
WWB-‐maatregelen	  

•  In	  vogelvlucht	  
•  Aandachtspunten	  
•  Verordeningen	  



In	  vogelvlucht	  

•  Reden	  wijziging	  
•  Arbeidsverplich>ngen	  
•  Tegenpresta>e	  
•  Kostendelersnorm	  
•  Bijzondere	  bijstand	  
•  Individuele	  inkomenstoeslag	  
•  Individuele	  studietoeslag	  
•  Kleine	  zaken	  



In	  vogelvlucht	  

Waarom	  wordt	  de	  wet	  gewijzigd?	  
	  
Het	  doel	  van	  de	  wetswijziging	  is	  tweeledig:	  
1.  De	  socialezekerheidswetgeving	  moet	  

houdbaar	  en	  toegankelijk	  blijven.	  
2.  Er	  wordt	  voorzien	  in	  maatregelen	  voor	  

mensen	  die	  het	  zonder	  extra	  steuntje	  in	  de	  
rug	  niet	  kunnen	  redden.	  	  



In	  vogelvlucht	  

Arbeidsverplich>ngen	  
Oud	  art.	  9,	  lid	  1	  onder	  a	  WWB	  
Verplich>ng	  om	  algemeen	  geaccepteerde	  arbeid	  
te	  verkrijgen	  en	  te	  aanvaarden	  
	  
Nieuw	  art.	  9,	  lid	  1	  onder	  a	  PW	  
Verplich>ng	  om	  algemeen	  geaccepteerde	  arbeid	  
te	  verkrijgen,	  aanvaarden	  en	  behouden	  
	  



In	  vogelvlucht	  

Uniforme	  arbeidsverplich=ngen	  (1)	  
In	  ar>kel	  18	  lid	  4	  PW	  is	  een	  limita>eve	  
opsomming	  opgenomen	  van	  
arbeidsverplich>ngen	  waar	  een	  in	  de	  wet	  
vastgelegde	  sanc>e	  voor	  wordt	  opgelegd.	  



In	  vogelvlucht	  

Uniforme	  arbeidsverplich=ngen	  (2)	  
•  Het	  aanvaarden	  of	  behouden	  van	  algemeen	  
geaccepteerde	  arbeid.	  

•  Het	  uitvoering	  geven	  aan	  de	  door	  het	  college	  
opgelegde	  verplich>ng	  om	  ingeschreven	  te	  
staan	  bij	  een	  uitzendbureau.	  



In	  vogelvlucht	  

Uniforme	  arbeidsverplich=ngen	  (3)	  
•  Het	  naar	  vermogen	  verkrijgen	  van	  algemeen	  
geaccepteerde	  arbeid	  in	  een	  andere	  dan	  de	  
gemeente	  van	  inwoning,	  alvorens	  naar	  die	  
gemeente	  te	  verhuizen.	  



In	  vogelvlucht	  

Uniforme	  arbeidsverplich=ngen	  (4)	  
•  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,	  aanvaarden	  of	  behouden	  van	  
algemeen	  geaccepteerde	  arbeid	  



In	  vogelvlucht	  

Uniforme	  arbeidsverplich=ngen	  (5)	  
•  Bereid	  zijn	  te	  verhuizen,	  indien	  het	  college	  is	  
gebleken	  dat	  er	  geen	  andere	  mogelijkheid	  is	  voor	  het	  
naar	  vermogen	  verkrijgen,	  aanvaarden	  of	  behouden	  
van	  algemeen	  geaccepteerde	  arbeid,	  en	  de	  
belanghebbende	  een	  arbeidsovereenkomst	  met	  een	  
duur	  van	  tenminste	  één	  jaar	  en	  een	  neQo	  beloning	  
die	  tenminste	  gelijk	  is	  aan	  de	  voor	  de	  
belanghebbende	  geldende	  bijstandsnorm,	  kan	  
aangaan.	  



In	  vogelvlucht	  

Uniforme	  arbeidsverplich=ngen	  (6)	  
•  Het	  verkrijgen	  en	  behouden	  van	  kennis	  en	  
vaardigheden,	  noodzakelijk	  voor	  het	  naar	  
vermogen	  verkrijgen,	  het	  aanvaarden	  of	  het	  
behouden	  van	  algemeen	  geaccepteerde	  
arbeid.	  



In	  vogelvlucht	  

Uniforme	  arbeidsverplich=ngen	  (7)	  
•  Het	  naar	  vermogen	  verkrijgen,	  aanvaarden	  of	  
behouden	  van	  algemeen	  geaccepteerde	  
arbeid	  niet	  belemmeren	  door	  kleding,	  gebrek	  
aan	  persoonlijke	  verzorging	  of	  gedrag.	  



In	  vogelvlucht	  

Uniforme	  arbeidsverplich=ngen	  (7)	  
•  Het	  gebruik	  maken	  van	  het	  door	  het	  college	  
aangeboden	  voorzieningen,	  waaronder	  
begrepen	  sociale	  ac>vering	  gericht	  op	  
arbeidsinschakeling	  en	  mee	  te	  werken	  aan	  
onderzoek	  naar	  zijn	  of	  haar	  mogelijkheden	  tot	  
arbeidsinschakeling.	  



In	  vogelvlucht	  

Vrijstelling	  van	  de	  arbeidsverplich>ngen	  op	  één	  
punt	  gewijzigd:	  
Vrijstelling	  art.	  9,	  lid	  1,	  onderdelen	  a,	  b	  en	  c	  voor	  
iedereen	  die	  volledig	  en	  duurzaam	  
arbeidsongeschikt	  is.	  
	  
Art.	  9	  lid	  5	  



In	  vogelvlucht	  

Afstemming	  bij	  schending	  verplich=ngen	  
Verplich>ngen	  art.	  18	  lid	  2	  PW	  en	  verordening.	  
Volledige	  beleidsvrijheid.	  
	  
Uniforme	  verplich>ngen	  art.	  18	  lid	  4	  e.v.	  PW.	  In	  
de	  verordening	  wordt	  enkel	  vastgelegd:	  
•  duur	  van	  de	  sanc>e	  
•  wijze	  van	  verrekening.	  	  



In	  vogelvlucht	  

•  Uniforme	  arbeidsverplich>ngen	  sanc>e	  100%	  
(art.	  18	  lid	  5	  PW).	  

•  In	  de	  verordening	  wordt	  opgenomen	  voor	  
welke	  periode	  de	  verlaging	  wordt	  opgelegd.	  
Tenminste	  1	  maand	  en	  max	  3	  maanden.	  

•  In	  de	  verordening	  wordt	  vastgelegd	  hoe	  
verlaging	  wordt	  verrekend.	  Bijvoorbeeld	  over	  
3	  maanden,	  waarbij	  eerste	  maand	  ten	  minste	  
1/3	  van	  het	  bedrag	  wordt	  verrekend.	  	  



In	  vogelvlucht	  

•  Geen	  sanc>e	  bij	  geen	  verwijtbaarheid	  
art.	  18	  lid	  9	  PW	  

•  Sanc>e	  kan	  worden	  herzien	  op	  verzoek	  van	  
betrokkene	  als	  hij	  tot	  inkeer	  is	  gekomen	  
art.	  18	  lid	  11	  PW	  



In	  vogelvlucht	  

•  Recidive	  (2e	  overtreding)	  binnen	  12	  maanden:	  
sanc>e	  100%	  voor	  een	  vastgestelde	  periode.	  
Deze	  periode	  is	  langer	  dan	  bij	  een	  1e	  
gedraging	  maar	  max	  3	  maanden.	  

•  Tweede	  recidive	  (3e	  en	  volgende	  
overtredingen):	  
sanc>e	  100%	  voor	  3	  maanden	  



In	  vogelvlucht	  

Wat	  staat	  er	  nu	  nog	  wel	  in	  de	  verordening?	  
•  Het	  verkrijgen	  van	  algemeen	  geaccepteerde	  
arbeid.	  

•  Het	  niet	  voldoen	  aan	  de	  plicht	  tot	  tegenpresta>e.	  
•  Zeer	  erns>ge	  misdragingen.	  
•  Tekortschietend	  besef	  van	  verantwoordelijkheid.	  
•  Niet	  nakomen	  van	  de	  verplich>ngen	  als	  bedoeld	  
in	  art.	  55	  PW.	  



In	  vogelvlucht	  

Zeer	  erns=ge	  misdragingen	  (art.	  9	  lid	  6	  PW)	  
•  Voorheen:	  verzwaring	  van	  maatregel	  bij	  zeer	  
erns>ge	  misdraging	  bij	  niet	  nakomen	  andere	  
verplich>ng.	  

•  Nu:	  zelfstandige	  verplich>ng.	  Buiten	  werk>jd	  
en	  zonder	  enig	  verband	  tussen	  wangedrag	  en	  
rol	  van	  ambtenaar	  als	  uitvoerder	  van	  
socialezekerheidswetgeving	  geldt	  alleen	  
strafrecht.	  



In	  vogelvlucht	  

Zeer	  erns=ge	  misdragingen	  (art.	  9	  lid	  6	  PW)	  
•  Geldt	  ook	  bij	  agressie	  gericht	  tegen	  
medewerkers	  van	  re-‐integra>ebedrijven.	  

•  Gemeente	  mag	  zelf	  strafmaat	  bepalen,	  maar	  
advies	  vanuit	  de	  regering	  is	  3	  maanden	  100%.	  	  



In	  vogelvlucht	  

De	  gemeente	  ontwikkelt	  beleid	  op	  grond	  
waarvan	  een	  significante	  tegenpresta>e	  naar	  
vermogen	  kan	  worden	  opgelegd.	  	  
	  
Art.	  9	  PW	  
Art.	  37	  IOAW	  
Art.	  37	  IOAZ	  



In	  vogelvlucht	  

Tegenpresta=e	  
Het	  naar	  vermogen	  verrichten	  van	  door	  het	  
college	  opgedragen	  onbeloonde	  
maatschappelijk	  nubge	  werkzaamheden	  die	  
worden	  verricht	  naast	  of	  in	  aanvulling	  op	  
reguliere	  arbeid	  en	  die	  niet	  leiden	  tot	  
verdringing	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  



In	  vogelvlucht	  

Kostendelersnorm	  (art.	  22a	  PW)	  
	  
(40%	  +	  A	  X	  30%)	  x	  B	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  
Hierbij	  is:	  
A	  het	  totaal	  aantal	  personen	  dat	  in	  dezelfde	  
woning	  zijn	  hoofdverblijf	  heee	  en	  	  
B	  de	  rekennorm	  



In	  vogelvlucht	  

Kostendelersnorm	  
Er	  blije	  wel	  individueel	  recht	  op	  bijstand	  
bestaan.	  Voor	  iedere	  bijstandsgerech>gde	  in	  het	  
huishouden	  wordt	  de	  norm	  individueel	  
vastgesteld.	  



In	  vogelvlucht	  

Kostendelersnorm	  
Voorbeeld	  normberekening	  (bron	  MvT)	  
Personen	  >	  21	  jaar	  en	  <	  de	  pensioengerech>gde	  
leeeijd	  die	  allen	  bijstand	  ontvangen	  (normen	  1	  
juli	  2014)	  	  



In	  vogelvlucht	  

Kostendelersnorm	  
Aantal	  personen	  
hoofdverblijf	  in	  dezelfde	  
woning	  

Normhoogte	   21	  jaar	  	  -‐	  AOW-‐leeNijd	  
NeOobedrag	  in	  €	  
geldend	  op	  1	  juli	  2014	  

100%	   1.359,49	  

1	   70%	   951,64	  

2	   50%	   679,75	  

3	   43,33%	   589,11	  

4	   40%	   543,80	  

5	   38%	   516,61	  



In	  vogelvlucht	  

Uitzonderingen	  op	  kostendelersnorm	  
•  Jongeren	  tot	  21	  jaar	  (art.	  22a	  lid	  5	  onder	  a)	  
•  Commerciële	  huurder,	  onderhuurder,	  
kostganger	  (art.	  22a	  lid	  5	  onder	  b	  en	  c)	  

•  Student	  die	  onderwijs	  volgt	  waarmee	  
aanspraak	  gemaakt	  kan	  worden	  op	  WSF	  2000	  
of	  Wtos	  en	  BBL	  (art.	  22a	  lid	  5	  onder	  d)	  



In	  vogelvlucht	  

Kostendelersnorm	  
•  Verplich>ngen	  gelden	  voor	  elk	  gezinslid	  
afzonderlijk.	  

•  Overgangsrecht	  van	  6	  maanden	  voor	  ziQend	  
bestand	  (art.	  78z	  PW)	  



In	  vogelvlucht	  

Gevolgen	  voor	  toeslagen	  en	  verlagingen	  
•  Geen	  toeslagen	  meer.	  
•  Alleenstaanden	  en	  alleenstaande	  ouders	  
krijgen	  standaard	  70%	  van	  gehuwdennorm.	  

•  Verhoging	  voor	  niet	  kunnen	  delen	  van	  de	  
woonkosten	  en	  verlaging	  wel	  kunnen	  delen	  
woonkosten	  verdwijnt.	  

•  Verlaging	  voor	  21-‐	  en	  22-‐jarigen	  verdwijnt.	  



In	  vogelvlucht	  

Gevolgen	  voor	  toeslagen	  en	  verlagingen	  
In	  beleidsregels	  kan	  worden	  opgenomen:	  
•  Een	  verlaging	  van	  de	  (kostendelers)norm	  ivm	  
het	  ontbreken	  van	  woonlasten	  (art.	  27	  PW).	  

•  Een	  verlaging	  voor	  schoolverlaters	  (art.	  28	  
PW).	  

Beiden	  worden	  niet	  meer	  in	  een	  verordening	  
vastgelegd.	  	  



In	  vogelvlucht	  

Wijzigingen	  in	  de	  bijzondere	  bijstand	  
•  Verruiming	  van	  de	  individuele	  bijzondere	  
bijstand.	  

•  Beperking	  categoriale	  bijzondere	  bijstand.	  

Wat	  is	  nu	  het	  verschil	  tussen	  individueel	  en	  
categoriaal?	  



In	  vogelvlucht	  
Individuele	  bijzondere	  bijstand	   Categoriale	  bijzondere	  bijstand	  

•  Er	  is	  sprake	  van	  bijzondere	  
omstandigheden	  en	  noodzakelijke	  
kosten.	  

•  Betrokkene	  behoort	  tot	  een	  bepaalde	  
groep	  waardoor	  het	  aannemelijk	  is	  dat	  
er	  meerkosten	  zijn.	  

•  De	  kosten	  zijn	  daadwerkelijk	  gemaakt.	   •  De	  kosten	  hoeven	  niet	  per	  se	  gemaakt	  
te	  zijn	  of	  te	  worden.	  

Bestaat	  uit:	  
•  Bijzondere	  bijstand	  ar>kel	  35	  WWB	  
•  Individuele	  inkomenstoeslag	  
•  Individuele	  studietoeslag	  

Enige	  variant	  die	  overblije:	  
•  Collec>eve	  aanvullende	  

zorgverzekering;	  of	  
•  Een	  tegemoetkoming	  in	  de	  premie	  van	  

een	  dergelijke	  verzekering.	  



In	  vogelvlucht	  

Langdurigheidstoeslag	  wordt	  individuele	  
inkomenstoeslag	  (art.	  36	  PW)	  
•  Van	  categoriaal	  naar	  individueel.	  
•  Per	  individu	  wordt	  gekeken	  naar:	  
•  De	  krachten	  en	  bekwaamheden	  van	  de	  persoon;	  
en	  

•  De	  inspanning	  die	  de	  persoon	  heee	  verricht	  om	  
tot	  inkomensverbetering	  te	  komen.	  	  



In	  vogelvlucht	  

Individuele	  studietoeslag	  (art.	  36b	  PW)	  
•  Betrokkene	  is	  18	  jaar	  of	  ouder.	  
•  Heee	  recht	  op	  WSF	  2000	  of	  Wtos.	  
•  Heee	  geen	  in	  aanmerking	  te	  nemen	  vermogen	  
als	  bedoeld	  in	  art.	  34	  PW.	  

•  Is	  met	  vol>jdsarbeid	  niet	  in	  staat	  om	  het	  WML	  te	  
verdienen	  of	  heee	  een	  medische	  urenbeperking,	  
maar	  heee	  wel	  mogelijkheden	  tot	  
arbeidspar>cipa>e.	  

	  



In	  vogelvlucht	  

Individuele	  studietoeslag	  (art.	  36b	  PW)	  

Hoogte	  van	  de	  toeslag	  en	  de	  frequen>e	  van	  
betaling	  wordt	  vastgelegd	  in	  een	  verordening.	  	  



In	  vogelvlucht	  

Kleine	  zaken	  
	  
•  Verrekenen	  
art.	  58,	  lid	  4	  PW	  wordt	  aangepast	  zodat	  
verrekenen	  van	  middelen	  met	  de	  uitkering	  
voor	  een	  periode	  van	  6	  maanden	  kan	  vanaf	  
moment	  ontvangst	  (nu:	  3	  maanden).	  



In	  vogelvlucht	  

Kleine	  zaken	  
	  
•  Hoofdelijke	  aansprakelijkheid	  
art.	  59	  PW	  krijgt	  een	  nieuw	  tweede	  lid.	  Ook	  
als	  wel	  terecht	  gezinsbijstand	  is	  verstrekt,	  
maar	  de	  inlich>ngenplicht	  niet	  is	  nagekomen,	  
dan	  blije	  hoofdelijke	  aansprakelijkheid	  
(boete).	  



In	  vogelvlucht	  

Kleine	  zaken	  
	  
•  MKOB	  
De	  MKOB	  wordt	  toegevoegd	  aan	  de	  lijst	  met	  
niet	  in	  aanmerking	  te	  nemen	  middelen.	  	  



Aandachtspunten	  

Aandachtspunten	  
•  Reden	  wijziging	  
•  Arbeidsverplich>ngen	  
•  Kostendelersnorm	  
•  Bijzondere	  bijstand	  



Aandachtspunten	  

Cultuurverandering	  
De	  wet	  WWB-‐maatregelen	  streee	  een	  strenger	  
sanc>ebeleid	  na.	  Dat	  bereik	  je	  niet	  alleen	  door	  
wetgeving,	  daar	  is	  ook	  een	  cultuurverandering	  
voor	  nodig.	  
Minder	  mogelijkheden	  voor	  vrijstelling,	  maar	  
ook	  de	  ‘aanwijzing’	  dat	  mensen	  met	  
arbeidsverplich>ngen	  daar	  ook	  aan	  gehouden	  
moeten	  worden.	  	  



Aandachtspunten	  

Arbeidsverplich=ngen	  
Art.	  9	  PW	  geldt	  vanaf	  datum	  melding.	  Dwz:	  	  
1.  Iemand	  zegt	  baan	  op	  en	  meldt	  zich	  bij	  

gemeente	  voor	  uitkering.	  Afstemming	  op	  
grond	  van	  tekortschietend	  besef.	  

2.  Iemand	  heee	  uitkering	  en	  zegt	  deel>jdbaan	  
op.	  Afstemming	  op	  grond	  van	  niet	  behouden	  
van	  algemeen	  geaccepteerde	  arbeid.	  



Aandachtspunten	  

Kostendelersnorm	  
Norm	  bij	  echtpaar	  18	  en	  23.	  
•  Jongeren	  tot	  21	  tellen	  niet	  mee	  voor	  kd-‐norm.	  
•  Gehuwden	  krijgen	  gezamenlijke	  uitkering.	  Er	  is	  
een	  norm	  voor	  echtpaar	  21-‐	  met	  20+.	  Norm	  is	  
gecombineerd:	  50%	  van	  beide	  normen.	  

•  Als	  er	  kosten	  worden	  gedeeld	  met	  extra	  
medebewoners	  dan	  verandert	  alleen	  het	  deel	  
van	  de	  gezamenlijke	  uitkering	  van	  de	  20+-‐er.	  



Aandachtspunten	  

Wijzigingen	  in	  bijzondere	  bijstand	  
Een	  tussenvariant:	  individuele	  bijzondere	  
bijstand	  op	  basis	  van	  groepskenmerken.	  
	  
Bron:	  Verzamelbrief	  november	  2006	  



Aandachtspunten	  

•  Betrokkenen	  behoren	  tot	  een	  bepaalde	  groep	  
waardoor	  het	  aannemelijk	  is	  dat	  ze	  meerkosten	  
hebben.	  

•  Maatwerk	  d.m.v.	  beleidsregels	  
•  D.m.v.	  bestandskoppeling	  is	  gerichte	  benadering	  
doelgroep	  mogelijk.	  

•  Er	  moet	  wél	  gecontroleerd	  worden	  of	  de	  kosten	  
daadwerkelijk	  gemaakt	  zijn.	  

•  Wijze	  van	  controleren	  staat	  vrij.	  	  



Verordeningen	  

Verordeningen	  
•  Let	  op	  de	  grondslag:	  WWB	  à	  Par>cipa>ewet	  
•  Let	  op	  verwijzingen	  naar	  WWB	  



Verordening	  

Afstemmingsverordening	  wordt	  uitgedund	  
•  Tekortschietend	  besef	  van	  
verantwoordelijkheid	  

•  Niet	  verkrijgen	  algemeen	  geaccepteerde	  
arbeid	  

•  Zeer	  erns>ge	  misdragingen	  jegens	  het	  college	  
•  Niet	  nakomen	  van	  de	  verplich>ng	  tot	  het	  
leveren	  van	  een	  tegenpresta>e	  



Verordeningen	  

Afstemmingsverordening	  wordt	  uitgedund	  
•  Niet	  nakomen	  van	  de	  verplich>ngen	  als	  
bedoeld	  in	  art.	  55	  PW	  

•  Duur	  sanc>e	  uniforme	  arbeidsverplich>ngen	  
•  Wijze	  verrekenen	  uniforme	  
arbeidsverplich>ngen.	  

Verordeningen	  moet	  zijn	  vastgesteld	  op	  1	  
januari	  2015.	  



Verordening	  

Verordeningen	  
•  Toeslagen	  en	  verlagingen	  verdwijnt!	  
Beleidsregel	  mogelijk	  voor:	  
•  Ontbreken	  woonlasten	  
•  Schoolverlaters	  



Verordeningen	  

Verordeningen	  
•  Langdurigheidstoeslag	  wordt	  individuele	  
inkomenstoeslag	  
•  Verordening	  wijzigt	  niet,	  gaat	  ambtshalve	  over	  
•  Wel	  beleid	  rond	  krachten	  en	  bekwaamheden	  en	  
inspanning	  om	  tot	  inkomensverbetering	  te	  
komen.	  



Verordeningen	  

•  Maatschappelijke	  par>cipa>e	  schoolgaande	  
kinderen	  
•  Vervalt	  van	  rechtswege	  

•  Verrekening	  in	  geval	  van	  robuuste	  incasso	  
•  Geen	  wijzigingen	  

•  Nieuw:	  tegenpresta>e	  
•  Duur,	  inhoud	  en	  omvang	  



Nog	  vragen?	  



Meer	  informa>e	  

•  www.samenvoordeklant.nl	  
•  	  	  	  	  	  	  	  @samenvdklant	  
•  E-‐mail:	  pwet@samenvoordeklant.nl	  
•  Schrijf	  in	  voor	  het	  ProgrammaraadJournaal	  
	  


