, bedoeld in artikel 
159a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 62, 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.
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Artikel 62b. Verhaal volgens rechterlijke uitspraak

1. Indien een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud 
verschul1digd op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
die uitvoerbaar is, niet wordt nagekomen, wordt verhaald in 
overeenstemming met deze uitspraak.

2. De betaling van het verschuldigde geschiedt binnen 30 dagen na 
bekendmaking van het besluit tot verhaal overeenkomstig het eerste lid.

3. Degene op wie wordt verhaald kan binnen de termijn waarbinnen betaling 
moet plaatsvinden tegen het besluit tot verhaal in verzet komen door 
een verzoekschrift aan de rechtbank. Het verzet kan niet gegrond zijn op 
de bewering dat de uitkering tot onderhoud ten onrechte is opgelegd of 
onjuist is vastgesteld. Indien tijdig verzet is gedaan wordt de invordering 
pas voortgezet zodra het verzet is ingetrokken of ongegrond verklaard.

4. Het college is bevoegd, met uitsluiting van degene die de bijstand 
ontvangt, het verschuldigde bij dwangbevel in te vorderen.

Artikel 62c. Bevoegd college

1. Indien degene, die bijstand ontvangt of heeft ontvangen en ten aanzien van 
wie door de rechter een verhaalsbedrag verschuldigd op grond van artikel 
159a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 62 is vastgesteld, 
zijn woonplaats verplaatst naar een andere gemeente en aldaar bijstand 
ontvangt of heeft ontvangen, gaat de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging 
van de rechterlijke uitspraak op het college van de andere gemeente over.

2. Het college van de vertrekgemeente blijft bevoegd tot tenuitvoerlegging 
voor zover het gaat om betalingsachterstanden ter zake van verhaal van 
bijstand die door dat college is verleend.

Artikel 62d. Indexering

1. Het door de rechter vastgestelde verhaalsbedrag verschuldigd op grond 
van artikel 159a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 62 
wordt jaarlijks met ingang van 1 januari van rechtswege gewijzigd met 
het op grond van artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
vast te stellen percentage.

2. De toepassing van het eerste lid blijft achterwege indien de wijziging van 
rechtswege bij rechterlijke uitspraak is uitgesloten.

Artikel 62e. Gewijzigde omstandigheden

1. Het door de rechter vastgestelde verhaalsbedrag kan op verzoek van 
het college of van degene op wie verhaal wordt uitgeoefend door de 
rechter worden gewijzigd op grond van gewijzigde omstandigheden.
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2. Het college kan aan de rechter verzoeken 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.

Artikel 62f. Verhaal bij schenking en nalatenschap

Kosten van bijstand kunnen door het college worden verhaald op:

a. Degene aan wie de persoon die bijstand ontvangt of heeft ontvangen 
een schenking heeft gedaan voor zover bij het besluit op de 
bijstandsaanvraag 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 redelijkerwijs niet heeft 
kunnen voorzien;

b. De nalatenschap van de persoon indien:
1. Aan die persoon ten onrechte bijstand is verleend en voor zover voor 

het overlijden nog geen terugvordering heeft plaatsgevonden;
2. Bijstand is verleend in de vorm van geldlening of als gevolg van 

borgtocht.

Artikel 62g. Mededeling verhaalsbesluit

1. Het besluit tot verhaal op grond van deze paragraaf, anders dan met 
toepassing van artikel 62b, wordt door het college aan degene op wie 
verhaal wordt gezocht medegedeeld. Bij verhaal op de nalatenschap 
kan de mededeling worden gericht tot de langstlevende echtgenoot of 
een der erfgenamen die geacht kan worden bij de afwikkeling van de 
nalatenschap te zijn betrokken.

2. Indien de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is de verlangde 
gelden aan het college te betalen dan wel niet of niet tijdig tot betaling 
daarvan overgaat, kan het college overgaan tot verhaal in rechte.

Artikel 62h. Verzoekschrift tot verhaal

1. Verzoekschriften met betrekking tot verhaal in rechte op grond van 
deze paragraaf, alsmede verzoeken tot wijziging van een rechterlijke 
verhaalsuitspraak, worden ingediend bij de rechtbank.
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2. Op de indiening en behandeling van het verzoekschrift, alsmede op de 
procedure in hoger beroep, zijn de artikelen 799, tweede lid, en 801 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.

3. Het college kan op grond van deze paragraaf in rechte optreden zonder 
procureur.

Artikel 62i. Schakelbepaling

De artikelen 58, vijfde lid, en 60, eerste en vijfde tot en met zevende lid, zijn 
met betrekking tot het verhaal van kosten van bijstand van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat artikel 479e, tweede lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing is. 

§ 6.6. GEGEVENSUITWISSELING

Artikel 63. Inlichtingenverplichting werkgever

1. Een ieder is verplicht desgevraagd en bevoegd uit eigen beweging aan 
het college kosteloos opgaven en inlichtingen te verstrekken omtrent 
feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van deze wet door het college ten opzichte van een persoon te wiens 
behoeve bijstand is gevraagd of wordt verleend en die in zijn dienst 
dan wel voor hem arbeid verricht, heeft verricht of zou kunnen gaan 
verrichten. De verplichting strekt zich mede uit tot de inkomsten van een 
persoon van wie kosten van bijstand ingevolge paragraaf 4 worden of 
kunnen worden teruggevorderd of op wie kosten van bijstand ingevolge 
paragraaf 5 worden of kunnen worden verhaald.

2. De opgaven en inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk, of in een 
andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een door het 
college schriftelijk te stellen termijn verstrekt.

Artikel 64. Inlichtingenverplichting instanties

1. De hieronder vermelde instanties zijn verplicht desgevraagd aan het 
college of, indien het college aan het Uitvoeringsinstituut werknemers
verzekeringen mandaat heeft verleend tot het nemen van besluiten inzake 
de verlening van bijstand, aan het Uitvoeringsinstituut werknemers
verzekeringen, kosteloos opgaven en inlichtingen te verstrekken die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet door het college:
a. Het college van andere gemeenten;
b. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale 

verzekeringsbank;
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c. De Belastingdienst;
d. Het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige 

zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening 
gezondheidszorg en de zorgverzekeraars in de zin van de artikelen 1, 
onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet of van de Wet langdurige zorg; 

e. De bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemings pensioenfondsen, 
risicofondsen, stichtingen tot uitvoering van een regeling inzake 
vervroegd uittreden en andere organen belast met het doen van 
uitkeringen of verstrekkingen die bij of krachtens artikel 8 van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers als inkomen worden aangemerkt;

f. De Kamer van Koophandel, met dien verstande dat dit, in afwijking 
van de aanhef van dit lid, geschiedt tegen betaling van de daarvoor 
op grond van de Handelsregisterwet 2007 vastgestelde vergoeding;

g. De korpschef en de bevelhebber van de Koninklijke marechaussee in 
d zin van de Vreemdelingenwet 2000; 

h. De Belastingdienst/Toeslagen betreffende de toekenning van 
tegemoetkomingen met toepassing van de Algemene wet 
inkomensafhankelijke regelingen en Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende de toepassing van de Wet 
bevordering eigenwoningbezit;

i. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover 
het betreft het onderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke 
omgeving en voedsel, Onze Minister van Economische Zaken;

j. Onze Minister van Economische Zaken betreffende de omvang 
van de productiebeperkende maatregelen voor het bedrijf van de 
ondernemer in de agrarische sector;

k. Onze Minister van Veiligheid en Justitie voor zover het betreft de 
persoon die rechtens zijn vrijheid is ontnomen of de persoon die 
zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of 
vrijheidsbenemende maatregel;

l. De instanties en personen die woonruimte verhuren;
m. De instanties die in het kader van de openbare nutsvoorziening 

energie en water leveren;
n. Derden die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de 

arbeidsinschakeling van personen bevorderen;
o. De geneesheerdirecteur, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen 

in psychiatrische ziekenhuizen;
p. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

betreffende de toepassing van de Wet inburgering;
q. Onze Minister en de colleges van burgemeester en wethouders 

voor zover het gegevens betreft die verwerkt worden in de 
registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, bedoeld in de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
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2. De geneesheerdirecteur, bedoeld in het eerste lid, onderdeel o, 
verstrekt slechts gegevens en inlichtingen indien:
a. Deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 13, derde lid, 

laatste zin; en
b. Deze betrekking hebben op:

1. De opneming;
2. Het ontslag;
3. Het verleende verlof; of
4. Het ingetrokken verlof.

3. Het vragen door het college en het verstrekken door de in het 
eerste lid bedoelde instanties van de in het eerste lid bedoelde 
gegevens en inlichtingen kan geschieden door tussenkomst van het 
Inlichtingenbureau.

4. Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast, zijn 
verplicht desgevraagd aan het college of, indien het college aan het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen mandaat heeft verleend 
tot het nemen van besluiten inzake de verlening van bijstand, aan het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, kosteloos alle gegevens 
en uittreksels of afschriften van uitspraken, registers en andere stukken 
te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet.

5. De in het eerste en het vierde lid bedoelde verplichtingen strekken zich 
mede uit tot degene:
a. Van wie kosten van bijstand worden of kunnen worden 

teruggevorderd ingevolge paragraaf 4 of op wie deze worden of 
kunnen worden verhaald ingevolge paragraaf 5;

b. Die hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, of ten aanzien van 
wie dat redelijkerwijs kan worden vermoed, als degene:
1. Te wiens behoeve bijstand is gevraagd of wordt verleend;
2. Van wie kosten van bijstand worden of kunnen worden 

teruggevorderd ingevolge paragraaf 4 of op wie deze worden of 
kunnen worden verhaald ingevolge paragraaf 5.

6. De in het eerste lid en het vierde lid bedoelde gegevens en inlichtingen 
worden desgevraagd schriftelijk, of in een andere vorm die redelijkerwijs 
kan worden verlangd, en zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 
vier weken na ontvangst van het verzoek hiertoe, verstrekt.

7. De in het eerste lid, onderdeel a tot en met k, genoemde instanties 
treffen desgevraagd met het college en met het Inlichtingenbureau een 
regeling met betrekking tot de mededeling van wijzigingen in de eerder 
aan hen gevraagde gegevens en inlichtingen.

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 
gesteld omtrent het derde lid en de inhoud en vormgeving van de in het 
zevende lid bedoelde regelingen.

9. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen een of meer van de in het 
eerste lid bedoelde instanties worden aangewezen die ten behoeve van 
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aan het college te verstrekken gegevens en inlichtingen, de door het 
Inlichtingenbureau aan deze instanties verstrekte gegevens van aldaar 
op dat moment nog onbekende personen opslaan. 

10. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing. Bij toepassing van 
de eerste volzin wordt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
bepaald op welke wijze en gedurende welke termijn deze gegevens worden 
opgeslagen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere instanties en 
personen dan genoemd in het eerste en het vierde lid worden aan gewezen 
voor wie de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid tot en met achtste 
lid, eveneens gelden, voorzover het betreft de verstrekking van nader bij 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen inlichtingen en gegevens.

11. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tiende lid, kan 
tevens worden bepaald dat de daar bedoelde verplichting alleen geldt 
jegens ambtenaren met opsporingsbevoegdheid.

12. Onze Minister van Veiligheid en Justitie verstrekt ten aanzien van 
de persoon die rechtens zijn vrijheid is ontnomen of de persoon 
die zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of 
vrijheidsbenemende maatregel, onverwijld en kosteloos de gegevens 
en alle overige opgaven en inlichtingen, waarover deze beschikt en die 
noodzakelijk zijn voor het recht op bijstand, aan het college, of, indien 
het college aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
mandaat heeft verleend tot het nemen van besluiten inzake de verlening 
van bijstand, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, 
door tussenkomst van het Inlichtingenbureau, waarbij hij gebruik kan 
maken van het burgerservicenummer.

13. Onze Minister van Buitenlandse Zaken verstrekt ten aanzien van de 
Nederlander die in het buitenland rechtens zijn vrijheid is ontnomen, 
onverwijld en kosteloos, gegevens, en inlichtingen waarover hij beschikt 
en die noodzakelijk zijn voor het recht op bijstand, aan het college, of, 
indien het college aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
mandaat heeft verleend tot het nemen van besluiten inzake de verlening 
van bijstand, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, 
door tussenkomst van het Inlichtingenbureau, waarbij hij gebruik kan 
maken van het burgerservicenummer. Bij ministeriële regeling kunnen 
regels worden gesteld over de uitvoering van dit lid.

14. De Belastingdienst verstrekt aan het college, of indien het college aan het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen mandaat heeft verleend 
tot het nemen van besluiten inzake de verlening van bijstand, aan het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, zonder dat daaraan een 
verzoek ten grondslag ligt gegevens als bedoeld in het eerste lid over 
samenloop van een uitkering met inkomen uit of in verband met arbeid of 
bedrijf of over vermogen, die bij de uitvoering van een belastingwet of bij 
de invordering van enige rijksbelasting bekend zijn geworden voor zover 
die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet. 
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Jurisprudentie

Artikel 64 PW

De Raad stelt voorop dat het bepaalde in artikel 64 lid 1 en 9 PW 
niet betekent dat het college geen inlichtingen mag inwinnen bij 
andere dan de in of krachtens deze bepalingen genoemde instanties 
(ECLI:NL:CRVB:2008:BD5289).

Tussenuitspraak: Niet kan staande worden gehouden dat het recht 
op bijzondere bijstand van appellante als gevolg van schending van 
de inlichtingenverplichting niet kan worden vastgesteld. Afwijzing 
van de aanvraag om bijzondere bijstand berust op een onvoldoende 
draagkrachtige motivering (ECLI:NL:CRVB:2011:BQ5771).

Artikel 65. Geheimhoudingsplicht

1. Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige 
werkzaamheid bij de uitvoering van deze wet over de persoon of zaken 
van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan 
voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is dan wel op grond van 
deze wet is voorgeschreven of toegestaan.

2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing indien:
a. Enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht;
b. Degene op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft verklaard 

tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te hebben;
c. De gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen.

3. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen 
desgevraagd gegevens aan derden worden verstrekt voorzover de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor niet onevenredig 
wordt geschaad.

4. Degene die op grond van de artikelen 63 tot en met 68 gegevens verstrekt 
dient na te gaan of degene aan wie de gegevens worden verstrekt 
redelijkerwijs bevoegd is te achten om die gegevens te verkrijgen.

Artikel 66. Vermoeden misdrijf

Het college is verplicht, indien het bij de uitvoering van deze wet het gegronde 
vermoeden krijgt van een misdrijf dat is gepleegd ten nadele van een 
Nederlands of buitenlands uitvoeringsorgaan van de sociale verzekeringswetten 
of van een Nederlands of buitenlands overheidsorgaan, voorzover dit is belast 
met het verrichten van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het 
heffen van bijdragen, het betrokken orgaan hiervan in kennis te stellen.



160 YER Kenniscentrum

Artikel 67. Inlichtingenverplichting gemeenten

1. Het college is bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, 
onverminderd artikel 107 van de Vreemdelingenwet 2000, uit de 
administratie terzake van de uitvoering van deze wet aan de hieronder 
vermelde instanties kosteloos de gegevens te verstrekken:
a. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale 

verzekeringsbank voor de uitvoering van de Wet structuur 
uitvoerings organisatie werk en inkomen of de wettelijke regelingen, 
bedoeld in de artikelen 30, eerste lid, onderdeel a, en 34, eerste lid, 
onderdeel a, van die wet;

b. De Belastingdienst voor de heffing of invordering van enige 
rijksbelasting, de premies voor de sociale verzekeringen, bedoeld 
in artikel 2, onderdelen a en c, van de Wet financiering sociale 
verzekeringen, of inkomensafhankelijke bijdragen als bedoeld 
in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet en de Belastingdienst/
Toeslagen voor de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen 
als bedoeld in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

c. Het college van andere gemeenten voor de uitvoering van 
deze wet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen; 

d. Het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet 
langdurige zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de 
Wet marktordening gezondheidszorg, de zorgverzekeraars in de 
zin van artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet, voor 
de uitvoering van de Zorgverzekeringswet of de Wlzuitvoerders, 
bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg, voor de 
uitvoering van de Wet langdurige zorg; 

e. Derden die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de 
arbeidsinschakeling van personen bevorderen;

f. Buitenlandse organen voor de vervulling van een taak van 
zwaarwegend algemeen belang;

g. Bestuursorganen van Aruba, Curaçao, en Sint Maarten voor de 
vervulling van een taak van zwaarwegend algemeen belang;

h. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de 
uitvoering van de Wet inburgering;

i. Onze Minister van Veiligheid en Justitie in verband met de 
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende 
maatregelen.

2. Het verstrekken door het college aan de in het eerste lid bedoelde 
instanties van de in het eerste lid bedoelde gegevens kan geschieden 
door tussenkomst van het Inlichtingenbureau.
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3. De in het eerste lid bedoelde gegevensverstrekking vindt niet plaats 
indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor 
onevenredig wordt geschaad.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 
gesteld omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder geval 
gegevens dienen te worden verstrekt.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere instanties dan 
genoemd in het eerste lid worden aangewezen ten behoeve waarvan de 
verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, eveneens gelden.

Artikel 68. Burgerservicenummer

1. Bij de verstrekking van gegevens door het college, het 
Inlichtingenbureau en de in de artikelen 64 en 67 bedoelde 
instanties wordt, indien daartoe bevoegd, gebruik gemaakt van het 
burgerservicenummer.

2. Derden die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf 
de arbeidsinschakeling van personen bevorderen, gebruiken het 
burgerservicenummer slechts voor zover dat noodzakelijk is voor het 
verrichten van werkzaamheden die in het kader van de voorzieningen, 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en zevende lid, worden 
uitgevoerd.  

HOOFDSTUK 7. FINANCIERING, TOEZICHT EN 
INFORMATIE

§ 7.1. FINANCIERING

Artikel 69. Uitkering en verdeling onder de gemeenten

1. Onze Minister verstrekt jaarlijks ten laste van ’s Rijks kas aan het college 
een uitkering om het college van middelen te voorzien met het oog op:
a. Het toekennen van algemene bijstand en van uitkeringen als 

bedoeld in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeids ongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomens
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen en voor de daarbij verschuldigde loonbelasting, premies 
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in 
artikel 42 van de Zorgverzekeringswet;

b. De kosten van de loonkostensubsidies, die op grond van artikel 10d, 
worden verstrekt.

2. Bij wet wordt het totale bedrag dat beschikbaar is voor de uitkering, 
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bedoeld in het eerste lid, vastgesteld, waarbij uitgangspunt is dat dit 
bedrag voor het desbetreffende kalenderjaar toereikend is voor de 
geraamde kosten van alle gemeenten in verband met uitgaven als 
bedoeld in het eerste lid.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 
voor de verdeling van de uitkering, bedoeld in het eerste lid, onder de 
gemeenten en het verzamelen van gegevens noodzakelijk voor het 
vaststellen van deze verdeling.

4.   De uitkering aan het college wordt ten minste drie maanden 
voorafgaand aan het kalenderjaar waarop zij betrekking heeft door Onze 
Minister bekend gemaakt.

Artikel 70. Terugvordering werkdeel  [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 71. Aanpassing uitkering

1. Het totale bedrag, bedoeld in artikel 69, tweede lid, voor de uitkering, bedoeld 
in artikel 69, eerste lid, wordt in het jaar waarop het bedrag betrekking heeft 
bij of krachtens de wet aangepast op basis van nieuwe ramingsgegevens.

2. Indien het totale bedrag wordt herzien, wordt het bedrag waarmee de 
uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, wordt aangepast binnen een 
periode van vier weken na de herziening door Onze Minister vastgesteld.

Artikel 72. Verlaging uitkering inkomensdeel [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 73. Toetsingscommissie vangnet Participatiewet

1. Er is een toetsingscommissie vangnet Participatiewet, die tot taak heeft 
Onze Minister te adviseren over een te nemen besluit naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in artikel 74, eerste lid.  

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels 
gesteld met betrekking tot de samenstelling, de taakuitoefening en 
oordeelsvorming door de toetsingscommissie vangnet Participatiewet.  

Artikel 74. - Vangnetuitkering

1. Indien de verstrekte uitkering op grond van artikel 69 onvoldoende 
dekking biedt voor de netto lasten van het toekennen van algemene 
bijstand, loonkostensubsidies of uitkeringen als bedoeld in artikel 69, 
eerste lid, kan door Onze Minister op verzoek van het college een 
vangnetuitkering worden verleend.

2. Jaarlijks wordt bij wet het bedrag dat besteed kan worden aan 
vangnetuitkeringen als bedoeld in het eerste lid vastgesteld, dat geen 
deel uitmaakt van het bedrag, bedoeld in artikel 69, tweede lid.
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3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt door het college 
ingediend bij de toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

4. Onze Minister kan voorwaarden verbinden aan het besluit tot verlening 
van een vangnetuitkering.  

5. Onze Minister kan een vangnetuitkering verminderen, intrekken of 
weigeren indien:
a. Hij het college een aanwijzing heeft gegeven als bedoeld in artikel 

76, eerste lid; of  
b. Het college in strijd handelt met een wettelijk voorschrift dat 

betrekking heeft op de vangnetuitkering of met een voorwaarde die 
aan het besluit tot verlening van een vangnetuitkering is verbonden.  

6.   Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor:  
a. De gronden voor verlening van de vangnetuitkering;  
b. De berekening van de hoogte van de uitkering;  
c. De voorwaarden, die aan het verzoek worden gesteld;  
d. De wijze van beoordeling van het verzoek door de 

toetsingscommissie vangnet Participatiewet;
e. De toepassing van het vijfde lid.  

7. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de termijn 
waarbinnen een verzoek kan worden ingediend.  

Artikel 74a. Nadere bepaling meerjarige aanvullende uitkering 
[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 75. Betaling uitkeringen, aanpassing uitkering en aanvullende 
uitkering

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de betaling van:

a. De uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid;
b. Het bedrag waarmee de uitkering op grond van artikel 71 wordt aangepast;
c. De vangnetuitkering, bedoeld in artikel 74. 

§ 7.2. AANWIJZINGSBEVOEGDHEID EN GEMEENTELIJKE 
TOEZICHTHOUDERS

Artikel 76. Aanwijzing en voorzieningen

1. Onze Minister kan, indien hij met betrekking tot de rechtmatige 
uitvoering van deze wet ernstige tekortkomingen vaststelt, aan het 
college, nadat het college gedurende acht weken in de gelegenheid is 
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, een aanwijzing geven. Hij 
treedt daarbij niet in de besluitvorming inzake individuele gevallen.
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2. In de aanwijzing wordt een termijn opgenomen waarbinnen het college 
de uitvoering in overeenstemming heeft gebracht met de aanwijzing.

3. Onze Minister schort de betaling van de uitkering, bedoeld in artikel 
69, eerste lid, gedurende ten minste drie maanden op, indien Onze 
Minister met betrekking tot de rechtmatige uitvoering van deze wet 
ernstige tekortkomingen heeft vastgesteld als bedoeld in het eerste lid, 
in artikel 52 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en in artikel 52 van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen, totdat:
a. Hij heeft vastgesteld aan de hand van de zienswijze van het college 

dat de ernstige tekortkomingen zijn opgeheven;
b. Hij heeft vastgesteld, dat het college aan de in de aanwijzing 

opgenomen verplichtingen heeft voldaan;
c. Hij heeft geoordeeld, dat het college na afloop van de termijn, 

bedoeld in het tweede lid, geen of onvoldoende gevolg heeft 
gegeven aan de aanwijzing.

4. Onze Minister stelt, indien hij van oordeel is, dat het college, na 
afloop van de termijn, bedoeld in het tweede lid, geen of onvoldoende 
gevolg heeft gegeven aan de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, 
in artikel 52 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, in artikel 52 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen of in artikel 87 van de Wet investeren in jongeren, 
de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, voor het jaar volgend op 
het jaar waarin de termijn afloopt, 1 procent lager vast.

5. Onze Minister stelt, indien hij van oordeel is, dat het college twaalf 
maanden na afloop van de termijn, bedoeld in het tweede lid, nog geen 
of onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de aanwijzing, bedoeld in het 
derde lid, de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, voor het tweede 
jaar volgend op het jaar waarin de termijn afloopt en de daaropvolgende 
jaren, telkens ten hoogste 3 procent lager vast.

Artikel 76a. Toezicht door gemeenten

Met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast de bij besluit van 
het college aangewezen ambtenaren. 
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§ 7.3. INFORMATIE

Artikel 77. Informatie ten behoeve van uitkering en uitvoeringsbeeld

1. Het college legt verantwoording af aan Onze Minister over de uitvoering 
van deze wet, op de wijze, bedoeld in artikel 17a van de Financiële
verhoudingswet.

2. Het college dient jaarlijks bij Onze Minister een beeld van de uitvoering in.
3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake het beeld van de 

uitvoering.

Artikel 78. Informatie

1. Het college verstrekt desgevraagd aan Onze Minister gegevens 
en inlichtingen die hij voor de statistiek, informatievoorziening en 
beleidsvorming met betrekking tot deze wet nodig heeft.

2. De gegevens en inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, en het beeld van 
de uitvoering, bedoeld in artikel 77, worden kosteloos verstrekt.

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking 
tot de soort informatie die het college verstrekt en de wijze waarop het 
college de gegevens en inlichtingen verzamelt en verstrekt, waarbij kan 
worden bepaald, dat categorieën van gemeenten bepaalde inlichtingen 
niet hoeven te verzamelen en te verstrekken.

HOOFDSTUK 7A. OVERGANGSRECHT

Artikel 78a  Toeslagenverordening [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 78b. Omzetting besluiten

1. Door het college op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet 
inschakeling werkzoekenden of het Besluit in en doorstroombanen 
genomen besluiten gelden als door hem genomen besluiten op grond 
van deze wet.

2. In afwijking van het eerste lid gelden door het college op grond van de 
Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in en doorstroombanen 
ten aanzien van personen die een uitkering ontvangen op grond van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen of de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers genomen 
besluiten als door hem genomen besluiten op grond van de Wet 
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inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen onderscheidenlijk de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

3. Door het college of Onze Minister op grond van de Invoeringswet Wet 
werk en bijstand genomen besluiten gelden met ingang van de dag van 
inwerkingtreding van de wet van 29 december 2008 tot intrekking van 
de Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 586) als door het college of 
Onze Minister genomen besluiten op grond van deze wet.

Artikel 78c. Krediethypotheek

Artikel 20 van de Algemene bijstandswet en artikel 4, vierde lid, laatste 
zin, van de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet, zoals die 
luidde op 31 december 2003, blijven van toepassing op bijstand die op 31 
december 2003 werd verleend met toepassing van die artikelen.

Artikel 78d. Gesubsidieerde arbeid

1. Een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 4 van de Wet inschakeling 
werkzoekenden, een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 5, 
eerste lid, van die wet en een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 6 
van het Besluit in en doorstroombanen gelden als een voorziening als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a.

2. Op dienstbetrekkingen als bedoeld in de Wet inschakeling 
werkzoekenden blijft titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
alsmede de artikelen 4, tweede, zesde en zevende lid, en 11, aanhef en 
onderdeel a, van de Wet inschakeling werkzoekenden van toepassing. 

Op deze dienstbetrekkingen is artikel 134, tweede lid, van de 
Ambtenarenwet niet van toepassing.

Artikel 78e. Bezwaar- en beroepschriften

1. Op een bezwaar of beroepschrift dat:
a. Vóór of op 31 december 2003 is ingediend tegen een door het 

college op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet inschakeling 
werkzoekenden of het Besluit in en doorstroombanen genomen 
besluit en waarop op die datum nog niet onherroepelijk is beslist;

b. Na 31 december 2003 is ingediend tegen een op grond van de in het 
eerste lid bedoelde wetten of het Besluit in en doorstroombanen 
met toepassing van artikel 2, tweede lid, van de Invoeringswet Wet 
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werk en bijstand, na 31 december 2003 genomen besluit en waarop 
nog niet onherroepelijk is beslist op het tijdstip dat de bepaling 
vervalt op grond waarvan het besluit is genomen;

c. Na 31 december 2003 is ingediend en betrekking heeft op 
bijstandsverlening waarop op grond van artikel 12, eerste lid, van de 
Invoeringswet Wet werk en bijstand de Algemene bijstandswet van 
toepassing is; 
wordt beslist met toepassing van onderscheidenlijk de Algemene 
bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in 
en doorstroombanen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op verzoeken als 
bedoeld in artikel 140 van de Algemene bijstandswet en verzoeken om 
een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht.

3. Op een bezwaar of beroepschrift dat voor of op de dag van 
inwerkingtreding van de wet van 29 december 2008 tot intrekking van 
de Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 586) is ingediend tegen 
een door het college of Onze Minister op grond van de Invoeringswet 
Wet werk en bijstand genomen besluit en waarop op die datum nog niet 
onherroepelijk is beslist wordt beslist met toepassing van deze wet.

Artikel 78f. Grondslag Bbz 2004

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 
met betrekking tot de verlening van bijstand en bijstand ter voorziening in 
de behoefte aan bedrijfskapitaal op grond van deze wet aan zelfstandigen 
en aan personen die algemene bijstand ontvangen en voornemens zijn 
een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen en zich in verband hiermee 
niet beschikbaar stellen voor arbeid in dienstbetrekking gedurende de 
voorbereidingsperiode van ten hoogste twaalf maanden, waarbij kan 
worden afgeweken van de artikelen 9, 10, 11, 32, 34, 40, 41, 45, 58, 69, 77 
en de paragrafen 4.2, 6.1 en 7.1.

Artikel 78g. Zelfstandigen

1. De artikelen 18, tweede en derde lid, en 53a, treden, voor zover het 
betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 78f, in werking op een bij 
koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

2. De artikelen 14 tot en met 14f, 66 en 142a van de Algemene 
bijstandswet, voor zover het betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 
78f, vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

3. Waar in artikel 14, eerste lid, van de Algemene bijstandswet wordt 
verwezen naar de artikelen 8, zesde lid, onderdeel b, en 112 van die wet, 
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wordt in plaats van die artikelen gelezen: artikel 2, derde lid, onderdeel 
b, onderscheidenlijk artikel 38 van het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004.

Artikel 78h. Bijstand buitenland

1. De Sociale verzekeringsbank kan de verlening van bijstand aan een 
Nederlander die zich in het buitenland bevindt voortzetten ten aanzien van:
a. Degene die in december 1995 bijstand ontving op grond van artikel 

82 of artikel 95 van de Algemene Bijstandswet, welke bijstand niet is 
geëindigd;

b. Degene die op enig moment in de periode van 26 weken onmiddellijk 
voorafgaand aan 31 december 1995 bijstand ontving op grond 
van artikel 82 van de Algemene Bijstandswet, welke bijstand in die 
periode is geëindigd, indien belanghebbende binnen 26 weken na 
die datum opnieuw bijstand aanvraagt.

2. De in het eerste lid bedoelde bijstand wordt afgestemd op de 
omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende, 
rekening houdend met het niveau van de noodzakelijke kosten van het 
bestaan ter plaatse.

3. De artikelen van deze wet zijn niet van toepassing, voor zover de 
omstandigheden het toelaten, met uitzondering van hoofdstuk 2 en 
de paragrafen 6.1 tot en met 6.5, met dien verstande dat de Sociale 
verzekeringsbank in de plaats treedt van het college.

4. Zodra ten minste 26 weken zijn verstreken nadat de bijstand die werd 
verleend op grond van het eerste lid werd beëindigd, is dat lid ten 
aanzien van het desbetreffende geval niet langer van toepassing.

5. In de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan de uitvoering 
van dit artikel wordt voorzien door een rijksbijdrage aan de Sociale 
verzekeringsbank.

6. Op de uitgaven, bedoeld in het vijfde lid, komen in mindering de 
bedragen die door de Sociale verzekeringsbank op grond van deze wet 
zijn ontvangen door terugvordering.

7. Een nog niet afgehandeld en tot Onze Minister gericht verzoek om op 
grond van artikel 6 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand een 
besluit te nemen, wordt vanaf 1 januari 2009 beschouwd als te zijn 
gericht tot de Sociale verzekeringsbank.

8. Bezwaren en beroepen die zijn of worden ingesteld tegen een besluit 
genomen op grond van artikel 6 van de Invoeringswet Wet werk en 
bijstand gelden vanaf 1 januari 2009 als bezwaren en beroepen gericht 
tot de Sociale verzekeringsbank.
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Artikel 78i. Overgang besluiten in verband met uitvoering Sociale 
verzekeringsbank

1. Een besluit van het college tot verlening van algemene bijstand aan een 
persoon als bedoeld in artikel 47a, eerste lid, dat is genomen vóór de 
datum van inwerkingtreding van paragraaf 5.4, geldt met ingang van die 
datum als genomen door de Sociale verzekeringsbank op grond van 
paragraaf 5.4.

2. De toepassing van paragraaf 6.5 in relatie tot besluiten als bedoeld in 
het eerste lid gaat na de datum van inwerkingtreding van paragraaf 5.4 
over op de Sociale verzekeringsbank.

3. Een tot het college gericht verzoek door een persoon als bedoeld in 
artikel 47a, eerste lid, om een besluit te nemen, waarop op de datum 
van inwerkingtreding van paragraaf 5.4 nog niet is beslist, geldt met 
ingang van die datum als te zijn gericht tot de Sociale verzekeringsbank.

Artikel 78j. Overgangsrecht vorderingen in verband met uitvoering 
Sociale verzekeringsbank

1. Het college dat vóór de datum van inwerkingtreding van paragraaf 5.4 
ten aanzien van een persoon als bedoeld in artikel 47a, eerste lid, een 
vordering heeft in verband met terugvordering of verhaal van kosten 
van bijstand anders dan in verband met het recht op algemene bijstand, 
waarop artikel 78i van toepassing is, blijft, indien die vordering nog niet 
geheel is voldaan, bevoegd die vordering te innen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
een vóór de datum van inwerkingtreding van paragraaf 5.4 verstrekte 
geldlening of borgtocht op grond van artikel 48, 50 en 78c aan een 
persoon als bedoeld in artikel 47a, eerste lid.

Artikel 78k. Overgang krediethypotheek in verband met uitvoering 
Sociale verzekeringsbank

1. Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een door het college vóór 
de datum van inwerkingtreding van paragraaf 5.4 verstrekte geldlening 
of borgtocht op grond van artikel 48, 50 en 78c aan een persoon als 
bedoeld in artikel 47a, eerste lid, die na die datum wordt voortgezet, 
gaan over op de Sociale verzekeringsbank.

2. Vermogensbestanddelen die voortvloeien uit een geldlening als bedoeld 
in het eerste lid gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van 
paragraaf 5.4 over op de Sociale verzekeringsbank, zonder dat daarvoor 
een akte of betekening nodig is.

3. Met betrekking tot de ingevolge het tweede lid overgaande 
vermogensbestanddelen die in openbare registers te boek zijn gesteld, 
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zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden 
door de bewaarders van die registers. De daartoe benodigde opgaven 
worden door de zorg van Onze Minister aan de bewaarders van de 
desbetreffende registers gedaan.

4. Terzake van de in het tweede lid bedoelde overgang van 
vermogensbestanddelen blijft heffing van overdrachtsbelasting 
achterwege.

Artikel 78l. Overgangsrecht bezwaar en beroep in verband met 
uitvoering Sociale verzekeringsbank

1. Het college dat vóór de inwerkingtreding van paragraaf 5.4 ten aanzien 
van een persoon als bedoeld in artikel 47a, eerste lid, een besluit 
in verband met de verlening van algemene bijstand heeft genomen 
waartegen een bezwaarschrift is ingediend dan wel nog kan worden 
ingediend, blijft bevoegd op het bezwaar te beslissen.

2. In een geding in beroep en hoger beroep, gericht tegen een besluit ten 
aanzien van een persoon als bedoeld in artikel 47a, eerste lid, genomen 
vóór de inwerkingtreding van paragraaf 5.4 of gericht tegen een besluit 
als bedoeld in het eerste lid, blijft het college partij en voor het college 
staat hoger beroep in verband met deze besluiten open.

3. Onverminderd het eerste en tweede lid kan de Sociale verzekeringsbank 
in een bestuursrechtelijk geding tussen het college en een persoon, 
bedoeld in artikel 47a, eerste lid, in de plaats van het college treden, 
zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van 
procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde, 
indien de Sociale verzekeringsbank vóór de inwerkingtreding van 
paragraaf 5.4 mandaat is verleend door het college ten aanzien van 
besluiten over de verlening van algemene bijstand aan personen als 
bedoeld in artikel 47a, eerste lid.

Artikel 78m. Overgangsrecht gelijkstelling voormalige pleeg- en 
stiefkinderen aan eigen kinderen

De artikelen 3, zevende en achtste lid, en 4, tweede lid, zijn niet van 
toepassing, indien voor 1 januari 2010 op grond van artikel 11 recht bestaat 
op bijstand voor gehuwden, omdat de ongehuwde bijstandsgerechtigde 
wegens een gezamenlijke huishouding met een meerderjarig aangehuwd 
kind of een meerderjarig voormalig pleegkind is aangemerkt als gehuwd, 
voor zolang dit recht op bijstand bestaat, tenzij toepassing van de 
genoemde artikelleden leidt tot een hogere bijstandsuitkering.
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Artikel 78o. Overgangsrecht verrekening in verband met uitvoering 
Sociale verzekeringsbank

Indien het college vóór de datum van inwerkingtreding van paragraaf 5.4 ten 
aanzien van een persoon als bedoeld in artikel 47a, eerste lid, een vordering 
heeft waarop artikel 78j van toepassing is en die persoon een uitkering op 
grond van die paragraaf ontvangt, betaalt de Sociale verzekeringsbank, 
zonder dat daarvoor machtiging nodig is van de belanghebbende, op 
verzoek van het college ter verrekening van die vordering aan dat college.

Artikel 78p.  Overgangsrecht ontheffing en vrijlating  
alleenstaande ouders [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 78q.  Overgangsrecht verblijf buiten Nederland  
[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 78r. Overgangsrecht normering categoriale bijzondere bijstand 
[Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 78s. Overgangsrecht huishoudinkomen en informatie- en 
medewerkingsplicht [Vervallen per 01-07-2012]

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. Onverminderd artikel 78s brengt het college 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 samen
voeging 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 overeen
stemming 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 
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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.

Artikel 78u. Overgangsrecht inkomen uit studiefinanciering  
[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 78v. Verordening betreffende bijzondere bijstand  
[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 78w. Overgangsrecht herziening huishoudinkomenstoets  
[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 78x. Recht op bijstand voor datum melding 

1. Aan een persoon:
a. Die zich tussen 26 april 2012 en 2 maanden na publicatie van de Wet 

afschaffing huishoudinkomenstoets in het Staatsblad heeft gemeld 
om bijstand aan te vragen; en

b. Van wie het college heeft vastgesteld dat hij als gevolg van de 
inwerkingtreding van de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets 
recht heeft op bijstand,

wordt die bijstand toegekend vanaf de dag waarop dit recht is 
ontstaan en kan deze dag, in afwijking van artikel 44, eerste lid, liggen 
voor de dag waarop belanghebbende zich heeft gemeld doch niet voor 
1 januari 2012.

2. Op de persoon, bedoeld in het eerste lid, is artikel 41, vierde lid, niet van 
toepassing.
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Artikel 78y. Uitbetaling door Sociale verzekeringsbank aan het college 

Indien als gevolg van inwerkingtreding van de Wet afschaffing 
huishoudinkomenstoets het college ten aanzien van belanghebbende over 
een periode een vordering heeft met betrekking tot kosten van algemene 
bijstand en als gevolg van inwerkingtreding van die wet die belanghebbende 
over diezelfde periode recht op algemene bijstand heeft jegens de Sociale 
verzekeringsbank, betaalt de Sociale Verzekeringsbank, zonder dat 
daarvoor machtiging nodig is van de belanghebbende, op verzoek van het 
college uit die bijstand het bedrag van die vordering uit aan het college.

Artikel 78z. Overgangsrecht Wet werk en bijstand

1. Door het college op grond van de Wet werk en bijstand 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 artikel I van de Invoeringswet 
Participatiewet in overeenstemming met deze wet, voor zover die 
besluiten afwijken van deze wet.

3. Op een aanvraag op grond van de Wet werk en bijstand waarop niet 
is beslist voor de datum van inwerkingtreding van artikel I van de 
Invoeringswet Participatiewet wordt beslist met toepassing van deze wet.

4. Op een bezwaar of beroepschrift dat vóór of op de datum van 
inwerkingtreding van artikel I van de Invoeringswet Participatiewet 
is ingediend tegen een door het college op grond van de Wet werk 
en bijstand genomen besluit en waarop op die datum nog niet 
onherroepelijk is beslist, wordt beslist met toepassing van de Wet werk 
en bijstand.

5. De regels, die bij verordening zijn vastgesteld op grond van artikel 
8, eerste lid, onderdelen b en d, 8a en 47 van de Wet werk en 
bijstand gelden na de datum van inwerkingtreding van artikel I van de 
Invoeringswet Participatiewet als regels op grond van artikel 8, eerste 
lid, onderdelen a en b, 8b respectievelijk 47 van de Participatiewet.

6. De regels, die bij verordening zijn vastgesteld op grond van de artikelen 
8, eerste lid, onderdelen a, c, e en f van deze wet, 35, eerste lid, 
onderdeel a, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemers en 35, eerste lid, onderdeel a, van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen, zoals deze wetten luidden op de dag voor 
inwerkingtreding van de artikelen I, IX en X van de Invoeringswet 
Participatiewet gelden tot zes maanden na de dag van inwerkingtreding 
als regels op grond van artikel 8a van deze wet.

7. Binnen zes maanden na inwerkingtreding van artikel I van de 
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Invoeringswet Participatiewet stelt de gemeenteraad bij verordening 
regels vast als bedoeld in de artikelen 6, 8, 8a, 10b en 47.

8. Het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing 
op de uitvoering door de Sociale verzekeringsbank van de taak, bedoeld 
in artikel 47a, eerste lid.

Artikel 78aa 

1. Op de persoon die op de dag voor inwerkingtreding van artikel IX, onder
deel B, van de Verzamelwet SZW 2016, recht heeft op algemene bijstand: 
a. Blijven de artikelen 20 tot en met 22a, 24, 33, vierde lid, en 53a, 

tweede en derde lid, zoals die luidden op die dag van toepassing; en
b. Is artikel 19a niet van toepassing; gedurende zes maanden na de 

datum van inwerkingtreding voor zover toepassing van dit artikel tot 
een hoger bedrag aan algemene bijstand leidt.

2. Indien het netto minimumloon wijzigt met ingang van 1 januari 2016, 
worden bij de toepassing van het eerste lid, de normen, genoemd in de 
in het eerste lid, onderdeel a, genoemde artikelen 20 tot en met 22a, 
toegepast, zoals ze zouden luiden na herziening met het percentage van 
deze wijziging.

Artikel 78bb Overgangsrecht inkomensvrijlating 

Artikel 31, tweede lid, onderdeel n, zoals dat luidde op de dag voor 
inwerkingtreding van artikel I van de Wet vrijlating lijfrenteopbouw en 
inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw, 
blijft van toepassing op de persoon op wie de vrijlating van inkomsten 
uit arbeid, bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel n, van toepassing 
was voorafgaand aan de dag gelegen zes maanden voor inwerkingtreding 
van artikel I van de Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid 
en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw, tot zijn recht op 
algemene bijstand waarin die vrijlating van toepassing was, eindigt.

Artikel 78cc

Artikel 6, onderdeel g, zoals dat luidde op de dag voor de datum van 
inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, van de Wet van 17 november 
2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen 
loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met 
stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet 
en enkele andere wijzigingen blijft van toepassing op de verstrekking van 
loonkostensubsidies over perioden die gelegen zijn voor 1 januari 2017.
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HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN

Artikel 79. Begrip besluit

Voor de toepassing van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt met een besluit gelijkgesteld het nalaten van een handeling die strekt 
tot uitvoering van het besluit inzake de verlening of terugvordering van 
bijstand of het verrichten van een handeling die afwijkt van dat besluit.

Artikel 80. Cassatie

1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der partijen 
beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde toepassing 
van artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, en de daarop berustende bepalingen.

2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in cassatie 
tegen de uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in 
belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale 
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

Artikel 81. Onverwijlde bijstand

1. In geval het college geen of ontoereikend toepassing heeft gegeven aan 
artikel 52 kan de voorzitter van gedeputeerde staten, indien naar zijn 
oordeel de noodzaak tot onverwijlde bijstand aanwezig is, op verzoek van 
de belanghebbende besluiten dat het college algemene bijstand verleent.

2. De beslissing van de voorzitter van gedeputeerde staten vervalt, zodra 
de beslissing van het college inzake de verlening van algemene bijstand 
onherroepelijk is geworden dan wel de rechtbank op het beroep heeft 
beslist. De beslissing vervalt eveneens met ingang van de datum waarop 
een door de voorzieningenrechter van de rechtbank getroffen voorlopige 
voorziening in werking treedt.

3. De in het eerste lid bedoelde bijstand wordt bij wijze van voorschot 
verleend in de vorm van een renteloze geldlening.

Artikel 82. Goede uitvoering

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien de spoed dat 
vereist, regels worden gesteld die noodzakelijk zijn in verband met de 
goede uitvoering van de wet.

2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene 
maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat 
het ontwerp aan beide kamers der StatenGeneraal is overgelegd.
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3. Na de plaatsing in het Staatsblad van een krachtens het eerste lid 
vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt een voorstel van 
wet tot regeling van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij 
de StatenGeneraal ingediend. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of indien een van beide kamers der StatenGeneraal besluit het 
voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur 
onverwijld ingetrokken. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan wordt 
de algemene maatregel van bestuur ingetrokken op het tijdstip van 
inwerkingtreding van die wet.

Artikel 83. Innovatie

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan bij wijze van experiment, met 
het oog op het onderzoeken van mogelijkheden om deze wet met 
betrekking tot de arbeidsinschakeling en de financiering doeltreffender 
uit te voeren, worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 6 tot en met 10, 31, tweede lid, en paragraaf 7.1. Bij toepassing 
van de eerste volzin wordt bij algemene maatregel van bestuur geregeld 
op welke wijze en gedurende welke periode van welke artikelen van de 
wet wordt afgeweken.

2. Een experiment als bedoeld in het eerste lid duurt ten hoogste drie 
jaar. Indien, voor een experiment is afgelopen, een voorstel van wet is 
ingediend bij de StatenGeneraal om het experiment om te zetten in een 
structurele wettelijke regeling, kan het experiment worden verlengd tot 
het tijdstip waarop het voorstel van wet in werking treedt. De tweede 
volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

3. Onze Minister kan op hun verzoek gemeenten aanwijzen die deelnemen aan 
een experiment. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
regels gesteld met betrekking tot de toepassing van deze bevoegdheid.

4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking 
tot de uitvoering van een experiment en voorzieningen worden getroffen 
voor zich gedurende een experiment voordoende onvoorziene gevallen.

5. Onze Minister zendt uiterlijk drie maanden voor het einde van een 
experiment aan de StatenGeneraal een verslag over de doeltreffendheid 
en de effecten van het experiment in de praktijk alsmede een standpunt 
inzake de voortzetting ervan anders dan als experiment. Indien een 
experiment eerder wordt beëindigd dan oorspronkelijk beoogd, zendt 
Onze Minister, in afwijking van de eerste volzin, uiterlijk twee maanden 
na de beëindiging van dat experiment een verslag als bedoeld in de 
eerste volzin aan de StatenGeneraal.

6. De voordracht voor krachtens dit artikel vast te stellen algemene 
maatregelen van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat 
het ontwerp aan beide kamers der StatenGeneraal is overgelegd.
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Artikel 84 Evaluatie

Onze Minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van artikel 18b 
en artikel 47c, tweede lid, derde en vierde zin, zoals deze luiden onmiddellijk 
na inwerkingtreding van de Wet taaleis Participatiewet, aan de Staten
Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 
18b en artikel 47c, tweede lid, derde en vierde zin, in de praktijk.  

Artikel 85. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, 
dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan 
worden gesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven 
aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

Artikel 86. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Participatiewet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ‘sGravenhage, 9 oktober 2003, Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Uitgegeven de tiende oktober 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner
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5.  ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR,  
 MINISTERIËLE REGELINGEN EN OVERIGE  
 REGELINGEN

5.1. ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR

Een algemene maatregel van bestuur is een wettelijke regeling die door de 
regering is gemaakt. De Tweede Kamer heeft hier vooraf mee ingestemd, 
omdat de regering geen algemene maatregel van bestuur kan maken 
zonder dat een formele wet daaraan ten grondslag ligt. Op deze wijze is er 
een democratische legitimatie hieraan verbonden. In de formele wet staat 
dan vermeld “bij of krachtens algemene maatregel van bestuur” of “bij 
algemene maatregel van bestuur”. 

De regering bestaat uit de koning en alle ministers. Het kabinet bestaat uit 
alle ministers en staatssecretarissen. De afkorting van algemene maatregel 
van bestuur is AMvB. Als een AMvB op een desbetreffend ministerie wordt 
voorbereid dan wordt deze door de ambtenaren grondig nagegaan en 
vervolgens besproken in de Ministerraad. Als deze voorbereidingen zijn 
afgerond dan wordt er verplicht advies aan de Raad van State gevraagd 
over de AMvB. Dit advies hoeft niet te worden overgenomen, maar speelt 
uiteraard wel een belangrijke rol. Vervolgens neemt de regering een definitieve 
beslissing over de AMvB en zal deze wel of niet in werking treden.

AMvB’s staan in rangorde onder formele wetgeving, maar boven ministeriële 
regelingen en gemeentelijke verordeningen. 

In het kader van de Participatiewet zijn er diverse relevante AMvB’s 
tot stand gebracht door de regering. De belangrijkste daarvan zullen 
in dit hoofdstuk worden weergegeven. In diverse wetsartikelen in de 
Participatiewet is de bevoegdheid om AMvB’s over onderwerpen te maken 
opgenomen. Er dient immers een grondslag daarvoor te liggen in een 
formele wet. Een voorbeeld hiervan is artikel 3 lid 5 Participatiewet waarin 
staat vermeld dat: “Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld 
welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden 
genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d”. De “AMvB 
Besluit aanwijziging registraties gezamenlijke huishouding 1998” berust 
mede op artikel 3 lid 5 van de Participatiewet.
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5.1.1 BESLUIT AANWIJZING REGISTRATIES 
GEZAMENLIJKE HUISHOUDING 1998 

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. ANW: Algemene nabestaandenwet;
b. AOW: Algemene Ouderdomswet;
c. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
d. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
e. TW: Toeslagenwet;
f. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
g. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
h. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
i. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
j. Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
k. ZW: Ziektewet;
l. IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op registraties in de zin van:

a. Artikel 3, vierde lid, onderdeel d, van de Participatiewet;
b. Artikel 3, vierde lid, onderdeel d, van de ANW;
c. Artikel 1, vijfde lid, onderdeel d, van de AOW;
d. Artikel 3, vierde lid, onderdeel d, van de IOAW;
e. Artikel 3, vierde lid, onderdeel d, van de IOAZ;
f. Artikel 1, vijfde lid, onderdeel d, van de TW;
g. Artikel 1:1, vijfde lid, onderdeel d, van de Wajong;
h. Artikel 1, vijfde lid, onderdeel d, van de WAO;
i. Artikel 1, vijfde lid, onderdeel d, van de WAZ;
j. Artikel 2, vierde lid, onderdeel d, van de Wet WIA;
k. Artikel 1.1.2, vierde lid, onderdeel d, van de Wmo 2015;
l. Artikel 1, vijfde lid, onderdeel d, van de ZW;
m. Artikel 2, vierde lid, onderdeel d, van de IOW.
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Artikel 3. Aangewezen registraties

1. Als registraties als bedoeld in artikel 2 worden aangewezen de registratie als:
a. Duurzame gezamenlijke huishouding op grond van:

1. De Wet langdurige zorg;
2. De Wet inkomstenbelasting 2001;
3. De Wet op de loonbelasting 1964;
4. De Wet op de studiefinanciering;
4a. De Wet studiefinanciering 2000;

5. De Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 19401945;
6. De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 19401945.

b.  Gezamenlijke huishouding op grond van:
1. De Participatiewet;
2. De ANW;
3. De AOW;
4. De IOAW;
5. De IOAZ;
6. De TW;
7. De Wajong;
8. De WAO;
9. De WAZ;
10. De Wet WIA;
11. De Wmo 2015;
12. De ZW;
13. De IOW.

c. Duurzame gemeenschappelijke huishouding op grond van de 
onderafdeling 3 van afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek;

d. Gemeenschappelijke huishouding op grond van:
1. De Successiewet 1956;
2. Een verblijfsrecht ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 voor 

verblijf bij partner;
e.  Duurzame relatie op grond van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap.
2.  Een registratie als bedoeld in het eerste lid is aanwezig gedurende de 

periode waarin bij de toepassing van de in dat lid genoemde wetten op 
enig moment rechtsgevolgen worden verbonden aan het bestaan van een 
duurzame gezamenlijke huishouding, een gezamenlijke huishouding, een 
duurzame gemeenschappelijke huishouding, een gemeenschappelijke 
huishouding respectievelijk een duurzame relatie.
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Artikel 4. Bijzondere bepalingen in verband met de Participatiewet, AOW, 
IOAW, IOAZ, IOW, TW, Wajong, WAO, WAZ, Wet WIA, Wmo 2015 en ZW

Voor de toepassing van artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, van de 
Participatiewet, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de AOW, artikel 3, 
tweede tot en met zesde lid, van de IOAW, artikel 3, tweede tot en met zesde 
lid, van de IOAZ, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de TW, artikel 
1:1, derde tot en met het zevende lid, van de Wajong, artikel 1, derde tot en 
met zevende lid, van de WAO, artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de 
WAZ, artikel 2, tweede tot en met zesde lid, van de Wet WIA, artikel 1, derde 
tot en met zevende lid, van de Wmo, artikel 1, derde tot en met zevende lid, 
van de ZW en artikel 2, tweede tot en met zesde lid, van de IOW wordt een 
registratie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking genomen indien deze:

a. Bij de aanvraag van bijstand, uitkering of voorziening bestaat;
b. In een periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag van bijstand, 

uitkering of voorziening op enig moment heeft bestaan; dan wel
c. Gedurende de verlening van bijstand, uitkering of voorziening plaatsvindt.

Artikel 5. Bijzondere bepaling in verband met de ANW

Voor de toepassing van artikel 3, tweede tot en met zesde lid, van de ANW 
wordt voor de vaststelling van het recht op nabestaandenuitkering een 
registratie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking genomen indien deze:

a. Bestaat op de dag van overlijden van degene met wie een gezamenlijke 
huishouding wordt gevoerd dan wel in de periode van twee jaar 
voorafgaande aan deze dag op enig moment heeft bestaan;

b. Plaatsvindt gedurende de verlening van nabestaandenuitkering.

Artikel 5a. Wijziging wettelijke grondslag

Dit besluit berust mede op artikel 3, vijfde lid, van de Participatiewet en 
artikel 2, zesde lid, van de IOW.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de artikelen XVII 
tot en met XXXII van het bij koninklijke boodschap van 29 september 1997 
ingediende voorstel van wet houdende nadere wijziging van een aantal 
socialeverzekeringswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/
intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring 
van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere 
wijzigingen (Veegwet SZW 1997; kamerstukken 25 641) in werking treden.



YER Kenniscentrum 183

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing registraties 
gezamenlijke huishouding 1998.

Artikel 8. Actuele tekst

Door vernummering is dit artikel vervallen. 

5.1.2 BESLUIT ADVISERING BESCHUT WERK

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

JJ College: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 40, 
eerste lid, van de Participatiewet;

JJ Persoon: inwoner, bedoeld in artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet;
JJ Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: Het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 1a. Grondslag

Dit besluit berust mede op artikel 73a van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Advies

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht de 
werkzaamheden, bedoeld in artikel 10b, tweede en derde lid, van de 
Participatiewet, en adviseert het college hierover binnen acht weken 
nadat het hiertoe van het college of van de persoon, bedoeld in artikel 
10b, derde lid, van de Participatiewet, een verzoek heeft ontvangen.

2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de 
vergoeding van de kosten van de werkzaamheden, bedoeld 
in het eerste lid, door het college aan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen.
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Artikel 3. Beoordeling

1. In het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderzoek 
naar de vraag of de persoon met arbeidsvermogen bij het verrichten van 
werkzaamheden is aangewezen op:
a. Een of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet binnen 

redelijke grenzen door een werkgever kunnen worden gerealiseerd;
b. Permanent toezicht of intensieve begeleiding die niet binnen redelijke 

grenzen door een werkgever kan worden aangeboden.
2. Uitsluitend indien uit het onderzoek blijkt dat ten minste een van de 

vragen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a of b, bevestigend wordt 
beantwoord, adviseert het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
aan het college om vast te stellen dat de persoon uitsluitend in een 
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden 
tot arbeidsparticipatie heeft.

3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beantwoordt de 
vragen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, zonder onderzoek 
als bedoeld in het eerste lid beiden ontkennend:
a. Indien het advies is aangevraagd door een persoon die geïndiceerd 

is als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening of een nog 
geldende indicatiebeschikking heeft op grond van artikel 11 
van die wet, en ten aanzien van wie het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen heeft geadviseerd dat hij in staat is tot 
begeleid werken als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit 
uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken, zoals die 
artikelen luidden voor de datum van inwerkingtreding van artikel II 
van de Invoeringswet Participatiewet;

b. Indien het een advies betreft op verzoek van de persoon, bedoeld in 
artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet, en het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen in de twaalf maanden voorafgaand aan het 
verzoek ten aanzien van die persoon een advies heeft gegeven als 
bedoeld in artikel 10b, tweede of derde lid, van de Participatiewet.

4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beantwoordt 
tenminste een van de vragen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a 
en b, zonder onderzoek als bedoeld in het eerste lid bevestigend, indien 
het een advies betreft ten aanzien van een persoon die geïndiceerd is 
als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening of een nog geldende 
indicatiebeschikking heeft op grond van artikel 11 van die wet en ten 
aanzien van wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft 
geadviseerd dat hij niet in staat is tot begeleid werken als bedoeld in 
artikel 4, derde lid, van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening 
en begeleid werken, zoals die artikelen luidden voor de datum van 
inwerkingtreding van artikel II van de Invoeringswet Participatiewet.
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5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan bij de 
werkzaamheden, bedoeld in artikel 10b, tweede en derde lid, van de 
Participatiewet, gebruik maken van de gegevens met betrekking tot 
iemands arbeidsvermogen die het in de twee jaar voorafgaand aan de 
aanvraag van het advies ten aanzien van een persoon heeft verkregen 
bij een onderzoek als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit advisering beschut werk.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 

5.1.3 BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004

HOOFDSTUK I – BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1. Definitiebepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Wet: Participatiewet;
b. Zelfstandige: de belanghebbende van 18 jaar tot aan de pensioen

gerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen 
op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier te lande en die:
1. Voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;
2. Voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001, en
3. Alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig 

beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of 
zelfstandig beroep heeft en de financiële risico’s daarvan draagt;

c.  Levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep: het bedrijf of zelfstandig 
beroep waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandsverlening 
een inkomen zal verwerven dat, samen met het overige inkomen, 
toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep 
en voor de voorziening in het bestaan;

d.  Boekjaar: de periode van 12 maanden waarover de administratie van de 
zelfstandige wordt gevoerd;
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e.  Netto inkomen: het over het boekjaar verworven inkomen, bedoeld in 
hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 van de wet, met toepassing van artikel 6, 
tweede lid;

f.  Bruto inkomen: het over het boekjaar verworven inkomen, bedoeld in 
hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 van de wet, zonder toepassing van artikel 31, 
derde lid, van de wet en artikel 6, tweede lid;

g.  Jaarnorm: de tot een bedrag per boekjaar omgerekende som van 
de bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en 3.3 van 
de wet, verhoogd met de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de 
Zorgverzekeringswet en de verleende bijzondere bijstand;

h.  Totaal vermogen: het vermogen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 
onderdeel a, van de wet, zonder aftrek van de aanwezige schulden 
en zonder de in artikel 34, tweede lid, onderdelen a en e, van de wet, 
bedoelde bezittingen in aanmerking te nemen;

i.  Eigen vermogen: het verschil tussen het totaal vermogen en de 
aanwezige schulden;

j.  Bank: bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
k.  Ondernemer in de binnenvaart: de zelfstandige die arbeid verricht door:

1. Het vervoeren of opslaan van goederen met behulp van een schip 
dat bestemd is of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen op 
de Nederlandse binnenwateren, stromen en riviermonden, alsmede 
op de Dollard, de Waddenzee en het IJsselmeer;

2. Het slepen of duwen van de in onder 1 bedoelde schepen met een 
boot die blijkens zijn bouw daarvoor is bestemd en niet tevens is 
ingericht voor het vervoer van goederen. 

HOOFDSTUK II – ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1 - ALGEMEEN

Artikel 2. Kring van rechthebbenden

1. Algemene bijstand kan worden verleend aan:
a. De zelfstandige die gedurende een redelijke termijn als zodanig 

werkzaam is geweest en wiens bedrijf of zelfstandig beroep 
levensvatbaar is;

b. De persoon of de echtgenoot van de persoon die uit hoofde van 
werkloosheid een uitkering ontvangt en die een bedrijf of zelfstandig 
beroep begint dat levensvatbaar is;

c. De zelfstandig van 55 jaar en ouder wiens bedrijf of zelfstandig 
beroep niet levensvatbaar is en die het bedrijf of zelfstandig 
beroep gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag heeft uitgeoefend en 
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hieruit een inkomen geniet dat duurzaam ontoereikend is om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien;

d. De zelfstandige wiens bedrijf of zelfstandig beroep niet levensvatbaar 
is en die zich verplicht de activiteiten in het bedrijf of zelfstandig 
beroep zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 maanden, te 
beëindigen;

e. De zelfstandige die om gezondheidsredenen niet of slechts 
beperkt in staat is tot het uitoefenen van zijn bedrijf of 
zelfstandig beroep en die een uitkering ingevolge de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen heeft aangevraagd.

2. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan slechts 
worden verleend aan de zelfstandige, bedoeld in de onderdelen a, b en 
c van het eerste lid.

3. Bijstandsverlening aan een persoon die algemene bijstand ontvangt, die 
voornemens is een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen en zich in 
verband hiermee niet beschikbaar stelt voor arbeid in dienstbetrekking 
kan gedurende een voorbereidingsperiode van ten hoogste 12 maanden 
worden voortgezet. In een zodanig geval:
a. a: zijn de artikelen 9, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel 

c, en 10 van de wet niet van toepassing;
b. b: is de belanghebbende verplicht mee te werken aan begeleiding 

door een door het college aangewezen derde.

Artikel 3. Bedrag om niet

1. Bijstand in de vorm van een bedrag om niet als bedoeld in de artikelen 
12, 19, 21 en 22:
a. Wordt niet verleend indien het eigen vermogen meer bedraagt  

dan € 186.498,00,
b. Wordt, indien het eigen vermogen meer bedraagt dan € 44.378,00, 

doch minder dan € 186.498,00, slechts verleend indien dit eigen 
vermogen niet meer bedraagt dan 30 procent van het totaal vermogen.

2.  In afwijking van het eerste lid wordt aan de zelfstandige als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, onderdeel c, bijstand in de vorm van een bedrag om 
niet als bedoeld in de artikelen 12 en 26 niet verleend, indien het eigen 
vermogen meer bedraagt dan € 130.549,00.

Artikel 4. Forfaitair bedrag

De bijstand die wordt verleend in de vorm van een bedrag om niet met 
toepassing van artikel 12 wordt verhoogd met een forfaitair bedrag dat 
overeenkomt met de loonbelasting en de premies volksverzekeringen 
waarvoor de gemeente die de bijstand verleent krachtens de Wet op de 
loonbelasting 1964 inhoudingspichtige is.
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Artikel 5. Boekjaar

De algemene bijstand wordt per boekjaar vastgesteld. 

§ 2 - INKOMEN

Artikel 6. Het inkomen

1. In afwijking van artikel 32, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt bij 
de bijstandsverlening aan een zelfstandige rekening gehouden met het 
inkomen over een boekjaar. Een teruggave van inkomstenbelasting en 
premies volksverzekeringen wordt bij een zelfstandige niet als inkomen 
aangemerkt.

2. Bij de bijstandsverlening aan een zelfstandige worden de verschuldigde 
inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover 
geen loonbelasting is geheven gesteld op 20 procent van dat inkomen. 

§ 3 - VERMOGEN

Artikel 7. Het vermogen

Niet als vermogen wordt in aanmerking genomen het voor de uitoefening 
van het bedrijf of zelfstandig beroep noodzakelijke vermogen, waaronder 
mede begrepen het vermogen gebonden in de door de zelfstandige of zijn 
gezin in eigendom bewoonde woning met bijbehorend erf.

Artikel 8. Vermogensvaststelling

1. Niet als vermogen wordt in aanmerking genomen het voor de uitoefening 
van het bedrijf of zelfstandig beroep noodzakelijke vermogen, waaronder 
mede begrepen het vermogen gebonden in de door de zelfstandige of 
zijn gezin in eigendom bewoonde woning met bijbehorend erf.

2. In afwijking van het eerste lid worden de volgende 
vermogensbestanddelen als volgt gewaardeerd:
a. Onderhanden werken, halffabrikaten, eindproducten en te velde 

staande gewassen worden gewaardeerd op basis van de gemaakte 
kosten, arbeidskosten daaronder begrepen;

b. Handelsvoorraden en grondstoffen worden gewaardeerd op basis 
van de aanschaffingswaarde, voor zover nodig gecorrigeerd met een 
aftrek wegens incourantheid;

c. Immateriële activa, zoals goodwill en melkquotum worden 
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gewaardeerd op basis van de aankoopprijs, waarbij rekening wordt 
gehouden met de afschrijving;

d. Levensverzekeringen, die zijn aangegaan voor de financiering van 
onroerende zaken, worden opgenomen tegen de contante waarde;

e. Aandelen in coöperaties en inkoopverenigingen alsmede andere 
vormen van ledenkapitaal worden gewaardeerd op basis van de 
fiscale boekwaarde;

f. Land en tuinbouwgrond wordt gewaardeerd op de waarde in 
verpachte staat.

3. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, kunnen de meerjarige 
te velde staande gewassen of de plantopstanden in een bepaalde 
bedrijfstak worden gewaardeerd op de waarde in het economisch 
verkeer op het moment dat er in deze bedrijfstak sprake is van een 
crisissituatie; van een crisissituatie is sprake in het geval dat er in meer 
dan twee opeenvolgende jaren lage opbrengstprijzen zijn verkregen 
al dan niet in combinatie met lage fysieke opbrengsten als gevolg van 
slechte weersomstandigheden.

4.  Onder schulden wordt mede verstaan:
a. Uit de jaarrekening blijkende schulden wegens niet uitbetaald loon 

aan kinderen;
b. Reserveringen in verband met belastingclaims, die voortvloeien uit 

de vaststelling van de waarde van de bezittingen, bedoeld in het 
eerste en tweede lid.

5. Het college laat, indien daartoe aanleiding bestaat, de onroerende zaken 
taxeren door een taxateur.

6.  Het college laat de waarde van de bezittingen opnieuw vaststellen indien 
gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 9. Het vermogen tezamen met anderen

Bij de verlening van bijstand aan een zelfstandige die het bedrijf of 
zelfstandig beroep tezamen met een of meer anderen uitoefent, wordt onder 
vermogen mede verstaan het vermogen van die anderen. 

§ 4 – ALGEMENE BIJSTAND

Artikel 10. Vormen van bijstand

Algemene bijstand kan naar de regels van dit besluit worden verleend in de 
vorm van een renteloze geldlening, die al dan niet geheel of gedeeltelijk kan 
worden omgezet in een bedrag om niet of in de vorm van een bedrag om niet.
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Artikel 11. Uitbetaling van lening

1. Algemene bijstand heeft voorlopig de vorm van een renteloze geldlening 
die in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald.

2. Zodra het inkomen bekend is over het boekjaar waarin de in het 
eerste lid bedoelde bijstand is verleend, wordt de hoogte van deze 
bijstand definitief vastgesteld en vindt, voor zover het vermogen van de 
zelfstandige de van toepassing zijnde grens van artikel 3 niet te boven 
gaat, tot die hoogte omzetting plaats in een bedrag om niet.

Artikel 12. Definitieve vaststelling netto inkomen

1. Het college neemt een nadere beslissing met betrekking tot de verleende 
bijstand, bedoeld in artikel 11, eerste lid, nadat het college het netto 
inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep definitief heeft vastgesteld.

2. Indien de verleende bijstand, vermeerderd met het in het desbetreffende 
boekjaar behaalde netto inkomen:
a. Minder is dan de jaarnorm, wordt ambtshalve voor het verschil 

bijstand verleend, met dien verstande dat de in totaal te verlenen 
bijstand niet meer bedraagt dan de jaarnorm berekend naar 
evenredigheid over de periode waarin over het desbetreffende 
boekjaar bijstand is verleend, waarbij de als geldlening verstrekte 
bijstand wordt omgezet in een bedrag om niet;

b. Gelijk is aan de jaarnorm, wordt de als geldlening verstrekte bijstand 
omgezet in een bedrag om niet;

c. Meer is dan de jaarnorm, wordt de bijstand ter grootte van het 
verschil teruggevorderd en wordt de rest van de als geldlening 
verstrekte bijstand omgezet in een bedrag om niet.

Artikel 13. Handhaving van renteloze lening

In afwijking van artikel 12 wordt, voor zover het eigen vermogen de van 
toepassing zijnde vermogensgrens, genoemd in artikel 3 overschrijdt, de 
renteloze geldlening gehandhaafd na afloop van het tijdvak waarin bijstand 
is verleend. Met ingang van het jaar volgend op het laatste jaar van de 
bijstandsverlening wordt hierop een jaarlijkse aflossing van ten minste 10 
procent voldaan. 
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§ 5 – BIJSTAND TER VOORZIENING IN DE BEHOEFTE 
AAN BEDRIJFSKAPITAAL

Artikel 14. Vormen van bijstandsverlening aan zelfstandigen

1. Bijstand aan een zelfstandige ter voorziening in de behoefte aan bedrijfs
kapitaal wordt naar de regels van dit besluit verleend in de vorm van een 
rente dragende lening, een renteloze lening, borgtocht of een bedrag om niet.

2. Een voorschot als bedoeld in artikel 52, van de wet, kan geen betrekking 
hebben op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

3. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet 
verleend aan personen als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, van de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen met een naar het oordeel van 
het UWV structurele functionele beperking die arbeid als zelfstandige 
verrichten of gaan verrichten.

Artikel 15. Rentedragende geldlening

Bijstand in de vorm van een rentedragende geldlening ter voorziening in 
de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt verleend met inachtneming van het 
volgende:

a. De rente van de geldlening bedraagt 8 procent per jaar gedurende de 
gehele looptijd van de geldlening;

b. De looptijd van de geldlening is ten hoogste tien jaar.

Artikel 16. Borgtocht

Bijstand in de vorm van borgtocht ter voorziening in de behoefte aan 
bedrijfskapitaal wordt verleend met inachtneming van het volgende:

a. De borgtocht heeft geen betrekking op de rente en kosten van die 
geldlening waarvoor borgtocht wordt aangegaan;

b. De looptijd van de geldlening waarvoor borgtocht wordt aangegaan is 
ten hoogste tien jaar;

c. De borgtocht kan alleen worden aangegaan met een bank of 
een daartoe door het college erkende rechtspersoon, die zonder 
winstoogmerk kredieten verstrekt aan ondernemers;

d. Het bedrag dat de zelfstandige na uitwinning verschuldigd is, wordt 
aangemerkt als een lening, waarop de artikelen 40 tot en met 43 van 
toepassing zijn;

e. Uitwinning door de bank kan slechts plaatsvinden na toestemming van 
het college.
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Artikel 17. Aflossing schuld

Het college kan bijstand verlenen aan de zelfstandige ter gedeeltelijke of 
volledige betaling van een bedrijfsschuld, mits de bijstand wordt verleend 
op grond van artikel 2, tweede lid. 

HOOFDSTUK III – NADERE BEPALINGEN VOOR GROEPEN 
ZELFSTANDIGEN

§ 1 – GEVESTIGDE ZELFSTANDIGEN

Artikel 18. Duur algemene bijstand gevestigde zelfstandigen

Aan een zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, wordt 
gedurende ten hoogste 12 maanden algemene bijstand verleend. Verlenging 
van deze termijn met ten hoogste 24 maanden is mogelijk indien de oorzaak 
van de behoefte aan bijstand is gelegen in externe omstandigheden van 
tijdelijke aard.

Artikel 19. Verlening van bedrag om niet

In afwijking van artikel 11 wordt aan een zelfstandige als bedoeld in artikel 
2, eerste lid, onderdeel a, algemene bijstand verleend als een bedrag om 
niet indien:

a. De uitkeringsduur ten hoogste zes maanden is;
b. De inkomensvorming in het betreffende bedrijf of zelfstandig beroep 

regelmatig over het jaar verloopt en het inkomen duurzaam lager is dan 
de som van de bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en 
3.3, van de wet, en de verleende bijzondere bijstand; en

c. Het vermogen van de zelfstandige, het bedrag, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, niet te boven gaat.

Artikel 20. Bedrijfskapitaal gevestigde zelfstandige

1. Aan een zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, kan 
ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal bijstand in de vorm 
van een rentedragende geldlening of borgtocht worden verleend tot een 
bedrag van ten hoogste € 193.784,00. Dit bedrag geldt per bedrijf of 
zelfstandig beroep.

2. Indien aan een zelfstandige, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 
a, bijstand wordt verleend zowel ter voorziening in de behoefte aan 
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bedrijfskapitaal als ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten 
van het bestaan wordt de bijstand verleend met toepassing van het 
eerste lid.

Artikel 21. Omzetting in bedrag om niet bij geldlening en borgtocht

1. De op grond van de artikelen 15 en 20 verleende bijstand wordt 
ambtshalve geheel of gedeeltelijk omgezet in een bedrag om niet, 
indien het netto inkomen in het boekjaar van de aanvraag dan wel in het 
daaraan voorafgaande jaar lager is dan de jaarnorm. Het bedrag om niet 
bedraagt het verschil tussen de jaarnorm en het netto inkomen doch 
ten hoogste het verschil tussen het eigen vermogen en de toepasselijke 
vermogensgrens bedoeld in artikel 3, eerste lid. De zelfstandige bepaalt 
het boekjaar waarover de bijstand wordt omgezet in een bedrag om niet.

2. De op grond van de artikelen 15 en 20 verschuldigde rente wordt 
ambtshalve kwijtgescholden en reeds betaalde rente terugbetaald, 
indien het netto inkomen in een of beide boekjaren volgend op het 
boekjaar van de aanvraag, lager is dan de jaarnorm. Het bedrag is ten 
hoogste de voor dat boekjaar geldende renteverplichting op grond van 
artikel 15, doch niet meer dan het verschil tussen de jaarnorm en het 
netto inkomen in het boekjaar.

3. Indien de bijstand is verleend in de vorm van borgtocht op grond van 
de artikelen 16 en 20, zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige 
toepassing op de door de bank verstrekte lening. De aldus berekende 
bedragen worden verstrekt als een bedrag om niet. Aan deze bijstand 
wordt de voorwaarde verbonden dat het wordt aangewend ter aflossing 
of tot rentebetaling op de door de bank verstrekte lening.

4. Het bedrag van de op grond van het eerste lid in een bedrag om niet 
omgezette bijstand, of het bedrag van de op grond van het tweede lid 
kwijtgescholden of terugbetaalde rente dan wel het op grond van het 
derde lid berekende bedrag om niet, kan tezamen met de over hetzelfde 
boekjaar verleende bijstand ingevolge hoofdstuk II, paragraaf 4, niet 
meer bedragen dan de jaarnorm.

Artikel 22. Bedrijfskapitaal om niet gevestigde zelfstandige

Bijstand in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan aan een zelfstandige als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden verleend in de vorm van een bedrag 
om niet tot ten hoogste € 9.689,00, indien het inkomen van de zelfstandige 
duurzaam lager is dan de som van de bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 
3, paragraaf 3.2 en 3.3, van de wet, en de verleende bijzondere bijstand 
en diens vermogen de grens genoemd in artikel 3, eerste lid, niet te boven 
gaat. Deze bijstand gaat niet samen met bijstand als bedoeld in artikel 20.
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§ 2 – BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN

Artikel 23. Duur algemene bijstand beginnende zelfstandige

1. Aan de persoon, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, wordt na 
de beëindiging van de uitkering uit hoofde van werkloosheid gedurende 
ten hoogste 36 maanden algemene bijstand verleend. Verlenging 
van deze termijn is mogelijk indien de zelfstandige om redenen van 
medische of sociale aard niet volledig beschikbaar is voor de uitoefening 
van het bedrijf of zelfstandig beroep.

2. Toekenning van algemene bijstand als bedoeld in het eerste lid 
wordt beëindigd zodra het bedrijf of zelfstandig beroep niet meer 
levensvatbaar is.

3. Het college onderzoekt of het bedrijf of zelfstandig beroep nog 
levensvatbaar is:
a. 6 maanden na aanvang van de bijstandsverlening, bedoeld in het 

eerste lid, en daarna na een periode van respectievelijk 6 en 12 
maanden;

b. Bij verlenging van de toekenning van algemene bijstand om redenen 
van medische of sociale aard als bedoeld in het eerste lid, tweede 
volzin, en vervolgens telkens na een periode van 12 maanden.

Artikel 24. Bedrijfskapitaal beginnende zelfstandige 

Aan een zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, kan 
ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal uitsluitend bijstand in 
de vorm van een rentedragende geldlening of borgtocht worden verleend 
tot een bedrag van ten hoogste € 35.677,00. Dit bedrag geldt per bedrijf of 
zelfstandig beroep. 

§ 3 – OUDERE ZELFSTANDIGEN

Artikel 25. Duur algemene bijstand en inkomenseis oudere zelfstandige

Aan een zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, wordt 
algemene bijstand verleend voor de duur dat hij uit het bedrijf of zelfstandig 
beroep naar verwachting een bruto inkomen zal behalen dat gemiddeld 
minstens € 7.696,00 per boekjaar bedraagt.
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Artikel 26. Bedrijfskapitaal oudere zelfstandige 

Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt aan de 
zelfstandige, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, slechts verleend 
tot ten hoogste € 9.689,00. Deze bijstand wordt verstrekt in de vorm van 
een bedrag om niet of, voor zover het eigen vermogen meer bedraagt dan 
het bedrag, genoemd in artikel 3, tweede lid, in de vorm van een renteloze 
lening. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing. 

§ 4 – BEËINDIGENDE ZELFSTANDIGEN 

Artikel 27. Duur algemene bijstand beëindigende zelfstandige

Aan een zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, 
wordt algemene bijstand verleend gedurende ten hoogste 12 maanden. 
Verlenging van deze termijn met ten hoogste 12 maanden is op verzoek van 
de zelfstandige mogelijk voor zover de beëindiging naar het oordeel van het 
college een langere termijn noodzakelijk maakt. 

§ 5 – ARBEIDSONGESCHIKTE ZELFSTANDIGEN 

Artikel 28. Duur algemene bijstand arbeidsongeschikte zelfstandige

Aan een zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, wordt 
algemene bijstand verleend tot het tijdstip waarop een beslissing ingevolge 
de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen is genomen. 

§ 6 – VOORZIENING IN MET VOORBEREIDING VAN BEDRIJF 
OF ZELFSTANDIG BEROEP SAMENHANGENDE KOSTEN 

Artikel 29. Voorbereidingskosten

1. Bijstand in de met de voorbereiding samenhangende kosten, bedoeld in 
artikel 2, derde lid, kan worden verleend aan een persoon als bedoeld in 
artikel 2, derde lid.

2. Deze bijstand heeft voorlopig de vorm van een renteloze geldlening.
3. Indien de belanghebbende in aansluiting op de voorbereidingsperiode:

a. Geen bedrijf of beroep als zelfstandige begint, dan wordt de 
geldlening omgezet in een bedrag om niet, tenzij de belanghebbende 
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niet voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 17 van de wet, 
of een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor 
de voorziening in het bestaan;

b. Een bedrijf of beroep als zelfstandige begint, dan wordt de 
geldlening omgezet in een rentedragende geldlening. 

§ 7 – ZELFSTANDIGEN DIE EEN BEDRIJF OF ZEFSTANDIG 
BEROEP ALLEEN OF SAMEN MET ANDEREN UITOEFENEN 
IN EEN SAMENWERKINGSVERBAND OF IN DE VORM VAN 
EEN RECHTSPERSOON 

Artikel 30. Zelfstandigen in samenwerkingsverband

1. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal aan de 
zelfstandige die het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent in de vorm 
van een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire 
vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve 
vereniging met wettelijke aansprakelijkheid, wordt slechts verleend 
indien hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit de bijstandsverlening 
voortvloeiende verplichtingen wordt aanvaard door:
a. Alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep 

wordt uitgeoefend;
b. De besloten vennootschap en de coöperatieve vereniging met 

wettelijke aansprakelijkheid.
2.  De eis van aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor 

de commanditaire vennoot wiens inbreng uitsluitend uit kapitaal bestaat.
3.  Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet 

verleend aan de vennoot in een maatschap die daar alleen arbeid 
inbrengt. Deze vennoot behoeft geen hoofdelijke aansprakelijkheid te 
aanvaarden voor de aan de andere vennoten verleende bijstand ter 
voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Artikel 31. Vennoten en leden

Op de bijstandsverlening, bedoeld in artikel 30, is artikel 21 op ieder van de 
vennoten of leden van overeenkomstige toepassing, mits de zelfstandige is 
aan te merken als een persoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a.
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Artikel 32. Vermogensgrenzen bij samenwerkingsverbanden

Indien bijstand wordt verleend aan een zelfstandige die zijn bedrijf of 
zelfstandig beroep uitoefent in een samenwerkingsverband of in de vorm 
van een rechtspersoon, gelden de bedragen van de vermogensgrenzen, 
bedoeld in artikel 3, voor ieder van de vennoten of leden afzonderlijk.

Artikel 33. Besloten vennootschap of coöperatieve vereniging

Ten aanzien van de zelfstandige die het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent 
in de vorm van een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met 
wettelijke aansprakelijkheid, wordt onder netto inkomen als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel e, mede verstaan de naar evenredigheid van het aantal zelfstandigen 
in een boekjaar omgerekende netto winst van deze rechtspersoon verminderd 
met de hierover verschuldigde vennootschapsbelasting. 

§ 8 – ZELFSTANDIGEN IN HET BUITENLAND 

Artikel 34. Zelfstandigen in het buitenland

De bijstand die met toepassing van artikel 37 wordt verleend heeft voorlopig 
de vorm van een renteloze geldlening. Het bepaalde bij en krachtens artikel 
11, tweede lid, is op deze geldlening van overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK IV – DE AANVRAAG

Artikel 35. De aanvraag

1. De aanvraag wordt ingediend bij het college.
2. Indien het een aanvraag betreft om als zelfstandige bijstand te 

ontvangen stelt het college binnen dertien weken na ontvangst van de 
aanvraag vast of het recht op bijstand bestaat.

3. Het college kan de termijn bedoeld in het tweede lid verlengen met 
ten hoogste dertien weken, indien het college niet in staat is tijdig een 
besluit te nemen. Van de verlenging doet het college mededeling aan de 
zelfstandige, onder vermelding van het tijdstip waarop de termijn voor 
het nemen van een besluit zal verstrijken.

4. Het college besluit niet tot toekenning van bijstand dan nadat de 
juistheid en de volledigheid van de door de zelfstandige verstrekte 
gegevens is onderzocht.



198 YER Kenniscentrum

5. Als buiten toedoen van de zelfstandige het onderzoek naar de juistheid 
en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens niet binnen de 
beslistermijn kan worden voltooid, besluit het college op de aanvraag op 
voet dan de dan bekende gegevens.

Artikel 36. Aanvraag bijstand door ondernemers in de binnenvaart

De bijstand aan een ondernemer in de binnenvaart wordt verleend, indien hij 
verblijft op het grondgebied van:

a. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe: door het college van de 
gemeente Groningen;

b. De provincies Overijssel en Flevoland: door het college van de gemeente 
Zwolle;

c. De provincie Gelderland en de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, 
Gennep, Grave, Lith, Mook en Middelaar en Oss: door het college van 
de gemeente Nijmegen;

d. De provincie Utrecht: door het college van de gemeente Nieuwegein;
e. De provincie NoordHolland: door het college van de gemeente Amsterdam;
f. De provincie ZuidHolland: door het college van de gemeente Rotterdam;
g. De provincie Zeeland: door het college van de gemeente Terneuzen;
h. De provincie NoordBrabant, met uitzondering van de gemeenten Asten, 

Boxmeer, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Grave, Helmond, Lith, Mierlo, 
Oss en Someren: door het college van de gemeente Geertruidenberg;

i. De gemeenten Asten, Cranendonck, Deurne, Helmond, Mierlo en Someren en 
de provincie Limburg, met uitzondering van de gemeenten Bergen, Gennep 
en Mook en Middelaar: door het college van de gemeente Maasbracht.

Artikel 37. Aanvraag bijstand door zelfstandigen in het buitenland

1. Bij zeer dringende redenen van tijdelijke aard kan aan de zelfstandige, 
die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven en 
die zich uit hoofde van zijn bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland 
bevindt, door Onze Minister bijstand worden verleend volgens door hem 
te stellen regels.

2. Hoofdstuk 6, paragraaf 6.5, van de wet, en hoofdstuk VI zijn van 
toepassing op terugvordering en verhaal van kosten van bijstand die 
door Onze Minister is verleend, met dien verstande dat het Rijk in plaats 
van de gemeente treedt.
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HOOFDSTUK V – VERPLICHTINGEN

§ 1 – ALGEMEEN

Artikel 38. Bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening en 
leveren jaarcijfers

1. Het college legt bij de bijstandsverlening verplichtingen op die het 
college nodig acht voor een doelmatige bedrijfs of beroepsuitoefening.

2. De zelfstandige aan wie bijstand wordt verleend is verplicht naar behoren 
een administratie te voeren. De zelfstandige legt deze binnen 6 maanden 
na afloop van het boekjaar op de volgende wijze over aan het college:
a. Uit eigener beweging over ieder boekjaar waarover uitkering is 

verleend als bedoeld in hoofdstuk II, § 4, of aanspraak kan worden 
gemaakt op bijstand als bedoeld in artikel 21; of

b. Op verzoek van het college.
3. Ten aanzien van de zelfstandige die zijn bedrijf of zelfstandig beroep 

gedurende ten minste een half jaar niet of nagenoeg niet uitoefent, zijn 
de artikelen 9 en 10 van de wet van toepassing. 

§ 2 – VERPLICHTINGEN VERBONDEN AAN DE 
BIJSTAND TER VOORZIENING AAN DE BEHOEFTE AAN 
BEDRIJFSKAPITAAL EN MAATREGELEN BIJ HET NIET 
NAKOMEN VAN DEZE VERPLICHTINGEN

Artikel 39. Verplichtingen verbonden aan de geldlening en borgtocht

1. Het college legt in de beschikking waarin de bijstand wordt toegekend in 
elk geval vast:
a. Indien de bijstand wordt verstrekt in de vorm van een rentedragende 

geldlening op grond van de artikelen 20 of 24:
1. De bestemming van de geldlening;
2. De verplichtingen tot betaling van rente en aflossing alsmede de 

betalingstermijnen;
3. Dat het bedrag van de lening, behoudens in de gevallen waarin 

artikel 21, tweede lid, van toepassing is en met inachtneming 
van artikel 41, terstond opeisbaar is bij het niet nakomen van de 
verplichtingen tot betaling van rente en aflossing;

b. Indien de bijstand wordt verstrekt in de vorm van borgtocht op 
grond van artikel 16, dat aan de verplichtingen opgenomen in de 
leningsovereenkomst met de bank dient te worden voldaan.
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2.  In de beschikking tot toekenning van de bijstand wordt voorts 
opgenomen dat het bedrag van de lening terstond opeisbaar is:
a. Indien zij niet overeenkomstig de bestemming is besteed;
b. Op het moment dat de zelfstandige het bedrijf of zelfstandig beroep 

overdraagt of beëindigt;
c. Ingeval van surséance van betaling of faillissement van de 

zelfstandige, van één van de vennoten of leden waarmee het 
bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband wordt 
uitgeoefend, of van de rechtspersoon.

3.  Het college kan aan het verlenen van bijstand in de vorm van een 
geldlening verplichtingen verbinden die zijn gericht op meerdere 
zekerheid voor de nakoming van de aan deze bijstand verbonden rente 
en aflossingsverplichtingen.

Artikel 40. Rente- en aflossingsverplichtingen/aanmaning

Indien de zelfstandige ook na een tweede aanmaning niet aan zijn 
rente- en aflossingsverplichtingen voldoet, wordt het geleende bedrag 
teruggevorderd.

Artikel 41. Uitstel of verlaging van betaling

1. De zelfstandige die geheel of gedeeltelijk niet in staat is aan de rente 
en aflossingsverplichtingen te voldoen, kan een met redenen omkleed 
verzoek om uitstel of verlaging van betaling bij het college indienen.

2. De zelfstandige die geheel of gedeeltelijk niet in staat is aan de rente 
en aflossingsverplichtingen te voldoen, kan een met redenen omkleed 
verzoek om uitstel of verlaging van betaling bij het college indienen.

3. Het uitstel heeft bij voorrang betrekking op de aflossing. De vordering 
wegens uitstel van betaling van rente is niet rentedragend.

4. Indien blijkt dat de zelfstandige duurzaam niet aan de verplichtingen kan 
voldoen of, indien de periode van drie jaar bedoeld in het tweede lid is 
verstreken, zijn de lening en de eventuele achterstallige rente terstond 
opeisbaar en worden deze teruggevorderd.

5. Indien blijkt dat de financiële omstandigheden van de zelfstandige 
zodanig zijn dat deze geacht kan worden aan de verplichtingen te 
kunnen voldoen, worden de vanaf de vervaldatum achterstallige 
rente- en aflossingsbedragen terstond teruggevorderd. Indien hierbij 
sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is over 
de achterstallige rente- en aflossingsbedragen de wettelijke rente 
verschuldigd.
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Artikel 42. Schuldregeling

Indien op grond van dit besluit een lening is verstrekt werkt het college 
mee aan een schuldregeling of aan een akkoord voor zover dit noodzakelijk 
is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep, of dit bij de 
beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep tot stand kan komen.

Deze medewerking wordt slechts verleend indien:

a. Het gedeelte van de lening dat door gestelde zekerheden wordt gedekt, 
buiten het akkoord blijft, en

b. Alle concurrente schuldeisers evenredige medewerking verlenen

Artikel 43. Beëindiging bedrijf of zelfstandig beroep

1. Bij beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep wordt de 
lening, behoudens in het geval artikel 42 toepassing vindt, volledig 
terugbetaald. Gestelde zekerheden worden volledig uitgewonnen. In 
afwijking daarvan blijft, op verzoek van de betrokkene en voor zover 
mogelijk, een lening onder hypothecair verband, verbonden aan de 
eigen woning met bijbehorend erf, gehandhaafd of wordt deze tot de 
onbelaste waarde van deze woning gevestigd.

2. Indien na beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep een deel van 
de lening resteert en deze niet met toepassing van het vorige lid onder 
hypothecair verband is verleend, wordt het resterende deel van de lening 
vanaf de beëindiging renteloos. Gedurende de periode van vijf jaar na 
beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep dient 50 procent van het 
netto inkomen boven de bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 3, paragrafen 
3.2 en 3.3, van de wet, besteed te worden voor aflossing van deze lening.

Artikel 43a.

1. Bij beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep vangt de aflossing 
van de geldlening onder verband van hypotheek of verpanding aan op 
het moment van beëindiging van de bijstandsverlening.

2. De aflossing van de geldlening onder verband van hypotheek of 
verpanding vindt maandelijks plaats gedurende ten hoogste tien jaar.

3. Het college stelt het maandbedrag van de aflossing vast aan de 
hand van het inkomen, bedoeld in paragraaf 3.4 van de wet, en de 
noodzakelijke, voor rekening van de zelfstandige en zijn gezin komende, 
bijzondere bestaanskosten. Indien de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, wijzigt het college het maandbedrag van de aflossing.

4. Bij een inkomen van de zelfstandige en zijn gezin als bedoeld in het derde 
lid dat niet uitgaat boven de van toepassing zijnde bijstandsnorm, bedoeld 
in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de wet, wordt geen aflossing gevergd.
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5. Indien de zelfstandige en zijn gezin tijdens de aflossingsperiode van tien 
jaar schuldig nalatig zijn in het voldoen van de vastgestelde aflossing, is 
het nog niet afgeloste deel van de geldlening terstond opeisbaar en is 
daarover tevens de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 43b. 

1. Indien door toepassing van artikel 43a, derde of vierde lid, na afloop 
van de aflossingsperiode van tien jaar de geldlening nog niet is afgelost, 
is vanaf dat moment maandelijks rente verschuldigd over het nog niet 
afgeloste deel van de geldlening.

2. De rente, bedoeld in het eerste lid, is de wettelijke rente, verminderd met 
drie procent.

3. Indien de zelfstandige naar het oordeel van het college de rente geheel 
of gedeeltelijk kan betalen, doch 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.

4. Indien de zelfstandige naar het oordeel van het college geen rente kan 
betalen wordt de verschuldigde rente bijgeschreven bij het nog niet 
afgeloste deel van de geldlening.

5. Over een bijgeschreven rentevordering is geen rente verschuldigd.

Artikel 43c.

1. Bij verkoop van de woning dan wel bij vererving van de woning na het 
overlijden van de zelfstandige of, indien het een echtpaar betreft, na het 
overlijden van de langstlevende echtgenoot, wordt het nog niet afgeloste 
deel van de geldlening, alsmede de op grond van artikel 43b, vierde lid, 
bijgeschreven rente, terstond afgelost.

2. Indien bij de verkoop van de woning op basis van de waarde in 
het economisch verkeer bij vrije oplevering het voor de afrekening 
beschikbare bedrag lager is dan het resterende bedrag van de 
geldlening en van de rentevordering, wordt het verschil kwijtgescholden.

Artikel 43d. 

Aan de zelfstandige of langstlevende echtgenoot, bedoeld in artikel 43c, 
eerste lid, wordt, telkens na afloop van een kalenderjaar, een opgave 
verstrekt van de stand van de geldlening en van de rentevorderingen.
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HOOFDSTUK VI – TERUGVORDERING

Artikel 44. Terugvordering

1. Bij de toepassing van artikel 58 van de wet worden kosten van bijstand 
door het college teruggevorderd met toepassing van artikel 12, tweede 
lid, onderdeel c, en de hoofdstukken V en VI.

2. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het college 
besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

Artikel 45. Ten onrechte verleende bijstand

1. Het college vordert de bijstand van de zelfstandige terug voor zover de 
bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend als gevolg van:
a. Het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen, bedoeld in 

artikel 17 van de wet;
b. Het niet nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 38, eerste 

en tweede lid; of
c. Een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 

voorziening in het bestaan, in het geval het bijstand in de met de 
voorbereiding samenhangende kosten betreft.

2.  Hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald wordt teruggevorderd 
voor zover de zelfstandige dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen.

3.  Terugvordering als bedoeld in het tweede lid vindt niet plaats, indien de 
betreffende kosten zijn gemaakt meer dan twee jaar voor de datum van 
verzending van het besluit tot terugvordering.

4. De lening, die de zelfstandige bij de beëindiging op grond van artikel 
43 gehouden is terug te betalen, is een lening als bedoeld in artikel 58, 
eerste lid, onderdeel b, van de wet.

Artikel 46. Naderhand terugvordering van bijstand

Kosten van bijstand worden van de zelfstandige teruggevorderd voor zover:

a. Hij naderhand met betrekking tot de periode waarover bijstand is 
verleend over in aanmerking te nemen middelen als bedoeld in 
hoofdstuk 3, paragraaf 3.4, van de wet, beschikt of kan beschikken;

b. Bijstand is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand door 
hem vergoedingen of tegemoetkomingen worden ontvangen met het 
oog op die bestemming.
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Artikel 47. Terugvordering van bijstand in de vorm van een geldlening

Onverminderd de artikelen 40 en 41 worden kosten van bijstand verleend in 
de vorm van een geldlening van de zelfstandige teruggevorderd, indien hij 
hieruit voortvloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt.

HOOFDSTUK VII – FINANCIERING

Artikel 48. Vergoeding ten laste gebleven kosten

1. Onze Minister vergoedt, ten laste van ‘s Rijks kas, 75% van de in een 
kalenderjaar ten laste van de gemeente gebleven kosten van:
a. Algemene bijstand aan zelfstandigen, bedoeld in artikel 2, eerste 

lid, onderdelen a, c, d en e, waaronder begrepen de loonbelasting, 
premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage, 
bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, die daarover 
verschuldigd zijn, voorzover de algemene bijstand niet bij wijze van 
voorschot op grond van artikel 52 van de wet is verleend;

b. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.
2.  In afwijking van het eerste lid, is de vergoeding 100% indien de bijstand 

is verleend aan ondernemers in de binnenvaart.
3.  Onder ten laste van de gemeente gebleven kosten van algemene 

bijstand aan zelfstandigen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt 
verstaan de lasten in een kalenderjaar verminderd met de baten in dat 
jaar in verband met de door de gemeente verleende algemene bijstand 
aan zelfstandigen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

4.  Onder ten laste van de gemeente gebleven kosten van bijstand ter 
voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, wordt verstaan de lasten in een kalenderjaar verminderd 
met een bij ministeriële regeling vast te stellen norm voor de baten in 
dat jaar in verband met de door de gemeente verleende bijstand ter 
voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b.

Artikel 48a. Uitkering voor verlening van algemene bijstand aan 
beginnende zelfstandigen

Onze Minister verstrekt jaarlijks ten laste van ‘s Rijks kas aan het college 
een uitkering als onderdeel van de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste 
lid, van de wet, voor de kosten van algemene bijstand aan zelfstandigen, 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, en de belanghebbende, 
bedoeld in artikel 2, derde lid.
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Artikel 49. Voorschot op de vergoeding

1. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het 
verlenen van voorschotten op de vergoeding, bedoeld in artikel 48.

2. Indien de uitvoering van dit besluit ernstige tekortkomingen vertoont, 
kan Onze Minister besluiten de voorschotten lager vast te stellen dan uit 
de op grond van het eerste lid gestelde regels voortvloeit.

Artikel 50. Uitkering ten laste gebleven kosten

1. Voor de ten laste van de gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 
48, die op grond van het eerste lid van dat artikel niet voor vergoeding in 
aanmerking komen, verstrekt Onze Minister jaarlijks ten laste van ‘s Rijks 
kas aan de gemeente een uitkering, met dien verstande dat geen uitkering 
wordt verstrekt voor op grond van artikel 52 van de wet verleende algemene 
bijstand. De uitkering wordt ten minste drie maanden voorafgaande aan het 
kalenderjaar waarop zij betrekking heeft door Onze Minister vastgesteld.

2. Het bedrag van de uitkering wordt volgens bij ministeriële regeling te 
stellen regels berekend aan de hand van het voor ieder jaar bij wet vast 
te stellen totale bedrag dat beschikbaar is voor de uitkeringen, bedoeld 
in het eerste lid. Bij deze ministeriële regeling kunnen regels worden 
gesteld omtrent het verzamelen van gegevens noodzakelijk voor de 
berekening van het bedrag van de uitkering.

Artikel 51. Verhoging uitkering

1. Het totale bedrag, bedoeld in artikel 50, tweede lid, kan in het jaar 
waarop het bedrag betrekking heeft en in het daaropvolgende jaar bij 
wet worden verhoogd indien de ontwikkeling van de uitkeringslasten 
daartoe aanleiding geeft.

2. Indien het totale bedrag wordt herzien, wordt het bedrag waarmee de 
uitkering, bedoeld in artikel 50, eerste lid, wordt verhoogd binnen een 
periode van vier weken na de herziening door Onze Minister vastgesteld.

3. Indien toepassing is gegeven aan het tweede lid, wordt voor de toepassing 
van artikel 52 onder het bedrag van de uitkering verstaan: het bedrag 
van de uitkering inclusief de verhoging, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 52. Uitkeringstekort

1. Indien bij de vaststelling van de ten laste van de gemeente gebleven 
kosten, bedoeld in artikel 54, blijkt, dat de ten laste van de gemeente 
gebleven kosten, bedoeld in artikel 50, eerste lid, in een kalenderjaar 
meer bedragen dan 115% van het bedrag van de uitkering, bedoeld in 
artikel 50, wordt door Onze Minister ten laste van ‘s Rijks kas aan de 
gemeente een aanvullende uitkering toegekend.
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2. De hoogte van de aanvullende uitkering is gelijk aan het verschil tussen 
het bedrag van de ten laste van de gemeente gebleven kosten, bedoeld 
in artikel 50, eerste lid, en 115% van het bedrag van de uitkering.

Artikel 53. Betaling uitkering, verhoging en aanvullende uitkering

Onze Minister stelt regels inzake de betaling van:

a. De uitkering, bedoeld in artikel 50, eerste lid;
b. Het bedrag waarmee de uitkering op grond van artikel 51 wordt verhoogd;
c. De aanvullende uitkering, bedoeld in artikel 52.

Artikel 54. Vaststelling

1. Onze Minister stelt de ten laste van de gemeente gebleven kosten, 
bedoeld in de artikelen 48 en 50, de vergoeding, bedoeld in artikel 
48, en de aanvullende uitkering, bedoeld in artikel 52, vast binnen 
een jaar na ontvangst door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 
17a, eerste lid, van de Financiëleverhoudingswet.

2. Indien de verantwoordingsinformatie, bedoeld in het eerste lid, niet 
binnen achttien maanden na het kalenderjaar waarop het betrekking 
heeft is ontvangen door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties worden de ten laste van de gemeente gebleven 
kosten ambtshalve door Onze Minister vastgesteld.

Artikel 55. Niet in aanmerking te nemen kosten

1. De volgens opgave van het college ten laste gebleven kosten worden 
bij de vaststelling, bedoeld in artikel 54, eerste lid, buiten aanmerking 
gelaten indien:
a. Het bijstand betreft die is verleend in strijd met de bij of krachtens 

de wet of dit besluit gestelde regels, of die niet of niet volledig 
overeenkomstig hoofdstuk VI is of wordt teruggevorderd;

b. Niet is voldaan aan artikel 18, tweede lid, van de wet, voor een 
bedrag gelijk aan het bedrag waarmee de kosten zouden zijn 
verlaagd indien het college op een juiste wijze toepassing zou 
hebben gegeven aan dit artikel.

2.  Indien als gevolg van het niet hebben voldaan door het college aan de 
bij of krachtens de artikelen 17, 43, 44 en 53a, eerste lid, van de wet 
of artikel 35 gestelde regels, niet kan worden vastgesteld of en voor 
welk bedrag de ten laste van de gemeenten gebleven kosten buiten 
aanmerking moeten worden gelaten, wordt volgens door Onze Minister 
te stellen regels hiervoor een bedrag vastgesteld.
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3.  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voorzover naar het 
oordeel van Onze Minister:
a. De tekortkomingen van bijzondere aard of geringe betekenis zijn;
b. Het college zich voldoende heeft ingespannen om de 

tekortkomingen op te heffen.

Artikel 56. Vergoeding uitvoeringskosten en kosten van onderzoek

1. Onze Minister vergoedt ten laste van ‘s Rijks kas:
a. Aan gemeenten, bedoeld in artikel 36, een bij ministeriële regeling 

te bepalen bedrag per besluit op een aanvraag van ondernemers in 
de binnenvaart om verlening van algemene bijstand en bijstand ter 
voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal;

b. 90% van de kosten van aan derden opgedragen onderzoek inzake 
verlening van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de 
behoefte aan bedrijfskapitaal aan zelfstandigen als bedoeld in artikel 
2, voor zover de kosten een bij ministeriële regeling te bepalen 
bedrag niet overschrijden.

2.  In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, is de vergoeding 100%, 
indien het onderzoek of de begeleiding betrekking heeft op ondernemers 
in de binnenvaart.

3.  Onder onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verstaan, 
een bedrijfseconomisch of bedrijfstechnisch onderzoek, waaronder 
begrepen de taxatie van vermogensbestanddelen, afgerond met een 
schriftelijke rapportage, voorzover dit onderzoek noodzakelijk is voor de 
uitvoering van dit besluit.

Artikel 57. Voorschot op de vergoeding

1. Onze Minister stelt regels met betrekking tot het verlenen van 
voorschotten op de vergoeding, bedoeld in artikel 56.

2. Indien de uitvoering van dit besluit door het college ernstige tekortkomingen 
vertoont, kan Onze Minister besluiten de voorschotten lager vast te 
stellen dan uit de op grond van het eerste lid gestelde regels voortvloeit.

Artikel 58. Vaststelling

1. Onze Minister stelt de vergoeding, bedoeld in artikel 56, vast binnen 
een jaar na ontvangst door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 
17a, eerste lid, van de Financiëleverhoudingswet.

2. Indien de verantwoordingsinformatie, bedoeld in het eerste lid, niet binnen 
achttien maanden na het kalenderjaar waarop het betrekking heeft is 
ontvangen door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt de vergoeding ambtshalve door Onze Minister vastgesteld.
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Artikel 59. Niet voor vergoeding in aanmerking komende kosten van 
onderzoek

De kosten, bedoeld in artikel 56, eerste lid, onder b, en tweede lid, worden 
niet vergoed:

a. Indien het onderzoek is opgedragen aan een deskundige derde die 
onder verantwoordelijkheid van het college werkzaam is;

b. Voorzover zij hoger zijn dan de door Onze Minister vast te stellen 
maximaal voor vergoeding in aanmerking komende kosten voor 
onderzoek. 

HOOFDSTUK VIII – SLOTBEPALINGEN

Artikel 60. Indexering bedragen en herziening percentages

1. De bedragen, genoemd in de artikelen 3, 20, 22, 24, 25 en 26, worden 
met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar gewijzigd met het 
percentage waarmee het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over 
de maand oktober daaraan voorafgaand afwijkt van het prijsindexcijfer 
waarop de laatste vaststelling van de bedragen is gebaseerd. 
De gewijzigde bedragen worden door of namens Onze Minister 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

2. Onze Minister herziet het rentepercentage, genoemd in artikel 15, voor 
zover de rente die banken in rekening brengen bij het verstrekken van 
leningen aan bedrijven, daartoe aanleiding geeft.

3. Onze Minister stelt het in artikel 6, tweede lid, genoemde percentage 
zodanig vast dat dit gelijk is aan het gemiddeld bedrag dat voor 
personen die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, 
eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet hebben bereikt 
over de algemene bijstand verschuldigd is aan loonbelasting en premies 
volksverzekeringen, uitgedrukt als een percentage van de algemene 
bijstand verhoogd met deze loonbelasting en premies.

Artikel 60a. Overgangsbepaling

Hoofdstuk VII blijft van toepassing op de vaststelling van de vergoeding, 
uitkering en kosten, bedoeld in de artikelen 54 en 58, zoals dit hoofdstuk 
luidde voor inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2009, (Stb. 
592) tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten, 
voor kosten die betrekking hebben op kalenderjaren gelegen voor die van 
inwerkingtreding van die wet.
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Artikel 60b. Grondslag

Dit besluit berust op artikel 78f van de Participatiewet.

Artikel 61. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 62. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. 

5.1.4 BESLUIT GELIJKSTELLING VREEMDELINGEN 
PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

Artikel 1

1. Voor de toepassing van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen wordt met een Nederlander gelijkgesteld 
de vreemdeling die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben 
gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e, of l, van de 
Vreemdelingenwet 2000:
a. Voor de beëindiging van dit verblijf een aanvraag heeft ingediend om 

voortgezette toelating, of
b. Binnen de termijn, genoemd in artikel 69, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet 2000, of, buiten die termijn, in geval artikel 6.11 
van de Algemene wet bestuursrecht toepassing heeft gevonden, 
bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen intrekking 
van de toelating in de zin van artikel 8, onder a tot en met e, of l, van 
de Vreemdelingenwet 2000.

2.  De gelijkstelling, bedoeld in het eerste lid, eindigt zodra:
a. Onherroepelijk op de aanvraag, het bezwaar of het beroep is beslist, 

of
b. De uitzetting van de vreemdeling is gelast, tenzij die uitzetting 

ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een 
rechterlijke beslissing achterwege dient te blijven.
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Artikel 1a

Dit besluit berust mede op artikel 11, derde lid, van de Participatiewet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gelijkstelling vreemdelingen 
Participatiewet, IOAW en IOAZ. 

5.1.5 BESLUIT LOONKOSTENSUBSIDIE PARTIPATIEWET

Artikel 1. Mogelijkheden tot arbeidsparticipatie bij loonkostensubsidie

1. Een persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie indien die 
persoon:
a. Een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie;
b. Over basale werknemersvaardigheden beschikt;
c. Aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van 

een uur; en
d. Ten minste vier uur per dag belastbaar is of ten minste twee uur per 

dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te 
verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur.

2. Onder minimumloon per uur wordt in dit artikel verstaan het 
bedrag, dat op grond van artikel 8 van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag voor de werknemer als minimumloon geldt, 
verminderd tot een bedrag per uur. Bij de vermindering, bedoeld 
in de vorige zin, wordt uitgegaan van een normale arbeidsduur 
als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, van 38 uur per week.

3. Een taak als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is de kleinste eenheid 
van een functie en bestaat uit één of meerdere handelingen.

4. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot het eerste lid nadere 
regels worden gesteld.
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Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

1. Het college stelt de loonwaarde schriftelijk vast op basis van de feitelijke 
werkzaamheden op de werkplek van een persoon uit de doelgroep 
loonkostensubsidie bij de werkgever en met inbreng van de werkgever, 
die voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan dan wel een 
dienstbetrekking is aangegaan met die persoon.

2. Het college stelt de loonwaarde vast op basis van een beschreven 
objectieve methode en deze vaststelling vindt plaats door of onder 
verantwoordelijkheid van een deskundige. Het college draagt er zorg 
voor dat de deskundige over voldoende deskundigheid beschikt.

Artikel 3. Nadere regels vaststelling loonwaarde

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld aan de 
methode ter vaststelling van de loonwaarde. Deze nadere regels betreffen 
tenminste eisen:

a. Ten aanzien van de bestanddelen, die worden meegenomen bij de 
bepaling van de loonwaarde;

b. In welke gevallen het een functie betreft, waarbij sprake is van een 
gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die 
niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort; en

c. Ten aanzien van de wijze waarop de loonwaarde wordt berekend en de 
bestanddelen daarvan worden gewogen.

Artikel 4. Beoordeling methode van loonwaardebepaling

1. Indien de colleges in een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 
2.3 van het Besluit SUWI voornemens zijn op grond van afspraken over 
eisen als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onderdeel i, van het Besluit 
SUWI, een methode van loonwaardebepaling toe te passen, dan wel 
voornemens zijn om een methode van loonwaardebepaling te wijzigen, 
meldt het bestuur van het samenwerkingsverband namens die colleges 
de desbetreffende methode uiterlijk een maand voorafgaand aan de 
datum waarop de methode zal worden toegepast, dan wel zal worden 
gewijzigd, aan Onze Minister.

2. Indien een methode van loonwaardebepaling is gemeld als bedoeld in 
het eerste lid, stelt Onze Minister vast of die methode voldoet aan artikel 
2. Indien die methode voldoet aan artikel 2, zijn de op grond van artikel 
3 vastgestelde regels niet langer op die methode van toepassing.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten 
aanzien van het eerste en het tweede lid.
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Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit loonkostensubsidie Participatiewet.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel F, van 
de Invoeringswet Participatiewet in werking treedt. 

5.1.6 BESLUIT PARTICIPATIEBUDGET

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder: 
duale inburgeringsvoorziening: inburgeringsvoorziening die met het oog op 
de actieve deelname aan de Nederlandse samenleving mede voorziet in 
activiteiten die in samenhang en ten minste voor een deel gelijktijdig met het 
verwerven van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse 
taal en kennis van de Nederlandse samenleving worden uitgevoerd; 
participatiebudget: uitkering aan het college, bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van de wet;

wet: Wet participatiebudget. 

HOOFDSTUK 2 – VERDEELSLEUTELS

§ 1 – VERDEELSLEUTEL MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN 
EN WERKGELEGENHEID

Artikel 2. Verdeelsleutel Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

1. Het deel van het participatiebudget dat een college ontvangt uit het 
totale bedrag dat beschikbaar is gesteld door Onze Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid voor een participatiebudget voor alle 
colleges wordt berekend op grond van de formule: 
(a × (OW / OTW) + (1a) × (KW / TKW)) × TBW 
waarbij:
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a. a het aandeel van het totale bedrag is dat beschikbaar is gesteld 
door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een 
participatiebudget voor alle colleges dat objectief wordt verdeeld, 
zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit;

b. OW het aan de hand van het verdeelmodel, dat is opgenomen in 
bijlage 1 van dit besluit, bepaalde gewicht van de gemeente is;

c. OTW het totaal is van de aan de hand van het verdeelmodel, dat is 
opgenomen in bijlage 1 van dit besluit, bepaalde gewichten van alle 
gemeenten samen;

d. KW de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerst lid, onderdeel a, van de 
Wet werk en bijstand, zoals die luidde op 31 december 2008, voor 
het kalenderjaar 2003 is;

e. TKW het totaal is van de uitkeringen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 
onderdeel a, van de Wet werk en bijstand, zoals die luidde op 31 
december 2008, voor het kalenderjaar 2003 voor alle gemeenten samen;

f. TBW het bedrag is dat beschikbaar is gesteld door Onze Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een participatiebudget voor 
alle colleges voor het desbetreffende kalenderjaar.

2.  Indien het aan de hand van het verdeelmodel, dat is opgenomen in bijlage 
1 van dit besluit, bepaalde gewicht van de gemeente negatief is, wordt dat 
voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen b en c, op nihil gesteld.

3. Jaarlijks worden bij ministeriële regeling voor de verdeelmaatstaven in 
bijlage 1 bij dit besluit de peiljaren en de gewichten vastgesteld.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de 
toepassing van dit artikel en van het verdeelmodel, dat is opgenomen in 
bijlage 1 bij dit besluit, ter voorkoming van onvoorziene en ongewenste 
verdeeleffecten.

§ 2 (VERVALLEN)

Artikel 3. (Vervallen)

Artikel 4. (Vervallen)

Artikel 5. (Vervallen)

Artikel 6. (Vervallen)

§ 3 – (VERVALLEN)

Artikel 7. (Vervallen)
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Artikel 8. (Vervallen)

Artikel 9. (Vervallen)

Artikel 10. (Vervallen) 

§ 3A – (VERVALLEN)

Artikel 10a. (Vervallen) 

§ 4 – GEMEENTELIJKE HERINDELING

Artikel 11. Aanpassing verdeelmaatstaven bij gemeentelijke herindeling

Bij een wijziging van de gemeentelijke indeling of een grenscorrectie als 
bedoeld in de Wet algemene regels herindeling worden de gegevens 
waarmee de berekeningen op grond van dit hoofdstuk worden uitgevoerd, 
vastgesteld op basis van een redelijke schatting van de toestand van die 
gegevens zoals die zou zijn geweest als de wijziging op de datum waarop 
die gegevens betrekking hebben reeds was ingegaan. 

HOOFDSTUK 2A – (VERVALLEN)

Artikel 11A. (Vervallen)

Artikel 11B. (Vervallen)

Artikel 11C. (Vervallen) 

HOOFDSTUK 3 – OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12. Reserveringsregeling

1. Indien in een kalenderjaar het participatiebudget niet volledig is besteed 
aan participatievoorzieningen, kan het college het niet bestede bedrag 
tot maximaal 25% van het voor dat jaar toegekende participatiebudget 
reserveren voor besteding aan participatievoorzieningen in het 
daaropvolgende kalenderjaar. 
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2. Indien in een kalenderjaar meer dan het participatiebudget is besteed aan 
participatievoorzieningen, kan het college het meer bestede bedrag tot 
maximaal 25% van het voor dat jaar toegekende participatiebudget ten laste 
brengen van het participatiebudget voor het daaropvolgende kalenderjaar.

3. Voor het jaar 2009 bedragen de in het eerste en tweede lid genoemde 
percentages voor een college als bedoeld in artikel 13 van de wet 31,25.

Artikel 13. Betaling

Iedere maand wordt op of omstreeks de vijftiende dag van die 
maand een twaalfde deel van het voor dat kalenderjaar vastgestelde 
participatiebudget betaald. 

HOOFDSTUK 4 – WIJZIGING VAN ANDERE BESLUITEN

Artikel 14. Wijziging van het Besluit WWB 2007

Bevat wijzigingen in de artikelen 1–3, 8 en 8a en de bijlagen 1 en 2 van het 
Besluit WWB 2007.

Artikel 15. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bevat wijzigingen in hoofdstuk 3, de artikelen 3.1–3.2.3, 5.1.1–5.2.2, 5.2.4, 
hoofdstuk 6, paragraaf 2, de artikelen 6.2.1–6.2.5 en de bijlagen 1c, 2 en 5 
van het Uitvoeringsbesluit WEB.

Artikel 16. Wijziging van het Besluit brede doeluitkering sociaal, 
integratie en veiligheid

Bevat wijzigingen in de artikelen 1, 3 en 7 van het Besluit brede 
doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.

Artikel 17. Wijziging van het Besluit Inburgering

Bevat wijzigingen in de artikelen 1.1, 4.23, 4.24, 7.1, 7.2–7.5, 7.7 en 7.13–
7.16 van het Besluit inburgering. 
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HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 19. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit participatiebudget. 

5.1.7 BESLUIT PROCESKOSTEN BESTUURSRECHT

Artikel 1. Welke kosten

Een veroordeling in de kosten als bedoeld in artikel 8:75 onderscheidenlijk 
een vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, 
of 7:28, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend 
betrekking hebben op:

a. Kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand,
b. Kosten van een getuige, deskundige of tolk die door een partij of een 

belanghebbende is meegebracht of opgeroepen, dan wel van een 
deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht,

c. Reis en verblijfkosten van een partij of een belanghebbende,
d. Verletkosten van een partij of een belanghebbende,
e. Kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, 

internationale telexen, internationale telefaxen en internationale 
telefoongesprekken, en

f. Kosten van het als gemachtigde optreden van een arts in zaken waarin 
enig wettelijk voorschrift verplicht tot tussenkomst van een gemachtigde 
die arts is.

Artikel 2. Bedrag kosten

1. Het bedrag van de kosten wordt bij de uitspraak, onderscheidenlijk 
de beslissing op het bezwaar of het administratief beroep als volgt 
vastgesteld:
a. Ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a:  

overeenkomstig het in de bijlage opgenomen tarief;
b. Ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b: op de 

vergoeding die ingevolge artikel 8:36, tweede lid, van de Algemene 



YER Kenniscentrum 217

wet bestuursrecht is verschuldigd; indien de kosten zijn gemaakt in 
bezwaar of administratief beroep wordt deze vergoeding vastgesteld 
met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij en krachtens 
de Wet tarieven in strafzaken;

c. Ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c:  
overeenkomstig artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit 
tarieven in strafzaken 2003;

d. Ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel d:  
overeenkomstig een tarief dat, afhankelijk van de omstandigheden, 
tussen € 7 en € 81 per uur bedraagt;

e. Ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onder e: op de 
werkelijke kosten,

f. Ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, onder f: met 
overeenkomstige toepassing van het in de bijlage opgenomen tarief, 
met dien verstande dat slechts de helft van het aantal uit de bijlage 
voortvloeiende punten wordt toegekend.

2. Indien een partij of een belanghebbende gedeeltelijk in het gelijk is gesteld, 
kan het op grond van het eerste lid vastgestelde bedrag worden verminderd. 
Het op grond van het eerste lid vastgestelde bedrag kan eveneens worden 
verminderd indien het beroep bij de bestuursrechter is ingetrokken omdat 
gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen.

3.  In bijzondere omstandigheden kan van het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 3. Samenhangende zaken

1. Samenhangende zaken worden voor de toepassing van artikel 2, eerste 
lid, onder a, beschouwd als één zaak.

2. Samenhangende zaken zijn: door een of meer belanghebbenden 
gemaakte bezwaren of ingestelde beroepen, die door het 
bestuursorgaan of de bestuursrechter gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig 
zijn behandeld, waarin rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1, onder a, 
is verleend door dezelfde persoon dan wel door een of meer personen 
die deel uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband en van wie de 
werkzaamheden in elk van de zaken nagenoeg identiek konden zijn.

Artikel 4. (Vervallen)

Artikel 5. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Artikel 6. 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit proceskosten bestuursrecht.
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5.1.8 BESLUIT SUWI

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

2. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

3. Wet REA: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
4. WW: Werkloosheidswet;
5. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
6. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in 

hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
7. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet 

SUWI;
8. Arbeidsgehandicapte: arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 2 van 

de Wet REA;
9. Arbodienst: een arbodienst als bedoeld in de 

Arbeidsomstandighedenwet;
10. Deskundige persoon: een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, 

van de Arbeidsomstandighedenwet, die belast is met de taken, bedoeld 
in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;

11. Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen;
12. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
13. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
14. ZW: Ziektewet;
15. ZWV: Zorgverzekeringswet;
16. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste 

lid, van de ZVW;
17. Zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet 

marktordening gezondheidszorg;
18. Eigenrisicodrager: de werkgever aan wie op grond van artikel 40 van de 

Wfsv toestemming is verleend het risico te dragen van de betalingen, 
bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wfsv;

19. Gebruikers: het UWV, de SVB en de colleges van burgemeesters en 
wethouders;

20. Elektronische voorzieningen: de elektronische voorzieningen als bedoeld 
in artikel 62, tweede lid, van de Wet SUWI;

21. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoons of bedrijfsgegevens, 
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ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid 
is op een functioneel of geografische bepaalde wijze, dat volgens de 
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende 
natuurlijke of rechtspersonen;

22. Bedrijfsgegeven: een gegeven betreffende een geïdentificeerd of 
identificeerbare rechtspersoon;

23. Bewerker: een bewerker als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de 
Wet bescherming persoonsgegevens;

24. Indicator: een gegeven dat de aanwezigheid van een bepaalde 
omstandigheid aannemelijk maakt;

25. Risicomelding: de melding, bedoeld in artikel 65, tweede lid, van de Wet 
SUWI;

26. Risicomodel: een model dat bestaat uit vooraf bepaalde indicatoren en 
aangeeft of er sprake is van een verhoogd risico op:
JJ Onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en 

overheidsvoorzieningen op het terrein van sociale zekerheid en 
inkomensafhankelijke regelingen;

JJ Belasting en premiefraude, of
JJ Het niet naleven van arbeidswetten;

27. Samenwerkingsverband: de samenwerking tussen twee of meer 
bestuursorganen of personen, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de 
Wet SUWI, met het oogmerk SyRI in te zetten en waarbij ieder van de 
samenwerkende bestuursorganen en personen tevens partij is bij de 
Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteam;

28. SyRI: het systeem risico indicatie, bedoeld in artikel 65, eerste lid, van 
de wet;

29. SyRIproject: het project dat met gebruikmaking van SyRI informatie 
vergaart voor de doelstelling van dat project en past binnen het doel, 
bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet SUWI;

30. Verzoek: een verzoek als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Wet SUWI. 
 

HOOFDSTUK 2 – ALGEMENE BEPALINGEN OVER 
UITVOERING EN SAMENWERKING

Artikel 2.1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden 
door UWV en SVB

1. Onze Minister kan een besluit van het UWV of de SVB om andere 
werkzaamheden dan de in de Wet SUWI bedoelde taken uit te voeren 
uitsluitend goedkeuren, indien:
a. De goede uitvoering van de in die wet bedoelde taken daardoor niet 

in gevaar komt;
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b. De andere werkzaamheden in opdracht en voor rekening en risico 
van de opdrachtgever worden uitgevoerd;

c. De Wet op het financieel toezicht in acht wordt genomen voor zover 
deze van toepassing is;

d. De uitvoering van die andere werkzaamheden gescheiden van de 
uitvoering van de wettelijke taken plaatsvindt, voor zover de andere 
werkzaamheid niet noodzaakt tot een gezamenlijke uitvoering.

2.  Het UWV, onderscheidenlijk de SVB, meldt de werkzaamheden, bedoeld 
in artikel 5, vierde lid, van de Wet SUWI, binnen een termijn van vier 
weken na aanvang van die werkzaamheden.

3.  Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de berekening 
van de prijzen die voor het verrichten van andere werkzaamheden in 
rekening worden gebracht.

Artikel 2.2. Prestatie-indicatoren

De resultaten van werkzaamheden in verband met de taakuitoefening, 
bedoeld in artikel 9 van de Wet SUWI, worden beoordeeld aan de hand van:

a.  Voorkoming van uitkeringsstroom, bij het UWV;
b.  Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking, bij het UWV;
c. Bevordering uitstroom in relatie tot bemiddeling en reintegratie, bij het UWV;
d. Klantgerichtheid, bij het UWV en de SVB;
e. Efficiency, bij het UWV en de SVB;
f. Ketenprestaties, bij het UWV en colleges van burgemeester en wethouders.

Artikel 2.3. Samenwerking met werknemers- en werkgeversverenigingen

1. De bestuursorganen en organisaties, genoemd in artikel 10a van de 
Wet SUWI, maken afspraken over de wijze van betrokkenheid van die 
organisaties bij de samenwerking van de bestuursorganen, bedoeld in 
de artikelen 9 en 10 van de Wet SUWI.

2.  De afspraken, bedoeld in het eerste lid, zien in ieder geval op:
a. De samenwerkingsvorm en inrichting van het samenwerkings

verband, waarbij ten minste aandacht wordt besteed aan de 
inrichting van het bestuur, de regeling van het voorzitterschap, en de 
taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

b. De wijze waarop de betrokken colleges van burgemeester en 
wethouders het voorzitterschap van het bestuur verzorgen;

c. De wijze waarop de regionale uitvoering van de gemaakte afspraken 
wordt geregeld en de wijze waarop wordt aangesloten bij de 
bestaande regionale samenwerking;

d. De wijze waarop wordt omgegaan met de afzonderlijke van 
toepassing zijnde verordeningen die door de afzonderlijke 
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gemeenteraden zijn vastgesteld op grond van de artikelen 6, tweede 
lid, 8a en 47 van de Participatiewet;

e. De wijze waarop inzicht wordt geboden in de registratie van 
werkzoekenden met behulp van de elektronische voorzieningen, 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet SUWI;

f. De wijze waarop namens de colleges van burgemeester en 
wethouders taken op grond van artikel 7 van de Participatiewet 
worden uitgevoerd in het samenwerkingsverband in relatie tot 
de uitvoering van de andere taken op grond van artikel 7 van de 
Participatiewet, waarbij ten minste aandacht wordt besteed aan de 
verantwoording aan de afzonderlijke gemeenteraden;

g. De wijze waarop de werkgeversdienstverlening wordt ingericht; 
in relatie tot de bestaande structuur op grond van de Wet SUWI, 
waaronder tenminste wordt verstaan de werkgeversdienstverlening 
in het werkgeversservicepunt;

h. De wijze waarop de financiële betrokkenheid van werkgevers wordt 
geregeld; en

i. Eisen waaraan een methode ter vaststelling van de loonwaarde 
j. Als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit 

loonkostensubsidie Participatiewet voldoet.
3.  Het samenwerkingsverband stelt een marktbewerkingsplan op, waarin 

een beschrijving wordt gegeven van de kenmerken van de personen 
die behoren tot de doelgroep van arbeidsbeperkten als bedoeld in 
artikel 38b van de Wet financiering sociale verzekeringen, in de regio, de 
mogelijkheden van die personen, waarin een analyse is opgenomen van 
de sectoren en bedrijven waar vacatures voor deze personen bestaan of 
kunnen worden gecreëerd en waarin de afspraken zijn opgenomen over 
de wijze van aanlevering en bemiddeling van die personen.

4.  Het samenwerkingsverband draagt iedere twee jaar, te beginnen in 
2016, zorg voor een evaluatie van de samenwerking. 

HOOFDSTUK 3 – REGELS OVER REGISTRATIE VAN 
VREEMDELINGEN ALS WERKZOEKENDE

Artikel 3.1. Registratie van vreemdelingen als werkzoekende

1. Het UWV registreert op diens verzoek als werkzoekende:
a. Een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, in de zin van 

artikel 8, onderdeel b of l, van de Vreemdelingenwet 2000;
b. Een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, in de zin van 

artikel 8, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000, die onvrijwillig 
werkloos is terwijl het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
Wet arbeid vreemdelingen nog van toepassing is, mits de vergunning 
tot verblijf het in Nederland verrichten van arbeid niet uitsluit;
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c. Een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf heeft gehouden 
in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e, of m, van de 
Vreemdelingenwet 2000, mits de vergunning tot verblijf het in 
Nederland verrichten van arbeid niet uitsloot, indien de vreemdeling 
onvrijwillig werkloos is, en mits hij: 
1. Voor de beëindiging van dit verblijf een aanvraag heeft ingediend 

om voortgezette toelating, of
2. Binnen de termijn, genoemd in artikel 69, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet 2000, of buiten die termijn, in geval artikel 6:11 
van de Algemene wet bestuursrecht toepassing heeft gevonden, 
bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen intrekking 
van de toelating in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e, 
of m, van de Vreemdelingenwet 2000.

2.  De registratie eindigt voor een vreemdeling als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel c, zodra:
a. Onherroepelijk op de aanvraag, het bezwaar of het beroep is beslist,  

of
b. De uitzetting van de vreemdeling is gelast, tenzij die uitzetting 

ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een 
rechterlijke beslissing achterwege dient te blijven. 

HOOFDSTUK 3A – REGELS OVER REGISTRATIE 
VAN ARBEIDSBEPERKTEN EN BEOORDELING 
VERDIENMOGELIJKHEID WETTELIJK MINIMUMLOON

Artikel 3.2. Gegevenskenmerken doelgroepregistratie en 
geldigheidstermijn registratie

1. Ten aanzien van de arbeidsbeperkte die wordt opgenomen in de 
registratie van arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 38d van de Wfsv, 
worden de volgende gegevens vastgelegd:
a. Het burgerservicenummer;
b. De aanduiding of hij een arbeidsbeperkte is als bedoeld in artikel 

38b, eerste lid, onderdeel a, onderdeel b, onderdeel c, onderdeel 
d, onderscheidenlijk onderdeel e, tweede lid, van de Wfsv, of de 
aanduiding dat hij een arbeidsbeperkte is op grond van artikel 38f, 
vijfde lid, van de Wfsv;

c. De datum van registratie;
d. Voor zover van toepassing de datum waarop de registratie eindigt.

2.  De registratie van een arbeidsbeperkte is geldig zolang wordt voldaan aan de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 38b, eerste lid, van de Wfsv, of zolang sprake 
is van een gelijkgestelde arbeidsbeperkte als bedoeld in artikel 38f, vijfde lid, 
van de Wfsv, met dien verstande dat de registratie eindigt ten aanzien van:
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a. De arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 38b, eerste lid, onderdeel a, en 
onderdeel b, van de Wfsv, en de gelijkgestelde arbeidsbeperkte op grond 
van artikel 38f, vijfde lid, van de Wfsv die niet meer aan de voorwaarden 
voldoet, op 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de 
datum waarop niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan;

b. De arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 38b, eerste lid, onderdeel 
c, van de Wfsv, die niet meer aan de voorwaarden voldoet, op 
31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de datum 
waarop niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij hij 
voor die datum wederom recht heeft op arbeidsondersteuning 
of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

3. De registratie van een arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 2.24 van 
het Besluit Wfsv, is geldig zolang wordt voldaan aan de voorwaarden, 
bedoeld in dat artikel 2.24, met dien verstande dat de registratie eindigt 
ten aanzien van die arbeidsbeperkte:
a. Indien betrokkene aan het werk gaat en het college vaststelt dat hij 

niet behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, bedoeld in artikel 6 
van de Participatiewet, op 31 december van het tweede kalenderjaar 
volgend op de datum waarop het college die vaststelling doet;

b. Indien het college van burgemeester en wethouders op grond van 
artikel 10d van de Participatiewet vaststelt dat betrokkene niet langer 
behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, bedoeld in artikel 6 
van de Participatiewet, op 31 december van het tweede kalenderjaar 
volgend op de datum waarop het college die vaststelling doet, met 
dien verstande dat de registratie niet eindigt indien van betrokkene 
door de gemeente is vastgesteld dat hij nog wel medisch uren 
beperkt is als bedoeld in artikel 6b, eerste lid, van de Participatiewet;

c. Indien het college van burgemeester en wethouders op grond 
van artikel 6b, eerste lid, van de Participatiewet vaststelt dat 
betrokkene niet langer medisch urenbeperkt is, op 31 december 
van het tweede kalenderjaar volgend op de datum waarop het 
college die vaststelling doet, met dien verstande dat de registratie 
niet eindigt indien betrokkene nog wel behoort tot de doelgroep 
loonkostensubsidie, bedoeld in artikel 6 van de Participatiewet.

4. De registratie van een arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 2.25 van 
het Besluit Wfsv is geldig zolang wordt voldaan aan de voorwaarden, 
bedoeld in dat artikel 2.25, met dien verstande dat de registratie 
eindigt ten aanzien van die arbeidsbeperkte indien die niet meer aan de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 2.25 van het Besluit Wfsv voldoet, op 
31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de datum waarop 
niet meer aan die voorwaarden wordt voldaan.

5. De registratie van een arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 2.25 van 
het Besluit Wfsv is geldig zolang wordt voldaan aan de voorwaarden, 
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bedoeld in dat artikel 2.25, met dien verstande dat de registratie eindigt 
ten aanzien van die arbeidsbeperkte indien UWV aan het college van 
burgemeester en wethouders ten aanzien van die arbeidsbeperkte 
adviseert dat hij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste  
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en dat het 
college dit op grond van artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet 
heeft vastgesteld, op de dag direct volgend op die vaststelling.

6. De registratie van een arbeidsbeperkte, die zowel op grond van 
artikel 2.25, tweede, derde, vierde of vijfde lid van het Besluit Wfsv 
als op grond van artikel 2.24 van het Besluit Wfsv is opgenomen in 
de registratie, is geldig zolang wordt voldaan aan de voorwaarden, 
genoemd die artikelleden, met dien verstande dat de registratie eindigt 
ten aanzien van die arbeidsbeperkte indien de persoon zelf verzoekt de 
registratie te beëindigen, op de dag direct volgend op dat verzoek.

7. De registratie van de arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 38b, tweede 
lid, van de Wfsv is geldig zolang wordt voldaan aan de voorwaarden, 
bedoeld in artikel 38b, tweede lid, van de Wfsv, met dien verstande 
dat de registratie eindigt ten aanzien van die arbeidsbeperkte indien 
die niet meer aan die voorwaarden voldoet, op 31 december van het 
tweede kalenderjaar volgend op de datum waarop niet meer aan de 
voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3.3. Ambtshalve verstrekking gegevens door UWV

h. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het UWV opgave doet 
aan de werkgever wie van zijn werknemers, of arbeidskrachten die 
aan de werkgever ter beschikking zijn gesteld om onder zijn leiding 
en toezicht arbeid te verrichten, zijn opgenomen in de registratie 
arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 38d van de Wfsv, op basis van het 
burgerservicenummer op de momenten die bij die regeling zijn bepaald. 
Bij deze regeling kan worden bepaald dat bij de opgave van het UWV de 
datum waarop de registratie eindigt, wordt vermeld.

Artikel 3.4. Gegevensverwerking ten behoeve van uitkering  
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

1. De gegevens die de colleges van burgemeester en wethouders op 
grond van de artikelen 77 van de Wet SUWI, 78 van de Participatiewet, 
55 van de IOAW en 55 van de IOAZ aan Onze Minister verstrekken en 
worden verwerkt in verband met informatie over voorzieningen gericht 
op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel 
a, van de Participatiewet, worden tevens verstrekt ten behoeve van de 
uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. 
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2. Onze Minister is bevoegd de gegevens, bedoeld in het eerste lid, ook 
indien deze gegevens worden verkregen door tussenkomst van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, te verstrekken aan het UWV ten 
behoeve van de verwerking in de registratie, bedoeld in artikel 38d van 
de Wfsv, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de bevordering van 
arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten en voor de vaststelling van de 
quotumheffing, bedoeld in artikel 38h van de Wfsv.

3. Het UWV verstrekt de gegevens, die het UWV verwerkt in de registratie 
arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 38d van de Wfsv, op verzoek 
van Onze Minister aan een door Onze Minister aan te wijzen derde 
ten behoeve van onderzoek en statistiek in verband met de Wet 
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

4. Bij ministeriële regeling worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid, 
nader bepaald en kan het Centraal Bureau voor de Statistiek worden 
gemachtigd deze gegevens rechtstreeks aan het UWV te verstrekken.

Artikel 3.5. Beoordeling verdienmogelijkheid wettelijk minimumloon

1. Het UWV verricht op verzoek van het college van burgemeester en 
wethouders een beoordeling of een persoon, bedoeld in artikel 38b, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv in staat is het wettelijk minimumloon, 
bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Participatiewet te verdienen.

2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de 
vergoeding van de kosten van de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, 
door het college van burgemeester en wethouders aan het UWV.

3. In het kader van de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt door 
het UWV het arbeidsvermogen van de betrokken persoon beoordeeld.

4. Het arbeidsvermogen, bedoeld in het derde lid, wordt getoetst aan de 
methodiek van drempelfuncties die het UWV hanteert bij de beoordeling 
van arbeidsongeschiktheid.

5. Onder een drempelfunctie als bedoeld in het vierde lid wordt verstaan 
een bestaande functie op de Nederlandse arbeidsmarkt die de 
ondergrens van de verdiencapaciteit markeert, met een minimale 
belasting waardoor deze geschikt is voor mensen met beperkingen.

6. Indien uit de analyse, bedoeld in het derde lid en vierde lid, blijkt dat een 
persoon geen drempelfunctie of voor een deel één drempelfunctie kan 
uitvoeren wordt de persoon niet geacht in staat te zijn het minimumloon 
te verdienen met dien verstande dat de beperkingen of belemmeringen 
die een persoon ondervindt naar verwachting nog ten minste voor 6 
maanden na de beoordeling zullen bestaan.

7. Indien uit de analyse, bedoeld in het derde lid en vierde lid, blijkt dat een 
persoon één drempelfunctie kan uitvoeren of één drempelfunctie kan 
uitvoeren met behulp van aanpassingen wordt de persoon geacht in 
staat te zijn het minimumloon te verdienen.
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8. Met betrekking tot de beoordeling door het UWV of een persoon een 
arbeidsbeperkte is als bedoeld in artikel 38b, tweede lid, van de Wfsv, 
is dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in 
afwijking van het zevende lid uit de analyse, bedoeld in het derde lid en 
vierde lid, blijkt dat een persoon één drempelfunctie met behulp van een 
voorziening op grond van artikel 10 van de Participatiewet of op grond 
van artikel 35 van de Wet WIA kan uitvoeren.

9. Op een beoordeling als bedoeld in het eerste lid waarom verzocht is 
voor 28 oktober 2016 is het zevende lid, zoals dat luidde op 27 oktober 
2016, van toepassing. 

HOOFDSTUK 4 – RE-INTEGRATIE

§ 4.1 – CONTRACTEISEN VOOR PUBLIEKE 
OPDRACHTGEVERS

Artikel 4.1. Inhoud van contracten publieke uitvoerders/re-
integratiebedrijven

1. Bij de toepassing van artikel 30a, negende lid, van de Wet SUWI laat 
het UWV de werkzaamheden verrichten op grond van een schriftelijke 
overeenkomst waarin in elk geval is geregeld, dat het reintegratiebedrijf 
verplicht is:
a. Alle gegevens en inlichtingen omtrent deze werkzaamheden op 

verzoek aan het UWV te verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de in de aanhef genoemde wetten;

b. De persoonlijke levenssfeer van de personen van wie de inschakeling 
in de arbeid wordt bevorderd, te beschermen overeenkomstig een 
reglement dat aan die personen en het UWV wordt overgelegd;

c. In geval van een geschil tussen de te reintegreren persoon en het 
reintegratie bedrijf een klachten en geschillenregeling toe te passen 
die door het reintegratiebedrijf aan de te reintegreren person en de 
partij met wie de in de aanhef bedoelde overeenkomst is gesloten, is 
overgelegd;

d. Toegang tot en inzage in alle gegevens te verlenen die een accountant 
naar zijn oordeel nodig heeft voor het instellen van een nader 
onderzoek als bedoeld in artikel 42, vierde lid, van de Wet SUWI;

e. Op verzoek aan het UWV een schriftelijk oordeel van een accountant 
of een gelijkwaardige deskundige over de verwerking van informative 
en de genomen maatregelen ter beveiliging van informatie door het 
reintegratiebedrijf over te leggen;

f. De gegevens die het reintegratiebedrijf in verband met deze  werkzaam 
heden verkrijgt uitsluitend te verwerken voor zover dat noodzakelijk 
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is voor het verrichten van die werkzaamheden dan wel voor de 
naleving van verplichtingen als bedoeld in de onderdelen a tot en met e;

g. Indien dit reintegratiebedrijf deze werkzaamheden laat verrichten 
door een ander reintegratiebedrijf in een schriftelijke overeenkomst 
met dat andere reintegratiebedrijf te regelen dat voor dat bedrijf, die 
persoon of dienst de verplichtingen jegens het UWV, bedoeld in de 
onderdelen a tot en met f, gelden.

2.  Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent 
het eerste lid.

3.  Indien het college van burgemeester en wethouders werkzaamheden, 
die in het kader van de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 7, eerste 
lid, onderdeel a, en zevende lid, van de Participatiewet, 34, eerste lid, 
onderdeel a, van de IOAW en artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de 
IOAZ, worden uitgevoerd, laat uitvoeren door een reintegratiebedrijf 
is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, waarbij in de 
overeenkomst tevens is geregeld, dat het college op verzoek of uit eigen 
beweging in kennis worden gesteld van het gegronde vermoeden dat 
een persoon voor wie de voorzieningen zijn bestemd, onvoldoende  
medewerking verleent aan deze werkzaamheden, voorzover dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van genoemde wetten. 

§ 4.1A – TAAKVERDELING EIGENRISICODRAGER EN UWV

Artikel 4.1a. (Vervallen) 

§ 4.2 – INDIVIDUELE RE-INTEGRATIEOVEREENKOMST

Artikel 4.2. Mogelijkheid individuele re-integratieovereenkomst 
Te sluiten door UWV

1. Het UWV kan ten behoeve van een persoon als bedoeld in artikel 
30a, eerste lid, onderdelen a en c, van de Wet SUWI, op diens 
aanvraag een individuele reintegratieovereenkomst sluiten met een 
reintegratiebedrijf, overeenkomstig de voorkeur van de aanvrager, ter 
uitvoering van  werkzaam heden die zijn gericht op de inschakeling in het 
arbeidsproces, tenzij het betreft:
a. Een uitkeringsgerechtigde op grond van de Werkloosheidswet, bij 

wie geen sprake is van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn 
arbeid wegens ziekte;

b. Een uitkeringsgerechtigde op grond van de Wet inkomensvoorziening 
oudere werklozen.
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2. Het UWV bepaalt het ten hoogste aan het reintegratiebedrijf verschuldigde 
bedrag voor de uitvoering van de individuele reintegratie overeenkomst, 
bedoeld in het eerste lid, en het tijdvak waarvoor de individuele  
reintegratieovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt gesloten.

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent 
de voorwaarden waaronder door het UWV een individuele 
reintegratieovereenkomst als bedoeld in het eerste lid kan 
worden gesloten en omtrent de inhoud van de individuele re
integratieovereenkomst, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4.2.a (Vervallen)

Artikel 4.3. Termijn sluiten van een individuele re-integratieovereenkomst

1. In geval van een toekennende beschikking op een aanvraag als bedoeld 
in artikel 4.2, eerste lid, sluit het UWV binnen zes weken na het nemen 
van die beschikking een overeenkomst met een reintegratiebedrijf dat 
de in artikel 4.2, eerste lid, bedoelde werkzaamheden uitvoert.

2. De persoon ten behoeve van wie een individuele reintegratie overeenkomst 
als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, wordt gesloten tekent een exemplaar 
van die overeenkomst voor gezien en verstrekt dit aan het UWV.

Artikel 4.4. Weigering van sluiting van een individuele re-
integratieovereenkomst 

De aanvraag om een individuele reintegratieovereenkomst kan in ieder 
geval worden geweigerd in de gevallen waarin op grond van artikel 
4:35, eerste lid, onderdelen a en b en tweede lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht een subsidieverlening kan worden geweigerd, en indien 
niet wordt voldaan aan de krachtens artikel 4.2, derde lid, door het UWV 
gestelde voorwaarden.

Artikel 4.5. Evaluatie 

Onze Minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de 
artikelen 4.2 tot en met 4.4 aan de StatenGeneraal een verslag over de 
doeltreffendheid en de effecten van deze artikelen in de praktijk.

Artikel 4.6. (Vervallen)



YER Kenniscentrum 229

§ 4.3 – PERSOONSGEBONDEN RE-
INTEGRATIEBUDGETTEN

§ 4.3.1 – ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT HET 
PERSOONSGEBONDEN RE-INTEGRATIEBUDGET VOOR 
ARBEIDSGEHANDICAPTEN WERKNEMERS

Artikel 4.7. Nadere begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Arbeidsgehandicapte werknemer: een arbeidsgehandicapte werknemer 
als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Wet REA, zoals deze luidde 
op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van de Wet 
IWIA, dan wel een werknemer of person als bedoeld in artikel 2.7a, 
eerste lid, van de Wet IWIA;

b. Subsidie: een subsidie als bedoeld in artikel 2.7a, eerste lid, onderdeel 
a, van de Wet IWIA;

c. Subsidieontvanger: de arbeidsgehandicapte werknemer aan wie een 
subsidie is verstrekt als bedoeld in artikel 2.7a, eerste lid, onderdeel a, 
van de Wet IWIA;

d. Persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst: een overeenkomst als 
bedoeld in artikel 2.7a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IWIA;

e. Begunstigde: de arbeidsgehandicapte werknemer ten behoeve van 
wie een overeenkomst is gesloten als bedoeld in artikel 2.7a, eerste lid, 
onderdeel b, van de Wet IWIA;

f. Wet IWIA: Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen.

Artikel 4.8. Bestedingsdoel

1. Het UWV kan op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.7a van de Wet IWIA 
een subsidie verstrekken ter voldoening van de noodzakelijk te maken kosten 
van werkzaamheden die zijn gericht op behoud, herstel of bevordering 
van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid, waaronder begrepen het 
behouden en verkrijgen van een dienstbetrekking, of een persoonsgebonden 
reintegratieovereenkomst sluiten ter uitvoering van die werkzaamheden.

2. Onder werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden  uitsluitend 
verstaan:
a. Begeleiding en advisering;
b. Opleiding;
c. Arbeidsbemiddeling en andere werkzaamheden die, in aansluiting op 

de onder a en b bedoelde werkzaamheden, zijn gericht op behoud, 
herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.
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3. Kosten van werkzaamheden die niet zijn beschreven in het in artikel 
4.10, onderdeel b, bedoelde trajectplan komen niet voor subsidiëring 
in aanmerking en ter uitvoering van die werkzaamheden wordt geen 
persoonsgebonden reintegratieovereenkomst gesloten, tenzij het UWV 
voor het verrichten van die werkzaamheden schriftelijk goedkeuring 
heeft verleend.

Artikel 4.9. Keuze voor subsidie of contract

Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 2.7a van de Wet IWIA, vermeldt de 
aanvrager of zijn aanvraag betrekking heeft op verstrekking van subsidie 
dan wel het sluiten van een persoonsgebonden reintegratieovereenkomst 
door het UWV.

Artikel 4.10. Voorwaarden voor het verstrekken van een 
persoonsgebonden re-integratiebudget

Het UWV kan uitsluitend een subsidie verstrekken of een persoonsgebonden 
reintegratieovereenkomst sluiten indien:

a. De aanvraag wordt ingediend binnen zes weken nadat het oordeel van 
het UWV omtrent de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf 
van zijn werkgever of in een ander bedrijf, als bedoeld in artikel 2.7a, 
tweede lid, van de Wet IWIA, aan de arbeidsgehandicapte werknemer 
bekend is gemaakt;

b. De aanvraag vergezeld gaat van een door of namens de werknemer 
opgesteld trajectplan waarin in elk geval zijn opgenomen:
1. Het opleidingsniveau en het burgerservicenummer van de 

arbeidsgehandicapte werknemer;
2. Een beschrijving van de werkzaamheden die de aanvrager op grond 

van artikel 2.7a, eerste lid, van de Wet IWIA zal laten verrichten;
3. De verwachte begin en einddatum van de werkzaamheden, bedoeld 

in artikel 2.7a van de Wet IWIA;
4. De beroepsactiviteiten die de aanvrager naar verwachting na afloop 

van die periode kan vervullen;
5. Een begroting van de kosten van de in artikel 4.8 bedoelde 

werkzaamheden.

Artikel 4.11. Verhaal van kosten op de werkgever

1. De werkgever vergoedt aan het UWV 50 procent van de kosten 
die door het reintegratiebedrijf aan het UWV in rekening worden 
gebracht voor het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering 
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van de  persoonsgebonden reintegratieovereenkomst, tenzij de 
arbeidsgehandicapte werknemer binnen drie maanden nadat de 
werkzaamheden ter uitvoering van de persoonsgebonden re
integratieovereenkomst zijn geëindigd een dienstbetrekking met 
een andere werkgever is aangegaan en deze arbeidsgehandicapte 
werknemer voor een aaneengesloten periode van ten minste 
26 weken daadwerkelijk in dienstbetrekking met deze andere 
werkgever heeft gestaan of met die arbeid in een periode van één 
jaar ten minste gedurende 26 weken inkomsten heeft verworven 
waardoor hij geen recht meer heeft op een uitkering anders dan een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met het verwerven van die 
inkomsten of verrichten van die arbeid.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de werknemer 
voor het verrichten van de werkzaamheden een subsidie als bedoeld in 
deze paragraaf heeft ontvangen.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent 
het eerste lid. 

§ 4.3.2 – PERSOONSGEBONDEN RE-INTEGRATIEBUDGET 
IN DE VORM VAN EEN SUBSIDIE

Artikel 4.12. Verlening van subsidie

1. Op de aanvraag om een subsidie wordt een beschikking omtrent 
subsidieverlening gegeven.

2. In de subsidievoorwaarden bij een beschikking als bedoeld in het  eerste 
lid wordt in elk geval opgenomen dat in een overeenkomst die de  
subsidieontvanger met een reintegratiebedrijf sluit wordt geregeld:
a. De duur van de overeenkomst alsmede de hoogte van de kosten  die 

door het reintegratiebedrijf in rekening zullen worden gebracht;
b. Dat de overeenkomst door beide partijen wegens gewichtige 

redenen tussentijds door opzegging kan worden beëindigd;
c. Dat het reintegratiebedrijf verplicht is:

1. Toegang tot en inzage in alle gegevens te verlenen die een 
accountant naar zijn oordeel nodig heeft voor het instellen van 
een nader onderzoek als bedoeld in artikel 42, vierde lid, van de 
Wet SUWI;

2. De persoonlijke levenssfeer van de personen van wie de 
inschakeling in de arbeid wordt bevorderd, te beschermen 
overeenkomstig een reglement dat aan die personen en de 
werkgever wordt overgelegd;

3. In geval van een geschil tussen de te reintegreren persoon en 
het reintegratiebedrijf een klachten en geschillenregeling toe 
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te passen die door het reintegratiebedrijf aan de te reïntegreren 
persoon en de werkgever is overgelegd;

4. Op verzoek aan de werkgever een schriftelijk oordeel van een 
accountant of een gelijkwaardige deskundige over de verwerking 
van informatie en de genomen maatregelen ter beveiliging van 
informatie door het reintegratiebedrijf over te leggen;

5. De gegevens die het reintegratiebedrijf in verband met deze 
werkzaamheden verkrijgt uitsluitend te verwerken voorzover 
dat noodzakelijk is voor het verrichten van die activiteiten of 
werkzaamheden dan wel voor de naleving van verplichtingen als 
bedoeld in de subonderdelen 1° tot en met 4°;

6. Indien dit reintegratiebedrijf deze werkzaamheden laat 
verrichten door een ander reintegratiebedrijf, in een schriftelijke 
overeenkomst met dat andere reintegratiebedrijf te regelen dat 
voor dat bedrijf de verplichtingen, bedoeld in de subonderdelen 
1° tot en met 6°, gelden;

d. Dat het reintegratiebedrijf aan het UWV op verzoek of na 
toestemming van de subsidieontvanger uit eigen beweging 
gegevens verstrekt over de besteding van de subsidie.

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent het 
tweede lid.

Artikel 4.13. Hoogte van de subsidie en tijdvak van gesubsidieerde 
werkzaamheden

1. De subsidie bedraagt ten hoogste een bij ministeriële regeling 
vastgesteld bedrag.

2. De subsidie wordt verleend voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 
4.8 gedurende een tijdvak van ten hoogste een jaar.

3. Indien de aanvrager van een subsidie of de subsidieontvanger aantoont 
dat de noodzakelijke kosten van de werkzaamheden die zijn gericht op 
behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten 
van arbeid hoger zijn dan het in het eerste lid bedoelde bedrag of die 
werkzaamheden langer zullen duren dan een tijdvak van een jaar, kan 
subsidie worden verleend voor een hoger bedrag of een langere periode.

4. De in het derde lid bedoelde bevoegdheid bestaat uitsluitend indien 
het in het eerste lid bedoelde bedrag of de in het tweede lid bedoelde 
werkzaamheden gedurende een tijdvak van een jaar redelijkerwijs 
niet zullen kunnen leiden tot behoud, herstel of bevordering van 
mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.

Artikel 4.14. Voorschotten 

1. Het UWV kan aan de subsidieontvanger voorschotten op de vast te 
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stellen subsidie verlenen aan de hand van aan het UWV overgelegde 
declaraties voor de werkzaamheden, die voortvloeien uit het trajectplan.

2. Indien het UWV besluit tot het verlenen van voorschotten, betaalt het 
UWV de voorschotten binnen één week na het nemen van dat besluit 
aan de subsidieontvanger of aan het reintegratiebedrijf, waarmee de 
subsidieontvanger een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 4.15. Inlichtingenverstrekking

1. De subsidieontvanger dient iedere drie maanden bij het UWV een 
rapportage in waarin een beschrijving is opgenomen van de ten 
behoeve  van de subsidieontvanger verrichte werkzaamheden, bedoeld 
in artikel 4.8. In de rapportage worden in ieder geval de resultaten van 
de uitvoering van het trajectplan en de prognose voor de resterende 
periode van het traject  beschreven en wordt een overzicht gegeven van 
de tot op dat moment gemaakte kosten.

2. De subsidieontvanger verstrekt onverwijld en uit eigen beweging 
alle gegevens en inlichtingen omtrent voortijdige beëindiging van 
gesubsidieerde trajecten aan het UWV.

3. De subsidieontvanger verstrekt op verzoek aan het UWV alle 
gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor de vaststelling van de 
rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van artikel 2.7a van 
de Wet IWIA, alsmede binnen vier weken alle hem betreffende informatie 
die noodzakelijk is voor de evaluatie van deze regeling.

Artikel 4.16. Subsidievaststelling

De subsidie-ontvanger dient binnen zes weken na afloop van het tijdvak waar-
voor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. 

§ 4.3.3 – PERSOONSGEBONDEN RE-INTEGRATIEBUDGET 
IN DE VORM VAN EEN OVEREENKOMST

Artikel 4.17. Sluiten van een persoonsgebonden reïntegratie-overeenkomst 

1. In geval van een toekennende beschikking op een aanvraag om een 
persoonsgebonden reintegratieovereenkomst, sluit het UWV binnen zes 
weken na het nemen van die beschikking een overeenkomst met een re
integratiebedrijf dat de in artikel 4.8 bedoelde werkzaamheden uitvoert.

2. Het UWV sluit een overeenkomst met een reintegratiebedrijf als 
bedoeld in het eerste lid overeenkomstig de voorkeur voor een re
integratiebedrijf van de aanvrager of begunstigde.
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Artikel 4.18. Weigering van sluiting van een persoonsgebonden  
re-integratieovereenkomst

Het sluiten van een persoonsgebonden reintegratieovereenkomst kan in 
ieder geval worden geweigerd in de gevallen, bedoeld in artikel 4:35 van de 
Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4.19. Prijs en duur van de persoonsgebonden  
re-integratieovereenkomst

1. Het door het UWV aan het reintegratiebedrijf verschuldigde bedrag 
voor de uitvoering van de persoonsgebonden reintegratieovereenkomst 
bedraagt ten hoogste een bij ministeriële regeling vastgesteld bedrag.

2. De persoonsgebonden reintegratieovereenkomst wordt gesloten voor 
een tijdvak van ten hoogste een jaar.

3. Indien de aanvrager van een persoonsgebonden re
integratieovereenkomst of begunstigde aantoont dat de noodzakelijke 
kosten van de in artikel 4.8 bedoelde werkzaamheden hoger zijn dan 
het in het eerste lid bedoelde bedrag of die werkzaamheden langer 
zullen duren dan een tijdvak van een jaar, kan een overeenkomst worden 
gesloten voor een hoger bedrag of een langere periode.

4. De in het derde lid bedoelde bevoegdheid bestaat uitsluitend indien 
het in het eerste lid bedoelde bedrag of de in het derde lid bedoelde 
werkzaamheden gedurende een tijdvak van een jaar redelijkerwijs 
niet zullen kunnen leiden tot behoud, herstel of bevordering van 
mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.

Artikel 4.20. Inhoud van de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst

In de persoonsgebonden reintegratieovereenkomst wordt in elk geval 
geregeld:

a. De duur van de overeenkomst alsmede de hoogte van de kosten die 
door het reintegratiebedrijf in rekening zullen worden gebracht;

b. Dat het reintegratiebedrijf iedere drie maanden bij het UWV een rapportage 
indient waarin een beschrijving is opgenomen van de werkzaam heden 
die zijn verricht ten behoeve van het behoud, herstel of bevordering van 
mogelijkheden tot het verrichten van arbeid van de arbeidsgehandicapte 
werknemer. In de rapportage worden tevens de resultaten van de 
uitvoering van het trajectplan, bedoeld in artikel 4.10, onderdeel b, en de 
prognose voor de resterende periode van het traject beschreven en wordt 
een overzicht gegeven van de tot op dat moment gemaakte kosten;

c. Dat de overeenkomst door beide partijen wegens gewichtige redenen 
tussentijds door opzegging kan worden beëindigd;



YER Kenniscentrum 235

d. Dat de prijs voor de overeenkomst uitsluitend wordt betaald voor die 
werkzaamheden, die zijn beschreven in het in artikel 4.10, onderdeel 
b, bedoelde trajectplan, tenzij het UWV voor het verrichten van andere 
werkzaamheden schriftelijk goedkeuring heeft verleend;

e. Dat het reintegratiebedrijf voldoet aan verplichtingen als bedoeld in 
artikel 4.12, eerste lid, onderdeel c;

f. Dat het reintegratiebedrijf aan het UWV op verzoek of na toestemming 
van de subsidieontvanger uit eigen beweging gegevens verstrekt over 
de uitvoering van de overeenkomst. 

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent het eerste lid. 

HOOFDSTUK 5 – GEGEVENSVERWERKING EN 
GEGEVENSVERSTREKKING

§ 5.1 – POLISADMINISTRATIE

Artikel 5.1. Gegevensset polisadministratie

1. In de polisadministratie worden van de werknemer of de persoon die 
vrijwillig verzekerd is voor de ZW, de Wet WIA, de WW en de WAO de 
volgende gegevens verwerkt:
a. Adresgegevens: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, 

postcode, woonplaats, gemeentenaam, woonobjectverwijzing en 
locatieomschrijving;

b. Postbusadresgegevens: postbusnummer, postcode, woonplaats, 
gemeentenaam en locatieomschrijving;

c. Buitenlandse adresgegevens: straatnaam, huisnummer, huisnummer
toevoeging, postcode, woonplaats, locatieomschrijving, regionaam 
en landcode ISO;

d. Sociaal verzekeringsnummer buitenland: verzekeringsnummer en 
landcode ISO;

e. Persoonsgegevens: namen, burgerservicenummer, het administratie
nummer, bedoeld in artikel 4.9 van de Wet basisregistratie personen 
(Anummer), geboortedatum, overlijdensdatum, geslacht, burgerlijke 
staat, leefvorm, nationaliteit, verblijfstitel, datum vertrek uit Nederland, 
indicatie curatelestelling en indicatie voor informatiebeveiliging;

f. Ontheffing wegens gemoedsbezwaren;
g. Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: gegevens inzake de 

vaststelling verzekeringsplicht, indicaties verzekerd en premies voor 
de werknemersverzekeringen;

h. Gegevens over de werkgever in de zin van de Wfsv en de  
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inhoudings    plichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964: 
naam en loonheffingennummer;

i. Gegevens over de inkomstenverhouding: personeelsnummer, soort 
inkomstenverhouding, collectieve arbeidsovereenkomst, risico premie
groep, sector, datum begin en einde van inkomsten verhouding, reden 
einde inkomstenverhouding en code invloed verzekeringsplicht;

j. Loongerelateerde gegevens: lonen, aantal SVdagen, aantal verloonde 
uren, ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen, 
inkomens afhankelijke bijdrage als bedoeld in artikel 41 van de ZVW, 
verzekeringssituatie ZVW, andere gegevens van belang voor de heffing 
van inkomstenbelasting en toegepaste kortingen. 

2. In aanvulling op het eerste lid kunnen tevens bij regeling van Onze 
Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, aan te 
wijzen gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van een werkgever 
in de zin van de Wfsv.

Artikel 5.2. Bijlage overzicht polisadministratie 

1. In bijlage I bij dit besluit wordt voor de polisadministratie een overzicht 
gegeven van de opgenomen gegevens, voor welk doel die gegevens 
worden verwerkt en hoe die gegevens worden verkregen.

2. Bijlage I kan bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met 
Onze Minister van Financiën, en na overleg met het Centraal bureau 
voor de statistiek, worden gewijzigd, voorzover deze wijziging geen 
wijziging tot gevolg heeft van de lijst van gegevens in artikel 5.1. 

§ 5.1A – EENMALIGE UITVRAAG VAN GEGEVENS

Artikel 5.2a. Gegevens eenmalige uitvraag

1. In bijlage II bij dit besluit wordt vermeld welke soort gegevens op grond 
van de artikelen 33a, tweede lid, en 35, vijfde lid, van de Wet SUWI, 14, 
eerste lid, van de IOAW, 14, eerste lid, van de IOAZ en 53a, eerste lid, 
van de Participatiewet niet van de belanghebbende worden verkregen 
en uit welke bron deze gegevens afkomstig zijn.

2. Het UWV informeert de belanghebbende over de soort gegevens, 
bedoeld in het eerste lid, op het moment dat hij een aanvraag als bedoeld 
in artikel 30c, eerste lid, van de Wet SUWI dan wel een aanvraag voor een 
uitkering als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Wet SUWI indient.

3. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald, dat tot een in die regeling 
genoemd tijdstip bepaalde onderdelen van bijlage II voor bepaalde bestuurs
organen met betrekking tot bepaalde taken niet van toepassing zijn.



YER Kenniscentrum 237

4. Bij regeling van Onze Minister, voor zover het gegevens betreft die 
afkomstig zijn van de Belastingdienst in overeenstemming met Onze 
Minister van Financiën, wordt nader bepaald voor welke gegevens het 
eerste lid van toepassing is.

Artikel 5.2b. Correctieverzoeken

1. Indien een betrokkene op wie de gegevens betrekking hebben bij het 
indienen van de aanvraag, bedoeld in artikel 30c, eerste lid, van de 
Wet SUWI dan wel een aanvraag voor een uitkering als bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, van de Wet SUWI, op grond van de informatie, 
bedoeld in artikel 5.2a, tweede lid, vaststelt, dat de gegevens niet juist 
of niet volledig zijn, kan hij het UWV dan wel het desbetreffende college 
van burgemeester en wethouders verzoeken bij de uitvoering van 
gegevensverwerking als bedoeld in artikel 62 van de Wet SUWI zorg te 
dragen voor verbetering, aanvulling of verwijdering van deze gegevens.

2. Indien het UWV en de colleges van burgemeester en wethouders voor 
de verwerking van die gegevens geen verantwoordelijke in de zin van de 
Wet bescherming persoonsgegevens zijn, wordt het verzoek onverwijld 
gezonden naar de verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens om dit aan te merken als een verzoek als bedoeld in 
artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens of een daarmee 
op grond van de toepasselijke wetgeving gelijk te stellen verzoek.

3. Bij het desbetreffende gegeven wordt aangetekend, dat het gegeven in 
onderzoek is. 

§ 5.2 – BEPALINGEN OVER GEGEVENSUITWISSELING 
VOOR OPSPORING EN TOEZICHT

Artikel 5.3. Kosteloze melding bij misdrijf

De melding, bedoeld in artikel 61 van de Wet SUWI, geschiedt kosteloos.

Artikel 5.4. Gegevensverstrekking aan de Inspectie SZW

Het UWV, de SVB en de colleges van burgemeester en wethouders zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht op verzoek uit de onder hun  
verantwoordelijkheid gevoerde administraties voor de taken, bedoeld in 
artikel 62, eerste lid, van de Wet SUWI kosteloos aan de door Onze Minister 
aangewezen ambtenaren, die zijn belast met het toezicht op de naleving van de 
Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, 
de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet minimumloon 
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en minimumvakantiebijslag, de Wet op de loonvorming en de Wet gelijke 
behandeling mannen en vrouwen gegevens te verstrekken die noodzakelijk 
zijn voor het toezicht op de naleving en de uitvoering van die wetten.

Artikel 5.5. Gebruik elektronische voorzieningen voor gegevensverkeer 
voor opsporing en toezicht

1. Voor het verstrekken van gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 
72 van de Wet SUWI en artikel 5.4, aan de ambtenaren, bedoeld in artikel 
5.4 en de opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 85, tweede lid, van 
de Wet SUWI, maken het UWV, de SVB en de colleges van burgemeester 
en wethouders gebruik van elektronische voorzieningen als bedoeld in 
paragraaf 5.6, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor het toezicht op 
de naleving van de in artikel 5.4 genoemde wetten, respectievelijk voor de 
opsporing van feiten strafbaar gesteld bij de Wet SUWI of enig andere wet.

2. Voor het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 73, zesde lid, van 
de Wet SUWI aan het UWV, de SVB en de colleges van burgemeester en 
wethouders, maken de ambtenaren en opsporingsambtenaren gebruik 
van elektronische voorzieningen als bedoeld in paragraaf 5.6.

Artikel 5.5a. Gegevensverstrekking aan burgemeester en wethouders 
voor controle

De Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 
1994, is verplicht op verzoek aan colleges van burgemeester en wethouders  
opgaven en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de Participatiewet. 

§ 5.3 – GEGEVENSVERSTREKKING AAN 
BESTUURSORGANEN

Artikel 5.6. Gegevensverstrekking aan buitenlandse bestuursorganen

Het UWV en de SVB zijn bevoegd uit de onder hun verantwoordelijkheid 
gevoerde administraties gegevens te verstrekken aan buitenlandse 
bestuursorganen, voorzover die gegevens noodzakelijk zijn voor de 
vervulling van een taak van zwaarwegend algemeen belang waartoe in ieder 
geval gerekend wordt het verstrekken en vaststellen van uitkeringen en het  
heffen en innen van premies en bijdragen daarvoor.
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Artikel 5.7. Gegevensverstrekking door het UWV en de SVB aan 
binnenlandse bestuursorganen

Het UWV en de SVB zijn bevoegd uit eigen beweging en verplicht op 
verzoek uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administraties 
kosteloos te verstrekken:

a. Aan de Belastingdienst de gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
heffing of invordering van enige rijksbelasting, van premies sociale 
verzekeringen als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en c, van de Wfsv 
en van de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in de ZVW;

b. Aan de zorgverzekeraars, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, en  het 
Zorginstituut, de zorgautoriteit, Wlzuitvoerders en het het CAK, bedoeld 
in de Wet langdurige zorg de gegevens voor zover die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg; 

c. Aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel, 
voor zover het betreft het onderwijs of onderzoek op het gebied van 
de landbouw, de natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister 
van Economische Zaken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van bij of krachtens een onderwijswet aan hen opgedragen 
taken, alsmede aan Onze Minister de gegevens die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de Wet inburgering;

d. Aan de Pensioen en Uitkeringsraad, bedoeld in de Wet uitvoering 
wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die wet;

e. Aan de raden voor de kinderbescherming de gegevens die noodzakelijk 
zijn voor een goede uitoefening van hun taak of van hun bevoegdheden 
op grond van één van de bepalingen van de titels 9, 10, 13, 14, 15 en 17 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

f. Aan de Kamer van Koophandel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering 
van hoofdstuk 3 van de Handelsregisterwet 2007 opgedragen taken;

g. Aan Onze Minister van Veiligheid en Justitie de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en 
vrijheidsbenemende maatregelen.

Artikel 5.8. Gegevensverstrekking door de SVB

De SVB is bevoegd op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid 
gevoerde administratie kosteloos aan de Stichting Administratie 
Indonesische Pensioenen de gegevens te verstrekken die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de Wet houdende vaststelling regeling 
ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van 
pensioenaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië en 
overeenkomstige wet en regelgeving.
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Artikel 5.9. Gegevensverstrekking door de UWV

1. Het UWV is bevoegd uit eigen beweging en verplicht op verzoek uit de onder 
zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties kosteloos te verstrekken: 
a. Aan het Vervangingsfonds, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van 

het Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds, de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taak op grond van de 
Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en 
de Wet op de expertisecentra;

b. Aan het Participatiefonds, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het 
Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds, de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taak op grond van de 
Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en 
de Wet op de expertisecentra;

c. Aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
de  gegevens die noodzakelijk zijn voor de bekostiging van 
onderwijsinstellingen;

d. Aan de Sociaal Economische Raad de gegevens die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van bij of krachtens enige wet aan die Raad 
opgedragen taken;

e. Vervallen;
f. Aan colleges van burgemeester en wethouders de gegevens die 

noodzakelijk zijn ten behoeve van de registratie van gegevens, 
bedoeld in artikel 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 
8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van 
de Wet op de expertisecentra in verband met de doorverwijzing van 
voortijdige schoolverlaters naar onderwijs of arbeidsmarkt; 

g. Aan colleges van burgemeester en wethouders de gegevens 
die noodzakelijk zijn voor het verlenen van kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 255 van de 
Gemeentewet, en aan de dagelijkse besturen van de waterschappen 
de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van 
kwijtschelding van waterschapsbelastingen, bedoeld in artikel 144 
van de Waterschapswet;

h. Aan Onze Minister van Economische Zaken, de gegevens 
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de S&O
afdrachtvermindering, bedoeld in hoofdstuk VIII van de 
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen;

i. Aan een college van burgemeester en wethouders, adresgegevens, 
waaronder adresgegevens die worden verwerkt voor de doelen, 
genoemd in artikel 33, tweede lid, onderdelen a, b, en c van 
de Wet SUWI, die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen.
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2. Het UWV is bij de verwerking van gegevens voor de uitvoering van 
de taak, die krachtens de Wet arbeid vreemdelingen aan het UWV is 
opgedragen, bevoegd uit eigen beweging en verplicht op verzoek aan 
colleges van burgemeester en wethouders gegevens te verstrekken 
die noodzakelijk zijn in verband met de taken die voortvloeien uit de  
Huisvestingswet 2014 en de Woningwet.

3. Het UWV is verplicht op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid 
gevoerde administraties kosteloos te verstrekken aan een deurwaarder 
die gerechtigd is tegen een schuldenaar executoriaal beslag onder 
derden te leggen de gegevens die ten behoeve van het leggen van dit 
beslag noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de identiteit van degene 
die periodieke betalingen aan de schuldenaar verricht.

4. Het UWV is verplicht op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid 
gevoerde administratie kosteloos te verstrekken aan Onze Minister en de 
colleges van burgemeester en wethouders de gegevens van personen  
die werknemer zijn van een houder van een kinderopvangvoorziening 
of  peuterspeelzaal die noodzakelijk zijn voor het toezicht op de naleving  
van de kwaliteitseisen, bedoeld in hoofdstuk 1, afdeling 3, paragraaf 2 
en in hoofdstuk 2, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen die deze wet aan de exploitatie van 
kinderopvangvoorzieningen of peuterspeelzalen stelt.

5. In verband met het systematisch verstrekken van gegevens als bedoeld 
in artikel 5.11 kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden 
gesteld omtrent de wijze waarop en de vorm waarin de adresgegevens, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, verstrekt worden. 

Artikel 5.10. Gegevensverwerking burgemeester en wethouders met 
betrekking tot voortijdige schoolverlaters

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd gegevens 
die worden verwerkt voor de uitvoering van taken die krachtens de 
Participatiewet aan het college van burgemeester en wethouders zijn 
opgedragen, verder te verwerken ten behoeve van de registratie van 
gegevens, bedoeld in artikel 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, 
artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b 
van de Wet op de expertisecentra, voor zover dat noodzakelijk is voor de 
doorverwijzing van voortijdige schoolverlaters naar onderwijs of arbeidsmarkt.

Artikel 5.11. Systematische gegevensverstrekking buiten SUWI-domein

Het UWV en de SVB verstrekken in de in de artikelen 5.7 en 5.9 vermelde 
gevallen slechts systematisch gegevens, niet zijnde persoonsgegevens als  
bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij het 
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betreft persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid die noodzakelijk 
zijn voor reintegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden 
in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 21, eerste 
lid, onderdeel f, van die wet, indien met de desbetreffende bestuursorganen 
overeenstemming is bereikt over in ieder geval de systematisch te 
verstrekken gegevens, alsmede de omstandigheid waaronder, de regelmaat 
waarmee en de wijze waarop die verstrekking plaatsvindt. 

§ 5.4 – GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Artikel 5.12. Gegevensverstrekking door het UWV aan derden

1. Het UWV is bevoegd op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid 
gevoerde administraties aan instanties als bedoeld in artikel 73, eerste 
en tweede lid, en aan derden als bedoeld in artikel 73a, tweede lid, van 
de Wet SUWI, de volgende van de Belastingdienst afkomstige gegevens 
te verstrekken:
a. Persoonsgegevens van de werknemer: adresgegevens, namen, 

burgerservicenummer, geboortedatum en geslacht;
b. Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: indicatie verzekerd en 

premies voor de werknemersverzekeringen;
c. Gegevens over de inkomstenverhouding: soort inkomsten

verhouding, aard arbeidsverhouding, datum begin en einde van  
inkomstenverhouding, risicopremiegroep, sector, contract (on)
bepaalde tijd, fase indeling Flexibiliteit en Zekerheid, collectieve 
arbeidsovereenkomst, reden einde dienstbetrekking van een flexwerker;

d. Loongerelateerde gegevens: aantal SVdagen, aantal verloonde uren, 
loon SV, (opgebouwd recht) vakantiebijslag, indicatie aanvulling op 
uitkering, indicatie vakantiebonnen toegepast;

2. Gegevens over de werkgever: naam, loonheffingennummer, het fi-
nummer of een aan een onderneming of rechtspersoon toegekend 
uniek nummer waarmee een onderneming of rechtspersoon in het 
handelsregister is opgenomen, rechtsvorm, risicopremiegroep, sector, 
voortzettingsrelatie, datum oprichting, datum ontbinding, statutaire zetel, 
eigenrisicodragerschap, premiepercentage individueel, faillissement of 
surseance en gemoedsbezwaardheid.

3. De in artikel 73a, tweede lid, van de Wet SUWI bedoelde derden 
zijn:  deskundigen en instellingen die in het kader van de uitoefening 
van beroep of bedrijf taken uitvoeren of diensten verrichten ter 
ondersteuning van administraties of het verrichten van keuringen.
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4. Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit artikel worden kosten 
in rekening gebracht. Bij ministeriële regeling worden hiervoor nadere 
regels gesteld.

Artikel 5.13. Gegevensverstrekking door het UWV ten behoeve van 
verzekeringen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid

1. Het UWV is bevoegd uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde 
administraties op verzoek van een werkgever als bedoeld in artikel 73, 
derde lid, onderdeel a, van de Wet SUWI, aan die werkgever in verband 
met het aangaan of beëindigen van overeenkomsten tot verzekering 
van de risico’s van het eigenrisicodrager zijn of van betaling van 
premie als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 5, van de Wfsv kosteloos 
gegevens te verstrekken, mede afkomstig van de Belastingdienst, 
over WGAuitkeringen verstrekt aan werknemers, met vermelding van 
aanvangsdatum en vermoedelijke einddatum, BSNnummer en naam 
van de werknemer, op grond waarvan die werkgever de lasten van 
uitkeringen ingevolge de Werkhervattingsregeling op grond van de Wet 
WIA kan bepalen die aan de werkgever worden doorbelast op grond van 
de Wfsv dan wel de Wet WIA.

2. Het UWV is bevoegd op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid 
gevoerde administraties aan een financiële onderneming als bedoeld in 
artikel 73, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI:
a. Kosteloos te verstrekken gegevens als bedoeld in artikel 5.12, eerste 

lid, onderdelen a, b, c en d , afkomstig van de rijksbelastingdienst, 
en gegevens van de werknemer, die een WGAuitkering op grond 
van de Wet WIA ontvangt, omtrent het dagloon dat aan de uitkering 
ten grondslag ligt, de mate van arbeidsongeschiktheid uitgedrukt in 
het arbeidsongeschiktheidspercentage, en de duur van uitkering in 
verband met de uitvoering van de overeenkomsten met werkgevers 
tot verzekering van het risico van het betalen van premie voor de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering op grond van de Wfsv en van de 
betalingen als gevolg van het eigenrisicodragen, bedoeld in artikel 
40, eerste lid, onderdeel b, van de Wfsv;

b. Gegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, 
onderdelen a, b, c en d, afkomstig van de rijksbelastingdienst, in 
verband met de uitvoering van de overeenkomsten met werkgevers 
tot verzekering van het risico van het betalen van loon in geval van 
ziekte en van de betaling van ziekengeld, bedoeld in artikel 40, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv.
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Artikel 5.14. Verstrekking van gegevens door het UWV aan financiële 
ondernemingen

1. UWV verstrekt aan financiële ondernemingen, bedoeld in artikel 73,  
derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI, met inachtneming van het 
derde lid, kosteloos de volgende gegevens die het UWV verwerkt in 
de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties, die mede 
afkomstig zijn van de Belastingdienst, die noodzakelijk zijn voor het 
vervaardigen van de  statistieken ten behoeve van de uitvoering van 
overeenkomsten als bedoeld in artikel 73, derde lid, onderdeel b, van de 
Wet SUWI:
a. Per persoon, die in een kalenderjaar een nieuwe uitkering Wet WIA 

heeft ontvangen, een lopende uitkering ontvangt dan wel van wie de 
WIAuitkering is beëindigd of afgewezen: geslacht, leeftijd, sector 
als bedoeld in artikel 95 van de Wfsv, bedrag grondslag of dagloon, 
ingangsdatum (vervolg)uitkering, uitkeringspercentage Wet WIA, 
code verzekerd Wet WIA (soort dienstverband), benutting van de 
verdiencapaciteit, soort recht Wet WIA (WIAklasse, en WGA of IVA), 
datum eerste ziektedag, werkgever eigenrisicodrager of publiek 
verzekerd, datum einde uitkering en reden beëindiging, jaarmaand 
afhandeling claimbeoordeling;

b. Per werknemer naar kalenderjaar: loonaangiftetijdvak, geslacht, 
leeftijd, sector als bedoeld in artikel 95 van de Wfsv, code 
bepaald/onbepaald, code oproepkracht, code uitzendkracht, 
SVjaarloon, werkgever  eigenrisicodrager of publiek verzekerd, 
met dien verstande dat de gegevens uitsluitend gebruikt mogen 
worden voor het vervaardigen van statistieken met betrekking tot 
het verzekeringsproduct inzake het arbeidsongeschiktheids of 
ziekterisico van werknemers en dat de gegevens niet verrijkt 
mogen worden met gegevens over afzonderlijke personen en 
rechtspersonen uit andere bronnen.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden ontdaan van unieke 
persoonsidentificerende gegevens.

3. Het UWV verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan de door 
het Verbond van Verzekeraars namens de financiële ondernemingen 
aangewezen bewerker in de zin van artikel 1, aanhef en onderdeel e, van 
de Wet bescherming persoonsgegevens belast met de verwerking van 
gegevens voor statistische doeleinden.

4. De door de bewerker vervaardigde statistieken, bedoeld in het eerste 
lid, worden om niet ter beschikking gesteld aan Onze Minister en aan De 
Nederlandsche Bank N.V.
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Artikel 5.15. Gegevensverstrekking door de SVB en het UWV aan 
instanties, bedoeld in de artikel 73, eerste lid en tweede lid, en 73a

1. De SVB en het UWV zijn bevoegd op verzoek uit de onder hun 
verantwoordelijkheid gevoerde administraties aan instanties, genoemd 
in artikel 73, eerste en tweede lid, van de Wet SUWI, en derden, bedoeld 
in artikel 5.12, tweede lid, persoonsgegevens, gegevens over de  
uitkeringsverhouding en over opleiding en werkervaring te verstrekken

2. De in het eerste lid bedoelde gegevens, niet zijnde persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens, 
kunnen door de SVB en het UWV systematisch worden verstrekt aan 
de instanties, genoemd in artikel 73, eerste en tweede lid, indien met 
de desbetreffende instantie overeenstemming is bereikt over de te 
verstrekken gegevens, de omstandigheden waaronder, de regelmaat 
waarmee en de wijze waarop die verstrekking plaatsvindt, vast te leggen 
in een besluit, dat op adequate wijze wordt bekendgemaakt.

3. De bevoegdheid op grond van het eerste lid geldt ook voor het UWV 
voor het verstrekken van andere gegevens dan bedoeld in artikel 5.12, 
die door het UWV worden verwerkt op grond van artikel 33a van de Wet 
SUWI.

4. Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke gegevens op grond van het 
derde lid worden verstrekt.

5. Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit artikel worden kosten 
in rekening gebracht. Bij ministeriële regeling worden hiervoor nadere 
regels gesteld. 
 

§ 5.5 – GEGEVENSUITWISSELING TEN BEHOEVE VAN RE-
INTEGRATIE

Artikel 5.16. Gegevensverstrekking door eigenrisicodragers aan 
gemeenten

Eigenrisicodragers, die het risico dragen van de betaling van uitkeringen aan 
personen, ten aanzien van wie op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel 
a, van de Participatiewet een verantwoordelijkheid bestaat, verstrekken 
op verzoek aan colleges van burgemeester en wethouders opgaven en 
inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 7, eerste 
lid,onderdeel a, van de Participatiewet ten aanzien van die personen.
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Artikel 5.17. Gegevensverstrekking in verband met re-integratietaak 
overheidswerkgevers

1. Het UWV verstrekt uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde 
administraties aan overheidswerkgevers als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel i, van de WW, kosteloos de gegevens die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 72a van de WW.

2. Het UWV verstrekt uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde 
administraties aan het Participatiefonds, bedoeld in artikel 1, onderdeel 
f, van het Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds, kosteloos 
de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak 
van het participatiefonds waarborgen te bieden voor de kosten van 
werkloosheidsuitkeringen, voorzover die taak samenhangt met de 
uitvoering van artikel 72a van de WW.

3. Een overheidswerkgever of het Participatiefonds, bedoeld in het tweede 
lid, kan het UWV op verzoek of uit eigen beweging kennis geven van 
het gegronde vermoeden dat een persoon van wie de inschakeling in de 
arbeid wordt bevorderd, onvoldoende medewerking verleent aan deze 
werkzaamheden, voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
WW door het UWV.

Artikel 5.18. Gegevensverstrekking aan re-integratiebedrijven

1. De gegevens die het UWV op grond van artikel 73, negende lid, 
bevoegd is te verstrekken betreffen gegevens omtrent naam, adres, 
telefoonnummer, postcode, woonplaats, opleiding en werkervaring.

2. Bij het verstrekken van gegevens door het UWV op grond van artikel 73, 
achtste en negende lid, aan reintegratiebedrijven worden geen kosten 
in rekening gebracht. 
 

§ 5.6 – ELECTRONISCHE VOORZIENINGEN

Artikel 5.19. Functie electronische voorzieningen

Ten behoeve van de gegevensverwerking, bedoeld in artikel 62 van de Wet 
SUWI, worden de elektronische voorzieningen in ieder geval benut:

a. Om de gebruikers en derde partijen te faciliteren bij de raadpleging 
en aanlevering van de gegevens met het oog op eenmalige 
gegevensuitvraag en de inrichting van hun administraties daarbij;

b. Voor eenduidige informatieverstrekking aan de betrokkene op wie de 
gegevens betrekking hebben door gebruikers.
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Artikel 5.20. Gegevensregister SUWI

Bij ministeriële regeling wordt in het Gegevensregister SUWI bepaald:

a. Dat gegevens met behulp van de elektronische voorzieningen worden 
uitgewisseld;

b. Welke soort gegevens en documenten het daarbij betreft;
c. Wie de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming 

persoonsgegevens;
d. Welke gegevens aan de betrokkene op wie de gegevens betrekking 

hebben worden gepresenteerd en op welke wijze.

Artikel 5.21. Inrichting en beheer

1. Het UWV voert ten behoeve van de gezamenlijke zorg voor de 
instandhouding van de elektronische voorzieningen de volgende 
beheertaken uit:
a. De inrichting van een centrale elektronische voorziening;
b. De inrichting van een gemeenschappelijke faciliteit voor de 

toegangsbeveiliging;
c. De ondersteuning van de gebruikers bij het beheer en gebruik van de 

central elektronische voorzieningen;
d. Het, na overleg met de gebruikers, doen van voorstellen aan Onze 

Minister over de wijziging van de ministeriële regelingen op grond 
van deze paragraaf.

2. Het UWV belast een afzonderlijk en herkenbaar organisatieonderdeel 
met de taken, bedoeld in het eerste lid.

3. De gebruikers zorgen, ten behoeve van het beheer en gebruik van 
onderdelen van de elektronische voorzieningen, voor de inrichting van 
een decentrale elektronische voorziening en de aansluiting daarvan 
op de centrale elektronische voorziening, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a.

4. Bij ministeriële regeling worden, in de vorm van het Stelselontwerp 
gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI, regels gesteld over de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan het eerste en derde lid.

Artikel 5.22. Beveiliging

1. De gebruikers dragen op uniforme wijze zorg voor de beveiliging van de 
gegevensverwerking door middel van de elektronische voorzieningen 
tegen inbreuken op de beschikbaarheid, de integriteit en de 
vertrouwelijkheid.

2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over deze beveiliging.
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Artikel 5.23. Gebruik elektronische voorzieningen voor 
gegevensuitwisseling met derden, niet SUWI-partijen

1. De elektronische voorzieningen worden tevens gebruikt voor de 
verwerking van gegevens als bedoeld in artikel 62, tweede lid, tweede 
zin, van de Wet SUWI indien er een overeenkomst is gesloten tussen 
één van de gebruikers, voor zover die tot de gegevensverstrekking 
of het opvragen van de gegevens bevoegd is, en een derde partij. 
De overeenkomst heeft in ieder geval betrekking op de gegevens die 
worden verstrekt en de stelselmatigheid van de verstrekking.

2. In geval één van de partijen bij een overeenkomst als bedoeld in het 
eerste lid een college van burgemeester en wethouders is treedt het 
Inlichtingenbureau namens het betrokken college van burgemeester en 
wethouders als partij op, indien het de verwerking van gegevens betreft, 
bedoeld in artikel 5.24.

3. Op de gegevensverstrekking, bedoeld in dit artikel, is artikel 5.20 van 
overeenkomstige toepassing.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de 
overeenkomst, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5.23a. Gebruik elektronische voorzieningen voor justitiële 
gegevens

1. Op het verwerken van de justitiële gegevens die het UWV, de SVB en 
de colleges van burgemeester en wethouders op grond van artikel 13a 
van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens ontvangen voor 
het nemen van een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete ter 
uitvoering van de in artikel 13a, tweede lid, van dat Besluit genoemde 
wetten, zijn de elektronische voorzieningen, bedoeld in artikel 62, 
tweede lid, van de Wet SUWI van toepassing.

2. Artikel 5.20 is van overeenkomstige toepassing, waarbij voorts regels 
worden gesteld voor de bewaartermijnen van de gegevens, bedoeld in 
het eerste lid. 
 

§ 5.7 – INLICHTINGENBUREAU

Artikel 5.24. Bewerker

1. Het Inlichtingenbureau is bewerker in de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens voor het verwerken van gegevens die bij of 
krachtens enige wet door tussenkomst van het Inlichtingenbureau aan 
of door colleges van burgemeester en wethouders worden verstrekt, 
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voor zover artikel 62 van de Wet SUWI van toepassing is, en voor 
het verwerken van de gegevens noodzakelijk voor het verlenen van 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 255 
van de Gemeentewet, die door het UWV, de Dienst wegverkeer of de 
Belastingdienst op grond van  enig wettelijk voorschrift worden verstrekt 
aan colleges van burgemeester en wethouders.

2. Het eerste lid is van toepassing op het verwerken van de justitiële 
gegevens, die aan de colleges van burgemeester en wethouders worden 
verstrekt op grond van artikel 13a, tweede lid, onderdelen l, m en n, 
van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens met het oog op 
het nemen van een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete op 
grond van de wetten, genoemd in die onderdelen.

3. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke gegevens door het 
Inlichtingenbureau worden verwerkt en onder welke voorwaarden het 
Inlichtingenbureau als bewerker voor colleges van burgemeester en 
wethouders optreedt.

Artikel 5.25. Rijksbijdrage, begroting, jaarplan, budget, jaarverslag, 
jaarrekening en accountantsverklaring

1. De kosten van het Inlichtingenbureau (lees: Inlichtingenbureau) voor de 
uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 5.24, eerste lid, komen ten 
laste van de daartoe door Onze Minister toegekende rijksbijdrage.

2. Het Inlichtingenbureau stelt hiertoe elk jaar een begroting en een 
jaarplan voor het komende kalenderjaar vast en biedt deze vóór een 
door Onze Minister vast te stellen datum aan hem aan.

3. Onze Minister stelt jaarlijks vóór 1 december het budget voor de 
uitvoerings kosten van het Inlichtingenbureau voor het eerstvolgende 
kalenderjaar vast. Hij kan besluiten dit budget te wijzigen. Het 
Inlichtingenbureau gaat met betrekking tot de uitvoering van zijn wettelijke 
taken geen verplichtingen aan en doet geen uitgaven die leiden tot een 
overschrijding van het vastgestelde budget. Wanneer het budget niet 
is vastgesteld vóór 1 januari van het kalenderjaar waarop de begroting 
betrekking heeft, is het Inlichtingenbureau bevoegd, teneinde zijn 
activiteiten gaande te houden, te beschikken over ten hoogste een derde 
gedeelte van het budget dat laatstelijk voor een geheel jaar is vastgesteld. 
Onze Minister kan besluiten dat het Inlichtingenbureau in een geval 
als bedoeld in de vorige zin, kan beschikken over meer dan een derde 
gedeelte van het budget dat laatstelijk voor een geheel jaar is vastgesteld.

4. Het Inlichtingenbureau stelt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening 
op en biedt deze vóór 15 maart van het kalenderjaar volgend op het 
jaar waarop deze betrekking hebben aan Onze Minister aan. Het  
Inlichtingenbureau beschrijft in zijn jaarverslag de taakuitoefening, het 
gevoerde beleid en de doelmatigheid van de uitvoering van de taken, 
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bedoeld in artikel 5.24, eerste lid, in het afgelopen jaar en legt in zijn 
jaarrekening rekening en verantwoording af over het financieel beheer, 
alsmede over de rechtmatigheid van genoemde taken in het verstreken 
boekjaar. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent 
de getrouwheid, afgegeven door een door het Inlichtingenbureau 
aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring heeft mede betrekking op 
de rechtmatige besteding van de middelen door het Inlichtingenbureau. 
De accountant voegt bij de verklaring tevens een verslag van zijn 
bevindingen over de vraag of het beheer en de organisatie van het 
Inlichtingenbureau voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud en 
de indiening van de begroting en ontwerpen daarvan, het jaarplan, tussen
tijdse verslagen, het jaarverslag, de jaarrekening, de verklaring, bedoeld in 
het vierde lid, en het aan die verklaring ten grondslag liggende onderzoek.

6. Onze Minister betaalt maandelijks op of omstreeks de vijftiende dag van 
de maand een periodiek voorschot ter hoogte van 1/12de deel van het 
budget, bedoeld in het derde lid. Onze Minister kan na overleg met het 
Inlichtingenbureau van het in de voorgaande zin bedoeld bedrag afwijken. 

HOOFDSTUK 5A – ASYRI

Artikel 5a.1. Voorwaarden inzet SyRI

1. Indien het verzoek van het samenwerkingsverband voldoet aan de 
voorwaarden, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid, en uit de in 
het zesde lid bedoelde prioritering blijkt dat er voldoende capaciteit 
beschikbaar is voor de koppeling, bedoeld in artikel 5a.2, en de analyse, 
bedoeld in artikel 5a.3, verwerkt Onze Minister de gegevens, bedoeld in 
artikel 64, tweede lid, van de Wet SUWI in SyRI.

2. Uit het verzoek blijkt in ieder geval:
a. Met welke bestuursorganen en personen in het kader van artikel 64, 

eerste lid, van de Wet SUWI ten behoeve van het SyRIproject wordt 
samengewerkt, wat de concrete doelstelling van de samenwerking 
is, hoe de samenwerking is georganiseerd en vormgegeven, en de 
beoogde aanvangsdatum en de duur van het SyRIproject;

b. Welke concrete gegevens door de bestuursorganen en personen  
van het samenwerkingsverband zullen worden aangeleverd;

c. De beoogde wijze van terugkoppeling van de risicomeldingen door  
Onze Minister, en

d. Op welke indicatoren en welk risicomodel het verzoek betrekking heeft.
3. Voor verwerking in SyRI komen uitsluitend een of meer van de volgende 

categorieën gegevens in aanmerking:
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a. Arbeidsgegevens, zijnde gegevens waarmee een door een persoon 
verrichte werkzaamheden vastgesteld kunnen worden;

b. Gegevens inzake bestuursrechtelijke maatregelen en sancties, 
zijnde gegevens waaruit blijkt dat een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon een bestuursrechtelijke boete opgelegd heeft 
gekregen dan wel dat een andere bestuursrechtelijke maatregel is 
getroffen;

c. Fiscale gegevens, zijnde gegevens waarmee de fiscale 
verplichtingen van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen 
worden vastgesteld;

d. Gegevens roerende en onroerende goederen, zijnde gegevens 
waarmee het bezit en het gebruik van bepaalde goederen door een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen worden vastgesteld;

e. Gegevens over uitsluitingsgronden van bijstand of uitkeringen, zijnde 
gegevens waaruit blijkt dat een persoon niet in aanmerking komt 
voor een uitkering;

f. Handelsgegevens, zijnde gegevens waarmee de aard en 
werkzaamheden van een rechtspersoon kunnen worden vastgesteld;

g. Huisvestingsgegevens, zijnde gegevens waarmee de 
(daadwerkelijke) verblijfs of vestigingsplaats van een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon kunnen worden vastgesteld;

h. Identificerende gegevens, zijnde bij een natuurlijk persoon: 
naam, adres, woonplaats, postadres, geboortedatum, geslacht 
en administratieve kenmerken en bij een rechtspersoon: naam, 
adres, postadres, rechtsvorm, vestigingsplaats en administratieve 
kenmerken;

i. Inburgeringsgegevens, zijnde gegevens waarmee kan worden 
vastgesteld of aan een persoon inburgeringsverplichtingen zijn 
opgelegd;

j. Nalevingsgegevens, zijnde gegevens waarmee de nalevingshistorie 
van wet en regelgeving van een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
kan worden vastgelegd;

k. Onderwijsgegevens, zijnde gegevens waarmee de financiële 
ondersteuning ten behoeve van de bekostiging van onderwijs kan 
worden vastgesteld;

l. Pensioengegevens, zijnde gegevens waarmee de pensioenrechten 
kunnen worden vastgesteld;

m. Reintegratiegegevens, zijnde uitsluitend de gegevens waarmee kan 
worden vastgesteld of aan een persoon reintegratieverplichtingen zijn 

n. Opgelegd en of deze worden nageleefd;
o. Schuldenlastgegevens, zijnde gegevens waarmee de eventuele 

schulden van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen 
worden vastgesteld;

p. Uitkerings, toeslagen en subsidiegegevens, zijnde gegevens 
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waarmee de financiële ondersteuning van een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon kan worden vastgesteld;

q. Vergunningen en ontheffingen, zijnde gegevens waarmee kan 
worden bepaald voor welke activiteiten een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon toestemming heeft gevraagd of verkregen;

r. Zorgverzekeringsgegevens, zijnde uitsluitend de gegevens waarmee 
kan worden vastgesteld of een persoon is verzekerd voor de 
Zorgverzekeringswet.

4.  Voorts blijkt uit het verzoek, dat ieder van de bestuursorganen en 
personen, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet:
a. Met het verzoek instemt;
b. De voorgenomen bestandslevering heeft getoetst aan de gegevens 

die nodig zijn voor de risico analyses, ten behoeve van het doel van 
het SyRIproject, waaronder het doel in artikel 64, eerste lid, van de 
Wet SUWI;

c. Heeft onderbouwd dat een mogelijke aantasting van de belangen 
van de natuurlijke personen of rechtspersonen op wie de verwerking 
van gegevens betrekking heeft niet onevenredig is in verhouding tot 
het doel dat met de inzet van SyRI wordt beoogd;

d. Alleen die gegevens verstrekt, die voor de risicoanalyses, bedoeld in 
artikel 65, eerste lid, van de Wet SUWI nodig zijn, en

e. In redelijkheid geen minder ingrijpende wijze voor de betrokken 
personen of rechtspersonen kan hanteren om het doel dat met de 
inzet van SyRI wordt beoogd, te bereiken.

5.  Voor zover een bestuursorgaan dat of een persoon die deel uitmaakt van 
een samenwerkingsverband voor een SyRIproject niet beschikt over de 
noodzakelijke gegevens, bedoeld in artikel 64, tweede lid, van de Wet 
SUWI is het vierde lid, onderdelen b tot en met e, niet van toepassing.

6.  Onze Minister stelt een prioritering van de analysecapaciteit voor SyRI 
vast.

7.  Onze Minister stelt een of meer risicomodellen vast.
8.  Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over 

de wijze waarop het verzoek door het samenwerkingsverband wordt 
opgesteld en ingediend en de inhoud van dit verzoek.

Artikel 5a.2. Koppeling door bewerker

1. Indien het verzoek voldoet aan artikel 5a.1, tweede tot en met vierde 
lid, worden de gegevens overeenkomstig artikel 65, eerste lid, van de 
Wet SUWI verwerkt, nadat het samenwerkingsverband de noodzakelijke 
bestanden kosteloos en voldoende beveiligd aan de bewerker heeft 
aangeleverd.

2. Als bewerker voor de koppeling van de bestanden in SyRI wordt de 
Stichting Inlichtingenbureau aangewezen.



YER Kenniscentrum 253

3. De bewerker verricht achtereenvolgens de volgende activiteiten ten  
behoeve van het SyRIproject:
a. Hij brengt de door het samenwerkingsverband aangeleverde 

bestanden die ten behoeve van de uitvoering van het risicomodel 
noodzakelijk zijn samen;

b. Hij creëert bestanden met versleutelde persoons en 
bedrijfsgegevens, zodanig dat deze voor anderen niet meer tot 
natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbaar zijn;

c. Hij creëert een afzonderlijk bestand met de sleutels voor de  
ontsleuteling van de versleutelde gegevens, bedoeld in onderdeel b;

d. Hij maakt de bestanden gereed voor koppeling;
e. Hij neemt de gegevens op in SyRI door het koppelen van de 

bestanden, bedoeld in onderdeel b, overeenkomstig het risicomodel;
f. Hij ontsleutelt alleen die gegevens die op basis van de resultaten van 

de koppeling van de bestanden duiden op een verhoogd risico op 
onregelmatigheden als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet 
SUWI en legt daar een bestand van aan;

g. Hij verstrekt het bestand, bedoeld in onderdeel f, aan Onze Minister.
4.  De bewerker vernietigt de in het kader van het SyRIproject aan 

hem verstrekte bestanden, de door hem bewerkte bestanden en de 
bestanden, bedoeld in het derde lid, onderdeel c, binnen vier weken 
nadat het bestand, bedoeld in het derde lid, onderdeel g, aan Onze 
Minister is verstrekt.

Artikel 5a.3. Analyse resultaten

1. Onze Minister analyseert de verstrekte gegevens, bedoeld in artikel 5a.2, 
derde lid, onderdeel g, en bepaalt in welke gevallen deze leiden tot een 
risicomelding.

2. Onze Minister verstrekt aan de betreffende bestuursorganen en personen van 
het samenwerkingsverband de in aanmerking komende risicomeldingen die 
noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van hun  wettelijke taak.

3. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon geen onderwerp is van 
een risicomelding worden zijn of haar gegevens binnen vier weken na 
afronding van de analyse, bedoeld in het eerste lid, door Onze Minister 
vernietigd.

4. De terugkoppeling, bedoeld in artikel 65, zesde lid, van de Wet SUWI 
vindt plaats binnen twintig maanden te rekenen vanaf de aanvang van 
het SyRIproject.

5. Onverminderd de regels krachtens artikel 5a.5, vernietigt Onze Minister 
na de terugkoppeling, bedoeld in artikel 65, zesde lid, van de Wet 
SUWI, maar in ieder geval uiterlijk twee jaar nadat het SyRIproject is 
aangevangen, alle in het kader van dat project verkregen gegevens, 
waaronder de via de terugkoppeling verkregen gegevens.
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Artikel 5a.4. Aanvang en einde SyRI-project

1. Onze Minister bepaalt de aanvangsdatum van het SyRIproject indien 
het verzoek aan artikel 5a.1, eerste lid, voldoet. Hiervan doet hij 
mededeling in de Staatscourant.

2. Het SyRIproject eindigt zodra de terugkoppelingen, bedoeld in artikel 
65, zesde lid, van de Wet SUWI bij Onze Minister zijn ingediend of Onze 
Minister hiertoe besluit.

Artikel 5a.5. Register risicomeldingen

1. Er is een register risicomeldingen waarin gegevens over risicomeldingen 
worden verwerkt teneinde projectdeelnemers en bestuursorganen te 
informeren over de risicomeldingen die zijn verstrekt en om subjecten 
van risicomeldingen op aanvraag te informeren of zijn gegevens in het 
register zijn opgenomen.

2. Onze Minister is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens voor de verwerking van gegevens in het register 
risicomeldingen.

3. De gegevens uit het register risicomeldingen die noodzakelijk zijn 
voor de in het eerste lid genoemde doeleinden, worden verstrekt aan 
projectdeelnemers en subjecten van projecten.

4. Gelet op het bepaalde in het eerste lid worden subjecten niet na afloop 
van het onderzoek afzonderlijk geïnformeerd over de risicomeldingen die 
in het register worden verwerkt.

5. Indien een risicomelding wordt gedaan, worden de gegevens over de 
risicomelding direct opgenomen in het register risicomeldingen. De 
gegevens over de risicomeldingen worden bewaard tot twee jaren nadat 
de risicomelding in het register risicomeldingen is opgenomen.

Artikel 5a.6. Evualuatie 

1. Met inachtneming van de bewaartermijnen, bedoeld in artikel 65, 
vijfde lid, van de Wet SUWI evalueert Onze Minister het voor het 
SyRIproject gehanteerde risicomodel aan de hand van de ontvangen 
terugkoppelingen, bedoeld in artikel 65, zesde lid, van de Wet SUWI.

2. De terugkoppeling vindt op de volgende onderdelen plaats: 
a. Voor zover beschikbaar: de resultaten van de risicomeldingen;
b. De bruikbaarheid van de risicomeldingen;
c. Indien een of meer risicomeldingen niet tot vervolgacties hebben 

geleid: de redenen hiervan.
3.  Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de 

terugkoppeling van de resultaten van de risicomeldingen, bedoeld in artikel 
65, zesde lid, van de Wet SUWI, en de evaluatie, bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 5a.7. Proces-verbaal vernietiging

1. De bewerker respectievelijk Onze Minister stelt bij vernietiging van 
gegevens als bedoeld in artikel 5a.2, vierde lid, respectievelijk artikel 
5a.3, derde en vijfde lid, en artikel 5a.5, vijfde lid, ter zake een proces
verbaal van vernietiging op waarin staat op welke wijze de gegevens zijn 
vernietigd alsmede de datum waarop en de locatie waar de vernietiging 
heeft plaatsgevonden.

2. Het procesverbaal, bedoeld in het eerste lid, wordt door de 
bewerker respectievelijk Onze Minister ter kennisname aan het 
samenwerkingsverband verzonden. 
 

HOOFDSTUK 6 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 6.1. Wijziging wettelijke grondslag

Dit besluit berust mede op artikelen 7, zesde lid, en 67, vierde en vijfde lid 
van de Participatiewet, artikel 34, vijfde lid, van de IOAW en artikel 34, vijfde 
lid, van de IOAZ.

Artikel 6.2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering 
van de artikelen 4.7 tot en met 4.20, die in werking treden op een bij 
koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 6.3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit SUWI. 

5.1.9 BESLUIT EXTRAMURALE VRIJHEIDSBENEMING EN 
SOCIALE ZEKERHEID 

Artikel 1

Als categorieën van personen, bedoeld in de artikelen 19b, vierde 
lid, van de Ziektewet, 19a, vijfde lid, en 47b, vierde lid, van de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 44, eerste lid, onderdeel 
b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 7b, vijfde lid, 
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en 21b, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen, 2:12, tweede lid, 3:5, vijfde lid, en 3:23, vierde lid, van 
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 19, 
tiende lid, van de Werkloosheidswet, 32c, derde lid, van de Algemene 
nabestaandenwet, 13, derde lid, van de Participatiewet, 6, vierde lid, van 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers, 6, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 6, vierde lid, 
van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 8b, vijfde lid, van de 
Algemene Ouderdomswet, 2.17, derde lid, van de Wet studiefinanciering 
2000 en 2.22a, derde lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten worden aangewezen degenen, die:

a. Deelnemen aan een penitentiair programma als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet;

b. Proefverlof genieten als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de 
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;

c. Deelnemen aan een scholings en trainingsprogramma als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

d. Proefverlof genieten als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de 
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

e. Deelnemen aan het extramurale gedeelte van een programma in het kader 
van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, 
bedoeld in artikel 38m, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

f. In verband met noodzakelijke sociale verzorging en hulpverlening op 
grond van artikel 43, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet zijn 
overgebracht naar een daartoe bestemde plaats.

Artikel 1a

Dit besluit berust mede op de artikelen 13, derde lid, van de 
Participatiewet, artikel 6, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere werklozen, 8b, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 2.17, 
derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000, 1a:7, tweede lid, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 19, tiende lid, van 
de Werkloosheidswet en 2.22a, derde lid, van de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten. van de Algemene Ouderdomswet, 2.17, 
derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000, 1a:7, tweede lid, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 19, tiende lid, van 
de Werkloosheidswet en 2.22a, derde lid, van de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten.
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Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit extramurale vrijheidsbeneming en 
sociale zekerheid. 

5.1.10 BOETEBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

Artikel 1. Begrippen 

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. ANW: Algemene nabestaandenwet; 
b. AOW: Algemene Ouderdomswet; 
c. AKW: Algemene Kinderbijslagwet; 
d. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 
e. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
f. IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; 
g. RW: Remigratiewet; 
h. TW: Toeslagenwet; 
i. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
j. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; 
k. WW: Werkloosheidswet; 
l. ZW: Ziektewet; 
m. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 
n. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; 
o. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
p. Benadelingsbedrag: hetgeen hieronder wordt verstaan in de artikelen, 

genoemd in onderdeel r;
q. Bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete, bedoeld in de artikelen 27a 

van de WW, 21, van de IOW, 45a van de ZW, 29a van de WAO, 48 
van de WAZ, 2:69 en 3:40 van de Wajong, 14a van de TW, 17c van de 
AOW, 39 van de ANW, 17a van de AKW, 3:16 eerste lid, onderdeel o, 
en 3:27, eerste lid, onderdeel m, van de Wet arbeid en zorg, 91 van de 
Wet WIA, 20a van de IOAW, 20a van de IOAZ, en 18a en 47g van de 
Participatiewet en 6b van de RW;
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r. Inlichtingenverplichting: de verplichting, bedoeld in de artikelen 25 van 
de WW, 12, eerste lid, van de IOW, 31, eerste lid, en 49 van de ZW, 80 
van de WAO, 70 van de WAZ, 2:7, eerste en zevende lid, en 3:74 van de 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 12 van de 
TW, 49 van de AOW, 35 van de ANW, 15 van de AKW, 3:16, eerste lid, 
onderdeel g, en 3:27, eerste lid, onderdeel f, van de Wet arbeid en zorg, 
27 van de Wet WIA, 13, eerste lid, van de IOAW, 13, eerste lid, van de 
IOAZ, 17, eerste lid, van de Participatiewet, 30c, tweede en derde lid, 
van de Wet SUWI;

s. Waarschuwing: de waarschuwing, bedoeld in de artikelen, genoemd in 
onderdeel q;

t. Werkgever: de werkgever in de zin van de ZW; 
u. Werkgeversboete ZW/WAO: de bestuurlijke boete, bedoeld in de 

artikelen 38, derde lid, 38a, achtste lid, en 63c van de ZW en artikel 71a, 
derde en vierde lid, van de WAO zoals dit artikel luidde voor 1 april 2002. 

Artikel 2. Berekening van de bestuurlijke boete 

1. Indien als gevolg van overtreding van de inlichtingenplicht sprake is van 
een benadelingsbedrag, worden bij de vaststelling van de hoogte van de 
bestuurlijke boete de uitgangspunten in het tweede tot en met tiende lid 
in acht genomen.

2. Indien de inlichtingenverplichting opzettelijk is overtreden, 
wordt de bestuurlijke boete vastgesteld op 100 procent van het 
benadelingsbedrag.

3. Indien sprake is van grove schuld ten aanzien van de overtreding van de 
inlichtingenverplichting, wordt de bestuurlijke boete vastgesteld op 75 
procent van het benadelingsbedrag.

4. Indien geen sprake is van opzet of grove schuld ten aanzien van de 
overtreding van de inlichtingenverplichting, wordt de bestuurlijke boete 
vastgesteld op 50 procent van het benadelingsbedrag.

5. Indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid ten aanzien van de 
overtreding van de inlichtingenverplichting, wordt de bestuurlijke boete 
vastgesteld op 25 procent van het benadelingsbedrag. 

6. Bij recidive worden de percentages, genoemd in het tweede tot en met 
vijfde lid toegepast op het benadelingsbedrag vermenigvuldigd met 150 
procent van dit bedrag.

7. Indien het benadelingsbedrag, of het benadelingsbedrag bij toepassing 
van het zesde lid, hoger is van 100/75 vermenigvuldigd met het bedrag van 
de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht, wordt in afwijking van het vierde en vijfde lid, de bestuurlijke boete:
a. Indien geen sprake is van opzet of grove schuld ten aanzien van de 

overtreding van de inlichtingenverplichting, vastgesteld op 50/75 
vermenigvuldigd met het bedrag van de derde categorie;
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b. Indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid ten aanzien van 
de overtreding van de inlichtingenverplichting, vastgesteld op 25/75 
vermenigvuldigd met het bedrag van de derde categorie.

8. De percentages, genoemd in het tweede tot en met zesde lid, en de 
factoren genoemd in het zevende lid, onderdelen a en b, worden zo nodig 
verlaagd voor de vaststelling van een evenredige bestuurlijke boete. 

9. Het bestuursorgaan dient de aanwezigheid van opzet of grove schuld 
vast te stellen en te bewijzen. Het bestuursorgaan kan zich voor het 
bewijs baseren op door hem gestelde en door betrokkene niet of niet 
voldoende weerlegde vermoedens die gebaseerd zijn op feiten.

10. De stelplicht en bewijslast van feiten en omstandigheden die aanleiding 
kunnen geven voor verlaging van de bestuurlijke boete rust op 
betrokkene. Indien het bestuursorgaan op de hoogte is van bijzondere 
omstandigheden, wordt bij het opleggen van de bestuurlijke boete 
daarmee rekening gehouden.

11. Indien een overtreding van de inlichtingenverplichting niet heeft geleid 
tot een benadelingsbedrag, en niet volstaan wordt met het geven van 
een schriftelijke waarschuwing, wordt als uitgangspunt een bestuurlijke 
boete van € 150 vastgesteld, tenzij een afwijkend bedrag noodzakelijk is 
voor de vaststelling van een evenredige boete.

Artikel 2a. Criteria verwijtbaarheid 

1. Bij de bepaling van de hoogte van de bestuurlijke boete wordt de 
mate waarin de gedraging aan de betrokkene kan worden verweten 
beoordeeld naar de omstandigheden waarin betrokkene verkeerde op 
het moment dat hij de inlichtingenverplichting had moeten nakomen. 

2. Bij de beoordeling van de mate waarin de gedraging aan de betrokkene 
kan worden verweten, leiden in ieder geval de volgende criteria tot 
verminderde verwijtbaarheid: 
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 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 omstandig
heden 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;
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d. De overtreding van de inlichtingverplichting of de hoogte van het 
benadelingsbedrag is mede te wijten aan het bestuursorgaan dat 
bevoegd is de bestuurlijke boete op te leggen, of

e. Er is sprake van een samenloop van omstandigheden die elk op zich 
niet, maar in hun onderlinge samenhang beschouwd wel leiden tot 
verminderde verwijtbaarheid.

3. Bij de beoordeling van de mate waarin de gedraging aan de betrokkene 
kan worden verweten, kunnen de volgende criteria leiden tot grove schuld:
a. De betrokkene heeft bij herhaling geen of onjuiste informatie 

verstrekt, terwijl ten aanzien van deze overtredingen ten minste 
sprake is geweest van een normale verwijtbaarheid, of

b. Er is sprake van een samenloop van omstandigheden die elk op 
zich normale verwijtbaarheid opleveren, maar in hun onderlinge 
samenhang beschouwd wel leiden tot grove schuld.

4. Bij de beoordeling van de mate waarin de gedraging aan de betrokkene 
kan worden verweten, kunnen de volgende criteria leiden tot opzet:
a. Betrokkene heeft al dan niet in het kader van een 

handhavingsonderzoek, zelf aangegeven en toegegeven dat hij de 
inlichtingenverplichting niet is nagekomen om te voorkomen dat hij 
een lagere uitkering zou ontvangen of de uitkering zou verliezen;

b. Het verzwijgen van werkzaamheden of uitbreiding van de 
werkzaamheden en daarmee gemoeide inkomsten, of

c. Het verzwijgen van de gezinssamenstelling, de inkomsten van de 
gezinsleden of het bezit van vermogen of goederen van waarde.

Artikel 2aa. Waarschuwing

1. Het bestuursorgaan kan afzien van een bestuurlijke boete en volstaan 
met het geven van een schriftelijke waarschuwing indien:
a. De overtreding van de inlichtingenverplichting niet heeft geleid tot een 

benadelingsbedrag of het benadelingsbedrag niet hoger is dan € 150,–, of
b. De betrokkene wel inlichtingen heeft verstrekt, die echter onjuist 

of onvolledig waren, of heeft anderszins een wijziging van 
omstandigheden niet onverwijld gemeld, maar uit eigen beweging 
alsnog binnen een redelijke termijn 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.

2. Een redelijke termijn als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is niet langer 
dan 60 dagen nadat de inlichtingen hadden behoren te worden verstrekt.
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Artikel 2b. Niet of niet behoorlijke melding door werkgever

1. De verplichtingen, bedoeld in de artikelen 38, eerste lid en tweede lid, 
eerste zin, 38a, tweede, derde, vijfde en zesde lid, en 38b, tweede en 
derde lid, van de ZW zijn niet behoorlijk nagekomen indien:
a. De aangifte van de ongeschiktheid tot werken of de hersteldmelding 

niet tijdig is gedaan, of
b. De datum van de eerste dag van ongeschiktheid tot werken, van de 

laatste werkdag of herstel onjuist is opgegeven.
2. De verplichting, bedoeld in artikel 63c, van de ZW, is niet nagekomen indien 

de werkgever de melding dat hij zich met betrekking tot de begeleiding van 
zijn zieke werknemers niet meer laat bijstaan door een persoon als bedoeld 
in dat artikel, niet binnen 7 kalenderdagen heeft gedaan.

3. De verplichting, bedoeld in artikel 38a, zevende lid, van de ZW is niet 
behoorlijk nagekomen indien de werkgever de melding niet binnen 7 
kalenderdagen heeft gedaan.

Artikel 2c. Hoogte van de werkgeversboete bij niet of niet behoorlijke 
melding

1. De hoogte van de bestuurlijke boete, bedoeld in de artikelen 38, derde 
lid, 38a, achtste lid, en 63c van de ZW bedraagt:
a. € 70, indien de aangifte van de ongeschiktheid tot werken, de aangifte 

van de laatste werkdag, de hersteldmelding respectievelijk de melding 
zich niet meer te laten bijstaan door een persoon als bedoeld in artikel 
63c van de ZW, of de melding, bedoeld in artikel 38a, zevende lid, van 
de ZW, minder dan 7 kalenderdagen te laat is gedaan;

b. € 230, indien de aangifte van de ongeschiktheid tot werken, de 
aangifte van de laatste werkdag, de hersteldmelding respectievelijk 
de melding zich niet meer te laten bijstaan door een persoon als 
bedoeld in artikel 63c van de ZW, of de melding, bedoeld in artikel 
38a, zevende lid, van de ZW, 7 kalenderdagen of meer doch minder 
dan 28 kalenderdagen te laat is gedaan;

c. € 455, indien de aangifte van de ongeschiktheid tot werken, de 
aangifte van de laatste werkdag, de hersteldmelding respectievelijk de 
melding zich niet meer te laten bijstaan door een persoon als bedoeld 
in artikel 63c van de ZW, of de melding, bedoeld in artikel 38a, 
zevende lid, van de ZW, 28 kalenderdagen of meer te laat is gedaan;

d. € 455, indien de aangifte van de ongeschiktheid tot werken, de datum 
van de laatste werkdag, de datum van herstel respectievelijk de datum 
sedert wanneer de werkgever zich niet meer laat bijstaan door een 
persoon als bedoeld in artikel 63c van de ZW, of de melding, bedoeld 
in artikel 38a, zevende lid, van de ZW, onjuist is opgegeven.
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e. 2. De bestuurlijke boete wegens het niet nakomen van de 
verplichtingen, bedoeld in de artikelen 38, eerste lid en tweede lid, 
eerste zin, 38a, vijfde en zesde lid, en 63c van de ZW bedraagt € 455.

Artikel 2d. Werkgeversboete bij het niet indienen van en het niet 
meewerken aan het opstellen of uitvoeren van het reïntegratieplan

1. Indien de werkgever de verplichtingen, bedoeld in artikel 71a, eerste, 
tweede of derde lid, van de WAO, zoals dat artikel luidde voor 1 april 2002, 
niet of niet behoorlijk nakomt ten aanzien van de werknemer of de in dat 
artikel bedoelde verzekerde wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het 
verrichten van arbeid is gelegen voor die datum, is artikel 4 van het Besluit 
boete ZW/WAO werkgevers 2002, zoals dat luidde voor inwerkingtreding 
van dit besluit, van toepassing.

2. Indien de werkgever de verplichting, bedoeld in artikel 71a, vierde lid, van 
de WAO, zoals dat artikel luidde voor 1 april 2002, niet nakomt ten aanzien 
van de werknemer of de in dat artikel bedoelde verzekerde wiens eerste 
dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid is gelegen voor die 
datum, is artikel 5 van het Besluit boete ZW/WAO werkgevers 2002, zoals 
dat luidde voor inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.

Artikel 3. Boetebesluit socialezekerheidswetten (Vervallen).

Artikel 4. Intrekking van een besluit en vervallen van artikelen

1. Het Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz wordt 
ingetrokken.

2. Bevat wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit WIK.

Artikel 5. Overgangsrecht

1. Het Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz, het 
Boetebesluit Tica, het Boetebesluit AOW, het Boetebesluit Anw en het 
Boetebesluit AKW, zoals die luidden op de dag voorafgaande aan de 
dag van inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing op de 
niet of niet behoorlijke nakoming van de inlichtingenverplichting die 
voorafgaat aan de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

2. Indien voor de niet of niet behoorlijke nakoming van de 
inlichtingenverplichting die vooraf gaat aan de dag van inwerkingtreding 
van dit besluit, op grond van dit besluit een lagere bestuurlijke boete 
zou moeten worden opgelegd dan op grond van het Besluit tarieven 
administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz, de artikelen 7 tot en met 10 
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van het Uitvoeringsbesluit WIK, het Boetebesluit Tica, het Boetebesluit 
AOW, het Boetebesluit Anw of het Boetebesluit AKW, wordt, in afwijking 
van het eerste lid, dit besluit toegepast.

3. Het Boetebesluit socialezekerheidswetten, zoals dat luidde voor 1 
juli 2007, blijft van toepassing op de niet of niet behoorlijke nakoming 
van de inlichtingenverplichting die voorafgaat aan die datum, tenzij de 
beschikking waarbij de boete wordt opgelegd wordt genomen op of na 
die datum en sindsdien een gunstiger boete geldt.

Artikel 6. Overgangsbepaling in verband met het intrekken van de Wet REA

Artikel 1, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de dag waarop 
op grond van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen de Wet REA werd ingetrokken, 
blijft van toepassing op bestuurlijke boeten, verplichtingen, subsidies 
en voorzieningen die tot de dag dat de Wet REA werd ingetrokken, 
onderscheidenlijk zijn opgelegd, golden of zijn toegekend.

Artikel 6a. Overgangsbepaling met betrekking tot wijziging van de 
Ziektewet

De artikelen 2a en 2b, zoals die luidden op de dag voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van artikel VIII, onderdelen L en M, van de Wet 
harmonisatie en vereenvoudiging sociale zekerheidswetgeving, blijven van 
toepassing indien artikel 86d van de ZW van toepassing is.

Artikel 6b. Grondslag

Dit besluit is mede gebaseerd op de artikelen 20a, negende lid, van de 
IOAW, 20a, negende lid, van de IOAZ, 18a, negende lid, en 47g, negende 
lid, van de Participatiewet en 6b, zevende lid, van de RW.

Artikel 7. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2001.

Artikel 8. Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Boetebesluit socialezekerheidswetten.
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5.1.11 BESLUIT PARTICIPATIEWET

§ 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Wet: Participatiewet;
b. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
d. Bbz 2004: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
e. Uitkering: de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de 

wet, inclusief een uitkering voor de lasten van de door het college 
toegekende algemene bijstand aan zelfstandigen als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, onderdeel b, van het Bbz 2004;

f. Gemeentelijke lasten op grond van de PW: de lasten in het jaar twee 
jaar voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, 
volgens de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste 
lid, van de Financiëleverhoudingswet, in verband met de door het 
college toegekende algemene bijstand, met uitzondering van de 
algemene bijstand ten behoeve van startende ondernemers, en 
verstrekte loonkostensubsidies op grond van de wet, vermenigvuldigd 
met het aantal huishoudens waarvan de referentiepersoon tot de 
leeftijdscategorie van 18 jaar tot de pensioensgerechtigde leeftijd, 
bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet behoort, in de 
gemeente op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover 
de uitkering wordt vastgesteld, gedeeld door het aantal dergelijke 
huishoudens in de gemeente op 1 januari van het jaar twee jaar 
voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld;

g. Gemeentelijke lasten op grond van de IOAW: de lasten in het jaar, 
twee jaar voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt 
vastgesteld, volgens de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 
17a, eerste lid, van de Financiëleverhoudingswet, in verband met de 
door het college toegekende uitkeringen voor uitkeringen op grond 
van de IOAW, vermenigvuldigd met het aantal huishoudens waarvan 
de referentiepersoon tot de leeftijdscategorie van 18 jaar tot de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene 
Ouderdomswet behoort, in de gemeente op 1 januari van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, 
gedeeld door het aantal dergelijke huishoudens in de gemeente op 1 
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januari van het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar waarover de 
uitkering wordt vastgesteld;

h. Gemeentelijke lasten op grond van de IOAZ: de lasten in het jaar, 
twee jaar voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt 
vastgesteld, volgens de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 
17a, eerste lid, van de Financiëleverhoudingswet, in verband met de 
door het college toegekende uitkeringen voor uitkeringen op grond 
van de IOAZ, vermenigvuldigd met het aantal huishoudens waarvan 
de referentiepersoon tot de leeftijdscategorie van 18 jaar tot de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene 
Ouderdomswet behoort, in de gemeente op 1 januari van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, 
gedeeld door het aantal dergelijke huishoudens in de gemeente op 1 
januari van het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar waarover de 
uitkering wordt vastgesteld;

i. Gemeentelijke lasten op grond van het Bbz 2004: de lasten in het 
jaar, twee jaar voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt 
vastgesteld, volgens de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 
17a, eerste lid, van de Financiëleverhoudingswet, in verband met 
de door het college toegekende algemene bijstand verleend aan 
zelfstandigen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van 
het Bbz 2004, vermenigvuldigd met het aantal huishoudens waarvan 
de referentiepersoon tot de leeftijdscategorie van 18 jaar tot de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene 
Ouderdomswet behoort, in de gemeente op 1 januari van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, 
gedeeld door het aantal dergelijke huishoudens in de gemeente op 1 
januari van het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar waarover de 
uitkering wordt vastgesteld;

j. Toetsingscommissie: de toetsingscommissie vangnet Participatiewet, 
bedoeld in artikel 73 van de wet;

k. Nettolasten: de netto lasten van het toekennen van algemene bijstand, 
uitkeringen en verstrekte loonkostensubsidies als bedoeld in artikel 69, 
eerste lid, van de wet;

l. In aanmerking komende netto lasten: de netto lasten op grond van de 
PW, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004, verminderd met de bedragen 
die blijkens het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde 
lid, van de Gemeentewet, dat deel uit maakt van de informatie, bedoeld 
in artikel 17a, eerste lid, van de Financiëleverhoudingswet, als fout of 
onzeker worden aangemerkt;

m. Gemeentelijke netto uitgaven voor uitkeringen aan dak en thuislozen: 
de netto uitgaven van een gemeente aan algemene bijstand voor 
dak, thuis en adreslozen, welke worden ontleend aan het Stelsel van 
sociaal statistische bestanden (SSB) van het CBS, in het jaar, twee jaar 
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voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld;
n. Totale gemeentelijke netto uitgaven aan uitkeringen Pw, IOAW en 

IOAZ: de totale netto uitgaven aan uitkeringen op grond van de wet, 
de IOAW en de IOAZ, welke worden ontleend aan het Stelsel van 
Sociaalstatistische bestanden (SBB) van het CBS, in het jaar, twee jaar 
voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld;

o. Vergunninghouder: vergunninghouder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel g, van de Huisvestingswet 2014;

p. Beschikbare macrobudget: het totale bedrag dat beschikbaar is voor 
de uitkering, bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de wet, verminderd 
met het bedrag dat in dat uitkeringsjaar beschikbaar wordt gesteld voor 
de vangnetuitkering voor zover dat bedrag niet op grond van artikel 74, 
tweede lid, van de wet is vastgesteld. 

§ 2 – UITKERING

Artikel 2. Vaststelling aantal inwoners

1. Voor de vaststelling van het aantal inwoners in dit besluit geldt als 
peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de 
uitkering wordt vastgesteld.

2. Het aantal inwoners wordt ontleend aan de statistiek ‘Demografische 
kerncijfers per gemeente’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Berekening uitkering gemeente

1. De uitkering voor een gemeente wordt bepaald aan de hand van de 
volgende formule: U = BO + BL + BDT + BV 
 
Waarbij:
a. U de Uitkering is;
b. BO het deel van de uitkering is dat objectief wordt vastgesteld;
c. BL het deel van de uitkering dat is bepaald op basis van de 

historische lasten;
d. BDT het deel van de uitkering is dat wordt verstrekt ten behoeve van 

uitkeringen aan dak en thuislozen; en
e. BV het deel van de utikering is dat wordt verstrekt ten behoeve van 

de uitkeringen aan vergunninghouders die in de periode januari tot 
en met juli 2016 in een gemeente zijn gehuisvest.

2.  Het deel van het budget dat objectief wordt vastgesteld, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel b, wordt berekend aan de hand van de volgende 
formule: BO = [(m * O) / som (m*O)] * TBO 
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Waarbij:
a. m op de volgende wijze wordt vastgesteld: 

1. Bedraagt 1 voor een gemeente met 40.000 of meer inwoners.
2. Bedraagt 0 voor een gemeente met 15.000 of minder inwoners.
3. Wordt berekend voor gemeenten met tussen de15.000 en 

40.000 inwoners door het aantal inwoners in de gemeente te 
verminderen met 15.000 en vervolgens te delen door 25.000.

b. O staat voor de uitkomst van het objectieve verdeelmodel;
c. (m*O) staat voor de objectieve grondslag voor de vaststelling van het 

objectief te verdelen deel van het beschikbare macrobudget;
d.  Som (m*O) de optelsom is van de objectieve grondslagen (m*O) van 

alle gemeenten; en
e. TBO staat voor het objectief te verdelen deel van het beschikbare 

macrobudget.
3.  Het deel van het budget dat is bepaald op basis van de historische 

lasten, bedoeld in het eerst lid, wordt bepaald aan de hand van de 
volgende formule: BL = (1m) * L/ TL * TB 
 
Waarbij:
a. m op de volgende wijze wordt vastgesteld:

1. Bedraagt 1 voor een gemeente met 40.000 of meer inwoners.
2. Bedraagt 0 voor een gemeente met 15.000 of minder inwoners.
3. Wordt berekend voor gemeenten met tussen de 15.000 en 

40.000 inwoners door het aantal inwoners in de gemeente te 
verminderen met 15.000 en vervolgens te delen door 25.000.

b. L staat voor de gemeentelijke lasten op grond van de PW, de 
gemeentelijke lasten op grond van de IOAW, de gemeentelijke lasten 
op grond van de IOAZ en de gemeentelijke lasten op grond van het 
Bbz 2004;

c. TL het totaal van de gemeentelijke lasten op grond van de PW, de 
IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 is voor alle gemeenten samen.

d. TB het totale bedrag is dat beschikbaar is voor algemene bijstand en 
uitkeringen als bedoeld in artikel 69, eerste lid, onderdeel a, van de 
wet, waaronder begrepen het totale bedrag dat beschikbaar is gesteld 
voor algemene bijstand ten behoeve van startende ondernemers op 
grond van het Bbz 2004, en voor kosten van loonkostensubsidies als 
bedoeld in artikel 69, eerste lid, onderdeel b, van de wet, verminderd 
met de som van de gemeentelijke uitkeringen ten behoeve van 
uitkeringen aan vergunninghouders die in de periode januari tot en met 
juli 2016 bij een gemeente zijn gehuisvest.

4.  Het deel van het budget dat wordt verstrekt ten behoeve van de 
uitkering aan dak en thuislozen, wordt bepaald aan de hand van de 
volgende formule: BDT = m * GU/TGU * TB 
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Waarbij:
a. m op de volgende wijze wordt vastgesteld:

1. Bedraagt 1 voor een gemeente met 40.000 of meer inwoners.
2. Bedraagt 0 voor een gemeente met 15.000 of minder inwoners.
3. Wordt berekend voor gemeenten met tussen de 15.000 en 

40.000 inwoners door het aantal inwoners in de gemeente te 
verminderen met 15.000 en vervolgens te delen door 25.000.

b. GU staat voor de gemeentelijke netto uitgaven voor uitkeringen aan 
dak en thuislozen;

c. TGU staat voor de totale gemeentelijke netto uitgaven aan 
uitkeringen PW, IOAW en IOAZ.

5.  Het deel van de uitkering dat wordt verstrekt ten behoeve van de 
uitkeringen aan vergunninghouders die in de periode januari tot en met 
juli 2016 in een gemeente zijn gehuisvest, wordt bepaald aan de hand 
van de volgende formule: BV = GV/TGV * TBV 
 
Waarbij:
a. GV staat voor het aantal gehuisveste vergunninghouders in een 

gemeente in de periode januari tot en met juli 2016;
b. TGV staat voor het total aantal gehuisveste vergunninghouders in 

heel Nederland in de periode van januari tot en met juli 2016;
c. TBV staat voor het in de bijlage bij dit besluit vastgestelde 

beschikbare budget voor de vergunninghouders die in heel 
Nederland in de periode januari tot en met juli 2016 zijn gehuisvest.

6.  Het macrobudget objectief (TBO), bedoeld in het tweede lid, onderdeel 
d, bestaat uit het beschikbare macrobudget (TB), verminderd met de 
som van de historisch verdeelde delen van de gemeentelijke uitkeringen, 
bedoeld in het derde lid, en de som van de gemeentelijke uitkeringen ten 
behoeve van uitkeringen aan dak en thuislozen, bedoeld in het vierde lid.

7.  Het deel van het beschikbare macrobudget dat wordt verdeeld op basis 
van historische lasten, bedoeld in het zesde lid, wordt berekend aan de 
hand van de volgende formule: SOM [(1m) * L/TL ] * TB

8.  Het deel van het beschikbare macrobudget dat wordt verdeeld ten 
behoeve van dak en thuislozen, bedoeld in het zesde lid, wordt 
berekend aan de hand van de volgende formule: SOM [m * GU/TGU] * TB

Artikel 4. (Vervallen)

Artikel 5. (Vervallen)
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Artikel 6. Objectief verdeelmodel en macrobudget

1. Aan de hand van het verdeelmodel dat is opgenomen in de bijlage bij dit 
besluit worden de objectief bepaalde kosten voor algemene bijstand en 
uitkeringen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, onderdeel a, waaronder de 
algemene bijstand ten behoeve van startende ondernemers op grond 
van het Bbz 2004 vastgesteld en de kosten van de loonkostensubsidies, 
bedoeld in artikel 69, eerste lid, onderdeel b, van de wet.

2. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor de uitkering aan de 
gemeenten wordt aangeduid als de factor TB in de formule, bedoeld in 
artikel 3, derde, vierde, zevende en achtste lid.

3. Jaarlijks worden bij ministeriële regeling voor alle indicatoren, zoals 
opgenomen in tabel 1 van de bijlage bij dit besluit de gewichten en de 
peildata vastgesteld.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de 
toepassing van de artikelen 2 en 3, en het objectief verdeelmodel, dat is 
opgenomen in de bijlage bij dit besluit, ter voorkoming van onvoorziene 
en ongewenste verdeeleffecten.

5. De minister kan de uitkering herzien indien wordt geconstateerd dat 
in de toepassing van de formule, bedoeld in artikel 3, eerste lid, of het 
objectief verdeelmodel, dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit, 
fouten zijn gemaakt. De herziening vindt uiterlijk plaats op het moment 
van aanpassing van het totale bedrag, bedoeld in artikel 71 van de wet.

Artikel 7. Te late indiening verantwoordingsinformatie

1. Indien van een gemeente de bijlage bij de jaarrekening met verantwoordings
informatie over specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 58a, eerste lid, 
van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, 
voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de wet, de IOAW, 
de IOAZ en het Bbz 2004 over het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar 
waarover de uitkering wordt bepaald, en de daarbij behorende verklaring 
van de accountant door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties niet is ontvangen uiterlijk op 15 augustus van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, wordt 
voor de toepassing van artikel 3, derde en zesde lid, en artikel 8a, eerste 
lid, voor de gemeentelijke lasten op grond van de PW, de gemeentelijke 
lasten op grond van de IOAW, de gemeentelijke lasten op grond van de 
IOAZ en de gemeentelijke lasten op grond van het Bbz 2004 uitgegaan 
van het jaar drie jaar voorafgaand aan het jaar waarover de uitkering 
wordt vastgesteld met correctie van deze gegevens in verband met de 
prijsontwikkeling en de ontwikkeling van het bijstandsvolume.

2. Bij ministeriële regeling wordt een correctiefactor bij de toepassing van 
het eerste lid vastgesteld.
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Artikel 8. Gemeenschappelijke regelingen

1. Indien artikel 8c van de wet, onderscheidenlijk artikel 40 van de IOAW 
en artikel 40 van de IOAZ van toepassing is, kan voor de toepassing van 
artikel 3, derde en zevende lid, en artikel 8a, eerste lid voor:
a.  De gemeentelijke lasten op grond van de PW;
b.  De gemeentelijke lasten op grond van de IOAW;
c.  De gemeentelijke lasten op grond van de IOAZ; en
d.  De gemeentelijke lasten op grond van het Bbz 2004, 

de informatie in aanmerking worden genomen die het openbaar lichaam 
heeft verantwoord over het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar 
waarover de uitkering wordt vastgesteld. 

De eerste zin is slechts van toepassing indien de bedoelde informatie is 
vast gesteld overeenkomstig artikel 34a van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.

2.  Indien van een openbaar lichaam de verantwoordingsinformatie, bedoeld in 
het eerste lid, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de wet, 
de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 over het jaar dat twee jaar voorafgaat aan 
het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, en de daarbij behorende 
verklaring van de accountant door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties niet is ontvangen uiterlijk op 15 augustus van het jaar dat 
voorafgaat aan het jaar waarover de uitkering wordt vastgesteld, is artikel 7 
van overeenkomstige toepassing. In dat geval wordt voor de ontbrekende 
informatie uitgegaan van de verantwoordingsinformatie van het openbaar 
lichaam over het jaar dat drie jaar voorafgaat aan het jaar waarover de 
uitkering wordt vastgesteld, indien die verantwoordingsinformatie door Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ontvangen.

Artikel 8a. Overgangsrecht voor het jaar 2017

In afwijking van artikel 3 wordt de uitkering voor een gemeente in het jaar 
2017 berekend aan de hand van de volgende formule:

U = 0.25 * L/ TL * TB + 0,75 * (BO + BL + BDT) + BV

Waarbij:

a. L staat voor de gemeentelijke lasten op grond van de PW, de gemeentelijke 
lasten op grond van de IOAW, de gemeentelijke lasten op grond van de 
IOAZ en de gemeentelijke lasten op grond van het Bbz 2004;

b. TL staat voor het totaal van de gemeentelijke lasten op grond van de 
PW, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 is voor alle gemeenten samen; en
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c. BO, BL, BDT en BV worden berekend overeenkomstig artikel 3.

Artikel 8b. Voorschot uitkering wegens kosten in de jaren 2016 en 2017 
ten behoeve van vergunninghouders

1. Onze Minister verleent in 2016 en 2017 indien het college hiertoe een 
aanvraag heeft ingediend een voorschot voor de uitkering, bedoeld 
in artikel 69 van de wet, die in de jaren 2018 tot en met 2026, aan het 
college zal worden verstrekt om het college van middelen te voorzien 
voor kosten van algemene bijstand, uitkeringen en loonkostensubsidies 
als bedoeld in dit besluit ten behoeve van vergunninghouders.

2. Het voorschot dat in 2016 wordt verleend, wordt in gelijke delen 
verrekend met de uitkeringen in de jaren 2018 tot en met 2025. Het 
voorschot dat in 2017 wordt verleend, wordt in gelijke delen verrekend 
met de uitkeringen in de jaren 2019 tot en met 2026.

3. Het voorschot bedraagt een door Onze Minister vast te stellen bedrag, 
dat wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: 
 
Mvvt = AVt/TAVt * TBVt 
 
Waarbij: 

a. Mvvt staat voor het maximaal aan een gemeente te verlenen 
voorschot in jaar t;

b. AVt staat voor het aantal door een gemeente gehuisveste 
vergunninghouders in de periode januari tot en met november 
van jaar t vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin deze 
vergunninghouders zijn gehuisvest in de gemeente;

c. TAVt staat voor het totaal van alle gehuisveste vergunninghouders 
in de periode januari tot en met november van jaar t in 
Nederland, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat deze 
vergunninghouders zijn gehuisvest;

d. TBVt staat voor het totaal door Onze Minister voor jaar t beschikbaar 
gestelde bedrag dat als voorschot kan worden verleend;

e. t staat voor het jaar waarin het voorschot wordt verleend
4.  Voor de bepaling van het aantal gehuisveste vergunninghouders wordt 

uitgegaan van de inlichtingen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de 
Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

5.  Als aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend aangemerkt 
een volledig ingevuld door Onze Minister elektronisch beschikbaar 
gesteld formulier dat uiterlijk op 25 november van het jaar waarin het 
voorschot wordt verleend door Onze Minister is ontvangen. Een verzoek 
dat wordt ontvangen na 25 november wordt niet behandeld. 
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§ 3 – VANGNETUITKERING

Artikel 9. Toetsingscommissie

1. De toetsingscommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. Onze 
Minister benoemt de voorzitter en de leden, die tevens door hem kunnen 
worden geschorst en ontslagen.

2. De toetsingscommissie beoordeelt of een verzoek tot een 
vangnetuitkering is ingediend middels het formulier, bedoeld in 
artikel 10, eerste lid, onderdeel a, en of de aanvraag voldoet aan de 
voorwaarden, genoemd in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, en tweede 
lid, en adviseert Onze Minister daar over.

Artikel 10. Vangnetuitkering

1. De vangnetuitkering, bedoeld in artikel 74 van de wet, wordt slechts 
toegekend voor zover:
a. Het college een hiertoe strekkend verzoek heeft ingediend middels 

een door de minister beschikbaar gesteld aanvraagformulier;
b. Voldaan is aan de vereisten, genoemd in dit artikel, en aan bij 

ministeriële regeling te stellen vormvoorschriften;
c. De in aanmerking komende netto lasten de verstrekte uitkering in 

het uitkeringsjaar met meer dan vijf procent overstijgen en de in 
aanmerking komende netto lasten over het uitkeringsjaar en de 
twee daaraan voorafgaande jaren de over die periode verstrekte 
uitkeringen met meer dan vijf procent van de over het uitkeringsjaar 
verstrekte uitkering overstijgen;

d. Het college heeft verklaard dat het in het uitkeringsjaar maatregelen 
heeft getroffen om te komen tot tekortreductie en deze verklaring de 
instemming heeft van de gemeenteraad.

2.  Indien een verzoek wordt ingediend door het college van een gemeente 
waaraan in een van de twee daaraan voorafgaande kalenderjaren een 
vangnetuitkering is verleend, verklaart het college bij het verzoek, bedoeld 
in het eerste lid, eveneens dat het in het uitkeringsjaar interne en externe 
maatregelen heeft getroffen om tot verdere tekortreductie te komen.

3.  Indien het verzoek voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het eerste 
en tweede lid, bedraagt de hoogte van de vangnetuitkering:
a. Vijftig procent van het verschil tussen de in aanmerking komende 

netto lasten over het uitkeringsjaar en 105% van de verstrekte 
uitkering, voor zover de netto lasten de verstrekte uitkering met meer 
dan vijf maar niet meer dan twaalfeneenhalf procent overstijgen; 
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b. Honderd procent van het verschil tussen de in aanmerking komende 
netto lasten over het uitkeringsjaar en 112,5% van de verstrekte 
uitkering, voor zover de netto lasten de verstrekte uitkering met meer 
dan twaalfeneenhalf procent overstijgen.

4.  Indien bij de vaststelling van de uitkering artikel 7 is toegepast, wordt 
voor de beoordeling van het tekort de verstrekte uitkering vastgesteld op 
het bedrag dat is gebaseerd op de gemeentelijke lasten waarbij artikel 7 
niet zou zijn toegepast.

5.  Informatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, die anders dan op 
verzoek na 15 augustus van het jaar waarin het verzoek is ingediend 
door de toetsingscommissie of door de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties is ontvangen, wordt in de beoordeling van 
het verzoek niet meegewogen.

6.  Een verzoek tot een vangnetuitkering wordt in ieder geval afgewezen, 
indien Onze Minister een aanwijzing als bedoeld in artikel 76 van de 
wet heeft gegeven en het verzoek betrekking heeft op het kalenderjaar 
waarin de aanwijzing is gegeven of op het daaraan voorafgaande 
kalenderjaar.

Artikel 10a. Overgangsrecht vangnetuitkering 2016 en 2017

1. De vangnetuitkering, bedoeld in artikel 74 van de wet, wordt, slechts 
toegekend:
a. Over het uitkeringsjaar 2016 indien in afwijking van artikel 10, 

eerste lid, onderdelen c en d, is voldaan aan de voorwaarden, 
bedoeld in artikel 10a, tweede lid, onderdelen a, b, c en d, zoals 
deze onderdelen luidden op 31 december 2016, waarbij de globale 
analyse, bedoeld in onderdeel a, geen betrekking heeft op de 
inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële 
resultaten van de uitvoering van de Wet werk en bijstand, en de in 
aanmerking komende netto lasten de verstrekte uitkering in 2016 
met meer dan vijf procent overstijgen;

b. Over het uitkeringsjaar 2017 indien in afwijking van artikel 10, 
eerste lid, onderdeel c, de in aanmerking komende netto lasten de 
verstrekte uitkering in 2017 met meer dan vijf procent overstijgen en 
de in aanmerking komende netto lasten over 2017 en 2016 de over 
die periode verstrekte uitkeringen met meer dan vijf procent van de 
over 2017 verstrekte uitkering overstijgen.

3. In afwijking van artikel 10, derde lid, blijft artikel 10, tweede, derde 
en vierde lid, zoals deze leden luidden op 31 december 2016, van 
toepassing op de vaststelling van de hoogte van de vangnetuitkering 
over de jaren 2015 en 2016.
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Artikel 10b. Overgangsrecht incidentele en meerjarige aanvullende 
uitkeringen

1. Op incidentele aanvullende uitkeringen, bedoeld in artikel 10 van het 
Besluit WWB 2007, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014, die 
betrekking hebben op het kalenderjaar 2014, blijft dat artikel 10 van 
toepassing.

2. De besluiten tot toekenning van een meerjarige aanvullende uitkering, 
bedoeld in artikel 10a van het Besluit WWB 2007, zoals dat artikel 
luidde op 31 december 2014 worden ingetrokken met ingang van 
1 januari 2015, met dien verstande, dat indien op basis van de 
verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van 
de Financiëleverhoudingswet over het jaar 2014 met inachtneming 
van het tweede en vierde lid van dat artikel blijkt, dat betaling van de 
meerjarige aanvullende uitkering over 2014 aangewezen is, de colleges 
de uitvoering van de verplichtingen in 2014, die voortvloeien uit de 
besluiten tot toekenning van de meerjarige aanvullende uitkering, slechts 
verantwoorden nadat een beschikking tot toekenning van de meerjarige 
uitkering over 2014 is ontvangen, uiterlijk voor 1 oktober 2015.

Artikel 10c. (Vervallen)

Artikel 10d. (Vervallen)

Artikel 10e. (Vervallen) 

§ 4 – OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 11. Niet-ingeschreven

1. Voor de verlening van bijstand op grond van de wet aan de 
belanghebbende die niet is ingeschreven als ingezetene met een 
woonadres of briefadres worden aangewezen de gemeenten 
opgenomen in Bijlage 29xxc van het Besluit decentralisatie en 
integratieuitkeringen.

2. De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend door het college 
van de gemeente waar de belanghebbende zich op het moment van zijn 
aanvraag bevindt.

Artikel 12. Grondslagwijziging

Dit besluit berust op de artikelen 40, eerste lid, 69, derde lid, 73, tweede lid, 
en 74, zesde lid, van de wet.
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Artikel 13. Intrekking Besluit WWB

Het Besluit WWB wordt ingetrokken.

Artikel 13a. Evaluatie

Onze Minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de 
artikelen 10a, 10b, 10c en 10d aan de StatenGeneraal een verslag over de 
doeltreffendheid en de effecten van deze artikelen in de praktijk.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 15. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Participatiewet. 

5.1.12 BESLUIT TAALTOETS PARTICIPATIEWET

Artikel 1. Definitie

In dit besluit wordt verstaan onder toets: toets als bedoeld in artikel 18b, 
tweede, tiende en elfde lid, van de Participatiewet.

Artikel 2. Toetsonderdelen

De onderdelen van de toets zijn gelijk aan de onderdelen, opgenomen in 
Bijlage 1 bij artikel 2 van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en 
rekenen op het referentieniveau 1F voor de Nederlandse taal.

Artikel 3. Toetsingswijze

1. De toets bestaat uit een mondeling en een schriftelijk deel. Bij de wijze 
van toetsing kan aangesloten worden, dan wel gebruik gemaakt worden 
van bestaande toetsen voor de Nederlandse taal voor zover deze 
betrekking hebben op het referentieniveau 1F of van toetsen inzake 
vaardigheden Nederlandse taal die zijn ontwikkeld ter voorbereiding op 
of ter ondersteuning bij het examen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, 
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onderdeel a, van de Wet inburgering en die aan het referentieniveau 1F 
voldoen.

2. Het college bepaalt of de toets individueel dan wel groepsgewijs 
plaatsvindt, alsmede de inzet van computers of andere hulpmiddelen bij 
onderdelen van de toets.

Artikel 4. Toetsbeoordeling

De uitkomst van de bij belanghebbende afgenomen toets wordt beoordeeld 
aan de hand van de beoordelingsschaal behorend bij het toetsinstrument dat 
door het college gekozen is. Deze beoordelingsschaal leidt tot een objectieve 
en didactisch verantwoorde interpretatie van de uitkomsten van de toets.

Artikel 5. Kwalificatie toetsbeoordelaar

Het resultaat van de bij de belanghebbende afgenomen toets wordt 
beoordeeld door een of meer door het college aan te wijzen personen. 
Voor die persoon is ten behoeve van de beoordeling van de beheersing 
van de mondelinge vaardigheden van de belanghebbende, een didactische 
kwalificatie vereist op het gebied van Nederlands taalonderwijs op 
ten minste Hoger beroepsonderwijsniveau dan wel een didactische 
kwalificatie op het gebied van Nederlands taalonderwijs verkregen van een 
onderwijsinstelling die is erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap.

Artikel 6. Toetsomstandigheden

1. Het college draagt er zorg voor dat de toets wordt afgenomen in 
een afgesloten ruimte en onder zodanige omstandigheden dat 
rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van de 
belanghebbende, waarbij de betrouwbaarheid en validiteit van de toets 
altijd in acht wordt genomen.

2. Het college stelt de belanghebbende, voor zover noodzakelijk, op diens 
verzoek in de gelegenheid de toets af te leggen op een wijze die is 
aangepast aan zijn mogelijkheden.

3. Het college treft voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van niet 
waarheidsgetrouwe uitkomsten van de toets dan wel fraude.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
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Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit taaltoets Participatiewet.

5.2.  MINISTERIËLE REGELINGEN 

Een ministeriële regeling is een wettelijke regeling die door een minister 
van een bepaald ministerie is gemaakt. De ambtenaren op het ministerie 
bereiden de regeling voor in opdracht van de minister of staatssecretaris. 
Als de ambtenaren met hun werk klaar zijn dan zal de minister of de 
staatssecretaris de ministeriële regeling definitief maken.

De minister of de staatssecretaris van het desbetreffende ministerie heeft de 
bevoegdheid om de ministeriële regeling te maken op basis van een formele 
wet of een AMvB. In het geval van een rechtstreekse toekenning van de 
bevoegdheid staat er vermeld “bij ministeriële regeling”. Als de bevoegdheid 
zowel bij AMvB als ministeriële regeling kan worden vastgesteld staat er 
vermeld “bij of krachtens algemene maatregel van bestuur”. In de AMvB 
dient dan wel duidelijk te zijn bepaald dat de minister of staatssecretaris die 
bevoegdheid toekomt. 

Ministeriële regelingen staan in rangorde onder formele wetgeving en 
AMvB’s, maar boven gemeentelijke verordeningen en gemeentelijke 
beleidsregels. 

In het kader van de Participatiewet zijn er diverse relevante ministeriële 
regeling tot stand gebracht door de minister en staatssecretaris van 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken. De belangrijkste daarvan zullen 
in dit hoofdstuk worden weergegeven. In diverse wetsartikelen in 
de Participatiewet is de bevoegdheid om ministeriële regeling over 
onderwerpen te maken opgenomen. Er dient immers een grondslag 
daarvoor te liggen in een formele wet of een AMvB. Een voorbeeld hiervan 
is artikel 47g lid 11 Participatiewet waarin staat vermeld dat: “Bij ministeriële 
regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van 
tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete is 
opgelegd.”. 
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5.2.1   REGELING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

§ 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Wet: Participatiewet;
c. Vangnetuitkering: de vangnetuitkering, bedoeld in artikel 74 van de wet;
d. Incidentele aanvullende uitkering: de incidentele aanvullende  

uitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet, zoals dit luidde 
op 31 december 2015;

e. Meerjarige aanvullende uitkering: de meerjarige aanvullende  
uitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet, zoals dit luidde 
op 31 december 2015;

f. Toetsingscommissie: de toetsingscommissie vangnet Participatiewet, 
bedoeld in artikel 73 van de wet;

g. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

h. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

§ 2 – BEELD VAN DE UITVOERING

Artikel 2. (Vervallen)

Artikel 3. (Vervallen)

Artikel 4. Beeld van de uitvoering

1. Het beeld van de uitvoering, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de wet 
wordt voor 1 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop 
het beeld van de uitvoering betrekking heeft door de minister ontvangen.

2. Het beeld van de uitvoering wordt ingediend onder gebruikmaking van 
een formulier dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld.

3. Indien het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, niet op de 
in het eerste lid genoemde datum is ontvangen, schort de minister de 
betaling van de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet 
voor het lopende vergoedingsjaar op met ingang van de kalendermaand 
volgend op de kalendermaand waarop de ontvangsttermijn is verlopen, 
doch niet gedurende de periode waarover door de minister aan het 
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college in geval van overmacht uitstel is verleend.
4. De betaling van de uitkering wordt hervat op de vijftiende van de 

kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het beeld van de 
uitvoering, bedoeld in het eerste lid, is ontvangen door de minister.

5. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing, indien het 
college in gebreke blijft om binnen een door de minister vastgestelde 
termijn aanvullende informatie te verstrekken noodzakelijk voor het 
financieel beheer van de wet.

Artikel 4a. (Vervallen) 

§ 3 – UITKERING EN BETALING

Artikel 5. Betaling 

1. Met uitzondering van de maand mei, wordt iedere maand op of 
omstreeks de vijftiende dag van die maand 8% van de voor het 
betreffende jaar vastgestelde uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 
van de wet betaalbaar gesteld. In de maand mei wordt op of omstreeks 
de vijftiende dag 12% van de uitkeringen betaalbaar gesteld.

2. Het bedrag waarmee de uitkering op grond van artikel 71 van de wet 
wordt aangepast, wordt in gelijke delen verrekend met de voor het 
betreffende kalenderjaar resterende maandelijks te betalen delen van de 
uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet.

3. De vangnetuitkering wordt betaalbaar gesteld voor 1 april in het kalender
jaar dat ligt twee jaar na het jaar waarop de uitkering betrekking heeft.

4. De incidentele aanvullende uitkering 2014 en de vangnetuitkering 
worden betaalbaar gesteld voor 1 april in het kalenderjaar dat ligt twee 
jaar na het jaar waarop de uitkering betrekking heeft.

Artikel 5a. Opschorting betaling bij vaststelling ernstige tekortkoming

1. Indien de minister toepassing geeft aan artikel 76, derde lid, van de wet 
schort hij de betaling van de vastgestelde uitkering, bedoeld in artikel 
69, eerste lid, van de wet gedurende ten minste drie maanden op met 
ingang van de eerstvolgende kalendermaand waarin de uitkering nog 
niet betaalbaar is gesteld.

2. De betaling van de uitkering wordt hervat op of omstreeks de vijftiende 
dag van de kalendermaand nadat de periode van drie maanden is 
verstreken dan wel nadat de langere periode van opschorting, die de 
minister met toepassing van artikel 76, derde lid, van de wet heeft 
vastgesteld is verstreken.
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Artikel 6. Gegevens verdeelmodel

In bijlage I bij deze regeling zijn de gewichten en peildata opgenomen die gelden 
voor de indicatoren, bedoel in tabel 1 van de bijlage bij het Besluit Participatiewet.

Artikel 6a. Correctiefactor te late indiening verantwoordingsinformatie

De correctiefactor, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Besluit 
Participatiewet, bedraagt 5%. 

§ 4 – TOETSING LIJFRENTEN

Artikel 6b. Toetsing inleg lijfrente

1. Voor de toepassing van artikel 15, tweede lid, onderdeel b, onder 3°, 
van de wet wordt de inleg in het jaar van aanvraag van bijstand en de 
daaraan voorafgaande vier kalenderjaren in beschouwing genomen.

2. Voor de beoordeling of de inleg ten hoogste het in artikel 15, tweede lid, 
onderdeel b, onder 3°, van de wet genoemde bedrag heeft bedragen, wordt:
a. Voor de inleg gedaan in het jaar van aanvraag van bijstand: het 

genoemde bedrag naar evenredigheid van de tussen 1 januari en de dag 
van aanvraag van bijstand gelegen periode in aanmerking genomen;

b. Voor de inleg gedaan in de aan de aanvraag voorafgaande vier 
kalenderjaren: het genoemde bedrag in aanmerking genomen dat 
geldt op de dag van aanvraag van bijstand.

Artikel 6c. Toetsing waarde lijfrente en hoogte inleg 

Het bedrag waarmee bij toepassing van artikel 15, tweede lid, onderdeel b, 
van de wet de inleg het in subonderdeel 3° van dat onderdeel genoemde 
bedrag overschrijdt, wordt in mindering gebracht op de waarde van de 
lijfrente of lijfrenten.

§ 5 – VRIJLATING UITKERINGEN EN VERGOEDINGEN

Artikel 7. Vrijlating uitkeringen en vergoedingen

Niet tot de middelen, bedoeld in artikel 31 van de wet, worden gerekend:
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a. De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3 van de Uitkeringsregeling 
Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp;

b. De eenmalige uitkering en het voorschot, bedoeld in de Regeling 
tegemoetkoming asbestslachtoffers;

c. De vergoeding, bedoeld in artikel 16 van het Besluit tot wijziging van de 
aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht, alsmede vaststelling van 
geluidszones (Interimaanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Maastricht);

d. De vergoedingen, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van de 
Uitkeringsregeling Fonds Slachtoffers Legionellaepidemie;

e. De eenmalige uitkering toegekend aan oudmijnwerkers in verband met 
silicose;

f. De eenmalige uitkering ingevolge de Uitkeringswet tegemoetkoming 
twee tot vijfjarige diensttijd veteranen;

g. De individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede 
Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische 
gemeenschappen;

h. Een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten 
hoogste € 150,– per maand en € 1.500,– per jaar;

i. De eenmalige tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke 
regeling eenmalige tegemoetkoming pensioenverevening.

j. De uitkering, bedoeld in artikel 3 van de Vaststellingsovereenkomst 
houdende een regeling voor een collectieve partiële afwikkeling 
van schade die mogelijk verband houdt met DESgebruik tijdens 
zwangerschap, die is gehecht aan de beschikking van het Gerechtshof 
Amsterdam van 1 juni 2006, R05/1743 (LJN: AX6440) en bij die 
beschikking op grond van artikel 907, eerste lid, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek verbindend is verklaard voor de in artikel 1 van die 
overeenkomst bedoelde personen;

k. De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 4 van de Regeling tegemoet
koming nietloondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom;

l. De vergoeding, toegekend aan slachtoffers van seksueel misbruik in de 
RoomsKatholieke Kerk, bedoeld in de Compensatieregelingen R.K. 
Kerk Nederland;

m. De financiële tegemoetkoming in de geleden schade, bedoeld in het 
Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen 
tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minder
jarigen in instellingen en pleeggezinnen en de uitkering, bedoeld in 
de Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in 
instellingen en pleeggezinnen;

n. De eenmalige bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 21a, eerste 
lid, van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids en 
invaliditeitsvoorzieningen militairen, dan wel artikel 21a, eerste lid, van 
het Besluit bijzondere militaire pensioenen.
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Artikel 7a. Indexering 

1. Met ingang van de dag waarop de bedragen, genoemd in artikel 2, 
zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wijzigen, worden 
de bedragen, genoemd in artikel 7, onderdeel h, gewijzigd met het 
percentage van deze wijziging.

2. De gewijzigde bedragen, bedoeld in het eerste lid, en de dag waarop 
de wijzigingen plaatsvinden, worden door of namens de minister 
bekendgemaakt in de Staatscourant. 

§ 6 – VAKANTIETOESLAG

Artikel 8. Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. Inkomen: in aanmerking te nemen inkomen, bedoeld in artikel 32, 
eerste lid, van de wet voorzover daarover aanspraak op vakantietoeslag 
bestaat, zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag, na 
aftrek van de daarover verschuldigde loonbelasting, premies, bijdragen 
en inhoudingen, bedoeld in artikel 31, derde lid, van de wet;

b. Aanspraak op vakantietoeslag: aanspraak op vakantietoeslag voor 
zover daarop aanspraak bestaat over het inkomen, bedoeld in artikel 
32, eerste lid, van de wet, na aftrek van de daarover verschuldigde 
loonbelasting, premies, bijdragen en inhoudingen, bedoeld in artikel 31, 
derde lid van de wet;

c. Algemene heffingskorting: tot een bedrag per maand omgerekende 
algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 22 van de Wet op de 
loonbelasting 1964;

d. Arbeidskorting: arbeidskorting, bedoeld in artikel 22a van de Wet op de 
loonbelasting 1964.

Artikel 9. Reikwijdte

Deze paragraaf is van toepassing op de vaststelling van de aanspraak op 
vakantietoeslag over een inkomen ontvangen in het kalenderjaar 2017.

Artikel 10. In aanmerking te nemen vakantietoeslag

Indien over het inkomen van de belanghebbende aanspraak op 
vakantietoeslag bestaat neemt het college bij de vaststelling van de hoogte 
van de algemene bijstand mede op grond van de artikelen 11, 12, 13 of 14 
berekende aanspraak vakantietoeslag in aanmerking. 
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Artikel 11. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Oudersdomswet met inkomen uit tegenwoordige arbeid

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft 
bereikt, het in aanmerking te nemen inkomen loon uit tegenwoordige arbeid 
betreft en voor de inhouding van loonheffing rekening is gehouden met de 
arbeidskorting en de algemene heffingskorting, wordt de aanspraak op 
vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij 
onder ‘ink’ het inkomen wordt verstaan.

Bij een netto inkomen per maand

Gelijk aan of meer dan En minder dan Bedraagt de aanspraak 
op vakantietoeslag

€ 0,00 € 500,16 8,00% x ink

€ 500,16 € 540,11 5,22% x ink

€ 540,11 € 694,42 7,78% x ink  € 14,62

€ 694,42 € 1397,08 5,53% x ink  € 1,01

€ 1.397,08 5,17% x ink  € 0,93

Artikel 12. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet met inkomen uit vroegere arbeid

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft 
bereikt, het in aanmerking te nemen inkomen loon uit vroegere arbeid 
betreft en voor de inhouding van loonheffing rekening is gehouden met 
de algemene heffingskorting wordt de aanspraak op vakantietoeslag 
vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder ‘ink’ het 
inkomen wordt verstaan.

Bij een netto inkomen per maand

Gelijk aan of meer dan En minder dan Bedraagt de aanspraak 
op vakantietoeslag

€ 0,00 € 475,85 8,00% x ink

€ 475,85 € 513,91 5,08% x ink

€ 513,91 € 1.167,24 8% x ink  € 15,03

€ 1.167,24 7,54% x ink  € 14,02
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Artikel 13. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet voor wie geen rekening is gehouden met de 
algemene heffingskorting

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft 
bereikt en voor de inhouding van loonheffing geen rekening is gehouden 
met de algemene heffingskorting, wordt de aanspraak op vakantietoeslag 
vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder ‘ink’ het 
inkomen wordt verstaan.

Bij een netto inkomen per maand

Gelijk aan of meer dan En minder dan Bedraagt de aanspraak 
op vakantietoeslag

€ 0,00 € 979,40 7,99% x ink

€ 979,40 7,47% x ink

Artikel 14. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen die de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet hebben bereikt

1. Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 
7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft bereikt en het inkomen 
van de belanghebbende bestaat uit een gekort ouderdomspensioen 
en toeslag als bedoeld in artikel 13 van de Algemene Ouderdomswet 
bedraagt de daarbij behorende aanspraak op vakantietoeslag voor:
a. Alleenstaande 6,35% x ink
b. Gehuwden, waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde 

leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet hebben bereikt 6,64% x ink

c. Gehuwden, waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde 
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet heeft bereikt en de andere echtgenoot jonger is dan 
de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van 
de Algemene Ouderdomswet, indien:
JJ Het inkomen € 923,61 of meer bedraagt 6,65% x ink – € 13,53
JJ Het inkomen lager is dan € 923,61 6,65% x ink

d. Gehuwden, waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde 
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet heeft bereikt en de andere echtgenoot jonger is dan 
de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van 
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de Algemene Ouderdomswet, indien:
JJ Het inkomen € 865,13 of meer bedraagt 6,68% x ink – € 12,06
JJ Het inkomen lager is dan € 865,13 6,69% x ink

2.  Indien de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, naast het gekorte 
ouderdomspensioen en toeslag, bedoeld in het eerste lid, een ander 
inkomen heeft dat recht geeft op vakantietoeslag bedraagt de aanspraak 
op die vakantietoeslag 8% van dat andere inkomen. 

§ 7 – VERZOEKEN VANGNETUITKERING

Artikel 15. Procedurele bepalingen verzoek vangnetuitkering

1. Een verzoek tot een vangnetuitkering wordt, middels een door de minister 
elektronisch beschikbaar gesteld aanvraagformulier dat tevens is opgenomen 
in Bijlage II bij deze regeling, door de toetsingscommissie ontvangen in de 
periode van 1 januari tot en met 15 augustus van het kalender jaar volgend 
op het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft.

2. Een verzoek dat door de toetsingscommissie wordt ontvangen voor 
of na afloop van de periode, genoemd in het eerste lid, wordt niet in 
behandeling genomen.

3. De toetsingscommissie adviseert de minister uiterlijk op 31 oktober van 
het kalenderjaar, bedoeld in het eerste lid, over de te nemen beslissing.

4. De toetsingscommissie kan de minister voor 15 oktober verzoeken om 
een aantal adviezen later dan 31 oktober vast te stellen.

5. Indien de minister aan een verzoek als bedoeld in het zesde lid voldoet, 
bepaalt hij daarbij het aantal adviezen dat later kan worden vastgesteld en de 
datum waarop deze adviezen uiterlijk door de minister worden ontvangen.

6. Het college verstrekt bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid 
aan de minister informatie over genomen maatregelen om te komen 
tot een reductie dan wel tot een verdere reductie van het verschil 
tussen de in aanmerking komende netto lasten over het uitkeringsjaar 
en de verstrekte uitkering, bedoeld in artikel 10, derde lid, van het 
Besluit Participatiewet, onder gebruikmaking van het formulier dat is 
opgenomen in bijlage III bij deze regeling. 

§ 7A – (VERVALLEN)

Artikel 15b. (Vervallen) 

§ 8 - SLOTBEPALINGEN



286 YER Kenniscentrum

Artikel 15c. Grondslag

Deze regeling is mede gebaseerd op de artikel 20a, tiende lid, en 29, zesde 
lid, van de IOAW en 20a, tiende lid, en 29, zesde lid, van de IOAZ.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ. 

5.2.2 REGELING ADMINISTRATIEVE 
UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN BBZ 2004

§ 1 – DEFINITIES 

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. De minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Abw: de Algemene bijstandswet;
c. Heronderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, derde lid, van de Abw;
d. Beëindigingsonderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, vijfde lid, 

van de Abw;
e. Debiteurenonderzoek: het onderzoek bedoeld in artikel 66, zesde lid, 

van de Abw;
f. Opschortingsperiode: de periode van opschorting van de bijstand, 

bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Abw. 

§ 2 – ONDERZOEKEN TER ZAKE VAN UITKERINGEN EN 
VORDERINGEN 

Artikel 2. Heronderzoek

1. Burgemeester en wethouders verrichten het heronderzoek, uitmondend 
in een besluit of in een aantekening als bedoeld onder d, binnen acht 
maanden: 
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a. Na de ingangsdatum van de uitkering; of indien de uitkering met 
terugwerkende kracht is toegekend,

b. Na de aanvraagdatum van de uitkering;
c. Na de datum waarop het besluit naar aanleiding van het laatst 

verrichte heronderzoek werd genomen; of indien tot een zodanig 
besluit geen aanleiding bestond,

d. Na de datum waarop blijkens een daartoe strekkende aantekening 
in het dossier van belanghebbende het laatst verrichte heronderzoek 
werd afgesloten.

2.  Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van door hen vast 
te stellen criteria voor categorieën van uitkeringsgerechtigden en voor 
te onderzoeken gegevens en omstandigheden termijnen vaststellen die 
afwijken van de in het eerste lid genoemde termijn, mits:
a. Zij een daartoe strekkend onderzoeksplan hebben opgesteld;
b. De termijn niet meer bedraagt dan 18 maanden.

3. Het in het tweede lid bedoelde onderzoeksplan omvat tenminste:
a. De criteria op grond waarvan een differentiatie zal plaatsvinden 

naar de categorieën van uitkeringsgerechtigden, de te onderzoeken 
gegevens en omstandigheden en de onderzoekstermijnen;

b. De onderscheiden termijnen die gehanteerd worden;
c. De globale groepskenmerken van de categorieën uitkerings

gerechtigden waarop de onderscheiden termijnen betrekking hebben;
d. De wijze waarop, gezien de in het onderzoeksplan aangebrachte 

onderscheidingen, uitvoering wordt gegeven aan het heronderzoek.
4. Afwijkende termijnen worden niet met terugwerkende kracht vastgesteld.

Artikel 3. Resterende verplichtingen

Burgemeester en wethouders nemen op basis van het beëindigings onderzoek 
uiterlijk zes maanden na de laatste maand waarin betaling van de uitkering 
heeft plaatsgevonden een besluit, met betrekking tot de wederzijds tussen 
de gemeente en de belanghebbende resterende verplichtingen en de 
afwikkeling daarvan.

Artikel 4. Debiteurenonderzoek

1. Burgemeester en wethouders verrichten het debiteurenonderzoek, 
uitmondend in een besluit of in een aantekening als bedoeld onder c, 
binnen twaalf maanden:
a. Na de datum waarop de vordering is ontstaan;
b. Na de datum waarop het besluit naar aanleiding van het laatst 

verrichte debiteurenonderzoek werd genomen; of indien tot een 
zodanig besluit geen aanleiding bestond,
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c. Na de datum waarop blijkens een daartoe strekkende aantekening 
in het dossier van belanghebbende het laatst verrichte 
debiteurenonderzoek werd afgesloten.

2. Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van door hen vast 
te stellen criteria voor categorieën van vorderingen en van personen, 
termijnen vaststellen die afwijken van de in het eerste lid genoemde 
termijn, indien zij voor de in het eerste lid bedoelde onderzoeken een 
debiteurenonderzoeksplan hebben opgesteld.

3. Het in het tweede lid bedoelde debiteurenonderzoeksplan omvat ten 
minste:
a. De criteria op grond waarvan een differentiatie zal plaatsvinden naar 

de categorieën van vorderingen en van personen;
b. De onderscheiden termijnen die gehanteerd worden;
c. De globale groepskenmerken van de categorieën van vorderingen en 

van personen;
d. De wijze waarop, gezien de in het debiteurenonderzoeksplan 

aangebrachte onderscheidingen, uitvoering wordt gegeven aan het 
debiteurenonderzoek.

4. Afwijkende termijnen worden niet met terugwerkende kracht 
vastgesteld.

5. Ten aanzien van vorderingen waarvan de betalings- en aflossings-
termijnen een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de eerste dag 
van de maand waarin de eerste aflossingstermijn voldaan moet zijn, 
niet overschrijden, kunnen burgemeester en wethouders toepassing 
van het eerste lid achterwege laten zolang de belanghebbende zijn 
verplichtingen nakomt.

Artikel 5.  Opschortingsperiode

Burgemeester en wethouders stellen de opschortingsperiode op ten 
hoogste acht weken. 

§ 3– (VERVALLEN)

Artikel 6. (Vervallen)

 
§ 4– (VERVALLEN)

Artikel 7. (Vervallen)
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§ 5– (VERVALLEN)

Artikel 8. (Vervallen)

 
§ 6– SLOTBEPALINGEN

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de 
dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug 
tot en met 1 januari 1996.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratie 
uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004. 

5.2.3 REGELING BIJSTANDSVERLENING AAN 
ZELFSTANDIGEN IN HET BUITENLAND

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. De wet: de Participatiewet;
b. Het Bbz 2004: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
c. De minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
d. Boekjaar: de periode van 12 maanden waarover de administratie van de 

zelfstandige wordt gevoerd.

Artikel 2.

1. De bijstand, bedoeld in artikel 37 van het Bbz 2004, kan worden 
verleend indien de zelfstandige gedurende een periode van ten minste 
drie weken als gevolg van zeer dringende redenen van tijdelijke aard zijn 
bedrijf of beroep in het buitenland niet heeft kunnen uitoefenen en hij 
daarna niet over voldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke 
kosten van het bestaan te kunnen voorzien.
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2. Voor het verlenen van bijstand wordt door tussenkomst van het hoofd 
van de Nederlandse diplomatieke of consulaire post van het ressort 
waar de zelfstandige zich bevindt een aanvraag ingediend bij de 
minister, die is ingericht overeenkomstig het model, dat als bijlage bij 
deze regeling behoort.

Artikel 3.

1. De bijstand omvat bijstand in de noodzakelijke kosten van het bestaan 
en voorzover nodig bijstand in de kosten van voortzetting van de reis of 
terugkeer naar Nederland.

2. De bijstand in de noodzakelijke kosten van het bestaan bedraagt per 
kalendermaand voor:
a. De zelfstandige en zijn in het buitenland verblijvende gezinsleden: de 

voor hen geldende bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 
3.2, van de wet;

b. De zelfstandige van 21 jaar of ouder doch jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van 
de Algemene Ouderdomswet die alleenstaande of alleenstaande 
ouder is: de voor hem geldende bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 
3, paragraaf 3.2, van die[lees: de] wet, verhoogd met de toeslag, 
bedoeld in artikel 25, tweede lid, van die wet.

Artikel 4.

De bijstand kan worden betaald door tussenkomst van het hoofd van de 
Nederlandse diplomatieke of consulaire post, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 5.

1. De bijstand, bedoeld in artikel 3, die op grond van artikel 11, tweede 
lid, van het Bbz 2004, niet wordt omgezet in een bedrag om niet, wordt 
uiterlijk binnen een jaar na afloop van het boekjaar waarin de bijstand is 
verleend, terugbetaald.

2. De zelfstandige legt hiertoe binnen 6 maanden na afloop van het 
boekjaar zijn administratie over aan de minister.

Artikel 6.

hoofdstuk 6, paragraaf 6.6, van de wet is van overeenkomstige toepassing 
op het voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijke verstrekken van 
opgaven en inlichtingen aan en door de minister.
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Artikel 7.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de 
dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7a. Wijziging wettelijke grondslag

Deze regeling berust op artikel 37, eerste lid, van het Bbz 2004.

Artikel 8.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijstandsverlening aan 
zelfstandigen in het buitenland. 

5.2.4 REGELING TERUGVORDERING GERINGE BEDRAGEN

Artikel 1.

Het bedrag als bedoeld in de artikelen 36 van de Werkloosheidswet, 
35 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 33 van de 
Ziektewet, 57 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
artikel 77 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 48 van 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 20 van de Toeslagenwet, 24 
van de Algemene Ouderdomswet, 24 van de Algemene kinderbijslagwet, 
53 van de Algemen[lees: Algemene] nabestaandenwet, 63 van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:59 of 3:56 van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 35 van de Wet 
op de (re)integratie arbeidsgehandicapten is € 113 op jaarbasis.

Artikel 1a.

Deze regeling berust mede op artikel 35, vierde lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere werklozen.

Artikel 2.

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 september 1997 ingediende 
voorstel van wet houdende Nadere wijziging van een aantal sociale 
zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking 
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van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term 
gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen 
(Veegwet SWZ 1997) (kamerstukken II 1997/98, 25 641) tot wet wordt verheven 
en in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 3.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling terugvordering geringe bedragen. 

5.2.5 REGELING SUWI

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

b. Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen;
c. Vervallen;
d. WW: Werkloosheidswet;
e. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f. Vervallen;
g. Vervallen;
h. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekering, genoemd in 

hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
i. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet 

SUWI;
j. IB: het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van de Wet SUWI;
k. Vervallen;
l. Reintegratiebedrijf: natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het 

kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van 
personen in het arbeidsproces bevordert;

m. Arbodienst: een arbodienst als bedoeld in de 
Arbeidsomstandighedenwet;

n. Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
o. Vervallen;
p. Arbeidsmarktinstrumenten: het geheel van activiteiten dat in verband 

met de inschakeling in het arbeidsproces van een werkzoekende kan 
worden ingezet;

q. Melding: de melding, bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de 



YER Kenniscentrum 293

Participatiewet, artikel 16a, tweede lid, van de IOAW of artikel 16a, 
tweede lid, van de IOAZ;

r. Basisgegevens: gegevens die in een al dan niet door de minister 
gedefinieerde vorm beschikbaar zijn bij het UWV en de SVB;

s. TW: Toeslagenwet;
t. VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
u. IWI: de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet 

SUWI;
v. Invoeringswet SUWI: Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie 

werk en inkomen.

Artikel 1.2. Vaststelling zetels

1. De SVB heeft haar zetel te Amstelveen.
2. Het UWV heeft zijn zetel te Amsterdam. 

Artikel 1.3. Vervallen

Artikel 1.4. Voorafgaande instemming besluiten UWV en SVB

Besluiten van het UWV en de SVB,

a. Tot het verwerven en vervreemden van eigendom van registergoederen 
die afzonderlijk een bedrag van € 250.000, niet te boven gaan;

b. Tot het aangaan en beeindigen van overeenkomsten tot huur of verhuur 
van registergoederen die afzonderlijk een bedrag op jaarbasis van  
€ 1.000,000, niet te boven gaan;

behoeven niet de voorafgaande instemming van de minister, bedoeld in 
artikel 47, eerste lid, van de Wet SUWI.

Artikel 1.5. Gegevensverwerking in verband met verrichten andere 
werkzaamheden

1. De verwerking van gegevens door het UWV en de SVB bij de uitvoering 
van andere werkzaamheden, bedoeld in artikel 73a, eerste lid, van de 
Wet SUWI, vindt uitsluitend plaats indien:
a. De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die andere dan 

wettelijke taken;
b. De gegevens systematisch worden verwerkt; en
c. De gegevens, en de wijze van verwerking daarvan, zijn omschreven 

in de overeenkomst op grond waarvan de andere dan wettelijke 
taken worden verricht.
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2. De gegevensverstrekking door het UWV en de SVB aan derden, bedoeld 
in artikel 73a, tweede id, van de Wet SUWI, geschiedt slechts indien de 
gegevens systematisch worden verstrekt. 

3.  Bij het verstrekken van gegevens op verzoek aan een derde, bedoeld in 
artikel 73a, tweede lid, van de Wet SUWI, brengen het UWV en de SVB 
de kosten van die verstrekking in rekening aan die derde.

Artikel 1.6. Kostentoerekening in verband met verrichten andere 
werkzaamheden

Het UWV en de SVB brengen voor het verrichten van andere werkzaamheden, 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet SUWI, zodanige prijzen in 
rekening aan de opdrachtgever dat valt aan te nemen dat, gerekend over 
het desbetreffende jaar, alle directe en indirecte aan die andere taken toe te 
rekenen lasten door de te verwachten baten zijn gedekt.

Artikel 1.7. Secretariaat landelijke cliëntenraad

De minister wijst een rechtspersoon aan waar het secretariaat van de 
landelijke cliëntenraad, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet SUWI, 
wordt ondergebracht. 

HOOFDSTUK 2 – LANDELIJKE CLIËNTENRAAD

Artikel 2.1. Middelen landelijke cliëntenraad

1. De minister stelt jaarlijks voor 1 december de omvang van de middelen 
van de landelijke cliëntenraad als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de 
Wet SUWI, vast aan de hand van een jaarplan met begroting.

2. Deze middelen zijn bestemd voor:
a. De kosten van het secretariat en ondersteuning van de landelijke 

cliëntenraad;
b. De kosten ten behoeve van leden van de landelijke cliëntenraad en in 

verband met de taakuitoefening door de raad;
c. Kosten in verband met in het jaarplan opgenomen onderzoeken 

naar cliëntenparticipatie in het domein van werk en inkomen en 
activiteiten ter bevorering van deze cliëntenparticipatie.

3. De minister kan toestaan, dat de middelen worden aangewend voor 
meer activiteiten dan in het jaarplan met begroting zijn opgenomen.

4. De minister kan besluiten de omvang van de middelen te wijzigen.
5. Ten behoeve van de landelijke cliëntenraad worden geen verplichtingen 
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aangegaan en geen uitgaven gedaan die leiden tot overschrijding van de 
vastgestelde middelen.

Artikel 2.2. Jaarplan, begroting, voorschotten, jaarverslag, jaarrekening 
en controleverklaring

1. Elk jaar wordt ten behoeve van het beschikbaar stellen van de middelen 
voor de landelijke cliëntenraad voor 1 juli van het jaar voorafgaande 
aan het begrotingsjaar een beknopt concept jaarplan met een globale 
begroting en voor 1 oktober van dat jaar een jaarplan met begroting en 
een voorstel voor de hoogte van de twee voorschotten, ingediend.

2. De middelen worden in twee delen bij wijze van voorschot betaald: 
de eerste termijn op of omstreeks 10 januari van het jaar waarop de 
middelen betrekking hebben, en op of omstreeks 1 juli het restant.

3. Uiterlijk 15 maart van het jaar volgend op het jaar waarop het jaarverslag 
betrekking heeft, wordt aan de minister een jaarverslag van de landelijke 
cliëntenraad voorzien van jaarrekening met controleverklaring gezonden.

4. De controleverklaring wordt verzorgd door een accountant als bedoeld 
in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5. De minister stelt de definitieve middelen voor het jaar waarover 
verantwoording is afgelegd vast.

Artikel 2.3. Vervallen

Artikel 2.4. Vervallen

Artikel 2.5. Vervallen

Artikel 2.6. Vervallen 

HOOFDSTUK 3 – UITVOERINGSINSTITUUT 
WERKNEMERSVERZEKERINGEN 

§ 3.1. – MELDING ARBEIDSONGESCHIKTHEID AAN 
PENSIOENUITVOERDER

Artikel 3.1. Melding arbeidsongeschiktheid aan pensioenuitvoerder

1. De melding, bedoeld in artikel 37 van de Pensioenwet en artikel 45 van de 
Wet verplichte beroepspensioenregeling, van de arbeidsongeschiktheid 
van deelnemers, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet en artikel 1 
van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door het UWV aan 
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een pensioenuitvoerder, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet en 
artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, betreft de 
verwerking van gegevens over de aanvraag voor een uitkering op grond 
van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarbij:
a. Een pensioenuitvoerder een bestand van deelnemers en gewezen 

deelnemers verstrekt aan het UWV;
b. Het UWV de gegevens van de deelnemers en de gewezen 

deelnemers in verband brengt met gegevens van personen die een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV hebben aangevraagd;

c. Het UWV de gegevens van deelnemers en gewezen deelnemers naar 
aanleiding van een aanvraag voor een uitkering op grond van de in 
de aanhef genoemde arbeidsongeschiktheidsverzekeringswetten 
verstrekt aan een pensioenuitvoerder.

2. Het UWV verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan de 
pensioenuitvoerder door middel van een daarvoor door het UWV 
ingerichte elektronische voorziening.

3. Voor de levering van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, brengt het 
UWV geen kosten in rekening bij de pensioenuitvoerder.

Artikel 3.2. Nadere voorwaarden

1. De pensioenuitvoerder verwerkt de gegevens van de melding uitsluitend 
voor de uitvoering van de pensioenregeling of beroepspensioenregeling.

2. Indien de pensioenuitvoerder de werkzaamheden uitbesteedt als 
bedoeld in artikel 34 van de Pensioenwet en artikel 43 van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling en deze uitbesteding inhoudt, dat 
de daar genoemde derde bewerker is in de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens voor de pensioenuitvoerder, verstrekt het UWV de 
gegevens aan deze derde.

3. Het UWV overlegt over de inrichting van de elektronische voorziening, 
bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, met een vertegenwoordiging van de 
pensioenuitvoerders. 

§ 3.1.A – GEGEVENSVERSTREKKING TEN BEHOEVE VAN 
BASISREGISTRATIE PERSONEN

Artikel 3.3. Toegang tot adresgegevens polisadministratie ten behoeve 
van basisregistratie personen

1. Op verzoek van een college van burgemeester en wethouders verstrekt 
het UWV aan de hand van het meegeleverde burgerservicenummer en 
aanvullende identificerende gegevens adresgegevens als bedoeld in 
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artikel 5.9, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI, die het UWV 
verwerkt in de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet SUWI.

2. De adresgegevens, bedoeld in het eerste lid, die door het UWV worden 
verstrekt betreffen de in Bijlage I bij het Besluit SUWI onder Straatadres 
Nederland tot en met Straatadres buitenland genoemde gegevens.

3. Het UWV verstrekt de gegevens, bedoeld in het tweede lid, op de 
door het college van burgemeester en wethouders bij het verzoek 
aangegeven wijze of verwerkt die gegevens in het kader van de 
gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI.

4. Het UWV en de colleges van burgemeester en wethouders verwerken 
de adresgegevens, bedoeld in eerste en tweede lid, in het kader van de 
gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI op de wijze, bedoeld in 
artikel 6.2, 6.3 en 6.4.

5. Het UWV bepaalt bij de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 
5.21, eerste en tweede lid, van het Besluit SUWI, op welke wijze 
bij de toepassing van het vierde lid, inhoud wordt gegeven aan de 
gegevensverwerking op grond van dit artikel.

6. Het UWV verstrekt de gegevens, bedoeld in het tweede lid, zonder 
gebruikmaking van de gezamenlijke elektronische voorzieningen, 
maximaal vier maal in een kalenderjaar aan het zelfde college van 
burgemeester en wethouders.

7. Onverminderd het vierde lid beëindigt het UWV de gegevensverwerking 
op grond van dit artikel, indien het college van burgemeester en 
wethouders de gegevens voor een ander doel dan het doel, genoemd in 
artikel 5.9, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI gebruikt. 

§ 3.2. – VERZEKERDENADMINISTRATIE UWV

Artikel 3.4. Nadere begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder: 

a. Arbeidsverhouding: de rechtsbetrekking tussen een werkgever en een 
natuurlijk persoon, krachtens welke deze persoon verplicht is, arbeid te 
verrichten voor die werkgever;

b. Jaaropgave: de jaaropgave, bedoeld in artikel 8 van het 
Loonadministratiebesluit;

c. Melding sociale verzekeringen: de melding sociale verzekeringen, 
bedoeld in de artikelen 1 en 4 van het Besluit melding sociale 
verzekeringen;

d. Uitkeringsgerechtigde: verzekerde die recht heeft op een uitkering of  
arbeidsondersteuning krachtens de Ziektewet, de WW, de Wet werk en  
inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheids
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verzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de 
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten, de Tijdelijke 
wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, TW of 
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;

e. Uitkeringsverhouding: de rechtsbetrekking ter zake van een recht 
op uitkering of arbeidsondersteuning krachtens de ziektewet, de 
WW, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeids ongeschikt
heids verzekering zelfstandigen, de Wet arbeids ongeschiktheids
verzekering jonggehandicapten, de Tijdelijke wet beperking 
inkomens gevolgen arbeidsongeschiktheidscriterium, de TW of 
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, tussen een 
uitkeringsgerechtigde en het UWV;

f. Verzekerde:
1. De werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen, of
2. Degene, die door het UWV als verzekerde wordt beschouwd, 

dan wel belanghebbende is in de zin van artikel 1 van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;

g. Verzekerdenadministratie: een systeem, dan wel een geheel van 
systemen of delen daarvan, door middel waarvan de in deze regeling 
gedefinieerde gegevens van verzekerden op systematische wijze 
worden vastgelegd om te kunnen worden geraadpleegd, uitgewisseld en 
samengevoegd en in onderling verband te kunnen worden gebracht, dat 
door het UWV wordt beheerd als bedoeld in artikel 33, tweede lid, van 
de Wet SUWI, zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan 
de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de Invoeringswet Wet 
financiering sociale verzekering;

h. Verzekeringsverhouding: de rechtsbetrekking ter zake van een wettelijke 
verzekering als bedoeld in artikel 30 van de Wet SUWI, dan wel op 
grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, tussen 
een verzekerde en het UWV waarbij hij geregistreerd is als verzekerde;

i. Code SZ: een aanduiding waarmee de wet, op grond waarvan de 
verzekerings of uitkeringsverhouding bestaat, wordt aangegeven;

j. Overwerk: arbeid verricht buiten de voor de betrokkene vastgestelde 
dagelijkse werktijd, voorzover daardoor deze werktijd wordt overschreden;

k. Feestdag: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 
Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag.

Artikel 3.5. Vastleggen van gegevens

1. Ten behoeve van de uitvoering van de Wet arbeids ongeschiktheids
voorziening militairen en de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 
30 van de Wet SUWI, worden in de verzekerdenadministratie ten  
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aanzien van elke verzekerde ten minste de volgende gegevens door 
het UWV vastgelegd:
a. Persoonsgegeven: burgerservicenummer;
b. Werkgeversgegeven: aansluitingsnummer;
c. Gegevens van de arbeidsverhouding:

1. Datum aanvang arbeidsverhouding;
2. Datum einde arbeidsverhouding;

d. Gegevens van de verzekeringsverhouding:
1.  Datum aanvang verzekeringsverhouding;
2.  Datum einde verzekeringsverhouding;
3. Code SZ verzekeringsverhouding;

e. Gegevens van de uitkeringsverhouding:
1. Datum aanvang uitkeringsverhouding;
2. Datum einde uitkeringsverhouding;
3. Code SZ uitkeringsverhouding;

2  In de verzekerdenadministratie kunnen door het UWV andere dan de 
in het eerste lid genoemde gegevens worden vastgelegd als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
a. De additioele gegevens die in de verzekerdenadministratie worden 

vastgelegd zijn actueel en betrouwbaar;
a. De vastlegging van de additionele gegevens staat een toekomstige 

uitbreiding van de in het eerste lid genoemde gegevens niet in de weg.

Artikel 3.6. Onderling verband gegevens in verzekerdenadministratie

1. Tussen de in de verzekerdenadministratie opgenomen gegevens moeten 
ten minste zodanige verbanden kunnen worden gelegd, dat vastgesteld 
kan worden:
a. Per verzekerde: welke verzekerings, arbeids en 

uitkeringsverhoudingen van hem zijn geregistreerd en op welke 
periode deze betrekking hebben;

b. Per arbeidsverhouding: op welke verzekerde en op welke werkgever 
die arbeidsverhouding betrekking heeft;

c. Per verzekeringsverhouding:
1. Op welke verzekerde de verzekeringsverhouding betrekking 

heeft;
2. Op welke wet de verzekeringsverhouding berust;

c. Per uitkeringsverhouding:
1. Op welke uitkeringsgerechtigde de uitkeringsverhouding 

betrekking heeft;
2. Op welke wet de uitkeringsverhouding berust;

2. Het leggen van een verband met een wet gebeurt door aanduiding van 
de desbetreffende wet met de code SZwet.
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Artikel 3.7. Bewaren van gegevens

1. Het UWV houdt de gegevens bedoeld in artikel 3.5, onderdelen a tot en 
met e, gedurende ten minste vijf kalenderjaren na het jaar waarin deze 
gegevens zijn opgenomen, beschikbaar ten behoeve van raadplegingen.

2. Vanaf het moment dat een verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt of 
voor het bereiken van die leeftijd overlijdt, worden de hem betreffende, 
in de verzekerdenadministratie opgenomen gegevens, gedurende vijf 
jaren te rekenen vanaf dat moment door het UWV bewaard.

Artikel 3.8. Vulling en onderhoud van de verzekerdenadministratie

1. Het UWV baseert de vulling en het onderhoud van de 
verzekerdenadministratie op ontvangst, verificatie en verwerking van 
onder meer de volgende berichten en gegevensstromen:
a. De melding sociale verzekering;
b. Een mededeling als bedoeld in artikel 59 van de Wet SUWI, zoals 

die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan de datum van 
inwerkingtreding van artikel 5 van de Invoeringswet Wet financering 
sociale verzekeringen;

c. Een schriftelijk verzoek, afkomstig van de verzekerde, tot verbetering, 
aanvulling of verwijdering van hem betreffende gegevens;

d. Gegevensverstrekking door de verzekerde naar aanleiding van een 
aanvraag voor een uitkering;

e. De jaaropgave;
f. Verificatieberichten;
g. Informatie uit hoofde van een door het UWV verrichte looncontrole of 

fraudeonderzoek.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid vindt de vastlegging 

van een arbeidsverhouding en verzekeringsverhouding door middel 
van de berichten bedoeld in de onderdelen b tot en met d en f van 
het eerste lid plaats zodra het bestaan van de arbeidsverhouding en 
verzekeringsverhouding wordt aangetoond.

3. De in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, bedoelde berichten en 
gegevensstromen worden bewaard voor een periode van ten minste 
5 jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de gegevens in de 
verzekerdenadministratie zijn verwerkt.

Artikel 3.9. Verwerking van gegevens in de verzekerdenadministratie

1. Na ontvangst van de melding sociale verzekering verwerkt het 
UWV de daaraan te ontlenen gegevens binnen een week in de 
verzekerdenadministratie. 
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2. Na ontvangst van de jaaropgave verwerkt het UWV de daaraan 
te ontlenen gegevens binnen zesentwintig weken in de 
verzekerdenadministratie.

Artikel 3.10. Verificatie van gegevens

1. Het UWV verifieert de in het tweede lid genoemde gegevens bij de 
authentieke bron bij de eerste opname van gegevens over de verzekerde 
in de verzekerdenadministratie en vervolgens, indien daartoe aanleiding is.

2. Voor de in artikel 3.5 bedoelde gegevens gelden als authentieke bron:
a. Burgerservicenummer: de beheersvoorziening BSN;
b. Gegevens van de arbeidsverhouding: de administratie van de 

werkgever.
3. Voor de in artikel 3.5 genoemde gegevens waarvoor in het tweede lid 

geen persoon of instelling als authentieke bron is aangemerkt, geldt als 
authentieke bron het UWV.

4. De verificatie bij eerste opname van gegevens over de verzekerde vindt 
plaats binnen vier weken na ontvangst van die gegevens.

Artikel 3.11. Gemeenschappelijke verwijsindex

1. Het UWV houdt in het belang van de gegevensuitwisseling die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de in artikel 30 Wet SUWI 
genoemde wetten een gemeenschappelijke verwijsindex op de 
verzekerdenadministratie in stand.

2. Van de verzekerde, met wie het UWV een verzekeringsverhouding 
of een uitkeringsverhouding heeft, worden in de gemeenschappelijk 
verwijsindex, zodanig dat zij direct te raadplegen zijn, ten minste de 
volgende verwijsgegevens opgenomen:
a. Het burgerservicenummer;
b. De aard van de verhouding, waarbij de aard van de 

uitkeringsverhouding wordt aangeduid met de code SZwet;
c. Gegevens over het UWVonderdeel en de locatie waar de verhouding 

is geadministreerd;
d. De begindatum van de verhouding;
e. De einddatum van de verhouding;
f. Het dossiernummer, behorend bij de verhouding.

3.  Wanneer een verzekerde geen verzekeringsverhouding of uitkerings
verhouding meer heeft met het UWV, blijven de verwijsgegevens ten 
minste vijf jaar na het einde van de laatste verzekeringsverhouding of 
uitkeringsverhouding in de gemeenschappelijke verwijsindex bewaard.
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§ 3.3. – FACULTATIEVE GEGEVENSAANLEVERING

Artikel 3.12. Verwerking van gegevens

1. Het UWV verwerkt wekelijks gegevens met betrekking tot 
arbeidskrachten afkomstig van werkgevers die zich in het kader van 
de uitoefening van hun bedrijf of beroep bezighouden met het ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, betreffen:
a. Het aantal dagen en het aantal uren waarop arbeid is verricht;
b. Het aantal uren waarop overwerk is verricht;
c. Het aantal uren waarover onverminderde doorbetaling van loon heeft 

plaatsgevonden in verband met een feestdag;
d. Het aantal uren waarover onverminderde doorbetaling van loon heeft 

plaatsgevonden in verband met ziekte als bedoeld in artikel 629 lid 1 
van Boek 7 van het Burgerlijk Setboek of verlof op grond van de Wet 
arbeid en zorg;

e. Het aantal uren waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht en 
waarover hij onverminderde doorbetaling van zijn loon heeft genoten;

f. Het kantooradres en telefoonnummer van de werkgever, bedoeld in 
het eerste lid;

g. De resterende aanspraak op vakantie in uren. 

§ 3.4. – GEGEVENSVERSTREKKING 
DOELGROEPREGISTRATIE ARBEIDSBEPERKTEN

Artikel 3.13. Gegevensverstrekking aan de Minister van BZK

Het UWV verstrekt periodiek de in bijlage IV vermelde gegevens uit de 
registratie arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 38d van de Wfsv, en uit de 
polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet SUWI, aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor zover die Minister deze 
gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de Wet banenafspraak en 
quotum arbeidsbeperkten voor de sector overheid. 
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HOOFDSTUK 4 – RE-INTEGRATIE

§ 4.1.– PERSOONSGEBONDEN RE-INTEGRATIE-
OVEREENKOMST EN PERSOONSGEBONDEN RE-
INTEGRATIEBUDGET

Artikel 4.1. Hoogte persoonsgebonden reïntegratiebudget

De subsidie, bedoeld in artikel 2.7a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Invoering 
en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, en de door het 
UWV aan het reintegratiebedrijf of de arbodienst maximaal te vergoeden kosten 
van de uitvoering van de persoonsgebonden reintegratieovereenkomst, bedoeld 
in artikel 2.7a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Invoering en financiering Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen bedragen ten hoogste € 3630, per cliënt.

§ 4.2.– (VERVALLEN)

Artikel 4.2. (Vervallen)

Artikel 4.3. (Vervallen)

Artikel 4.4. (Vervallen)

Artikel 4.5. (Vervallen)

Artikel 4.5a. (Vervallen) 

§ 4.4.– INDIVIDUELE RE-INTEGRATIEOVEREENKOMST

Artikel 4.6. Voorwaarden individuele re-integratieovereenkomst

Het UWV en de overheidswerkgever stellen regels omtrent voorwaarden 
waaraan een reintegratiebedrijf, deskundige persoon of arbodienst moet 
voldoen, alvorens met dat bedrijf, die persoon of die dienst een individuele 
reintegratieovereenkomst wordt gesloten.

Die regels hebben in elk geval betrekking op:

1. Uitsluitingsgronden;
2. Kwaliteitseisen;
3. Ervaringseisen.
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Artikel 4.7. Inhoud plan

1. Het UWV en de overheidswerkgever kunnen uitsluitend een individuele 
reintegratieovereenkomst sluiten indien de aanvraag vergezeld gaat 
van een door of namens de aanvrager, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, 
danwel artikel 4.2a, eerste lid, van het Besluit SUWI, opgesteld plan 
waarin in elk geval zijn opgenomen:
1. Het opleidingsniveau en het burgerservicenummer van de aanvrager;
2. Een beschrijving van de werkzaamheden die op grond van de 

individuele reintegratieovereenkomst zullen worden verricht;
3. De verwachte begin en einddatum van de werkzaamheden die op grond 

van de individuele reintegratieovereenkomst zullen worden verricht;
4. De beroepsactiviteiten die de aanvrager naar verwachting na afloop 

van die periode kan vervullen;
5. Een opgave van de kosten van de werkzaamheden die op grond van 

de indivuele reintegratieovereenkomst zullen worden verricht.
2. Het UWV en de overheidswerkgever kunnen een termijn bepalen 

waarbinnen de aanvrager, bedoeld in het eerste lid, een aanvraag om 
een individuele reintegratieovereenkomst kan indienen.

Artikel 4.8. Inhoud van de individuele re-integratieovereenkomst

In de individuele reintegratieovereenkomst wordt in elk geval geregeld:

a. Dat een door het UWV of de overheidswerkgever te bepalen deel van de 
kosten van de door het reintegratiebedrijf, de deskundige persoon of de 
arbeodienst verrichte werkzaamheden slechts door het UWV of de overheids
werkgever wordt vergoed indien de persoon, ten behoeve van wie een 
individuele reintegratieovereenkomst is gesloten, binnen drie maanden nadat 
de werkzaamheden bedoeld in dit contract zijn geëindigd het verrichten van 
arbeid duurzaam heeft hervat, waarbij het UWV of de overheidswerkgever voor 
personen verschillende definities van duurzame werkhervatting mag hanteren;

b. Dat het reintegratiebedrijf, de deskundige persoon of de arbodienst op 
door het UWV of de overheidswerkgever te bepalen tijdstippen bij het UWV 
of de overheidswerkgever een rapportage indient waarin een beschrijving 
is opgenomen van de werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van de 
inschakeling in het arbeidsproces van de persoon. In de rapportage wordt 
een prognose voor de resterende periode van het traject beschreven;

c. Dat de overeenkomst door beide partijen slechts wegens gewichtige 
redenen tussentijds door opzegging kan worden beëindigd. 

Artikel 4.9. (Vervallen)

Dit artikel is nooit in werking getreden. 
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HOOFDSTUK 5 – FINANCIERING, VERANTWOORDING EN 
INFORMATIEVOORZIENING

Artikel 5.1. (Vervallen)

Artikel 5.2. Indiening ontwerpen van jaarplan met begroting door UWV 
en SVB

Het UWV en de SVB dienen ieder jaarlijks vóór 1 juli een ontwerpjaarplan 
met begroting bij de minister in.

Artikel 5.3. Tijdstip aanbieding jaarplan met begroting door UWV, SVB 
en voorlegging aan Staten-Generaal

1. Het UWV, de SVB en het IB bieden ieder hun jaarplan met begroting 
jaarlijks vóór 1 oktober aan de minister aan.

2. De jaarplannen met begrotingen van het UWV, de SVB, en het IB 
bevatten in elk geval een omschrijving van de onderwerpen die zijn 
genoemd in de bij deze regeling behorende bijlagen VI, VIII en XI.

3. Het jaarplan van het UWV bestaat uit twee afzonderlijke delen, waarvan 
één deel uitsluitend betrekking heeft op het in artikel 5.21, tweede lid, 
van het Besluit SUWI bedoelde organisatieonderdeel en het andere deel 
op het UWV met uitzondering van het bedoelde organisatieonderdeel.

4. De delen van het jaarplan die betrekking hebben op het in artikel 
5.21, tweede lid, van het Besluit SUWI bedoelde organisatieonderdeel 
bevatten in elk geval een omschrijving van de onderwerpen die zijn 
genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage XX.

Artikel 5.4. (Vervallen)

Artikel 5.5. (Vervallen)

Artikel 5.6. (Vervallen)

Artikel 5.7. (Vervallen)

Artikel 5.8. (Vervallen)

Artikel 5.9. (Vervallen)

Artikel 5.10. (Vervallen)
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Artikel 5.10a. Jaarverslag, tussentijdse verslagen en jaarrekening van 
UWV, SVB en IB

1. De jaarverslagen van het UWV en de SVB bevatten in elk geval een 
omschrijving van de onderwerpen die zijn genoemd in de bij deze 
regeling behorende bijlagen VI, en VIII.

1. De in de jaarrekening van het UWV en de SVB op te nemen 
egalisatiereserve, bedoeld in artikel 52 van de Wet SUWI, heeft slechts 
betrekking op de uitvoeringskosten. De egalisatiereserve bedraagt 
ten hoogste 5 procent van het over de voorgaande 3 jaar toegekende 
budget voor de uitvoeringskosten, bedoeld in artikel 48, eerste lid, van 
de Wet SUWI en bedraagt niet minder dan nul. Dotatie en onttrekking 
aan en vrijval van de egalisatiereserve wordt afzonderlijk vermeld en 
toegelicht in de jaarrekening.

2. De tussentijdse verslagen van het UWV en de SVB bevatten in elk geval 
een omschrijving van de onderwerpen die zijn genoemd in de bij deze 
regeling behorende bijlagen VI, en VIII.

3. Het jaarverslag, de tussentijdse verslagen en de jaarrekening van het 
UWV bestaan uit twee afzonderlijke delen, waarvan één deel uitsluitend 
betrekking heeft op het in artikel 5.21, tweede lid, van het Besluit SUWI 
bedoelde organisatieonderdeel en het andere deel op het UWV met 
uitzondering van het bedoelde organisatieonderdeel.

4. De delen van het jaarverslag en de tussentijdse verslagen die betrekking 
hebben op het in artikel 5.21, tweede lid, van het Besluit SUWI bedoelde 
organisatieonderdeel bevatten in elk geval een omschrijving van de 
onderwerpen die zijn genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 
XX. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

5. Het jaarverslag, de jaarrekening en de tussentijdse verslagen van 
het IB bevatten in ieder geval een omschrijving van de onderwerpen, 
die zijn opgenomen in bijlage XI. Het IB vormt een egalisatiereserve 
met overeenkomstige toepassing van artikel 33 van de Kaderwet 
zelfstandige bestuursorganen, waarbij het tweede lid van 
overeenkomstige toepassing is. 

§ 5.1B.– ACCOUNTANTSCONTROLE

Artikel 5.10b. Begrippen

1. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Getrouwheid: de overeenstemming van de in de verantwoording 

opgenomen informatie met de werkelijkheid;
b. Financiële rechtmatigheid: de overeenstemming van de totstand

koming van de baten en lasten en de balans met de in Europese 
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regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van 
bestuur, ministeriële regelingen, andere algemeen verbindende 
voorschriften en beleidsregels die in de Staatscourant zijn 
gepubliceerd, opgenomen bepalingen die de uitkomst van een 
financiële transactie kunnen beïnvloeden;

c. Doelmatigheid: de relatie tussen de prestaties en de ingezette middelen;
d. Financiële fout: een fout die financiële consequenties heeft;
e. Onzekerheden: de baten en lasten waarover de accountant geen 

toereikende controleinformatie heeft verkregen als gevolgd van leemten 
in de administratieve organisatie of interne controle of ontoereikend 
beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik;

f. Auditrisico: het inherente risico, het interne beheersingsrisico en het 
ontdekkingsrisico tezamen;

g. Goedkeuringsintolerantie: het bedrag van de financiële fouten 
respectievelijk het bedrag van de onzekerheden blijkend uit de 
accountantscontrole van de jaarrekening, dat een goedkeurende 
verklaring bij de jaarrekening niet in de weg staat;

h. Omvangsbasis: de totale baten, of totale lasten, of de som van baten 
en lasten voor de jaarrekening als geheel, respectievelijk per wet 
voor de bevindingen per wet;

i. Bedrijfsvoeringsparagraaf: onderdeel van het jaarverslag waarin, 
mede gebaseerd op risicoanalyse, verantwoording wordt afgelegd 
over de bedrijfsvoering.

2.  Deze paragraaf is van toepassing op de accountantscontrole bij de 
jaarrekening die wordt opgesteld door het UWV, de SVB en het IB.

Artikel 5.10c. Het onderzoek

1. De accountant stelt ten behoeve van zijn onderzoek een controleplan en 
werkprogramma’s op waarin hij de opzet en de wijze van uitvoering van 
het onderzoek en de daarbij gehanteerde normen vastlegt.

2. De accountant sluit bij zijn onderzoek aan bij de regels die gelden voor 
de accountantscontrole voor de rijksoverheid tenzij in deze regeling 
afwijkingen zijn vastgelegd.

3. De accountant verricht de werkzaamheden met het oog op de afgifte 
van de verklaring zodanig dat daarbij een auditrisico van vijf procent per 
onderzochte omvangsbasis is gewaarborgd.

4. De accountant onderzoekt of de voorgeschreven informatie in de 
jaarrekening is opgenomen en of de informatie in het jaarverslag niet 
strijdig is met deze informatie.

5. De accountant onderzoekt de getrouwheid van de in het jaarverslag 
opgenomen jaarrekening alsmede van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf 
opgenomen rapportage over de rechtmatigheid.

6. De accountant stelt de controlebevindingen vast van de uitvoering van 
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de in de artikelen 30, eerste lid, onderdeel a, 32d, eerste en tweede 
lid, en 34, eerste lid, onderdelen a en d, van de Wet SUWI genoemde 
taken, voor zover het gaat om de uitvoering van wettelijke regelingen 
waarin uitkeringen of voorzieningen worden toegekend en waarvan 
de kosten ten laste komen van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, of de fondsen, bedoeld in artikel 1, onderdelen f, g, j 
tot en met n en w, van de Wfsv.

7. De omvangsbasis wordt voor elk van de taken, bedoeld in het zesde lid, 
op overeenkomstige wijze als voor de omvangsbasis voor de jaarrekening 
als geheel bepaald. Bij het bepalen van de omvang van de controle op 
het niveau van een wet houdt de accountant rekening met de volgende 
toleranties in verhouding tot de gehanteerde omvangsbasis:
a. Wet ≤ € 50 miljoen: tolerantie = 10%;
b. Wet > € 50 miljoen en < € 500 miljoen: tolerantie = € 5 miljoen;
c. Wet ≥ € 500 miljoen: tolerantie = 1%.

8. De accountant onderzoekt de doelmatigheid van het beheer en de 
organisatie.

Artikel 5.10d. De verklaring

1. Ten behoeve van zijn verklaring bepaalt de accountant de omvang 
van financiële fouten en onzekerheden die het getrouwe beeld van 
de jaarrekening en de daarbij behorende financiële toelichtingen 
dan wel het getrouwe beeld van de rechtmatigheidsinformatie in de 
bedrijfsvoeringsparagraaf aantasten.

2. Voor wat betreft de financiële fouten en onzekerheden die het 
getrouwe beeld van de jaarrekening en de daarbij behorende financiële 
toelichtingen aantasten, bepaalt de accountant de omvang als volgt:
a. Financiële fouten en onzekerheden in de baten als percentage van 

de totale baten;
b. Financiële fouten en onzekerheden in de lasten als percentage van 

de totale lasten, en
c. Financiële fouten en onzekerheden in de baten en lasten tezamen als 

percentage van de som van baten en lasten.
3. De accountant toetst de hoogste van de drie financiële foutpercentages 

en drie onzekerheidspercentages, bedoeld in het tweede lid, aan de 
in onderstaande tabel opgenomen toleranties en baseert daarop de 
strekking van zijn verklaring.
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Goedkeurings

toleranties

Goedkeurende 

verklaring

Verklaring met 

beperking

Verklaring met 

oordeelonthouding

afkeurende 

verklaring

Financiële 

fouten in de 

verantwoording

≤ 1% > 1% en ≤ 3% > 3%

Onzekerheden in 

de controle
≤ 3% > 3% en ≤ 10% > 10%

4. Bij de bepaling van de strekking van de uiteindelijke controleverklaring 
weegt de accountant het getrouwe beeld van de jaarrekening en de 
rechtmatigheidsrapportage in de bedrijfsvoeringsparagraaf, waaronder de 
getrouwheid van de rapportage over het gevoerde beleid ter voorkoming en 
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor de getrouwheid van de 
rechtmatigheidsrapportage geldt geen kwantitatieve goedkeuringstolerantie.

5. De controleverklaring wordt opgesteld overeenkomstig de modellen die 
zijn opgenomen in bijlage XXII behorende bij deze regeling.

Artikel 5.10e. Het verslag van bevindingen

1. Het UWV, de SVB, en het IB dragen er zorg voor dat de minister door 
middel van het verslag van bevindingen inzicht wordt geboden in 
de belangrijkste uitkomsten van de controlewerkzaamheden van de 
accountant, in elk geval met betrekking tot:
a. Fouten en onzekerheden voor de bepaling van de strekking van de 

controleverklaring;
b. Overige fouten en onzekerheden die niet worden gehanteerd voor de 

bepaling van de strekking van de controleverklaring;
c. De doelmatigheid van het beheer en de organisatie, zoals 

omschreven in de bij deze regeling bijhorende bijlage XXIII;
d. Het jaarverslag, voor wat betreft de prestatieindicatoren en 

kengetrallen;
e. Het jaarverslag, voor wat betreft de bedrijfsvoeringsparagraaf.

2. De accountant hanteert bij zijn controlewerkzaamheden als 
toetsingskader voor de onderdelen, genoemd in het eerste lid:
JJ bij a. de getrouwheid;
JJ bij b. de getrouwheid;
JJ bij c. de ordelijke en controleerbare totstandkoming;
JJ bij d. de ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming 

voor wat betreft de prestatieindicatoren;
JJ bij e. de ordelijke en controleerbare totstandkoming van de 

bedrijfsvoeringsparagraaf en de getrouwheid voor wat betreft de 
rechtmatigheidsrapportage in de bedrijfsvoeringsparagraaf.
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3. De accountant onderzoekt de rechtmatige uitvoering van de regelingen, 
bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de Wet SUWI, en vermeldt de 
uitkomsten van dit onderzoek in het verslag van bevindingen. 

§ 5.2.– INFORMATIEVOORZIENING

§ 5.2.1.– INFORMATIEVERSTREKKING UWV EN SVB AAN 
DE MINISTER EN DE IWI

Artikel 5.11. Basisgegevens

1. Het UWV en de SVB dragen zorg voor de elektronische beschikbaarheid van 
gegevens ten behoeve van de minister en de IWI, voor zover die gegevens 
noodzakelijk zijn voor het toezicht en de andere taken van de minister.

2. Het UWV en de SVB dragen er zorg voor dat de gegevens, bedoeld in het 
eerste lid, voorzover zij zijn verwerkt voor de uitvoering van de aan het 
UWV en de SVB opgedragen taken, tenminste vijf jaar worden bewaard 
nadat de taak ten aanzien van de geregistreerde persoon is geëindigd.

3. Na afloop van de termijn, bedoeld in het derde lid, bewaren het 
UWV en de SVB de gegevens slechts ten behoeve van historische of 
wetenschappelijke doeleinden.

Artikel 5.12. Periodieke informatieverstrekking

1. Uiterlijk op de in de bijlagen VI en VIII genoemde tijdstippen verstrekken 
het UWV en de SVB aan de minister een rapportage over de door hen 
beheerde fondsen op de wijze als in de bijlagen VI en VIII is aangegeven.

2. Het UWV en de SVB verstrekken ten behoeve van het jaarverslag van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de informatie, 
bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlagen VI, en VIII op het in 
deze bijlagen bepaalde tijdstip.

Artikel 5.13. (Vervallen)

Artikel 5.14. Informatieverstrekking aan derden

1. Op verzoek van de minister respectievelijk de IWI verstrekken het UWV 
en de SVB gegevens en informatie aan personen of instanties die in zijn 
opdracht of met zijn instemming onderzoek of analyses uitvoeren.

2. Op verzoek van de minister respectievelijk de IWI verstrekken het UWV 
en de SVB gegevens en informatie aan personen of instanties die in zijn 
opdracht bewerker zijn van de gegevens uit deze regeling.



YER Kenniscentrum 311

3. Op verzoek van de minister verstrekken het UWV en de SVB informatie 
aan door hem aangewezen internationaalrechtelijke organisaties.

4. Op verzoek van de minister verstrekt het UWV gegevens en informatie 
aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het 
UWV levert in ieder geval binnen zes weken na afloop van elk kwartaal 
de in bijlage IX genoemde rapportages en jaarlijks, binnen drie maanden 
na afloop van het jaar, de in bijlage IX genoemde bestanden.

5. Het UWV en de SVB plegen overleg met de personen of instanties, 
bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, over de inhoud, de 
vorm, de wijze en het tijdstip waarop de informatieverstrekking, bedoeld 
in het eerste, tweede, derde en vierde lid, plaatsvindt.

6. De minister en de IWI dragen er zorg voor, dat de personen en 
instanties, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, van 
het UWV en de SVB niet meer gegevens en informatie krijgen dan 
noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderzoek dan wel voor de 
taak ten behoeve waarvan bedoelde personen of instanties de gegevens 
en informatie ontvangen en overleggen met het UWV en de SVB over de 
wijze waarop dit kan worden bereikt.

Artikel 5.15. Openbaarmaking onderzoeksrapporten en statistische 
rapportages

1. Het UWV en de SVB brengen rapporten over onderzoek dat door of in 
opdracht van de uitvoeringsorganisatie is uitgevoerd, ter kennis van 
de minister. De rapporten over onderzoeken, waarvan de minister niet 
reeds op de hoogte was of kon zijn, worden uiterlijk twee weken voor 
openbaarmaking aan de minister verstrekt.

2. Het UWV en de SVB maken rapporten met informatie als bedoeld in 
artikel 5.12 en artikel 5.14, eerste lid, niet eerder dan twee dagen na 
verstrekking aan de minister, openbaar.

3. In geval van de openbaarmaking, bedoeld in dit artikel, wordt de 
minister uiterlijk 48 uur voor de verwachte publicatietermijn geïnformeerd 
over de wijze waarop dit zal plaatsvinden.

4. De minister kan op verzoek van het UWV en de SVB toestaan, dat van 
de termijnen, bedoeld in dit artikel wordt afgeweken.

Artikel 5.16. Kwaliteit van informatievoorziening

1. Het UWV en de SVB dragen zorg voor een deugdelijke administratie 
en organisatie, waaronder begrepen dusdanige procedures en 
voorzieningen dat er, mede gelet op de stand van de kennis op het 
terrein van de kwaliteitszorg, voldoende waarborgen aanwezig zijn voor:
a. Het kunnen voldoen aan de informatieverplichtingen, bedoeld in § 5.2.1;
b. Tijdige verstrekking van gegevens en informatie;
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c. Voldoende actualiteit;
d. Het voldoen aan het normenkader voor de betrouwbaarheid van de 

niet- financiële informatie zoals opgenomen in de bij deze regeling 
behorende bijlage XVII (‘Normenkader betrouwbaarheid niet 
financiële informatie’).

e. Continuïteit van de verstrekking en opslag van gegevens en informatie.
2. Het UWV en de SVB rapporteren in de bedrijfsvoeringsparagraaf in het 

jaarverslag over de kwaliteit van de informatievoorziening en de wijze 
waarop deze is gewaarborgd.

Artikel 5.17. (Vervallen)

Artikel 5.17a. Melding van belangrijke voornemens tot uitbesteding

1. Het UWV en de SVB stellen de minister en de IWI zo spoedig mogelijk in 
kennis van hun voornemens tot het door één of meer andere rechtspersonen 
of natuurlijke personen laten verrichten van werkzaamheden op het terrein 
van facilitaire dienstverlening of personeelsbeleid, indien het zwaarwegend 
karakter ervan daartoe naar hun oordeel aanleiding geeft.

2. Een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid omvat in elk geval de 
volgende informatieve:
a. Een zodanige beschrijving van de door derden te verrichten werkzaam

heden, dat daaruit blijkt in welke relatie deze tot de kerntaken staan.
b. De contractduur;
c. De volumegegevens en (geraamde) financiële omvang van het contract; en
d. Indien in verband met de werkzaamheden inzage in of overdracht 

van cliëntgegevens plaatsvindt: een beschrijving van aard en 
hoeveelheid daarvan.

Artikel 5.18. Wijziging informatieverstrekking

De minister wijzigt de bepalingen in deze paragraaf en de daarbij horende 
bijlagen slechts na overleg met het UWV en de SVB. 

§ 5.2.2.– (VERVALLEN)

Artikel 5.19. (Vervallen)

Artikel 5.20. (Vervallen)
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§ 5.2.3.– KENNISGEVING BESLUITEN UWV EN SVB AAN 
DE IWI

Artikel 5.21. Aanwijzing voor te leggen besluiten UWV en SVB

1. Het UWV en de SVB brengen hun besluiten van algemene strekking 
binnen twee weken na vaststelling schriftelijk ter kennis van de IWI.

2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van besluiten die 
goedkeuring van de Minister behoeven. 

§ 5.2.4.– SAMENWERKENDE BESTUURSORGANEN EN 
PERSONEN

Artikel 5.21a. Aanwijzing Minister van Veiligheid en Justitie

Als bestuursorgaan in de zin van artikel 64, eerste lid, aanhef en onder 
d, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt 
aangewezen: de Minister van Veiligheid en Justitie, voor zover het betreft de 
uitvoering van taken door de Immigratie en Naturalisatiedienst. 

§ 5.3.– RAPPORTAGE GEGEVENSVERWERKING

Artikel 5.22. Verantwoording gegevensverwerking

1. Het UWV, de SVB en het IB rapporteren vóór 15 maart van elk jaar over 
de opzet en werking van het stelsel van maatregelen en procedures, 
gericht op het waarborgen van een exclusieve, integere, beschikbare en 
controleerbare gegevensverwerking.

2. De rapportage wordt vergezeld van een oordeel van een tot de 
Nederlandse Orde van Register EDPAuditors toegelaten persoon of van 
een verklaring van getrouwheid van een dergelijke persoon.

Artikel 5.23. (Vervallen) 
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HOOFDSTUK 6 – EENMALIGE UTVRAAG VAN GEGEVENS, 
ELECTRONISCHE VOORZIENINGEN EN IB

§ 6.1.– EENMALIGE UITVRAAG VAN GEGEVENS EN 
ELEKTRONISCHE VOORZIENINGEN

Artikel 6.1. Eenmalige uitvraag van gegevens

1. In bijlage II bij deze regeling zijn de gegevens uit Bijlage II, bedoeld 
in artikel 5.2a van het Besluit SUWI opgenomen, waarop artikel 5.2a, 
eerste lid, van toepassing is

2. In de bijlage wordt bij de gegevens aangegeven vanaf welk moment 
artikel 5.2a, eerste lid, van het Besluit SUWI voor de verwerking van die 
gegevens van toepassing. 

Artikel 6.2. Gegevensregister SUWI

1. In bijlage XII (‘Gegevensregister SUWI’) bij deze regeling is het 
Gegevensregister SUWI opgenomen, bedoeld in artikel 5.20 van het 
Besluit SUWI.

2. In bijlage XVIII (‘Gegevensregister IB’ 2.7) bij deze regeling zijn gegevens 
opgenomen als bedoeld in artikel 5.24, tweede lid, van het Besluit SUWI, 
die door het IB worden verwerkt. 

Artikel 6.3. Stelselontwerp gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI

In bijlage I (‘Stelselontwerp & Beveiliging Gezamenlijke elektronische 
voorzieningen SUWI’) bij deze regeling is het Stelselontwerp gezamenlijke 
elektronische voorzieningen SUWI opgenomen, bedoeld in artikel 5.21, 
vierde lid, van het Besluit SUWI.

Artikel 6.4. Beveiliging elektronische gegevens voorzieningen SUWI

1. Het UWV, SVB, de colleges van burgemeester en wethouders, het IB en op 
de gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI aangesloten niet SUWI
partijen dragen zorg voor de beveiliging van de gegevensuitwisselingen die 
plaatsvinden in het kader van de gezamenlijke elektronische voorzieningen 
SUWI, tegen inbreuk op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, 
overeenkomstig hetgeen over de voor het stelsel van maatregelen en 
procedures te hanteren normen wordt bepaald in bijlage I (‘Stelselontwerp & 
Beveiliging Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI’).

2. Het UWV, de SVB, de colleges van burgermeester en wethouders, het IB 
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en op de gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI aangesloten 
nietSUWIpartijen geven ieder in een beveiligingsplan aan op welke 
wijze zij invulling geven aan het eerste lid.

3. Artikel 5.22 is van overeenkomstige toepassing op het gebruik en de 
inrichting van de gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI.

Artikel 6.5. Gebruik elektronische voorzieningen door niet SUWI-partijen

Bij het tot stand komen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 5.23, 
eerste lid, van het Besluit SUWI wordt het in bijlage III bij deze regeling 
opgenomen protocol in acht genomen. 

§ 6.2.– IB

Artikel 6.6. Inlichtingenbureau

1. De Stichting Inlichtingenbureau wordt aangewezen als de instelling, 
bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Wet SUWI.

2. De Stichting Inlichtingenbureau informeert de Minister telkens schriftelijk 
over elke uitbreiding van andere taken dan de taak, bedoeld in artikel 1, 
onderdeel m, van de Wet SUWI

Artikel 6.7. (Vervallen)

Artikel 6.8. (Vervallen)

 
HOOFDSTUK 7 – OVERGANGSBEPALINGEN EN 
AFWIJKINGEN VAN DE WET SUWI EN VAN HET BESLUIT 
INLICHTINGENBUREAU GEMEENTEN I.V.M. INVOERING

Artikel 7.1. (Vervallen)

Artikel 7.2. (Vervallen)

Artikel 7.3. (Vervallen)

Artikel 7.3a. (Vervallen)

Artikel 7.4. (Vervallen)

Artikel 7.5. (Vervallen)
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Artikel 7.6. (Vervallen)

Artikel 7.7. (Vervallen)

Artikel 7.8. (Vervallen)

Artikel 7.9. (Vervallen)

Artikel 7.10. Overgangsbepaling re-integratieverantwoordelijkheid 
werkgever in het tweede spoor

1. Indien op 1 januari 2002 een dienstbetrekking bestaat met een 
werknemer, wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van 
arbeid wegens ziekte is gelegen voor die datum en ten aanzien van 
wie het Landelijk instituut sociale verzekeringen op die dag een taak 
heeft op grond van artikel 8, eerste lid, en artikel 10 van de Wet REA, 
zoals die artikelen luidden op de dag voorafgaand aan 1 januari 2002, 
heeft in afwijking van artikel 8 en 10 van de Wet REA, het UWV de 
taak tot bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces van die 
werknemer op grond[lees: grond van]artikel 10 van die wet.

2. Indien de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid 
wegens ziekte van een werknemer is gelegen voor 1 januari 2003, is 
artikel 8, eerste lid, van de Wet REA, indien vaststaat dat in het bedrijf van 
de werkgever geen passende arbeid voorhanden is, voor de werkgever 
niet van toepassing en is artikel 10 van de Wet REA van toepassing, tenzij 
de werkgever het UWV schriftelijk meldt, dat hij de taak op grond van 
artikel 8 van de Wet REA zal verrichten ten aanzien van zo’n werknemer.

3. Bij toepassing van het tweede lid, vervult het UWV zijn taak, bedoeld 
in artikel 10 van de Wet REA slechts nadat de werkgever aan het UWV 
een reïntegratieverslag heeft verstrekt dat is opgesteld op grond van 
artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan 
wel met toepassing van artikel 8, achtste lid, van de Wet REA of een 
reïntegratieplan aan het UWV heeft verstrekt dat is opgesteld op grond 
van artikel 71a van de WAO, zoals dat artikel luidde voor 1 april 2002.

4. Indien op grond van dit artikel het UWV een taak heeft op grond 
van artikel 10 van de Wet REA zijn in geval van het eerste lid, artikel 
XV, eerste en zesde lid, van de Wet verbetering poortwachter 
van overeenkomstige toepassing. In geval van het tweede lid 
is de eerste zin van artikel 34a, eerste lid, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering niet van toepassing.

5. Bij de toepassing van dit artikel is artikel 43 van de Wet REA van toepassing.
6. Artikel 4.11 van het Besluit SUWI is niet van toepassing zolang artikel 8 van 

de Wet REA op grond van dit artikel niet van toepassing is op de werkgever.
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Artikel 7.11. (Vervallen)

Artikel 7.12. (Vervallen)

Artikel 7.13. (Vervallen)

Artikel 7.14. (Vervallen)

Artikel 7.15. (Vervallen)

 
HOOFDSTUK 8 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 8.1. (Vervallen)

Artikel 8.2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de 
dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug 
tot en met 1 januari 2002.

Artikel 8.3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling SUWI. 

5.2.6 REGELING FINANCIERING EN VERANTWOORDING 
IOAW, IOAZ EN BBZ 2004

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
d. Bbz 2004: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
e. Declaratie: opgave van kosten als bedoeld in artikel 56 van het Bbz 2004;
f. De ten laste van de gemeente gebleven kosten: de ten laste van de 

gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 48, derde en vierde lid, 
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van het Bbz 2004, waaronder begrepen de baten door toepassing van 
artikel 14a van de Abw;

g. Uitkeringskosten: de kosten van uitkeringen, bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, van het Bbz 2004;

h. De ten laste van de gemeente gebleven kosten: de ten laste van de 
gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 48, derde en vierde lid, 
van het Bbz 2004.

Artikel 1a. Vaststelling norm voor de baten bijstand bedrijfskapitaal

1. De norm voor de baten, bedoeld in artikel 48, vierde lid, van het Bbz 
2004 wordt berekend door de in het tweede lid bedoelde macronorm te 
vermenigvuldigen met de gemiddelde jaarlijkse lasten van de gemeente van 
algemene bijstand ter voorziening in de behoefte in bedrijfskapitaal over 
een periode van vijf jaren voorafgaand aan het jaar voor het jaar waarop de 
vergoeding, bedoeld in artikel 48 van het Bbz 2004, betrekking heeft.

2. De macronorm is vastgesteld aan de hand van de som van de baten in 
verband met de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal 
van alle gemeenten over vijf jaren gedeeld door de som van de lasten 
in verband met verleende bijstand ter voorziening in de behoefte van 
bedrijfskapitaal van alle gemeenten en is voor de vaststelling van de ten laste 
van de gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 48, vierde lid, van het 
Bbz 2004, voor de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015 bepaald op 54,9%.

3. De macronorm is voor de vaststelling van de ten laste van de gemeente 
gebleven kosten, bedoeld in artikel 48, vierde lid, van het Bbz 2004, voor 
het kalenderjaar 2016 bepaald op 63,3%.

4. De macronorm is voor de vaststelling van de ten laste van de gemeente 
gebleven kosten, bedoeld in artikel 48, vierde lid, van het Bbz 2004, voor 
het kalenderjaar 2017 bepaald op 77,0%.

Artikel 2. Voorschot Bbz 2004

1. De minister stelt maandvoorschotten vast ten behoeve van de 
vergoeding van de uitkeringskosten, bedoeld in artikel 48, eerste lid, 
van het Bbz 2004, en de uitvoeringskosten en kosten van onderzoek, 
bedoeld in artikel 56, eerste lid, van het Bbz 2004.

2. De maandvoorschotten voor een kalenderjaar worden betaald op of 
omstreeks de vijftiende van de maand waarop zij betrekking hebben, 
op basis van het over het twee jaar terugliggende kalenderjaar door 
burgemeester en wethouders gedeclareerde bedrag, waarbij afstemming 
plaatsvindt op de landelijk verwachte kosten voor het Bbz 2004.
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Artikel 3. Opschorting en terugvordering van uitkering en voorschotten

1. Indien het beeld van de uitvoering, bedoeld in de artikelen 54, tweede 
lid, van de IOAW, of 54, tweede lid, van de IOAZ, niet op de in artikel 7b, 
eerste lid, genoemde datum is ontvangen, schort de minister de betaling 
van de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Participatiewet 
het lopende vergoedingsjaar op met ingang van de kalendermaand 
volgend op de kalendermaand waarop de ontvangsttermijn is verlopen, 
doch niet gedurende de periode waarover door de minister aan het 
college in geval van overmacht uitstel is verleend.

2. Indien het beeld van de uitvoering, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van 
de Participatiewet, niet op de in artikel 4, eerste lid, van de Regeling 
Participatiewet, IOAW en IOAZ genoemde datum is ontvangen, schort 
de minister de betaling van de maandvoorschotten Bbz 2004 voor het 
lopende vergoedingsjaar op met ingang van de kalendermaand volgend 
op de kalendermaand waarop de ontvangsttermijn is verlopen, doch 
niet gedurende de periode waarover door de minister aan het college in 
geval van overmacht uitstel is verleend.

3. Indien de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, 
van de Financiëleverhoudingswet, met betrekking tot de uitvoering 
van het Bbz 2004 niet door de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties is ontvangen binnen twaalf maanden na het 
kalenderjaar waarop zij betrekking heeft, worden de maandvoorschotten 
met betrekking tot het desbetreffende kalenderjaar op nihil vastgesteld 
en worden de reeds betaalde voorschotten teruggevorderd.

4. De betaling van de uitkeringen en de maandvoorschotten bij de 
toepassing van het eerste en het tweede lid hervat op de vijftiende van 
de kalender maand volgend op de kalendermaand waarin het beeld van 
de uitvoering is ontvangen.

5. Het eerste, tweede en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing, 
indien het college in gebreke blijft om binnen een door de minister 
vastgestelde termijn aanvullende informatie te verstrekken die noodzakelijk 
is voor het financieel beheer van de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004.

Artikel 4. Betaling uitkering, verhoging en aanvullende uitkering Bbz 2004

1. De uitkering, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het Bbz 2004 wordt in 
gelijke maandelijkse delen gedurende het kalenderjaar waarop zij betrekking 
heeft betaald, telkens op of omstreeks de vijftiende van de maand.

2. Indien de uitkering op grond van artikel 51 van het Bbz 2004 wordt 
verhoogd in het jaar waarop de uitkering betrekking heeft, wordt het 
bedrag waarmee de uitkering wordt verhoogd in gelijke maandelijkse 
delen, met ingang van de maand volgend op de maand waarin  
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het bedrag is vastgesteld, gedurende het restant van het kalenderjaar 
betaald, telkens op of omstreeks de vijftiende van de maand.

3. Indien de uitkering op grond van artikel 51 van het Bbz 2004 wordt 
verhoogd in het jaar volgend op het jaar waarop de uitkering betrekking 
heeft, wordt het bedrag waarmee de uitkering wordt verhoogd betaald 
op of omstreeks de vijftiende van de maand volgend op de maand 
waarin het bedrag is vastgesteld.

4. Aan gemeenten die in aanmerking komen voor de aanvullende uitkering, 
bedoeld in artikel 52 van het Bbz 2004, wordt deze betaald op of omstreeks 
de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin deze is vastgesteld.

Artikel 5. Bedragen vergoeding uitvoeringskosten en kosten van 
onderzoek Bbz 2004

1. De vergoeding per besluit op een aanvraag van ondernemers in de 
binnenvaart om verlening van bijstand, bedoeld in artikel 56, eerste lid, 
onderdeel a, van het Bbz 2004, bedraagt € 308,00.

2. De kosten, bedoeld in artikel 56, eerste lid, onderdeel b, van het Bbz 2004, 
van een aan derden opgedragen onderzoek inzake verlening van algemene 
bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal 
aan zelfstandigen als bedoeld in artikel 2 van het Bbz 2004, komen voor 
vergoeding in aanmerking, voorzover zij niet meer bedragen dan:
a. € 2.582,00 voor een uitgebreid rapport en € 1.526,00 voor een 

verkort rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een 
gevestigde of een startende zelfstandige als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, onderdelen a en b, van het Bbz 2004;

b. € 938,00 voor een rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan 
een oudere of een beëindigende zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onderdelen c en d, van het Bbz 2004 of een nader of vervolgrapport 
betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een zelfstandige.

3. De bedragen, genoemd in het eerste en tweede lid, onderdelen a en 
b, worden met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar gewijzigd met 
het percentage waarmee het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
over de maand oktober daaraan voorafgaand afwijkt van het 
prijsindexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bedragen is 
gebaseerd. De gewijzigde bedragen worden door of namens de Minister 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 6. (Vervallen)

Artikel 7. (Vervallen)

Artikel 7a. (Vervallen)
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Artikel 7b. Beeld van de uitvoering

1. Het beeld van de uitvoering, bedoeld in de artikelen 54, tweede lid, van 
de IOAW en 54, tweede lid, van de IOAZ, wordt uiterlijk op 28 februari 
van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het beeld van 
de uitvoering betrekking heeft door de minister ontvangen.

2. Het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid en tweede lid van 
artikel 77 van de Participatiewet, omvat mede een declaratie van de 
uitkeringskosten, bedoeld in artikel 48, eerste lid, van het Bbz 2004, en 
de uitvoeringskosten en kosten van onderzoek, bedoeld in artikel 56, 
eerste lid, van het Bbz 2004, over het afgelopen kalenderjaar.

3. Het beeld van de uitvoering wordt ingediend onder gebruikmaking van 
een formulier dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld.

4. Op basis van het beeld van de uitvoering, bedoeld in het tweede lid, een 
voorlopige verrekening plaats met de verleende voorschotten, bedoeld 
in artikel 2, eerste lid.

Artikel 8. (Vervallen)

Artikel 9. (Vervallen)

Artikel 9a. Wijziging wettelijke grondslag

Deze regeling berust mede op artikel 54, tweede lid, van de IOAW, artikel 
54, tweede lid, van de IOAZ en de artikelen 49, eerste lid, 50, tweede lid, 53, 
56, eerste lid en 57, eerste lid, van het Bbz 2004.

Artikel 10. Overgangsbepaling

Bij de opschorting en terugvordering van voorschotten over het 
vergoedingsjaar 2009 en eerdere vergoedingsjaren wordt beslist met 
toepassing van artikel 3, zoals dat luidde op 31 december 2009.

Artikel 11. Wijziging Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik

Bevat wijzigingen in de Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik.

Artikel 12. Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 11, onderdelen D tot 
en met J, in werking met ingang van 1 januari 2001. 
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2. Artikel 11, onderdelen D, E, G, H, I en J, treedt in werking met ingang 
van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin 
deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

3. Artikel 11, onderdeel F, treedt in werking met ingang van de tweede dag 
na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt 
geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2000.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling financiering en 
verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004.

 
5.2.7 REGELING VERMOGENSWAARDERING IOAZ

Artikel 1. 

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. De wet: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

b. Lijfrente: een aanspraak volgens een overeenkomst van 
levensverzekering op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen 
die eindigen uiterlijk bij overlijden, welke aanspraak niet kan worden 
afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp 
van zekerheid kan dienen, anders dan ten behoeve van uitstel van 
betaling op grond van artikel 25, vierde lid, van de Invorderings wet  
1990. Onder een lijfrente wordt mede verstaan de aanspraak op winst
uitkeringen voorzover die uitkeringen verband houden met een lijfrente;

c. Pensioenregeling: 
1. Een pensioenregeling overeenkomstig de wettelijke bepalingen van 

de loonbelasting;
2. Een pensioenregeling waaraan deelneming verplicht is op grond 

van de Wet betreffende verplichting deelneming in een bedrijfstak 
pensioenfonds 2000, de Wet op het notarisambt of de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling.

3. Een regeling van een andere mogendheid, die volgens de 
belastingwetten van dat land, welke naar aard en strekking 
overeenkomen met de Nederlandse loonbelasting of 
inkomstenbelasting, als een pensioenregeling wordt beschouwd.

d. Levensverzekering: een overeenkomst van levensverzekering als 
bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
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Artikel 2. 

De waarde van het vermogen bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet, 
wordt vastgesteld onmiddellijk nadat het bedrijf of beroep is beëindigd.

Artikel 3. 

1. Vermogen is de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde 
van de schulden.

2. Bezittingen zijn:
a. Onroerende zaken;
b. Rechten, die direct of indirect op onroerende zaken betrekking hebben;
c. Roerende zaken die door de gewezen zelfstandige en personen 

die behoren tot zijn huishouden niet voor persoonlijke doeleinden 
worden gebruikt of verbruikt alsmede roerende zaken die voor 
persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt doch 
hoofdzakelijk als belegging dienen;

d. Rechten op roerende zaken;
e. Rechten die niet op zaken betrekking hebben, waaronder geld en
f. Overige vermogensrechten, met waarde in het economisch verkeer;
g. Goodwill.

3.  Schulden zijn:
a. Verplichtingen met waarde in het economisch verkeer;
b. Verplichtingen die voortvloeien uit de vaststelling van de waarde van 

de bezittingen.

Artikel 4. 

1. Tot de bezittingen behoren niet:
a. Rechten die berusten op een pensioenregeling;
b. Rechten op uitkeringen en verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte 

of ongeval toekomende aan de gewezen zelfstandige of zijn echtgenoot;
c. Bossen, natuurterreinen en onroerende zaken die deel uitmaken van 

een ingevolge de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed, 
met uitzondering van de op deze landgoederen voorkomende 
gebouwde eigendommen.

Artikel 5. 

1. Mits niet deel uitmakend van het vermogen van een onderneming 
behoren niet tot de bezittingen:
a. Rechten op lijfrenten in het geval dat deze rechten niet zijn verkregen 

door middle van het voldoen van een koopsom of indien de 
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premiebetaling niet is aangevangen binnen 3 jaar voor het indienen 
van de aanvraag in het kader van de wet, tenzij deze rechten zijn 
verkregen door de omzetting van de fiscale oudedagsreserve in een 
lijfrente en de opbouw van deze reserve voor de eerder genoemde 
periode is aangevangen;

b. Rechten op ingegane lijfrenten, verkregen krachtens overeenkomst 
onder bezwarende titel en toekomende aan de gewezen zelfstandige, 
zijn echtgenoot of minderjarige kinderen, ingeval van invaliditeit;

c. Polissen van levensverzekering, mits ter zake van de verzekering 
geen koopsom is voldaan en deze polissen niet dienen als basis voor 
de financiering van de eigen woning;

d. Een bedrag van € 121.474,00 ten behoeve van aanvullende 
pensioenvoorzieningen. Rechten op lijfrenten, bedoeld in de 
onderdelen a of b, alsmede polissen van levensverzekering, bedoeld 
in onderdeel c, worden op dit bedrag, tot ten hoogste een bedrag 
van € 121.474,00 in mindering gebracht.

2. Tot de schulden behoren niet premies en bijdragen ter zake van rechten 
welke ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel a en b en artikel 5, eerste 
lid, onderdeel a, b en c niet tot de bezittingen behoren.

3. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel d, wordt met 
ingang van de dag waarop het netto minimumloon zonder de daarin 
begrepen aanspraak op vakantietoeslag wijzigt, met het percentage 
van deze wijziging gewijzigd en wordt door of namens Onze Minister 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 6. 

1. Bezittingen belast met vruchtgebruik of recht van gebruik worden 
aangemerkt als bezittingen van de blote eigenaar tenzij het een door een of 
beide ouders van de gewezen zelfstandige bewoonde woning betreft. In dat 
geval wordt deze woning aangemerkt als bezit van de vruchtgebruiker.

2. Schulden die behoren tot met vruchtgebruik belast vermogen worden 
aangemerkt als schulden van de blote eigenaar, tenzij het schulden 
betreft die behoren tot een door een of beide ouders van de gewezen 
zelfstandige bewoonde woning.

Artikel 7. 

1. Tot de schulden wordt mede gerekend de inkomstenbelasting die de 
gewezen zelfstandige na het begin van het kalenderjaar verschuldigd 
kan worden ter zake van:
a. De termijnen van in het vermogen begrepen, niet tot het vermogen 

van een onderneming behorende rechten die ingevolge de Wet 
inkomstenbelasting 2001 belastbare periodieke uitkeringen en 
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verstrekkingen opleveren (stamrechten);
b. In het vermogen begrepen aandelen, winstbewijzen, bewijzen van 

deelgerechtigheid (lees: deelgerechtigdheid) en koopopties als 
bedoeld in artikel 4.4. van de Wet inkomstenbelasting 2001, die 
ingevolge die wet tot een aanmerkelijk belang behoren.

2. De in het eerste lid bedoelde belasting wordt gesteld op:
a. 30% van de waarde van de stamrechten;
b. 6,25% van de waarde van de aandelen, winstbewijzen, bewijzen 

van deelgerechtigheid (lees: deelgerechtigdheid) en koopopties 
voorzover deze de verkrijgingsprijs daarvan in de zin van de Wet 
inkomstenbelasting 2001 overtreft.

Artikel 8. 

1. Bezittingen en schulden worden in aanmerking genomen voor de 
waarde in het economisch verkeer.

2. Bezittingen en schulden die, al dan niet tezamen, in het economisch 
verkeer als een eenheid plegen te worden beschouwd, worden als 
eenheid in aanmerking genomen.

3. Bezittingen belast met vruchtgebruik of recht van gebruik worden in 
aanmerking genomen voor 80% van de waarde bedoeld in het eerste 
lid indien de bezitting onbezwaard zou zijn. Schulden behorende tot het 
met vruchtgebruik belast vermogen worden in aanmerking genomen 
voor 80% van de in het eerste lid bedoelde waarde. 

4. De eigen woning waarvan de gewezen zelfstandige eigenaar is en 
die tot zijn hoofdverblijf dient wordt gewaardeerd naar 60% van de 
waarde in het economisch verkeer, indien de woning in volle eigendom 
en onbezwaard (vrij) wordt opgeleverd. Hetzelfde geldt voor de eigen 
woning direct gekocht na verkoop van de bedrijfswoning.

5. Voor de waardering van effecten die zijn genoteerd aan de Euronext 
effectenbeurs te Amsterdam wordt voor de toepassing van het eerste lid, 
de waarde in het economisch verkeer gesteld op de slotnotering die is 
vermeld in de Officiële prijscourant, uitgegeven door de AEX-Data Services, 
die geldt naar het tijdstip waarnaar de waarde moet worden bepaald.

6. De veldinventaris wordt gewaardeerd op basis van de gemaakte kosten, 
waaronder begrepen arbeidskosten.

Artikel 9. 

Land en tuinbouwgrond kan bij overdracht van ouders aan kinderen en bij 
uittreding uit een samenwerkingsverband of rechtspersoon, bij voortzetting 
van het bedrijf als volwaardig bedrijf, worden gewaardeerd naar de waarde 
in verpachte staat.
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Artikel 10. 

Bij het in aanmerking nemen van bezittingen en schulden wordt geen 
rekening gehouden met:

a. Wettelijk vruchtgenot, alsmede rechten op en verplichtingen tot periodieke 
uitkeringen en verstrekkingen rechtstreeks uit het familierecht voort
vloeiend, dan wel door ouders aan hun minderjarige kinderen toegekend;

b. Lopende termijnen van inkomsten en verplichtingen, alsmede termijnen 
van inkomsten waarvan de grootte na de aanvang van het kalenderjaar 
door de schuldenaar wordt vastgesteld, mits zij niet behoren tot de 
onderneming van de gewezen zelfstandige.

Artikel 11. 

Indien bezittingen in het zicht van de beëindiging van het bedrijf of beroep 
zijn verkocht of overgedragen en dit, gelet op de aard en strekking van de 
wet, tot een kennelijk onredelijk resultaat leidt, stellen burgemeester en 
wethouders de waarde van deze bezittingen vast op basis van de waarde in 
het economisch verkeer bij verkoop zonder bezwaring.

Artikel 12. 

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 8, derde lid, buiten toepassing 
laten, indien toepassing van die waardering zal leiden tot onbillijkheden van 
overwegende aard.

Artikel 13. 

Het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van 29 juni 1987, houdende nadere regels voor de vaststelling van de 
waarde van het eigen vermogen bij beëindiging van het bedrijf of beroep 
(Stcrt. 122) wordt ingetrokken.

Artikel 14. 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 15. 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vermogenswaardering Ioaz. 
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5.2.8 REGELING LOONKOSTENSUBSIDIE 
PARTICIPATIEWET

§ 1 – HOOGTE VERGOEDING VAN WERKGEVERSLASTEN

Artikel 1. Hoogte vergoeding werkgeverslasten

1. De vergoeding van werkgeverslasten, bedoeld in artikel 10d, vierde 
en vijfde lid, van de Participatiewet bedraagt een percentage van de 
loonkosten waarover loonkostensubsidie wordt verstrekt.

2. Het percentage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt 23. 

§ 2 – VASTSTELLING VAN DE LOONWAARDE

Artikel 2. Begripsbepaling

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. Kwaliteit: het gemiddelde aantal geproduceerde eenheden of diensten over 
een relevante periode dat bruikbaar is en voldoet aan de gestelde kwaliteit;

b. Tempo: het gemiddelde aantal geproduceerde eenheden of diensten 
over een relevante periode;

c. Inzetbaarheid: de gemiddelde productieve tijd, die direct is gerelateerd 
aan de mogelijkheden van de werknemer over een relevante periode;

d. Normfunctie: de functie van een gemiddelde werknemer met 
een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel 
g, van de Participatiewet, die qua samenstelling van de werkzaamheden 
het dichtst tegen de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden van de 
potentiële werknemer aan ligt;

e. Werknemer: een persoon als bedoeld in artikel 10d, eerste of tweede 
lid, van de Participatiewet met wie de werkgever voornemens is een 
dienstbetrekking als bedoeld in die leden aan te gaan, of met wie de 
werkgever een dienstbetrekking als bedoeld in die leden is aangegaan.

Artikel 3. Takenpakket

1. Bij de vaststelling van de loonwaarde neemt het college de taken in 
aanmerking, waarbij de bijdrage van de afzonderlijke taken aan het 
totale takenpakket in procenten wordt weergegeven.

2. Het totale takenpakket omvat 100% van de totale arbeidstijd van de 
werknemer.
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3. Bij de vaststelling van de loonwaarde van de werknemer bepaalt het 
college een normfunctie.

Artikel 4. Formule vaststelling loonwaarde

1. De loonwaarde van een werknemer wordt vastgesteld met inachtneming 
van de bijlage behorend bij dit besluit, en bedraagt de som van de 
loonwaarden per taak.

2. De loonwaarde per taak bedraagt: L=T*K*I*BT, waarbij: 
L staat voor de loonwaarde per taak, 
T staat voor de prestatie in de taak in tempo van de werknemer 
uitgedrukt in een percentage van wat een gemiddelde werknemer 
met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort, presteert, 
K staat voor de prestatie in de taak in kwaliteit van de werknemer 
uitgedrukt in een percentage van wat een gemiddelde werknemer 
met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort, presteert, 
I staat voor de prestatie in de taak in inzetbaarheid van de werknemer 
uitgedrukt in een percentage van wat een gemiddelde werknemer 
met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort, presteert, en BT staat voor de bijdrage van 
de taak aan het totale takenpakket.

3. De loonwaarde, bedoeld in het eerste lid, wordt rekenkundig afgerond 
op hele procenten.

4. Factoren die van invloed zijn op meer dan een van de prestaties T, K of I 
komen in slechts een van de prestaties tot uitdrukking.

Artikel 4a. Grondslag

Deze regeling berust mede op artikel 10d, vijfde lid, van de Participatiewet.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling loonkostensubsidie Participatiewet.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel F, 
van de Invoeringswet Participatiewet in werking treedt. 
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5.2.9 REGELING PARTICIPATIEBUDGET

Artikel 1. Beeld van de uitvoering

1. Het beeld van de uitvoering, bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wet 
participatiebudget, wordt uiterlijk op 28 februari van het kalenderjaar 
volgend op het kalenderjaar waarop het beeld van de uitvoering betrekking 
heeft door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen.

2. Het beeld van de uitvoering wordt ingediend onder gebruikmaking 
van een formulier dat door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid elektronisch beschikbaar wordt gesteld.

3. Indien het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, niet op de in 
het eerste lid genoemde datum is ontvangen, schort de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid de betaling van het participatiebudget voor het 
lopende vergoedingsjaar op met ingang van de kalendermaand volgend 
op de kalendermaand waarop de ontvangsttermijn is verlopen, doch niet 
gedurende de periode waarover door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan het college in geval van overmacht uitstel is verleend.

4. De betaling van de uitkering wordt hervat op de vijftiende van de 
kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het beeld van de 
uitvoering, bedoeld in het eerste lid, is ontvangen door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

5. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing, indien het 
college in gebreke blijft om binnen een door de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde termijn aanvullende informatie 
te verstrekken noodzakelijk voor het financieel beheer van de wet.

Artikel 1a. Statistiek re-integratie door gemeenten

1. Indien de gegevens, bedoeld in artikel 3 van de Regeling statistiek WWB, 
IOAW, en IOAZ 2013, op de in dat artikel genoemde tijdstippen niet zijn 
ontvangen of niet volledig zijn, schort de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid de betaling van het participatiebudget op voor 
het lopende vergoedingsjaar met ingang van de eerste kalendermaand 
volgend op de kalendermaand waarin de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid daarvan bericht heeft ontvangen van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek of de externe bewerker, doch niet gedurende de 
periode waarover door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aan het college in geval van overmacht uitstel is verleend.

2. De betaling van de uitkering wordt hervat op de vijftiende van de 
kalender maand volgend op de kalendermaand waarin de gegevens, 
bedoeld in het eerste lid, volledig zijn ontvangen door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Artikel 2. Peiljaren en gewichten voor verdeelmaatstaven

Voor de verdeelmaatstaven, bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit 
participatiebudget, gelden de volgende peiljaren en gewichten:

Verdeelmaatstaf Peiljaar Gewicht

Aantal 
bijstandsontvangers

2011 1,62

Aantal WWontvangers 2011 0,20

Omvang 
beroepsbevolking

2010–2012 0,01

Kwalitatieve discrepantie 
laaggeschoolde arbeid

2010–2012 0,31

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling participatiebudget. 

5.2.10 REGELING STATISTIEK PARTICIPATIEWET, IOAW 
EN IOAZ 2015

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids

ongeschikte werkloze werknemers;
c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
d. WWIK: Wet werk en inkomsten kunstenaars, zoals deze luidde op  

31 december 2011;
e. WIJ: Wet investeren in jongeren, zoals deze luidde op de dag voor 

inwerkingtreding van artikel II van de Wet van 22 december 2011 
tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van 
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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);

f. Uitkering: bijstand, waaronder bijstand als bedoeld in het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 2004, of langdurigheidstoeslag op grond 
van de Participatiewet of de uitkering op grond van de IOAW of IOAZ;

g. BBZ: uitkering aan zelfstandigen op grond van het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

h. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
i. SVB: de Sociale verzekeringsbank.

Artikel 2. Statistiek uitkeringen gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van 
iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling 
opgenomen model, gegevens over uitkeringen en over de personen aan wie 
in de desbetreffende maand een uitkering is verleend, of ten behoeve van 
wie loonkostensubsidie is verstrekt.

Artikel 3. Statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere 
kalendermaand overeenkomstig het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen 
model, gegevens over voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, en over de 
personen die van die voorziening feitelijk gebruik hebben gemaakt.

Artikel 4. Statistiek vorderingen, boeten en sancties gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere 
kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen 
model, gegevens over vorderingen in verband met opgelegde betalings of 
aflossingsverplichtingen, over ontvangsten op die vorderingen en gegevens 
over opgelegde bestuurlijke boeten, sancties en aansprakelijkheidstellingen 
en gegevens over de personen ten aanzien van wie in het kader van de 
uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de WIJ en de WWIK 
dergelijke verplichtingen, vorderingen, boeten en sancties zijn opgelegd.

Artikel 5. Centraal Bureau voor de Statistiek of bewerker

1. Het college verstrekt de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, 
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door tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij 
de gegevensverstrekking plaatsvindt op een door de directeurgeneraal 
van de statistiek te bepalen wijze, of door tussenkomst van een door de 
minister aan te wijzen externe bewerker.

2. Indien een bewerker wordt aangewezen wordt van de aanwijzing van de 
bewerker mededeling gedaan in de Staatscourant.

3. De bewerker, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de in het eerste lid 
bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

4. Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoons
gegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

5. De minister kan persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 2, 3 of 4 
die door tussenkomst van een bewerker worden verkregen verstrekken 
aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het 
verrichten van statistisch onderzoek.

Artikel 6. Statistieken door SVB

1. Ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 47a, eerste lid, 
van de Participatiewet ontvangt de minister van de SVB uiterlijk vier weken 
na afloop van iedere kalendermaand overeenkomstig het in bijlage 1 en 3 bij 
deze regeling opgenomen model, gegevens als bedoeld in de artikelen 2 en 4.

2. De SVB verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, zonder 
tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar op de 
door de directeurgeneraal van de statistiek te bepalen wijze, bedoeld in 
artikel 5, eerste lid, of indien een bewerker is aangewezen als bedoeld in 
artikel 5 op een door de minister te bepalen wijze.

Artikel 6a. Gegevens ten behoeve van de doelgroepregistratie

1. De gegevens, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van het Besluit SUWI, 
betreffen het gegeven of een persoon werkzaam is op een IDbaan of 
WIWbaan en het burgerservicenummer van de betrokken persoon als 
bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling.

2. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is gemachtigd de gegevens, 
bedoeld in het eerste lid, die het verkrijgt op grond van artikel 5, eerste 
lid, te verstrekken aan het UWV op een door de minister, na overleg met 
het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV, te bepalen wijze.

Artikel 7. Intrekking regeling

1. De Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ wordt ingetrokken.
2. De Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ blijft van toepassing op de 

afwikkeling van de inlichtingen verkregen en nog te verkrijgen op grond 
van die regeling.
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Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling statistiek Participatiewet, 
IOAW en IOAZ 2015. 

5.2.11 REGELING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

§ 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Wet: Participatiewet;
c. Vangnetuitkering: de vangnetuitkering, bedoeld in artikel 74 van de wet;
d. Incidentele aanvullende uitkering: de incidentele aanvullende 

uitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet, zoals dit luidde 
op 31 december 2015;

e. Meerjarige aanvullende uitkering: de meerjarige aanvullende 
uitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet, zoals dit luidde 
op 31 december 2015;

f. Toetsingscommissie: de toetsingscommissie vangnet Participatiewet, 
bedoeld in artikel 73 van de wet;

g. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

h. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

§ 2 – BEELD VAN DE UITVOERING

Artikel 2. (Vervallen)

Artikel 3. (Vervallen)
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Artikel 4. Beeld van de uitvoering

1. Het beeld van de uitvoering, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de wet 
wordt voor 1 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop 
het beeld van de uitvoering betrekking heeft door de minister ontvangen.

2. Het beeld van de uitvoering wordt ingediend onder gebruikmaking van 
een formulier dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld.

3. Indien het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, niet op de 
in het eerste lid genoemde datum is ontvangen, schort de minister de 
betaling van de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet 
voor het lopende vergoedingsjaar op met ingang van de kalendermaand 
volgend op de kalendermaand waarop de ontvangsttermijn is verlopen, 
doch niet gedurende de periode waarover door de minister aan het 
college in geval van overmacht uitstel is verleend.

4. De betaling van de uitkering wordt hervat op de vijftiende van de 
kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het beeld van de 
uitvoering, bedoeld in het eerste lid, is ontvangen door de minister.

5. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing, indien het 
college in gebreke blijft om binnen een door de minister vastgestelde 
termijn aanvullende informatie te verstrekken noodzakelijk voor het 
financieel beheer van de wet.

Artikel 4a. (Vervallen) 

§ 3 – UITKERING EN BETALING

Artikel 5. Betaling

1. Met uitzondering van de maand mei, wordt iedere maand op of 
omstreeks de vijftiende dag van die maand 8% van de voor het 
betreffende jaar vastgestelde uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 
van de wet betaalbaar gesteld. In de maand mei wordt op of omstreeks 
de vijftiende dag 12% van de uitkeringen betaalbaar gesteld.

2. Het bedrag waarmee de uitkering op grond van artikel 71 van de wet 
wordt aangepast, wordt in gelijke delen verrekend met de voor het 
betreffende kalenderjaar resterende maandelijks te betalen delen van de 
uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet.

3. De vangnetuitkering wordt betaalbaar gesteld voor 1 april in het kalender
jaar dat ligt twee jaar na het jaar waarop de uitkering betrekking heeft.

4. De incidentele aanvullende uitkering 2014 en de vangnetuitkering 
worden betaalbaar gesteld voor 1 april in het kalenderjaar dat ligt twee 
jaar na het jaar waarop de uitkering betrekking heeft.
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Artikel 5a. Opschorting betaling bij vaststelling ernstige 
tekortkomingen

1. Indien de minister toepassing geeft aan artikel 76, derde lid, van de wet 
schort hij de betaling van de vastgestelde uitkering, bedoeld in artikel 
69, eerste lid, van de wet gedurende ten minste drie maanden op met 
ingang van de eerstvolgende kalendermaand waarin de uitkering nog 
niet betaalbaar is gesteld.

2. De betaling van de uitkering wordt hervat op of omstreeks de vijftiende 
dag van de kalendermaand nadat de periode van drie maanden is 
verstreken dan wel nadat de langere periode van opschorting, die de 
minister met toepassing van artikel 76, derde lid, van de wet heeft 
vastgesteld is verstreken.

Artikel 6. Gegevens verdeelmodel

In bijlage I bij deze regeling zijn de gewichten en peildata opgenomen die 
gelden voor de indicatoren, bedoeld in tabel 1 van de bijlage bij het Besluit 
Participatiewet.

Artikel 6a. Correctiefactor te late indiening verantwoordingsinformatie

De correctiefactor, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Besluit 
Participatiewet, bedraagt 5%. 

§ 4 – TOETSING LIJFRENTEN

Artikel 6b. Toetsing inleg lijfrente

1. Voor de toepassing van artikel 15, tweede lid, onderdeel b, onder 3°, 
van de wet wordt de inleg in het jaar van aanvraag van bijstand en de 
daaraan voorafgaande vier kalenderjaren in beschouwing genomen.

2. Voor de beoordeling of de inleg ten hoogste het in artikel 15, tweede lid, 
onderdeel b, onder 3°, van de wet genoemde bedrag heeft bedragen, wordt:
a. Voor de inleg gedaan in het jaar van aanvraag van bijstand: het 

genoemde bedrag naar evenredigheid van de tussen 1 januari en de dag 
van aanvraag van bijstand gelegen periode in aanmerking genomen;

b. Voor de inleg gedaan in de aan de aanvraag voorafgaande vier 
kalenderjaren: het genoemde bedrag in aanmerking genomen dat 
geldt op de dag van aanvraag van bijstand.
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Artikel 6c. Toetsing waarde lijfrente en hoogte inleg

Het bedrag waarmee bij toepassing van artikel 15, tweede lid, onderdeel b, 
van de wet de inleg het in subonderdeel 3° van dat onderdeel genoemde 
bedrag overschrijdt, wordt in mindering gebracht op de waarde van de 
lijfrente of lijfrenten. 

§ 5 – VRIJLATING UITKERING EN VERGOEDINGEN

Artikel 7. Vrijlating uitkeringen en vergoedingen

Niet tot de middelen, bedoeld in artikel 31 van de wet, worden gerekend:

a. De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3 van de Uitkeringsregeling 
Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp;

b. De eenmalige uitkering en het voorschot, bedoeld in de Regeling 
tegemoetkoming asbestslachtoffers;

c. De vergoeding, bedoeld in artikel 16 van het Besluit tot wijziging van de 
aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht, alsmede vaststelling van 
geluidszones (Interimaanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Maastricht);

d. De vergoedingen, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van de 
Uitkeringsregeling Fonds Slachtoffers Legionellaepidemie;

e. De eenmalige uitkering toegekend aan oudmijnwerkers in verband met 
silicose;

f. De eenmalige uitkering ingevolge de Uitkeringswet tegemoetkoming 
twee tot vijfjarige diensttijd veteranen;

g. De individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede 
Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische 
gemeenschappen;

h. Een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten 
hoogste € 150,– per maand en € 1.500,– per jaar;

i. De eenmalige tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke 
regeling eenmalige tegemoetkoming pensioenverevening.

j. De uitkering, bedoeld in artikel 3 van de Vaststellingsovereenkomst 
houdende een regeling voor een collectieve partiële afwikkeling 
van schade die mogelijk verband houdt met DESgebruik tijdens 
zwangerschap, die is gehecht aan de beschikking van het Gerechtshof 
Amsterdam van 1 juni 2006, R05/1743 (LJN: AX6440) en bij die 
beschikking op grond van artikel 907, eerste lid, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek verbindend is verklaard voor de in artikel 1 van die 
overeenkomst bedoelde personen;

k. De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 4 van de Regeling tegemoetkoming 
nietloondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom;



YER Kenniscentrum 337

l. De vergoeding, toegekend aan slachtoffers van seksueel misbruik in de 
RoomsKatholieke Kerk, bedoeld in de Compensatieregelingen R.K. 
Kerk Nederland;

m. De financiële tegemoetkoming in de geleden schade, bedoeld in het 
Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot 
schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in 
instellingen en pleeggezinnen en de uitkering, bedoeld in de Tijdelijke regeling 
uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen;

n. De eenmalige bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 21a, eerste 
lid, van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids en 
invaliditeitsvoorzieningen militairen, dan wel artikel 21a, eerste lid, van 
het Besluit bijzondere militaire pensioenen.

Artikel 7a. Indexering

1. Met ingang van de dag waarop de bedragen, genoemd in artikel 2, 
zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wijzigen, worden 
de bedragen, genoemd in artikel 7, onderdeel h, gewijzigd met het 
percentage van deze wijziging.

2. De gewijzigde bedragen, bedoeld in het eerste lid, en de dag waarop 
de wijzigingen plaatsvinden, worden door of namens de minister 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

§ 6 – Vakantietoeslag

Artikel 8. Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. Inkomen: in aanmerking te nemen inkomen, bedoeld in artikel 32, 
eerste lid, van de wet voorzover daarover aanspraak op vakantietoeslag 
bestaat, zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag, na 
aftrek van de daarover verschuldigde loonbelasting, premies, bijdragen 
en inhoudingen, bedoeld in artikel 31, derde lid, van de wet;

b. Aanspraak op vakantietoeslag: aanspraak op vakantietoeslag voor zover 
daarop aanspraak bestaat over het inkomen, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 
van de wet, na aftrek van de daarover verschuldigde loonbelasting, premies, 
bijdragen en inhoudingen, bedoeld in artikel 31, derde lid van de wet;

c. Algemene heffingskorting: tot een bedrag per maand omgerekende 
algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 22 van de Wet op de 
loonbelasting 1964;

d. Arbeidskorting: arbeidskorting, bedoeld in artikel 22a van de Wet op de 
loonbelasting 1964.
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Artikel 9. Reikwijdte

Deze paragraaf is van toepassing op de vaststelling van de aanspraak op 
vakantietoeslag over een inkomen ontvangen in het kalenderjaar 2017.

Artikel 10. In aanmerking te nemen vakantietoeslag

Indien over het inkomen van de belanghebbende aanspraak op 
vakantietoeslag bestaat neemt het college bij de vaststelling van de hoogte 
van de algemene bijstand mede op grond van de artikelen 11, 12, 13 of 14 
berekende aanspraak op vakantietoeslag in aanmerking.

Artikel 11. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet met inkomen uit tegenwoordige arbeid

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft 
bereikt, het in aanmerking te nemen inkomen loon uit tegenwoordige arbeid 
betreft en voor de inhouding van loonheffing rekening is gehouden met de 
arbeidskorting en de algemene heffingskorting, wordt de aanspraak op 
vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij 
onder ‘ink’ het inkomen wordt verstaan.

Bij een netto inkomen per maand

Gelijk aan of meer dan En minder dan Bedraagt de aanspraak 
op vakantietoeslag

€ 0,00 € 500,16 8,00%xink

€ 500,16 € 540,11 5,22%xink

€ 540,11 € 694,42 7,78%xink  €14,62

€ 694,42 € 1.397,08 5,53%xink€1,01

€ 1.397,08 5,17% x ink  € 0,93

Artikel 12. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet met inkomen uit vroegere arbeid

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft 
bereikt, het in aanmerking te nemen inkomen loon uit vroegere arbeid 
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betreft en voor de inhouding van loonheffing rekening is gehouden met 
de algemene heffingskorting wordt de aanspraak op vakantietoeslag 
vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder ‘ink’ het 
inkomen wordt verstaan.

Bij een netto inkomen per maand

Gelijk aan of meer dan En minder dan Bedraagt de aanspraak 
op vakantietoeslag

€ 0,00 € 475,85 8,00%xink

€ 475,85 € 513,91 5,08%xink

€ 513,91 € 1.167,24 8,00%xink  €15,03

€ 1.167,24 7,54%xink  €14,02

Artikel 13. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet voor wie geen rekening is gehouden met de 
algemene heffingskorting

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft 
bereikt en voor de inhouding van loonheffing geen rekening is gehouden 
met de algemene heffingskorting, wordt de aanspraak op vakantietoeslag 
vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder ‘ink’ het 
inkomen wordt verstaan.

Bij een netto inkomen per maand

Gelijk aan of meer dan En minder dan Bedraagt de aanspraak 
op vakantietoeslag

€ 0,00 € 975,40 7,99%xink

€ 979,40 7,47%xink

Artikel 14. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen die de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet hebben bereikt

1. Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 
7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft bereikt en het inkomen 
van de belanghebbende bestaat uit een gekort ouderdomspensioen en 
toeslag als bedoeld in artikel 13 van de Algemene Ouderdomswet bedraagt 



340 YER Kenniscentrum

de daarbij behorende aanspraak op vakantietoeslag voor:
a. Alleenstaande 6,35% x ink
b. Gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde 

leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet hebben bereikt 6,64% x ink

c. Gehuwden, waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde 
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet heeft bereikt en de andere echtgenoot jonger is dan 
de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van 
de Algemene Ouderdomswet, indien:
JJ Het inkomen € 923,61 of meer bedraagt  

6,65% x ink  € 13,53
JJ Het inkomen lager is dan € 923,61  

6,65% x ink 
d. Gehuwden, waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde 

leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet heeft bereikt en de andere echtgenoot jonger is dan 
de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van 
de Algemene Ouderdomswet, indien:
JJ Het inkomen € 865,13 of meer bedraagt 

6,68% x ink  € 12,06
JJ  Het inkomen lager is dan € 865,13 

6,69% x ink 
2. Indien de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, naast het gekorte 

ouderdomspensioen en toeslag, bedoeld in het eerste lid, een ander 
inkomen heeft dat recht geeft op vakantietoeslag bedraagt de aanspraak 
op die vakantietoeslag 8% van dat andere inkomen. 

§ 7 – VERZOEKEN VANGNETUITKERING

Artikel 15. Procedurele bepalingen verzoek vangnetuitkering

1. Een verzoek tot een vangnetuitkering wordt, middels een door 
de minister elektronisch beschikbaar gesteld aanvraagformulier 
dat tevens is opgenomen in Bijlage II bij deze regeling, door de 
toetsingscommissie ontvangen in de periode van 1 januari tot en met 
15 augustus van het kalender jaar volgend op het kalenderjaar waarop 
het verzoek betrekking heeft.

2. Een verzoek dat door de toetsingscommissie wordt ontvangen voor 
of na afloop van de periode, genoemd in het eerste lid, wordt niet in 
behandeling genomen.

3. De toetsingscommissie adviseert de minister uiterlijk op 31 oktober van 
het kalenderjaar, bedoeld in het eerste lid, over de te nemen beslissing.
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4. De toetsingscommissie kan de minister voor 15 oktober verzoeken om 
een aantal adviezen later dan 31 oktober vast te stellen.

5. Indien de minister aan een verzoek als bedoeld in het zesde lid voldoet, 
bepaalt hij daarbij het aantal adviezen dat later kan worden vastgesteld en de 
datum waarop deze adviezen uiterlijk door de minister worden ontvangen.

6. Het college verstrekt bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid 
aan de minister informatie over genomen maatregelen om te komen 
tot een reductie dan wel tot een verdere reductie van het verschil 
tussen de in aanmerking komende netto lasten over het uitkeringsjaar 
en de verstrekte uitkering, bedoeld in artikel 10, derde lid, van het 
Besluit Participatiewet, onder gebruikmaking van het formulier dat is 
opgenomen in bijlage III bij deze regeling. 

§ 7A – (VERVALLEN)

Artikel 15b. (Vervallen) 

§ 8 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 15c. Grondslag

Deze regeling is mede gebaseerd op de artikelen 20a, tiende lid, en 29, 
zesde lid, van de IOAW en 20a, tiende lid, en 29, zesde lid, van de IOAZ.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ. 

5.2.12 REGELING UITKERINGEN GEMEENTEN BBZ 2004 
VOOR DE UITVOERINGSJAREN 2012 EN VOLGENDE

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:
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a. Het Bbz 2004: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
b. De uitkering Bbz 2004: de uitkering, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van 

het Bbz 2004.

Artikel 2. Berekening uitkering voor gemeenten

1. Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van 
de volgende formule UGBBZ = (KBBZ: TKBBZ) × TBBBZ waarbij:
a. UGBBZ de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente over het 

uitvoeringsjaar is;
b. KBBZ de som van de gemeentelijke lasten aan kosten 

levensonderhoud voor zelfstandigen als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, onderdelen a, c, d en e, van het Bbz 2004 en van de 
gemeentelijke lasten aan bedrijfskapitaal Bbz 2004 is over het 
uitvoeringsjaar twee jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar, 
bedoeld in onderdeel a;

c. TKBBZ het totaal is van de gemeentelijke lasten Bbz 2004 
als bedoeld in onderdeel b over het uitvoeringsjaar twee jaar 
voorafgaand aan het uitvoeringsjaar, bedoeld in onderdeel a;

d. TBBBZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen 
Bbz 2004 aan gemeenten over het uitvoeringsjaar, bedoeld in 
onderdeel a.

2. Artikel 7 van het Besluit Participatiewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Intrekking regeling voor uitvoeringsjaar 2011

1. De Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 
2011 wordt ingetrokken.

2. In afwijking van het eerste lid blijft de Regeling uitkeringen gemeenten 
Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2011, zoals die luidt op 31 december 
2011, van toepassing op de financiële afwikkeling van de uitkeringen 
Bbz 2004 aan gemeenten met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2011.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3, in werking met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt 
geplaatst. Artikel 3 treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 
2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende.
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5.2.13 REGELING WET KINDEROPVANG EN 
KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

§ 1 – ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Besluit registers: het Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;

b. Kinderopvangtoeslag buitenland: totaalbedrag van de kinderopvang
toeslagen die door tussenkomst van de Sociale verzekeringsbank 
worden uitbetaald aan ouders die in een andere lidstaat dan Nederland 
of in Zwitserland wonen of werken dan wel wonen en werken;

c. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
d. Uitvoeringskosten: totaalbedrag van de kosten die de Sociale verzekerings

bank maakt bij de uitvoering, bedoeld in artikel 34, derde lid, onderdeel b, 
van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor zover 
het betreft de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

e. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

§ 2 – RIJKSBIJDRAGE KINDEROPVANGTOESLAG 
BUITENLAND

Artikel 2. Raming baten en lasten

Voor 1 oktober van elk kalenderjaar verstrekt de Sociale verzekeringsbank 
aan de minister in het jaarplan met begroting, bedoeld in artikel 46 van de 
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, een opgave van het 
totaalbedrag aan de voor het komende kalenderjaar geraamde baten en 
lasten met betrekking tot de kinderopvangtoeslag buitenland, uitgesplitst 
naar uitkeringslasten per maand en uitvoeringskosten per kalenderjaar.

Artikel 3. Betaling voorschot

1. De minister stort op de rekeningcourant, bedoeld in artikel 5.16, 
onderdeel a, van de Regeling Wfsv een periodiek voorschot op het 
bedrag, bedoeld in artikel 2, van:
a. Geraamde uitkeringslasten met als valutadatum de tweeëntwintigste 

dag van elke maand, en
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b. 1/12de deel van de geraamde uitvoeringskosten met als valutadatum 
de vijftiende dag van elke maand.

2. De minister kan, na overleg met de Sociale verzekeringsbank, van de in 
het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde bedragen afwijken.

Artikel 4. Afrekening

1. In de jaarrekening, bedoeld in artikel 49 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, worden de baten en lasten, 
alsmede de ontvangen voorschotten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, met 
betrekking tot de kinderopvangtoeslag buitenland opgenomen.

2. Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld 
in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, 
rekent de minister de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, 
met betrekking tot het desbetreffende kalenderjaar af, met als 
valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar. 

§ 3 – REGELS INZAKE REGISTERS KINDEROPVANG, 
BUITEN LANDSE KINDEROPVANG EN 
PEUTERSPEELZAALWERK

Artikel 5. (Vervallen)

Artikel 6. (Vervallen)

Artikel 7. (Vervallen)

Artikel 8. (Vervallen)

Artikel 9. (Vervallen)

Artikel 9a. (Vervallen)

Artikel 9b. Systeembeschrijving

De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Besluit registers, 
wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 9c. Taak Dienst Uitvoering Onderwijs 

De Dienst Uitvoering Onderwijs wordt aangewezen als bewerker in de zin 
van artikel 4 van het Besluit registers. 
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§ 4 – DESKUNDIGHEIDSEISEN GASTOUDERS EN 
BEROEPSKRACHTEN VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Artikel 10.

1. Voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen worden de volgende 
beroepsopleidingen als beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste 
lid, onder b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, aangewezen:
a. Helpende Zorg en Welzijn 2; 

Helpende welzijn 2; en
b. Helpende breed 2; 

Helpende sociaal agogisch werk 2; Verzorgingsassistent(e).
2. In aanvulling op het eerste lid kan de minister op aanvraag besluiten 

een beroepsopleiding, waarvan het curriculum voor ten minste 90% 
vergelijkbaar is met het curriculum van een van de beroepsopleidingen, 
genoemd het eerste lid, onder a, of waarvan het curriculum identiek is 
aan het curriculum van een van de beroepsopleidingen, genoemd in het 
eerste lid, aan te wijzen als een beroepsopleiding waarmee de aanvrager, 
indien hij in het bezit is van een getuigschrift van deze beroepsopleiding, 
eveneens voldoet aan de in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen opgenomen eis.

3. De minister stelt beleidsregels vast over de wijze waarop de aanwijzing, 
bedoeld in het tweede lid, plaatsvindt.

Artikel 10a.

1. Voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, onderdeel b, van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, worden de volgende 
beroepsopleidingen als beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste 
lid, onderdelen c, d, of e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 
aangewezen:
a. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang;

JJ Onderwijsassistent;
JJ Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs);
JJ Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang;
JJ Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang;
JJ Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang;
JJ Pedagogisch Werker niveau 3;
JJ Pedagogisch Werker niveau 4;
JJ SociaalCultureel Werker (SCW);
JJ Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW3);
JJ Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4);
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JJ Sport en Bewegen (niveau 3 en 4);
JJ Sport en bewegingscoördinator (niveau 4);
JJ Sport en bewegingsleider (niveau 3); en

b. A verpleegkundige;
JJ Activiteitenbegeleider (AB);
JJ Activiteitenbegeleiding (AB);
JJ Agogisch Werk (AW);
JJ Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW);
JJ Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW);
JJ Akte hoofdleidster kleuteronderwijs;
JJ Akte Kleuterleidster A;
JJ Akte Kleuterleidster B;
JJ Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs;
JJ Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen;
JJ Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs;
JJ Arbeidstherapie (AT);
JJ AVerpleegkundige;
JJ Averpleegster;
JJ Averpleger;
JJ B Verpleegkundige;
JJ BVerpleegkundige;
JJ Bverpleger;
JJ CIOS algemeen sportleider/ster;
JJ Cultureel werk (CW);
JJ Diploma A (ziekenverpleging);
JJ Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind;
JJ Getuigschrift A (ziekenverpleging);
JJ Getuigschrift B (ziekenverpleging);
JJ Extramurale gezondheidszorg (EMGZ);
JJ Inrichtingswerk (IW);
JJ Kinderbescherming A;
JJ Kinderbescherming B;
JJ Kinderverzorging en Opvoeding;
JJ Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV);
JJ Kinderverzorgster (KV);
JJ Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2);
JJ Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3);
JJ Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending;
JJ Kultureel werk (KW);
JJ Leidster kindercentra (niet van OVDB);
JJ Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB;
JJ Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB;
JJ Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg);
JJ Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3;
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JJ Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4;
JJ Medewerker maatschappelijke zorg;
JJ Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg;
JJ Pedagogisch werker;
JJ Pedagogisch werker 3;
JJ Pedagogisch Werker kinderopvang;
JJ Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg;
JJ Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4;
JJ Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg;
JJ Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4;
JJ Residentieel Werk (RW);
JJ Sociaal Agogisch 2;
JJ Sociaal Agogisch II;
JJ Sociaalagogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële 

hulpverlening;
JJ Sociaal Agogisch II (MBOSA II) afstudeerrichting Cultureel werk;
JJ Sociaal Cultureel Werk;
JJ Sociaal Dienstverlener (SD);
JJ Sociaal Pedagogisch Werker;
JJ Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3;
JJ Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII);
JJ Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD);
JJ Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI);
JJ Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB);
JJ SPW lang;
JJ Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB);
JJ Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven;
JJ Verpleegkunde;
JJ Verpleegkunde A;
JJ Verpleegkunde B;
JJ Verpleegkunde Z;
JJ Verpleegkundige;
JJ Verpleegkundige Z;
JJ Verplegende (VP);
JJ Verpleging (VP);
JJ Verpleging A;
JJ Verpleging B;
JJ Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang);
JJ Verzorgende beroepen (VZ);
JJ Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG);
JJ Verzorging (VZ);
JJ Z Verpleegkundige;
JJ ZVerpleegkundige;
JJ Zwakzinnigenzorg.
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2. In aanvulling op het eerste lid kan de minister op aanvraag besluiten 
een beroepsopleiding, waarvan het curriculum voor ten minste 90% 
vergelijkbaar is met het curriculum van een van de beroepsopleidingen 
genoemd in het eerste lid, onder a, of waarvan het curriculum identiek 
is aan het curriculum van een van de beroepsopleidingen, genoemd 
in het eerste lid, aan te wijzen als een beroepsopleiding waarmee 
de aanvrager, indien hij in het bezit is van een getuigschrift van deze 
beroepsopleiding, eveneens voldoet aan de in artikel 13, eerste lid, 
onderdeel a, van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 
opgenomen eis.

3. De minister stelt beleidsregels vast over de wijze waarop de aanwijzing, 
bedoeld in het tweede lid, plaatsvindt.

Artikel 10b.

1. Voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, onderdeel c, van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, worden de volgende 
opleidingen als opleiding, bedoeld in artikel 7.3a, eerste of tweede lid, 
van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
aangewezen;
a. Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV);

JJ Kunstzinnig vormende opleiding op HBOniveau 
(docentenrichting

JJ binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen 
lerarenopleiding);

JJ Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO);
JJ Leraar lichamelijke oefening (ALO);
JJ Pedagogiek (HBObachelor);
JJ Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);
JJ Sport en Bewegen; en

b. Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming;
JJ Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding);
JJ Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es);
JJ Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het 

kleuteronderwijs;
JJ Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es);
JJ Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es);
JJ Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet 

onderwijs);
JJ Activiteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, 

Jelburg of Sittard);
JJ Akte van bekwaamheid N XI;
JJ Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs 

in de lichamelijke oefening;
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JJ Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voort
gezet onderwijs in Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak);

JJ Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in 
het vak Lichamelijke Oefening;

JJ Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in 
het vak 

JJ Nuttige Handwerken voor Meisjes;
JJ Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in 

combinatie met kleuterakte A/B);
JJ Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es);
JJ Pedagogisch management Kinderopvang;
JJ Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker;
JJ Associate Degree Kinderopvang;
JJ Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde;
JJ Bachelor of Nursing;
JJ Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, 

Jelburg of Sittard);
JJ Cultureel Werk (CW);
JJ Docent Beeldende Kunst en Vormgeving;
JJ Docent Dans;
JJ Docent Drama;
JJ Docent Mime;
JJ Docerend musicus;
JJ Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg 

of Sittard);
JJ Extramurale gezondheidszorg (EMGZ);
JJ HBObachelorSPH, CMV, WMD;
JJ Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen;
JJ Hogere sociaalpedagogische opleiding van leider(st)s op het 

terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, 
Kopse Hof, Jelburg of Sittard);

JJ Hoofdonderwijzer;
JJ Inrichtingswerk (IW);
JJ Jeugdwelzijnswerk;
JJ Kinderverzorging en kinderopvoeding;
JJ Kinderverzorging en opvoeding;
JJ Creatief Educatief Werk;
JJ Kunstzinnige therapie;
JJ Leraar speciaal onderwijs;
JJ Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen;
JJ Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in 

handvaardigheid;
JJ Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke 

oefening;
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JJ Lerarenopleiding Omgangskunde;
JJ Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde;
JJ Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde;
JJ Maatschappelijk Werk (MW);
JJ Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD);
JJ Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie;
JJ Pedagogiek MOA of kandidaatsexamen Pedagogiek;
JJ Pedagogische Academie;
JJ Sociaal kunstzinnige therapie;
JJ Verpleegkunde;
JJ 3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH);
JJ 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV);
JJ 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

(MWD).
2. In aanvulling op het eerste lid kan de minister op aanvraag besluiten een 

opleiding, waarvan het curriculum voor ten minste 90% vergelijkbaar 
is met het curriculum van een van de opleidingen uit het eerste lid, 
onder a, of waarvan het curriculum identiek is aan het curriculum van 
een van de opleidingen, genoemd in het eerste lid, aan te wijzen als 
een opleiding waarmee de aanvrager, indien hij in het bezit is van een 
getuigschrift van deze opleiding, eveneens voldoet aan de in artikel 
13, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen opgenomen eis.

3. De minister stelt beleidsregels vast over de wijze waarop de aanwijzing, 
bedoeld in het tweede lid, plaatsvindt.

Artikel 10c.

Als opleidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, op ten minste 
het niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs, worden aangewezen:

a. Voor de beroepskracht voorschoolse educatie in een kindercentrum: 
de betreffende beroepsopleidingen, genoemd in de collectieve 
arbeidsovereenkomst kinderopvang 2012–2014 voor kindercentra en 
gastouders, aangemeld op 12 november 2014;

b. Voor de beroepskracht voorschoolse educatie in een peuterspeelzaal: 
de betreffende beroepsopleidingen, genoemd in de collectieve 
arbeidsovereenkomst Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, 
2014–2016, aangemeld op 30 december 2014.
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Artikel 10d. Bewijsstukken van met goed gevolg afgesloten onderricht 
dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen

1. Voor de toepassing van artikel 13, derde lid, van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen worden door de minister bewijs
stukken aangewezen in de vorm van geregistreerde certificaten inzake 
het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval eerste hulp 
aan kinderen bij ongevallen omvat.

2. Een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, vindt alleen plaats indien het 
certificaat slechts wordt afgegeven wanneer ten minste aan de volgende 
inhoudelijke criteria wordt voldaan:
a. Aantoonbare kennis van en inzicht in de voor eerstehulpverlening 

relevante fysieke verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen;
b. Aantoonbare kennis van en inzicht in het gedrag van zuigelingen en 

kinderen bij ongeval en ziekte alsmede aantoonbare vaardigheid om 
daarop adequaat te reageren;

c. Aantoonbare vaardigheid in het verlenen van eerste hulp aan 
zuigelingen en kinderen bij veelvuldig voorkomende stoornissen in 
de vitale functies en plaatselijke letsels;

d. Aantoonbare kennis van en inzicht in de gevaren die in het bijzonder 
zuigelingen en kinderen bedreigen; en

e. Aantoonbare kennis van en inzicht in de wijze waarop ongevallen bij 
zuigelingen en kinderen kunnen worden voorkomen.

3. Een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, kan alleen plaatsvinden indien 
naast de criteria met betrekking tot het certificaat, genoemd het tweede 
lid, tevens door de certificerende instantie ten minste aan de volgende 
processuele criteria is voldaan:
a. Zij is onafhankelijk;
b. Zij verzorgt zelf geen onderwijs met betrekking tot het te verlenen 

certificaat;
c. Zij biedt zelf geen onderwijs aan met betrekking tot het te verlenen 

certificaat;
d. Zij schrijft geen onderwijsmethode en onderwijsmateriaal voor met 

betrekking tot het te verlenen certificaat;
e. Zij geeft zelf het certificaat af voor maximaal twee jaar;
f. Zij ziet zelf toe op de kwaliteit van het voor het verkrijgen van het 

certificaat af te leggen examen; en
g. Zij registreert zelf de behaalde certificaten en de geldigheidsduur in 

een register.
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Artikel 10e.

1. Aan de Directeurgeneraal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, 
volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het 
verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het vaststellen en 
ondertekenen van stukken, ter uitvoering van de bevoegdheid van de minister, 
genoemd in de artikelen 10, tweede lid, 10a, tweede lid en 10b, tweede lid.

2. Aan de Directeurgeneraal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt 
mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van 
besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken, die 
betrekking hebben op de afhandeling van administratieve stukken 
inzake klacht, bezwaar en beroepsprocedures, voor zover deze 
verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd 
in het eerste lid en met dien verstande dat de Directeurgeneraal geen 
besluit op bezwaar neemt met betrekking tot een bezwaarschrift tegen 
een besluit dat de Directeurgeneraal in mandaat heeft genomen.

3. De Directeurgeneraal van de Dienst Uitvoering Onderwijs kan met 
betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in het eerste en tweede 
lid, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen 
omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, met 
dien verstande dat de Directeurgeneraal geen ondermandaat verleent 
aan de functionaris aan wie door hem ondermandaat tot het nemen van 
het besluit waartegen het bezwaar zich richt, is verleend. 

§ 5 – ADMINISTRATIE VAN GEGEVENS BIJ 
KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS

Artikel 11.

1. De administratie van een kindercentrum of gastouderbureau is zodanig 
ingericht dat op verzoek van:
a. De toezichthouder, bedoeld in artikel 1.61 van de wet, tijdig 

de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met f, 
respectievelijk in het derde lid, kunnen worden verstrekt die voor de 
naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 
en 3, van de wet gegeven voorschriften van belang zijn; of

b. De Belastingdienst/Toeslagen of het college tijdig, de gegevens of 
inlichtingen over de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder f 
en g, respectievelijk derde lid, eerste volzin, voor zover betrekking 
hebbend op onderdeel f, en tweede volzin, onder c, d, e, f of g, 
kunnen worden verstrekt die voor de aanspraak van een ouder op 
en de hoogte van de kinderopvangtoeslag of de hoogte van de 
tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.
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2. De administratie van een kindercentrum bevat de volgende gegevens:
a. Een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame 

beroepskrachten, vermeldende in ieder geval naam, geboortedatum, 
en de behaalde diploma’s en getuigschriften,

b. Afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van 
bij het kindercentrum werkzame personen,

c. Een afschrift van de risicoinventarisatie, bedoeld in artikel 1.51 van 
de wet,

d. Een overzicht van de omvang en de samenstelling van de 
oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 van de wet,

e. Een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in 
artikel 1.59 van de wet,

f. Een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende 
per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders, en

g. Afschriften van alle met ouders overeengekomen schriftelijke overeen
komsten, vermeldende per overeenkomst: de soort kinderopvang 
waarop de overeenkomst betrekking heeft, de voor die kinderopvang te 
betalen prijs per uur, naam, geboortedatum en adres van het kind, het 
aantal uren kinderopvang per jaar en de duur van de overeenkomst.

3. Het tweede lid, onder a tot en met f is van overeenkomstige toepassing 
op de administratie van een gastouderbureau. De administratie van een 
gastouderbureau bevat tevens de volgende gegevens:
a. Een overzicht van alle bij dat gastouderbureau aangesloten 

gastouders, vermeldende in ieder geval naam en adres, postcode, 
woonplaats, telefoonnummer,

b. Afschriften van afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van 
bij het gastouderbureau aangesloten gastouders en de andere 
personen, bedoeld in artikel 1.56b, derde lid, van de wet,

c. Afschriften van alle met vraagouders overeengekomen schriftelijke 
overeenkomsten, vermeldende per overeenkomst: de voor de 
gastouderopvang te betalen prijs per uur en, indien van toepassing, 
de bemiddelingskosten, naam, geboortedatum, adres, postcode en 
woonplaats van het kind, het aantal uren gastouderopvang per kind 
per jaar, evenals de duur van de overeenkomst,

d. Bankafschriften waaruit de betalingen van de vraagouder aan het 
gastouderbureau blijken,

e. Bankafschriften waaruit de betalingen van het gastouderbureau aan 
de gastouder blijken,

f. Een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang, met 
vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de 
geboortedatum van de gastouder, met daarin:
JJ Het door het gastouderbureau aan de voorziening voor 

gastouderopvang betaalde bedrag per jaar,
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JJ Het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouder
opvang betaalde bedrag per kind per jaar, het aantal uren afgenomen 
opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per kind per jaar, en

JJ De naam van de vraagouders die van de voorziening voor 
gastouderopvang gebruik maken onder vermelding van het 
burgerservicenummer van deze vraagouders,

g. Een jaaroverzicht per vraagouder, met vermelding van de naam, het 
burgerservicenummer en de geboortedatum van de vraagouder, met 
daarin:
JJ Het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind,
JJ Opgave van het aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en 

de gemiddelde uurprijs per kind,
JJ De voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder 

gebruik van maakt onder vermelding van het unieke 
registratienummer van deze gastouders.

4. De houder van een kindercentrum of gastouderbureau kan de gegevens, 
bedoeld in het tweede of derde lid, op een andere plaats administreren 
dan op de plaats van de vestiging van het kindercentrum of van het 
gastouderbureau, mits de gegevens bedoeld in het tweede lid, onder 
a tot en met f, respectievelijk in het derde lid, op verzoek van de 
toezichthouder, bedoeld in artikel 1.61 van de wet, bij een onderzoek 
onverwijld beschikbaar komen op de plaats van vestiging van het 
kindercentrum of van het gastouderbureau.

Artikel 11b. Kostenoverzicht

In de schriftelijke overeenkomst, bedoel in artikel 1.56, vierde lid, 
van de wet, geeft het gastouderbureau de vraagouder inzicht in de 
uitvoeringskosten en de kosten van gastouderopvang.

Artikel 11c. (Vervallen)

Artikel 11d. (Vervallen)

Artikel 11e. Uniek registratienummer

In de schriftelijke overeenkomst, bedoeld in artikel 1.56, vierde lid, van de 
wet, wordt het unieke registratienummer van de gastouder opgenomen.
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Artikel 11f. Betalingstermijn vraagouder

De vraagouder betaalt periodiek de kosten voor gastouderopvang uiterlijk 
binnen twee kalendermaanden na afloop van het tijdvak waarover de kosten 
op grond van de overeenkomst worden berekend. 

§ 5B – ADMINISTRATIE VAN GEGEVENS 
PEUTERSPEELZALEN

Artikel 11g. Administratie van gegevens peuterspeelzalen

1. De administratie van een peuterspeelzaal is zodanig ingericht dat op 
verzoek van de toezichthouder, bedoeld in artikel 2.19 van de wet, tijdig 
de gegevens, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden verstrekt die 
voor de naleving van bij en krachtens hoofdstuk 2, paragraaf 2 en 3 van 
de wet gegeven voorschriften van belang zijn.

2. De administratie van een peuterspeelzaal bevat de volgende gegevens:
a. Een overzicht van alle bij die peuterspeelzaal werkzame 

beroepskrachten, vermeldende in ieder geval naam, geboortedatum, 
en de behaalde diploma’s en getuigschriften;

b. Afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van 
bij de peuterspeelzaal werkzame personen;

c. Een afschrift van de risicoinventarisatie, bedoeld in artikel 2.9 van 
de wet,

d. Een overzicht van de omvang en de samenstelling van de 
oudercommissie, bedoeld in artikel 2.15 van de wet;

e. Een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in 
artikel 2.16 van de wet; en

f. Een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende 
per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders en 
de dagdelen waarvoor een kind is ingeschreven.

3. De houder van een peuterspeelzaal kan de gegevens, bedoeld in het 
tweede lid, op een andere plaats administreren dan op de plaats van 
vestiging van de peuterspeelzaal, mits de gegevens, bedoeld in het 
tweede lid, op verzoek van de toezichthouder, bedoeld in artikel 2.19 
van de wet, bij een onderzoek onverwijld beschikbaar komen op de 
plaats van vestiging van de peuterspeelzaal. 
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§ 5C – VERSLAG KLACHTENREGELING KINDERCENTRA, 
GASTOUDERBUREAUS EN PEUTERSPEELZALEN

Artikel 11h.  Verslag

De houder van een kindercentrum, een gastouderbureau of een 
peuterspeelzaal stelt jaarlijks vanaf het kalenderjaar 2017 het verslag, 
bedoeld in de artikelen 1.57b, vierde lid, en 2.13a, vierde lid, van de wet op, 
dat betrekking heeft op het voorafgaande kalenderjaar. 

§ 6 – GEMEENTELIJK JAARVERSLAG

Artikel 12. Verslag

Het college verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 juli van elk kalenderjaar, 
overeenkomstig het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen model, 
gegevens over het voorafgaande kalenderjaar over de uitvoering van de aan 
het college bij of krachtens de wet opgedragen taken. 

§ 7 – KINDEROPVANG BUITEN NEDERLAND

Artikel 13. (Vervallen)

Artikel 14. (Vervallen)

Artikel 15. Kinderopvang in België

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Vlaanderen en Brussel wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘kinderdagverblijf’ of ‘minicrèche’;
b. ‘Initiatieven voor buitenschoolse opvang’;
c. Gastouderopvang door ‘onthaalouders’.

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, betrekking 
heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid geldt als een bewijsstuk 
als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het Besluit registers, een geldige 
erkenning of attest van toezicht, afgegeven door Kind en Gezin.

3. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Wallonië en Brussel wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘crèche’, ‘prégardiennat’ en ‘Maison communale 

d’Accueil de l’Enfance’;
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b. Gastouderopvang door ‘Service d’Accueillant(e)s d’Enfants 
conventionné(e)’;

c. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het vierde lid 
geldt als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van 
het Besluit registers, een geldige ‘attestation de qualité’, afgegeven 
door ‘l’Office de la Naissance et de l’Enfance’.

Artikel 15a. Kinderopvang in Duitsland

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Duitsland wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘Kindergärten’, ‘Kindergrippe’ of in ‘Kindertagesstätte’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘Hort’;
c. Gastouderopvang door ‘Tagespflegeperson’.

2. Offene Ganztagsschule’ is uitgezonderd van de in het eerste lid 
genoemde voorzieningen.

3. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a of b, geldt als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, 
onderdeel h, van het Besluit registers, een geldige ‘Betriebserlaubnis’, 
afgegeven door een ‘Jugendamt’ of een andere overheidsorganisatie.

4. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel c, geldt als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, onderdeel 
h, van het Besluit registers, een geldige ‘Erlaubnis zur Kindertagespflege’, 
afgegeven door een ‘Jugendamt’ of een andere overheidsorganisatie.

Artikel 15b Kinderopvang in Frankrijk

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Frankrijk wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘crèche’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘centre de loisir’ of ‘atelier bleu’;
c. Gastouderopvang door ‘assistente maternelle’.

2. ‘Crèche parentale’, ‘école maternelle’ of een andere vorm van 
voorschool, ‘haltegarderie’ en ‘Arc en Ciel’ zijn uitgezonderd van de in 
het eerste lid genoemde voorzieningen.

3. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, betrekking 
heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, geldt als een bewijsstuk 
als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het Besluit registers:
a. Voor een voorziening als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, een 

geldig bewijs van registratie bij ‘Protection Maternelle et Infantile’ en 
voor zover het een publieke ‘crèche’ betreft tevens een geldig bewijs 
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van registratie van de gemeente waar de voorziening, bedoeld in 
artikel 1.48, eerste lid, van de wet, is gevestigd;

b. Voor een voorziening als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, 
voor zover het een voorziening betreft voor kinderen jonger dan zes 
jaar, een geldig bewijs van registratie bij ‘Protection Maternelle et 
Infantile’ en voor zover het een voorziening voor kinderen van zes 
jaar en ouder betreft, een geldig bewijs van registratie bij ‘Direction 
Départementale de Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale’ of een 
geldig bewijs van registratie bij de gemeente waar de voorziening, 
bedoeld in artikel 1.48, eerste lid, van de wet is gevestigd;

c. Voor een voorziening als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, een 
geldig bewijs van registratie bij ‘Protection Maternelle et Infantile’, 
vastgelegd door middel van ‘ágrement’.

Artikel 15c. Kinderopvang in Hongarije

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Hongarije wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘bölcsöde’ of ‘óvada’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘iskolai napközi’;
c. Gastouderopvang door ‘családi napközi’.

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen a of c, geldt als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 
10a, onderdeel h, van het Besluit registers, een geldig bewijs van 
registratie bij ‘Emberi Eröforrások Minisztériuma’, via een geldige 
exploitatievergunning, genoemd ‘Müködési engedély’.

Artikel 15d. Kinderopvang in Ierland

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste lid, van de wet in 
Ierland wordt in ieder geval verstaan dagopvang door ‘day care center’.

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, betrekking 
heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, geldt als een bewijsstuk 
als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het Besluit registers, een geldig 
‘certificate of registration’, afgegeven door ‘Health Services Executive’.

Artikel 15e. Kinderopvang in Italië

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste lid, van de wet 
in Italië wordt in ieder geval verstaan dagopvang door ‘asilo nido’.

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, of 
op buitenschoolse opvang, geldt als een bewijsstuk als bedoeld in 
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artikel 10a, onderdeel h, van het Besluit registers, een geldig bewijs van 
registratie van de gemeente of regio waar de voorziening, bedoeld in 
artikel 1.48, eerste lid, van de wet is gevestigd.

Artikel 15f. Kinderopvang in Noorwegen

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Noorwegen wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘barnehage’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘Skolefritidsordning’;
c. Gastouderopvang door ‘familiebarnehage’.

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, betrekking 
heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, geldt als een bewijsstuk 
als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het Besluit registers, een 
geldig bewijs van registratie van de gemeente waar de voorziening, 
bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, van de wet is gevestigd.

Artikel 15g. Kinderopvang in Polen

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Polen wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘zloblek’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘przedszkole’ of ‘swietlica’;
c. Gastouderopvang door ‘dzienny opiekun’.

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, geldt 
als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het 
Besluit registers:
a. Voor het gebruik van de voorzieningen in het eerste lid, onderdelen a en 

c, een geldig bewijs van registratie van de gemeente waar de voorziening, 
bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, van de wet, is gevestigd;

b. Voor het gebruik van voorzieningen in het eerste lid, onderdeel b, een 
geldig bewijs van registratie van de gemeente waar de voorziening, 
bedoeld in artikel 1.48, eerste lid, van de wet is gevestigd en 
voor zover het een private ‘przedszkole’ betreft tevens een geldig 
bewijsstuk, genoemd ‘ewidencja niepublicznych innych form’.

Artikel 15h. Kinderopvang in Portugal

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Portugal wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘crèche’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘jardim de infância’ of ‘Activade de 

Tempo Livre’;
c. Gastouderopvang door ‘ama’ of ‘crèche familiaire’
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2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen a of c, geldt als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, 
onderdeel h, van het Besluit registers, een geldig bewijs van registratie 
van ‘Instituto da Segurança Social’, de sociale dienst van ‘Ministro da 
Solidariedade, Emprego e Segurança Social’.

3.  Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, geldt als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, 
onderdeel h, van het Besluit registers, voor zover het betreft ‘jardim de 
infância’, een geldig bewijs van registratie bij ‘Direcção de Educação’ 
van ‘Ministro da Educação e Ciência’ en voor zover het ‘Activade de 
Tempo Livre’ betreft, een geldig bewijs van registratie van ‘Instituto da 
Segurança Social’, de sociale dienst van ‘Ministro da Solidariedade, 
Emprego e Segurança Social’.

Artikel 15i. Kinderopvang in Slovenië

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Slovenië wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘vrtec’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘jutranje varstvo’, ‘popoldansko 

varstvo’ of ‘podaljšano bivanje’;
c. Gastouderopvang door ‘vzgojitelj’ of ‘vzgojiteljica’.

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, geldt 
als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het 
Besluit registers, een geldig bewijs van registratie van ‘Ministrstvo za 
Izobraževanje, Znanost in Šport’.

Artikel 15j. Kinderopvang in Spanje

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Spanje wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘escuela de educación infantil’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘centro de educación infantil y primaria’.

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, geldt 
als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het 
Besluit registers, een geldig bewijs van registratie van de regio waar de 
voorziening, bedoeld in artikel 1.48, eerste lid, van de wet is gevestigd.
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Artikel 15k. Kinderopvang in Tsjechië

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste lid, van de wet 
in Tsjechië wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘jesle’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘skolni družina’

2. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, geldt als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, 
onderdeel h, van het Besluit registers, voor zover het een ‘mateřska 
škola’ betreft, een geldig bewijs van registratie van ‘ministerstvo 
Školství, Mládeže a Tĕlovýchovy’.

Artikel 15l. Kinderopvang in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering 
van Wales

1. Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of tweede lid, 
van de wet in Engeland wordt in ieder geval verstaan:
a. Dagopvang door ‘day care center’ of ‘nursery’;
b. Buitenschoolse opvang door ‘Out of School Hours Care’;
c. Gastouderopvang door ‘childminder’.

2. ‘Nursery school’ is uitgezonderd van de in het eerste lid genoemde 
voorzieningen.

3. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het eerste lid, geldt 
als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het 
Besluit registers, een geldig bewijs van registratie bij ‘Ofsted’.

4.  Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste lid, van de wet 
in NoordIerland wordt in ieder geval verstaan dagopvang door ‘day care 
center’.

5.  Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het vierde lid, geldt 
als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het 
Besluit registers, een geldig ‘certificate of registration’.

6.  Onder een voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste lid, van de wet in 
Schotland wordt in ieder geval verstaan dagopvang door ‘day care center’.

7.  Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 1.48, derde lid, van de wet, 
betrekking heeft op een voorziening als bedoeld in het zesde lid, geldt 
als een bewijsstuk als bedoeld in artikel 10a, onderdeel h, van het 
Besluit registers, een geldig ‘certificate of registration’, afgegeven door 
‘Scottish Commission for the Regulation of Care’.
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Artikel 16. (Vervallen)

§ 7A – (VERVALLEN)

Artikel 16a. (Vervallen)

Artikel 16b. (Vervallen)

Artikel 16c. (Vervallen)

Artikel 16d. (Vervallen)

§ 8 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 17. Overgangsbepaling met betrekking tot gemeentelijk verslag

De verplichting van artikel 12 geldt voor het eerst over het kalenderjaar 
volgend op het kalenderjaar waarop dat artikel in werking is getreden.

Artikel 17a. (Vervallen)

Artikel 17b.

Deze regeling berust mede op artikel 4, eerste lid, van het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Artikel 17c.

Indien een ouder op 31 december 2013 gebruik maakte van een buiten 
Nederland gevestigd kindercentrum of gevestigde gastouder als bedoeld in 
de artikelen 16a tot en met 16d, zoals deze luidden op 31 december 2013, 
wordt dit kindercentrum of deze gastouder voor het gebruik door deze 
ouder tot 1 januari 2015 aangemerkt als een in het register buitenlandse 
kinderopvang ingeschreven voorziening als bedoeld in artikel 1.48, eerste of 
tweede lid, van de wet.

Artikel 18. Tijdstip van inwerkingtreding

De Regeling Wet kinderopvang treedt in werking op het tijdstip waarop de 
Wet kinderopvang in werking treedt.



YER Kenniscentrum 363

Artikel 19. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

5.3. OVERIGE REGELINGEN

5.3.1 AANWIJZING SOCIALE ZEKERHEIDSFRAUDE

Deze aanwijzing betreft het opsporings en vervolgingsbeleid met 
betrekking tot fraude met uitkeringen, verstrekt krachtens de sociale 
zekerheidswetgeving. Een strafrechtelijke interventie vindt in beginsel pas 
plaats wanneer er sprake is van een benadelingsbedrag van € 50.000,– of 
meer, maar hierop zijn in de aanwijzing diverse uitzonderingen gemaakt.

Voor de toepassing van deze aanwijzing is beslissend of de zaak materieel 
onder de omschrijving sociale zekerheidsfraude valt en doet niet ter zake 
ten titel van welk(e) strafbepaling(en) wordt opgespoord en vervolgd.

Deze aanwijzing is in principe niet van toepassing op de opsporing en 
vervolging van personen die zelf geen uitkeringsgerechtigde zijn, en die 
verdacht worden van het plegen van of deelneming aan een bepaalde vorm 
van sociale zekerheidsfraude of van het plegen van strafbare feiten, die met 
sociale zekerheidsfraude samenhangen.

Definities

Sociale zekerheid: uitkeringen verstrekt krachtens de in de aanhef 
genoemde wetten, dan wel overige sociale voorzieningen en/of wetten.

Sociale zekerheidsfraude: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige 
gegevens, dan wel het verzwijgen of niet (tijdig) verstrekken van, voor de 
bepaling van het recht op uitkering en de duur en hoogte van de uitkering 
relevante gegevens, met als gevolg dat een uitkering geheel of ten dele ten 
onrechte wordt verstrekt. Opsporing en vervolging zullen in het algemeen 
gestoeld zijn op art. 225 WvSr, de bijzondere strafbepalingen, opgenomen 
in de sociale zekerheidswetgeving (voor zover nog aanwezig) en de artt. 227 
a en 227 b, of art. 447 c en 447 d WvSr. In een enkel geval wordt art. 326 
WvSr nog wel gehanteerd.

Nadeel: het brutobedrag dat ten onrechte ten laste van de uitvoerende 
instantie(s) is gekomen. Afgedragen of af te dragen loonbelasting en 
eventuele premies zijn derhalve in het nadeel begrepen.
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Gesanctioneerde overtreding: een overtreding waarvoor een bestuurlijke 
maatregel of boete, dan wel een strafrechtelijke sanctie is opgelegd. De eerder 
opgelegde sanctie moet blijken uit een afschrift van de bestuurlijke maatregel 
of boetebeschikking, en/of een uittreksel uit het justitieel documentatieregister.

1. Nadeel nader uitgewerkt

Voor de opsporing, de sanctionering en het strafvorderingsbeleid is de 
omvang van het (vastgestelde of vast te stellen) nadeel van belang.

Bij (de verdenking van) voortgezette handeling (art. 56 WvSr) of meerdaadse 
samenloop (artt. 57 en 58 WvSr) is voor de toepassing van deze aanwijzing 
bepalend het totale nadeel dat uit de feiten voortvloeit.

Bij de vaststelling van de hoogte van het nadeel in de zin van deze aanwijzing is 
de aan de individuele verdachte toegekende uitkering(en) in beginsel beslissend.

Terugvordering en terugbetaling van het onterecht teveel ontvangen geld is 
het uitgangspunt voor het strafvorderingsbeleid. Indien van terugvordering 
en/of terugbetaling geen sprake is, kan de officier van justitie – naar eigen 
inzicht – de op te leggen of ter terechtzitting te vorderen straf verhogen, tenzij 
besloten wordt tot een ontnemingsregel (zie par. 5 van deze aanwijzing).

2. Keuze straf- of bestuursrecht

2.1. Onderscheid in twee categorieën

Sociale zekerheidsfraude kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden 
gesanctioneerd. Gelet op het una viabeginsel dient in elke zaak een keuze 
gemaakt te worden tussen één van beide stelsel. Om richting te geven aan de 
una viabeslissing worden de volgende twee categorieën zaken onderscheiden.

Ten eerste de zaken waarin een nadeel kleiner is dan € 50.000,– (hierna: 
categorie I zaken) en ten tweede de zaken waarin een nadeel groter of gelijk 
is aan € 50.000,– (hierna: categorie II zaken)

2.2. Categorie I zaken

In beginsel worden zaken van de eerste categorie bestuursrechtelijk 
afgedaan. Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen. Wanneer 
sprake is van een uitzonderingssituatie, dan kan worden afgeweken van de 
hoofdregel en kan de zaak toch strafrechtelijk worden afgedaan.
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Uitzondering 1 Strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast:
JJ In een onderzoek naar fraude zonder (de mogelijkheid tot) schade

indicatie vooraf. Tijdens of na afronding van een dergelijke strafrechtelijk 
onderzoek kan blijken dat het (bewijsbaar) nadeel lager uitvalt dan 
€ 50.000,– . In dat geval blijft inzending van het procesverbaal en 
(verdere) vervolging achterwege. bij de start van een onderzoek, omdat 
duidelijk was dat strafrechtelijke bevoegdheden noodzakelijk waren om 
tot het overtuigende bewijs te komen.  
 
Hierbij moet onder meer worden gedacht aan het doorzoeken van een 
woning, inbeslagname van stukken, opnemen van telecommunicatie, 
aanhouden, ophouden voor onderzoek en de inverzekeringstelling van de 
verdachte (n). De opsporingsambtenaar stemt dit af met de officier van justitie.

Uitzondering 2 Combinatie sociale zekerheidsfraude met een of meer 
(andersoortige) strafbare feiten.
Vanuit de gedachte dat de rechtsorde meer zal zijn geschokt indien 
naast sociale zekerheidsfraude ook andere strafbare feiten zijn gepleegd, 
wordt de combinatie met fiscale, economische en commune delicten 
meegewogen bij de beoordeling of een zaak toch strafrechtelijk dient te 
worden aangepakt. Hierbij wordt gedacht aan een breed scala van fiscale, 
economische en commune delicten, die de wetgever strafbaar heeft gesteld 
ten einde bepaalde andere rechtsbelangen te beschermen.

Voorbeelden zijn: de delicten die betrekking hebben op steekpenningen, 
omkoping, faillissementsfraude, verduistering, witwassen, onttrekking aan 
het beslag, bedreiging personen of ambtenaren van de uitkerende instantie, 
handel in drugs, hennepteelt, aantasting van het milieu, niet naleven ID
plicht (werken met illegalen), of uitbuiting. Ook de deelname aan een 
criminele organisatie valt hieronder (dit is geen limitatieve opsomming). 

Uitzondering 3 Status verdachte en/of voorbeeldfunctie.
Gevallen waarin bijvoorbeeld sprake is van status verdachte / 
voorbeeldfunctie zijn situaties waarin verdachte regionaal of landelijk een 
maatschappelijk aansprekende persoon is. Verder zou gedacht kunnen 
worden aan personen die een openbaar ambt bekleden of hebben bekleed 
((ex)burgemeesters, (ex)wethouders of (ex)politieke vertegenwoordigers – 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers/wet Appa) of aan personen 
die beroepsmatig invloed hebben op het handelen van derden of op de 
financiële integriteit van geldstromen (rechters, advocaten, financieel 
adviseurs, notarissen, bankiers, effectenhandelaars). Deze toelichting is 
uiteraard geen uitputtende beschrijving.
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Uitzondering 4 Herhaling van overtredingen binnen een bepaalde periode.
Wanneer een persoon zich binnen een periode van vijf jaar ten minste 
tweemaal schuldig heeft gemaakt aan sociale zekerheidsfraude, dan wordt 
een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het startpunt van de termijn van 
vijf jaar is de datum waarop de eerste bestuurlijke boete of maatregel is 
opgelegd door het bestuursorgaan. Deze bestuurlijke boete of maatregel 
dient onherroepelijk te zijn. 

Zowel de overtreding als de onherroepelijkheid moet aangetoond worden in het 
procesverbaal, dan wel bij het procesverbaal zijn gevoegd. De beide nadeel
bedragen dienen voorts bij elkaar opgeteld tenminste € 20.000,– te bedragen.

Het gaat hier om alle vormen van herhaling van gesanctioneerde 
overtreding(en). Bij de constatering van de eerste overtreding kan een 
bestuurlijke maatregel of boete zijn opgelegd of een strafrechtelijke 
sanctie zijn gevolgd. Deze beslissing moet aangetoond worden in het 
procesverbaal middels een afschrift van de bestuurlijke boete en/of 
maatregelbeschikking of een uittreksel uit het justitieel documentatieregister, 
met pleegdatum of pleegperiode. In de beoordeling dienen alle herhaalde 
overtredingen, die aan het uitvoeringsorgaan uit de ‘eigen’ administratie 
bekend zijn te worden betrokken, alsmede de overtredingen die voor het 
uitvoeringsorgaan redelijkerwijs – via gegevensuitwisseling – kenbaar zijn.

Uitzondering 5 
Nadeel lager dan € 50.000,–.
Zaken met een nadeel kleiner dan € 50.000,– welke niet kunnen leiden tot een 
bestuurlijke boete of maatregel2, kunnen strafrechtelijk worden afgedaan.

Het opleggen van een bestuurlijke boete is eveneens geen adequaat 
alternatief voor het strafrecht indien op voorhand vaststaat dat deze boete 
niet of slechts in geringe mate geïnd kan worden. De aanwijzingen voor een 
dergelijke constatering dienen gebaseerd te zijn op een onderzoek naar 
de vermogenspositie(s) en de (on)mogelijkheden van de betrokkene(n) om 
inkomen te verwerven, zowel in de actuele situatie als op de langere termijn. 
Strafrechtelijke aanpak zal voorts vooral geïndiceerd zijn bij een verdachte 
die zich heeft ingespannen om verhaal onmogelijk te maken.

Uitzondering 6 Fraude gepleegd met medewerking en/of medeweten 
van ambtena(a)r(en) van de uitkerende instantie.
Dit aspect is van groot belang, omdat het gaat om een situatie waarin de 
integriteit van de overheid in het geding komt of kan komen. 

Om te voorkomen dat te lichtvaardig wordt geoordeeld dat er sprake van 
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dit aspect is moet door de uitkerende instantie onderbouwd worden op 
grond van welke aanwijzingen zij van mening is dat haar ambtena(a)r(en) 
van de fraude op de hoogte was of waren én medewerking daaraan heeft 
of hebben verleend. Tevens dient tegen de betrokken ambtena(a)r(en) of 
werknemer (s) sanctionerend opgetreden te zijn of te worden.

Uitzondering 7 Fraude gepleegd in georganiseerd verband.
Wanneer de verdenking bestaat dat een groep van meer dan twee personen 
zich heeft schuldig gemaakt aan het plegen van sociale zekerheidsfraude, 
en er ten aanzien van het plegen van die fraude, onderlinge verbanden of 
afspraken lijken te bestaan.

2.3. Categorie II zaken

In beginsel worden zaken van de tweede categorie strafrechtelijk afgedaan. Het 
is mogelijk om van deze hoofdregel af te wijken. De beslissing om in afwijking van 
deze aanwijzing geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen en/of geen proces
verbaal in te zenden, wordt alleen in overleg met de officier van justitie genomen.

3. Internationaal opsporingsonderzoek en strafrechtelijke vervolging

Opsporing en vervolging van Nederlandse sociale zekerheidsfraude in het 
buitenland vindt in principe plaats onder dezelfde condities als hiervoor 
aangegeven in deze aanwijzing, maar gelet op de omstandigheden dat 
dergelijke zaken veel extra tijd en energie vergen t.o.v. de zaken die zich op 
Nederlands grondgebied afspelen en op het immer aanwezige capaciteits
gebrek, en ten einde de beslissing hierover iets te vergemakkelijken zijn 
hieronder een aantal toetsings c.q. wegingscriteria ter indicatie gegeven.

Opsporing en vervolging van sociale zekerheidsfraude in het buitenland kan 
o.a. aan de orde komen in de volgende gevallen (geen limitatieve opsomming):

JJ Bij export van uitkeringen naar het buitenland (bijv. Kinderbijslag).
JJ Bij de vermoede aanwezigheid van buitenlands vermogen.
JJ Voormalig uitkeringsgerechtigden die inmiddels geremigreerd zijn naar 

het land van herkomst.
Ten aanzien van internationale opsporing en vervolging geldt dat aan een 
aantal voorwaarden zoveel mogelijk voldaan moet zijn, wil een dergelijke 
opsporing en vervolging opportuun geacht worden.
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Het betreft de volgende voorwaarden:

1. De (administratieve) mogelijkheden van de uitvoeringsinstantie om 
informatie uit het buitenland te vergaren, zijn uitgeput.

2. Strafrechtelijk onderzoek en sanctiemogelijkheden moeten een 
meerwaarde bieden ten opzichte van de administratieve mogelijkheden.

3. Er dient een strafrechtelijk rechtshulpverdrag te bestaan tussen 
Nederland en het betreffende land. 

In bovenbedoelde gevallen kan in een dergelijke zaak internationale 
opsporing en/of vervolging worden ingesteld, mits er zich daarnaast één of 
meer van de hieronder vermelde omstandigheden voordoen, waarbij in ieder 
geval sprake dient te zijn van een nadeel van meer dan € 50.000,–.

Het betreft de volgende omstandigheden:

JJ Feiten zijn gepleegd in georganiseerd en/of internationaal verband.
JJ Ernst van de zaak.
JJ Aanwijzing dat er voldoende bewijsmateriaal verkrijgbaar is in het 

buitenland, waaronder b.v. aantoonbaar vermogen in het buitenland.
JJ De verdachte bevindt zich in Nederland.
JJ De verblijfplaats van de verdachte in het buitenland is bekend.
JJ Preventieve signaalfunctie.
JJ De verdachte heeft een voorbeeldstatus in eigen land of Nederland.

4. Ontneming

Ten aanzien van de mogelijkheden tot het ontnemen van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel in sociale zekerheidsfraudezaken, geldt als uitgangspunt:

Geen ontneming, tenzij

JJ Achterliggende gedachte hierbij is dat de uitvoeringsinstanties over 
voldoende eigen mogelijkheden tot terugvordering, verrekening, verhaal 
en beslag beschikken. Het strafrecht is niet bedoeld om ten onrechte 
uitgekeerde gelden voor de uitvoeringsinstanties terug te halen. (n.b. 
dit kan anders zijn indien de mogelijkheden tot terugvordering voor de 
uitvoeringsinstantie inmiddels verjaard zijn).

JJ Afwijking van het uitgangspunt van geen ontneming, tenzij ... is 
eerst mogelijk in o.a. de hieronder genoemde gevallen, welke voor 
de officier van justitie in een zaak aanleiding kunnen zijn om een 
strafrechtelijk financieel onderzoek te starten en een ontneming of 
ontnemingsmaatregel te vorderen. In een dergelijk geval stemmen de 
uitkerende instantie en de officier van justitie hun optreden ten aanzien 
van terugvordering en ontneming op elkaar af.
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Het betreft geen limitatieve opsomming, maar het verdient aanbeveling om 
slechts een ontneming te overwegen nadat één of meer van de hieronder 
betreffende situaties of gevallen zich gelijktijdig voordoen, waarbij in ieder 
geval uit vooronderzoek, voorafgaande aan een beslissing tot het instellen 
van een SFO, dan wel een vordering tot ontneming, moet blijken van 
bestaande mogelijkheden of middelen geschikt om te ontnemen, alsmede 
van een aanzienlijk nadeel.

Het betreft de volgende gevallen of situaties:

JJ Feiten zijn gepleegd in georganiseerd en/of internationaal verband.
JJ De terugvorderingsmogelijkheden van de uitvoeringsinstantie zijn verjaard.
JJ  Substantieel nadeel boven hetgeen door de uitvoeringsinstantie kan 

worden teruggevorderd.
JJ  Er is aanzienlijk vermogen aanwezig (bijv. onroerend goed).
JJ Eigendom van het vermogen is eenvoudig te bewijzen.
JJ Vermogen bevindt zich in Nederland.
JJ Aantoonbaar vermogen in het buitenland.

Overgangsrecht
Deze aanwijzing is geldig vanaf de datum van inwerkingtreding.

1. NJ 2008,411, HR 1 juli 2008: Nadeel in de Aanwijzing sociale 
zekerheidsfraude ziet ook op potentieel nadeel in geval van poging.

2. Bijvoorbeeld omdat vanwege de pleeg of benadelingsperiode er geen 
bestuurlijke boete of maatregel kan worden opgelegd. Wanneer de betrokken 
uitvoeringsinstelling geen corrigerende maatregel of boete kan opleggen voor 
de geconstateerde fraude, blijft strafrechtelijke vervolging altijd mogelijk. 
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6. NORMEN EN BEDRAGEN

6.1 NORMEN EN BEDRAGEN JANUARI 2017  
(INCLUSIEF VAKANTIETOESLAG)

Jongerennormen zonder kinderen (art. 20 Participatiewet)

JJ Alleenstaande, 18, 19 of 20 jaar € 242,60

JJ Gehuwden beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 485,20 

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan een echtgenoot 
18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder is

€ 944,59  

Jongerennorm met kinderen (art. 20 lid 2 Participatiewet)

JJ Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar    € 242,60

JJ Gehuwden beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 766,00 

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan een echtgenoot 
18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar of ouder is ) 

€ 1.225,39 

 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd art. 21 PW)     

JJ Een alleenstaande of een alleenstaande ouder geen 
kostendeler 

€ 982,79 

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan beide jonger 
zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd 

€ 1.403,98  

Normen pensioengerechtigden (art. 22 Participatiewet)     

JJ Een alleenstaande of een alleenstaande ouder geen 
kostendeler

€ 1.104,14  

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan de 
pensioengerechtigde pensioen leeftijd hebben bereikt

€ 1.508,06

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan één of  meer 
de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

€ 1.508,06

 

Verblijf in een inrichting (art. 23 Participatiewet)

JJ Alleenstaande of alleenstaande ouder € 311,17   

JJ Gehuwden € 484,00
 

Verblijf in een inrichting inclusief verhoging (art. 23 lid 2 Participatiewet)

JJ Alleenstaande (artikel 23 lid 2 onderdeel a Participatiewet)  € 350,17
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JJ Gehuwden (artikel 23 lid 2 onderdeel b Participatiewet) € 569,00

Vakantietoeslag (art. 19 lid 3 Participatiewet)

Genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag 5%

Vrij te laten middelen (art. 31 lid 2 Participatiewet)

Een één of tweemalige premie € 2.392,00

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk  
(art. 31 lid 2 onderdeel k Participatiewet) 

JJ Per maand ten hoogste € 150,00 

JJ Maximum bedrag per jaar € 1.500,00

Vrijwilligersvergoeding bij arbeidsinschakeling

JJ Per maand ten hoogste € 150,00 

JJ Maximum bedrag per jaar € 1.500,00 

25% inkomstenvrijlating uit arbeidmaximum per maand  
(art. 31 lid 2 onderdeel n Participatiewet)

€ 200,00 

Inkomstenvrijlating alleenstaande ouder volledige zorg 
kind < 12 jaar (art. 31 lid 2 onderdeel r Participatiewet)

€ 125,04 

Maximale vrijlating medisch uren-beperkte  
(art. 31 lid 2 onderdeel y Participatiewet)

€ 126,82

Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening  
(art. 33 lid 5 Participatiewet)

JJ Alleenstaande of alleenstaande ouder  
(art. 33 lid 5 onderdeel a Participatiewet)

€ 19,65

JJ Gehuwden tezamen (art. 33 lid 5 onderdeel b Participatiewet) € 39,30

Buiten beschouwing te laten vermogen woning  
(art. 34 lid 2  onderdeel d Participatiewet)

€ 50.100,00
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Vermogensgrenzen (art. 34 lid 3 Participatiewet)

JJ Alleenstaande € 5.940,00 

JJ Alleenstaande ouder of gehuwden € 11.880,00 

Drempelbedrag bijzondere bijstand  
(art. 35 lid 2 Participatiewet)

€ 130,00

Kostendelersnorm (22a Participatiewet)

JJ Tweepersoonshuishouden € 701,99 (50% x toepasselijke norm)

JJ Driepersoonshuishouden € 608,39 (43,3333% x toepasselijke norm)

JJ Vierpersoonshuishouden € 561,59 (40% x toepasselijke norm)

JJ Vijfpersoonshuishouden € 533,51 (38% x toepasselijke norm)
 
6.2 NORMEN EN BEDRAGEN JULI 2017 (INCLUSIEF 
VAKANTIETOESLAG)

Jongerennormen zonder kinderen (art. 20 Participatiewet)

JJ Alleenstaande, 18, 19 of 20 jaar € 243,52

JJ Gehuwden beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 487,04 

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan een echtgenoot 
18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder is

€ 948,18  

Jongerennorm met kinderen (art. 20 lid 2 Participatiewet)

JJ Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 243,52

JJ Gehuwden beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 768,90 

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan een echtgenoot 
18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar of ouder is ) 

€ 1.230,04 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd art. 21 PW)     

JJ Een alleenstaande of een alleenstaande ouder geen 
kostendeler 

€ 986,52 

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan beide jonger 
zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd 

€ 1.409,31
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Normen pensioengerechtigden (art. 22 Participatiewet)

JJ Een alleenstaande of een alleenstaande ouder geen 
kostendeler

€ 1.108,48  

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan de 
pensioengerechtigde pensioen leeftijd hebben bereikt

€ 1.514,74

JJ Gehuwden geen kostendeler, en waarvan één of  meer 
de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

€ 1.514,74

Verblijf in een inrichting (art. 23 Participatiewet)      

JJ Alleenstaande of alleenstaande ouder € 312,35

JJ Gehuwden € 485,84

Verblijf in een inrichting inclusief verhoging (art. 23 lid 2 Participatiewet)

Alleenstaande (artikel 23 lid 2 onderdeel a PW) € 351,35

Gehuwden (artikel 23 lid 2 onderdeel b PW) € 570,84

Vakantietoeslag (art. 19 lid 3 Participatiewet)

Genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag 5%

Vrij te laten middelen (art. 31 lid 2 Participatiewet)

Een één of tweemalige premie € 2.404,00

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk  
(art. 31 lid 2 onderdeel k Participatiewet) 

JJ Per maand ten hoogste € 150,00 

JJ Maximum bedrag per jaar € 1.500,00

Vrijwilligersvergoeding bij arbeidsinschakeling

JJ Per maand ten hoogste € 150,00 

JJ Maximum bedrag per jaar € 1.500,00 

25% inkomstenvrijlating uit arbeidmaximum per maand 
(art. 31 lid 2 onderdeel n Participatiewet) 

€ 201,00 

Inkomstenvrijlating alleenstaande ouder volledige zorg 
kind < 12 jaar (art. 31 lid 2 onderdeel r Participatiewet)

€ 125,67
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Maximale vrijlating medisch uren-beperkte  
(art. 31 lid 2 onderdeel y Participatiewet)

€ 127,46

Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening  
(art. 33 lid 5 Participatiewet)

JJ Alleenstaande of alleenstaande ouder  
(art. 33 lid 5 onderdeel a PW)

€ 19,65

JJ Gehuwden tezamen (art. 33 lid 5 onderdeel b PW) € 39,30

Buiten beschouwing te laten vermogen woning

(art. 34 lid 2  onderdeel d PW) € 50.100,00
 

Vermogensgrenzen (art. 34 lid 3 Participatiewet)

JJ Alleenstaande € 5.940,00 

JJ Alleenstaande ouder of gehuwden € 11.880,00 

Drempelbedrag bijzondere bijstand  
(art. 35 lid 2 Participatiewet) 

€ 130,00

Kostendelersnorm (22a Participatiewet)

JJ Tweepersoonshuishouden (50% x toepasselijke norm) € 704,66 

JJ Driepersoonshuishouden (43,3333% x toepasselijke norm) € 610,70

JJ Vierpersoonshuishouden (40% x toepasselijke norm) € 563,72

JJ Vijfpersoonshuishouden (38% x toepasselijke norm) € 535,54
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7. ALGEMENE INFORMATIE EN SCHEMA’S

7.1 SCHEMA AANVRAAG TOT BEROEPPROCEDURE 

Fase Procedure Inhoud Rechtsgevolg 

1 Aanvraag Art. 1:3 Lid 3 awb Toetsen 

2 Vooraf onderzoek Art. 3:2 Awb Zorgvuldige 
voorbereiding

3 Besluit = Art. 1:3 Lid 1 awb 

JJ Inwilliging Klaar met beslissen Verlening van het 
gevraagde

JJ Afwijzing Vervolgstap bezwaar Afwijzing van het 
gevraagde

4 Bezwaar Art. 6:4 / 6:5 Awb Volledige 
heroverweging 
besluit 1e aanleg

5 Vooraf onderzoek Art. 3:2 Awb Zorgvuldige 
voorbereiding

Horen Art. 7:2 Awb Voorbereiding

6 Besluit bezwaar =

JJ Gegrond Klaar met beslissen Verlening van het 
gevraagde

JJ Ongegrond Vervolgstap beroep Afwijzing van het 
gevraagde

7 Beroep rechtbank = Art. 8:1 Awb Onafhankelijke 
instantie spreekt 
recht

JJ Beroep gegrond Terugverwijzing naar 
bestuursorgaan

Bestuursorgaan neemt 
een nieuw besluit

JJ Beroep ongegrond Vervolgstap hoger 
beroep

Hogere instantie 
neemt een besluit

8 Hoger beroep Afdeling bestuurs-
rechtspraak raad van 
state (rvs)

Omgevings vergunning 
verblijfs vergunning

Centrale raad van 
beroep

Rechtspositie 
ambtenaren en sociale 
zekerheidsrecht

College van beroep 
voor het bedrijfsleven

o.a. Meststoffenwet en 
boswet
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7.2 SCHEMA RECHTEN EN PLICHTEN BIJ EEN 
BIJSTANDSUITKERING

Rechten en Plichten bij een Bijstandsuitkering (art. 9 - 18b PW)

Rechten Plichten

Geen of onvoldoende inkomen? 
Dan kan  een uitkering worden 
aangevraagd. Er moet minimaal 
voldaan worden aan de volgende 
eisen:

Naast rechten zijn er ook plichten 
om in aanmerking te kunnen komen 
voor een bijstandsuitkering:

JJ Men woont in Nederland (art. 11 
Pw)

JJ Niet uitgesloten zijn van 
het recht op bijstand (bijv. 
gedetineerd, lang verblijf 
buitenland, dienstplicht , voor 
het aflossen van schuld, verblijf 
in een inrichting als 18, 19 
of 20jarige, niet nakomen 
arbeidsplicht jonger dan 27 jaar,)  
(art. 13 Pw)

JJ Heeft de nederlandse 
nationaliteit of mag hier volgens 
de wet verblijven (art. 11 Pw)

JJ Minimaal 18 jaar oud (art. 13 
Pw)

JJ Heeft onvoldoende inkomen of 
eigen vermogen (art. 19 Pw en 
art. 32 Pw)

JJ Het vermogen komt niet boven 
een bepaald bedrag uit (art. 34 
Pw)

JJ Men kan geen andere uitkering 
krijgen (bijv. Via uwv) (art.15 Pw)

JJ Legitimeren (de gegevens zijn 
nodig om recht op bijstand te 
bepalen)

JJ Inlichtingenplicht (bepaalde 
wijzigingen melden; art. 17 
Pw): ontvangst erfenis, gift, 
geldprijs, of ander vermogen, 
meer/minder werken of meer/
minder verdienen, volgen/staken 
opleiding

JJ Geeft men niet de juiste 
informatie door,  dan kan de 
uitkering beëindigd worden en 
een (hoge) boete geven worden
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Rechten en Plichten bij een Bijstandsuitkering (art. 9 - 18b PW)

Rechten Plichten

recht op ondersteuning bij het 
vinden van werk (art. 7 PW en art. 
10  10f PW):

Arbeids en reintegratieplicht  
(art. 9 PW): 

Hulp bij het (opnieuw) vinden van 
werk. Deze begeleiding heet re
integratie. Onder reintegratie vallen 
alle activiteiten en middelen die 
nodig zijn om mensen (weer) aan 
betaald werk te helpen. 

(art.10 PW) 

JJ Participatieplaatsen (art. 10a 
PW)

JJ Participatievoorziening beschut 
werk (art. 10b PW)

JJ Vaststelling doelgroep 
loonkostensubsidie (art. 10c 
PW)

JJ Loonkostensubsidie art. 10d 
PW)

JJ Aanspraak op begeleiding op de 
werkplek (art.10da PW)

JJ Lagere regelgeving (art.10e PW)
JJ Ondersteuning bij leer

werktrajecten (art. 10f PW

Vanaf 18 jaar of ouder en jonger 
dan de AOWleeftijd. Dan geldt 
de arbeidsplicht vanaf de dag 
dat de persoon zich meldt voor 
een bijstandsuitkering. Hij is dan 
verplicht om werk te zoeken en te 
accepteren. 

Er zijn een aantal verplichtingen 
waar men zich aan moet houden:

JJ Zo snel mogelijk betaald werk 
vinden. Zoals   vacatures 
zoeken, solliciteren en 
ingeschreven bij een of meer 
uitzendbureaus

JJ Ook werk zoeken buiten eigen 
woonplaats. Een reistijd van 
anderhalf uur heen en anderhalf 
uur terug moet men accepteren. 
Indien nodig, moet men 
verhuizen bij een contract van 
minimaal 1 jaar

JJ Als werkzoekende ingeschreven 
bij het UWV

JJ Een plan van aanpak maken 
voor reintegratie. Daarnaast 
ook uitvoeren. Deelnemen aan                  
reintegratievoorzieningen die 
worden aangeboden

JJ Voldoen aan de Nederlands 
taaleis om kans te vergroten op 
werk (art.18b PW)
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Rechten en Plichten bij een Bijstandsuitkering (art. 9 - 18b PW)

Rechten Plichten

Bij niet nakoming van de arbeids 
en reintegratieplicht:

JJ Komt men de arbeids of re
integratieplicht niet na, dan kan 
de uitkering worden verlaagd 
of tijdelijk worden gestopt = 
maatregel

JJ Bij een maatregel wordt 
rekening gehouden met de 
persoonlijke omstandigheden 

JJ Een verlaging van 10% tot 
100%. Bij een verlaging van 
100% krijgt men een maand 
lang geen uitkering (art.18 PW)

Medewerkingsplicht 
(o.a. huisbezoek):

Persoon verleent desgevraagd de 
medewerking die redelijkerwijs 
nodig is voor de uitvoering van 
deze wet (art. 17 lid 2 PW)

Voorbeelden:

JJ Een onderzoek om vast te 
stellen of er nog recht op 
bijstand is (heronderzoek)

JJ Een huisbezoek
JJ Een onderzoek bij vermoeden 

van fraude
JJ Een onderzoek kansen op de 

arbeidsmarkt
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7.3 SCHEMA BESTUURLIJKE BOETE

Bestuurlijke Boete artikel 18 b PW

Dan is de bestuurlijke boete 
ten hoogste het bedrag van 
de 5e categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 

Wetboek van Strafrecht

Dan bedraagt de bestuurlijke 
boete ten hoogste het bedrag 

van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 

lid, van het Wetboek van 
Strafrecht.

Is er sprake van opzet? Is er geen sprake van opzet?

 
 

Indien de feiten en 
omstandigheden niet of niet 

behoorlijk zijn medegedeeld of de 
gegevens en bewijsstukken niet of 

niet behoorlijk zijn verstrekt:

Opleggen bestuurlijke boete indien niet of niet behoorlijk de 
verplichting door belanghebbende is nagekomen zoals bedoeld in:

artikel 17, lid 1 PW, of in artikel 30c, lid 2 en 3, 
van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie 

werk en inkomen (Wet SUWI).
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Als de gemeente schending van de inlichtingenplicht heeft aangetoond, 
dan kan de gemeente op grond van artikel 18a PW een bestuurlijke boete 
opleggen. Hoe dan ook kunnen er omstandigheden zijn in de levenssfeer 
van de burger waarbij je als gemeente de boete gaat matigen of zelfs moet 
afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete. 

Bijvoorbeeld: (ECLI:NL:CRvB:2014:3754)

JJ Er moet sprake zijn van een verwijtbaarheid dan wel verminderde verwijt
baarheid. Het gaat om de omstandigheden van de burger op het moment 
waarop de gedraging heeft plaatsgehad. De burger zelf moet aantonen 
dat de schending van de inlichtenplicht niet aan hem is te verwijten.

JJ De aanwezigheid van een dringende reden bij de burger.
JJ De persoonlijke omstandigheden van de burger op het moment dat de 

boete wordt opgelegd.
JJ Draagkracht van de burger. 

De opgelegde boetes dienen echter in verhouding te staan tot de ernst van 
de overtreding. Er dient op basis van artikel 5:46 lid 2 Awb met de mate van 
verwijtbaarheid rekening te worden gehouden. 

Verwijtbaarheid Boete bij benadeling

Opzet 100%

Grove schuld 75%

Verwijtbaar 50%

Verminderd verwijtbaar 25%

Recidive 150%

 
7.4 KOSTENDELERSNORM TOELICHTING EN SCHEMA:

Indien een woning wordt gedeeld met meer volwassenen, wordt de 
bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer volwassen personen in 
een en hetzelfde huis wonen, hoe lager de uitkering per persoon. De reden 
hiervoor is dat als er meer personen in een woning wonen, zij ook de 
woonkosten met elkaar kunnen delen.

Bijvoorbeeld, een gezin met een of twee ouders en een tweetal volwassen 
inwonende kinderen. Daarbij kan ook een inwonende grootouder, een broer of 
zus, neef of nicht horen. Het maakt niet uit of er sprake is van een huwelijk en 
of men familie is van elkaar. Het maakt ook niet uit of er een speciale reden is 
waarom men samen een woning deelt. De voordelen van woningdelen staan 
los van de gronden waarom er gekozen is voor samenwoning.
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Een aantal huisgenoten zijn uitgezonderd voor de kostendelersnorm: 

JJ Jongeren tot 21 jaar;
JJ Kamerhuurders met een commercieel contract (en die aantoonbaar een 

commerciële huurprijs betalen); dit geldt niet voor naaste familieleden
JJ Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op 

studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
JJ Studenten die een beroeps begeleidende leerweg volgen (bblstudenten).

 
Inkomsten en vermogen huisgenoten: 

Voor het recht op bijstand tellen de inkomsten en het vermogen van 
andere huisgenoten niet mee (indien geen sprake is van een gezamenlijke 
huishouding). Dit is het geval indien men een gezamenlijke huishouding 
voert met een echtgenoot of met een ander persoon.  

Bijvoorbeeld, in de situatie dat een uitkeringsgerechtigde een woning deelt 
met andere huisgenoten of gezinsleden, tellen de inkomsten van hen niet 
mee voor de kostendelersnorm. Deze inkomsten zijn echter wel van invloed 
op de hoogte van de bijstandsuitkering van de uitkeringsgerechtigde. 
De uitkering wordt voor de uitkeringsgerechtigde namelijk lager. Bij de 
kostendelersnorm tellen de inkomsten van de (andere) gezinsleden niet 
mee, maar de gezinsleden zelf tellen wel mee voor de hoogte van de 
uitkering van de uitkeringsgerechtigde.

Kostendelersnorm in de IOAW en IOAZ:

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de IOAW en IOAZ. 
Wanneer er sprake is van één of meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, kan 
de kostendelersnorm gelden. Het aantal huisgenoten maakt ook hier niet uit.

Aantal personen van 
21 jaar of ouder in 
een huishouden

Bijstandsnorm per 
persoon

Totale bijstandsnorm 
als alle personen 
bijstand ontvangen

1 70% 70%

2 50% 100%

3 43,33% 130%

4 40% 160%

5 38% 190%

JJ De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan  
5 personen! Bijv. de hoogte van de bijstand in een huishouden van  
6 personen is 36 2/3%.
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JJ Bij elke meerderjarige in de woning neemt de bijstandsnorm met 30% toe.
JJ A= aantal kostendelende personen + belanghebbende. B= rekennorm 

genoemd in art 21b, 22c en 22b PW. 
 
 
 
40% + (A factor x 30% ) 

X  B factor
               A factor  
Bijvoorbeeld:  
U bent 32 jaar en woont als alleenstaande met drie personen van 30 jaar 
in een huis. Zij zijn kostendeler.  
 
A = 4 (Het aantal van 4 staat voor een alleenstaande en de 3 andere 
personen (kostendelers) op hetzelfde adres.) 
 
Uw norm wordt: (40% + 4 x 30%) = 160% gedeeld door 4 = 40%.  
B = (artikel 21, onder b PW) € 1.409,31  
 
Uw normbedrag is dan 40% x € 1.409,31 = € 563,72 
 
  
 

40%  + 4 x 30%) 
X  € 1.409,31 =  € 563,72

             4


