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N O T I T I E 
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Ter Informatie 

 
 
Algemeen 
De komende jaren staat op het gebied van de Sociale Zekerheid een aantal ingrijpende wijzigingen 
gepland. Via deze notitie willen we u als raad informeren over deze wijzigingen. 
De eerste wijziging is de aanscherping van de Wet werk en bijstand (WWB) en de intrekking van de 
Wet investeren in jongeren (WIJ) per 1 januari 2012. 
Per 1 januari 2013 wordt de WWB samengevoegd met de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de 
Wet werk en arbeidsondersteuning jongeren (Wajong) tot één wet: de Wet werken naar vermogen 
(Wwnv). 
 
1. Aanscherping WWB en intrekking WIJ 
Per 1 januari 2012 wordt de WWB aangescherpt en wordt de WIJ ingetrokken. Dit voorstel moet in 
december 2011 in de Eerste Kamer nog vastgesteld worden.  
Aan dit wetsvoorstel ligt een aantal overwegingen ten grondslag. Naast het omlaag brengen van de 
uitgaven in de sociale zekerheid betreft deze ook het participatieargument. 
In die zin bouwt het wetsvoorstel voort op eerdere wijzigingen in de bijstandswet. 
Van een wet die het verstrekken van de uitkeringen centraal stelde (de oude Algemene bijstandswet) 
naar een wet die niet de uitkering, maar zoveel mogelijk werk (participatie) en de eigen 
verantwoordelijkheid voorop probeert te stellen.  
. 
2. De wijzigingen 
Een aantal wijzigingen springt in het oog en is ook aangekondigd in het regeer- en gedoogakkoord 
van het huidige kabinet. 
Het betreft de volgende wijzigingen: 
 

I    De aanscherping van het bijstandsregiem voor jongeren tot 27 jaar 
II   De vervanging van de toets op het partnerinkomen (hierna; partnertoets) door 
     de toets op het huishoudinkomen (hierna: gezinstoets) en 
III  De tegenprestatie naar vermogen. 

 
3. De aanscherping van het bijstandsregiem voor jongeren tot 27 jaar 
Jongeren vallen nu nog onder het regiem van de WIJ. In vergelijking met de WWB, legt de WIJ al 
meer de focus op werken en leren. De jongeren hebben recht op een werkleeraanbod en pas als 
afgeleide daarvan recht op een uitkering. 
Het recht hebben op een werkleeraanbod van de kant van de gemeente brengt met zich mee dat de 
jongere kan afwachten met wat voor een aanbod de gemeente komt. In die tussentijd hoeft de jongere 
niets te doen. Sterker nog: indien de gemeente niet met een werkleeraanbod komt, ontvangt de 
jongere zijn uitkering. 
Dit vindt het kabinet te vrijblijvend en heeft daarom, en dat is nieuw, een zoek/wachtperiode van vier 
weken voor de jongere in de wet gelegd na melding bij het UWV (bij de ISD wordt dit waarschijnlijk het 
jongerenloket), waarin de jongere zelf eerst moet uitkijken naar werk of reguliere scholing. Indien blijkt 
dat de jongere zich regulier kan scholen of dat hij zich niet voldoende heeft ingespannen om aan de 
slag te gaan dan krijgt hij geen uitkering. 
Als de jongere wel een uitkering krijgt (vanaf datum melding) dan hoort daarbij, en dat is ook nieuw, 
een zogenaamd plan van aanpak, waarin de verplichtingen van de jongere worden opgenomen en de 
eventuele vormen van ondersteuning. 
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Het recht op een werkleeraanbod verandert daarbij in een aanspraak op ondersteuning; Dit laatste 
houdt in dat de gemeente niet verplicht is om de jongere te ondersteunen. 
Het kabinet denkt hiermee te bereiken dat, veel meer dan nu het geval is, de eigen 
verantwoordelijkheid van de jongere om in zijn eigen bestaan te voorzien, voorop komt te staan. 
De WIJ wordt ingetrokken. Dit is opvallend, omdat deze wet pas in oktober 2009 is ingevoerd. Deze 
intrekking heeft te maken met het feit dat, kort gezegd, de partnertoets vervangen wordt door de 
gezinstoets (zie hierna onder 4.) 
Dit laatste heeft tot gevolg dat een inwonende jongere samen met zijn ouders gezinsbijstand moet 
aanvragen. Jongeren ontvangen nu WIJ en ouders doen een beroep op de WWB. Een gezamenlijke 
aanvraag voor één gezinsuitkering zou dan niet mogelijk zijn. Vandaar dat het kabinet besloten heeft 
het aangescherpte WIJ regiem in zijn geheel in de WWB over te nemen. 
 
4. Vervanging partnertoets door gezinstoets 
Dit onderdeel van de wetswijziging heeft wel de meeste commotie in de Tweede Kamer veroorzaakt. 
Maar ook dit wordt door het kabinet verdedigd door het participatieargument en de eigen 
verantwoordelijkheid. 
Lagere uitkeringen of geen uitkering zullen, aldus het kabinet, een prikkel geven tot het op zoek gaan 
naar werk en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. 
Nu is het nog zo dat bijvoorbeeld een werkloos gezin met twee inwonende meerderjarige kinderen 
drie uitkeringen kunnen ontvangen: één gehuwdenuitkering en twee individuele uitkeringen, samen 
goed voor een inkomen van ruim twee keer het sociale minimum. 
Het kabinet vindt deze stapelingen van uitkeringen achter één voordeur geen goede zaak. 
Onder de nieuwe wet is het niet meer mogelijk dat gezinsleden een individuele uitkering krijgen. In het 
voorbeeld krijgt bedoeld gezin nog maar één gezinsuitkering ter hoogte van het sociaal minimum. Een 
flinke financiële achteruitgang dus.  
Dit heeft tevens tot gevolg dat als één van de kinderen het sociaal minimum verdient er geen recht 
meer is voor een uitkering voor de overige gezinsleden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een  
18-jarige inwonende dochter, die in een winkel werkt voor het wettelijk minimumloon, haar ouders en 
de eventuele overige gezinsleden moet gaan onderhouden. Deze hebben geen recht meer op een 
uitkering. 
Dit kan tot vreemde verhoudingen leiden, maar volgens het kabinet is dit geen probleem, want het zou 
de ouders en de overige gezinsleden juist de prikkel geven om zelf naar werk te zoeken. 
Het kabinet ziet in dat veel gezinnen om deze reden uit elkaar gaan. In het voorbeeld is het profijtelijk 
als de 18-jarige dochter het gezin verlaat.  
Er zijn uitzonderingen op de gezinstoets. Er zijn namelijk gezinsleden die hun inkomsten/uitkering 
kunnen behouden. De overige gezinsleden kunnen daarnaast nog wel een gezinsuitkering ontvangen. 
Het gaat hier om:  
1. Studenten 
Het kabinet vindt studeren belangrijk. Dit leidt immers tot een hogere startkwalificatie en daardoor 
meer kansen op de arbeidsmarkt. Studenten mogen bijverdienen tot 80% van het minimumloon 
2. Het hulpbehoevend gezinslid 
Het kabinet vreest dat gezinsleden niet meer tot zorg overgaan van hun zorgbehoevend gezinslid, 
indien zij de kosten daarvan niet meer kunnen betalen. 
Dit zal snel het geval zijn als binnen het gezin nog maar één gezinsuitkering wordt 
ontvangen. Bedoeld gezinslid wordt dan mogelijk buitenshuis geplaatst, waardoor de kosten voor de 
gemeenschap hoger worden. Om dit te voorkomen mag het zorgbehoevend gezinslid zijn of haar 
uitkering/inkomen behouden, naast de gezinsuitkering voor de overige leden van het gezin. 
3.   Wajong uitkering 
Een andere uitzondering betreft de Wajong uitkering. Als binnen het gezin één van de gezinsleden 
een jong gehandicapte is en een Wajong uitkering ontvangt, valt ook dit gezinslid buiten de 
gezinstoets. Het kabinet heeft dit beargumenteerd door te stellen dat het hier gaat om een 
eerbiediging van de door de jonggehandicapte verkregen rechten. 
 
Afgezien van bovenstaande uitzonderingen heeft deze maatregel voor een aantal klanten van de ISD 
flinke financiële gevolgen. Het belang van een goede communicatie met onze klanten is daarom van 
belang. 
De ISD wordt daarbij geholpen door het overgangsrecht. Voor bestaande klanten gaan de wijzigingen 
pas in per 1 juli 2012. 
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5.  De tegenprestatie naar vermogen 
Nieuw is ook de tegenprestatie naar vermogen. 
Het kabinet is van mening dat het normaal is dat je iets terugdoet voor de maatschappij, die jou een 
uitkering geeft. De oppositie in de Tweede kamer was het niet eens met deze maatregel vanwege de 
angst dat dit instrument een middel zou kunnen worden om op een goedkope manier publieke taken 
uit te voeren en bestaand publiek werk te verdringen (denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke 
groenvoorziening). 
Het kabinet is hier echter niet bang voor vanwege de omschrijving dat het moet gaan om “additionele 
maatschappelijke nuttige werkzaamheden die in omvang en tijd beperkt zijn”. Naar de mening van het 
kabinet een voldoende omschrijving om te voorkomen dat inzet van het instrument bestaand betaald 
werk verdringt. 
 
Voor een goed begrip; veel van de klanten van de ISD werken met behoud van uitkering in Work first. 
Gezegd kan worden dat zij al iets terugdoen voor hun uitkering. Het doel van Work first is dat de klant 
terugkeert naar de arbeidsmarkt.  Het doel van de tegenprestatie naar vermogen is een andere, 
namelijk het leveren van een tegenprestatie bij het ontvangen van een uitkering. 
Work first staat los van de tegenprestatie naar vermogen. 
Overigens is het al dan niet inzetten van dit instrument een bevoegdheid van het dagelijks bestuur van 
de ISD. 
 
6.  Overige wijzigingen 
In grote lijn zijn bovenstaande maatregelen de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe WWB. 
Andere wijzigingen zijn: 

 De inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid wordt genormeerd tot 110% van het sociaal 
minimum. Het gemeentelijk minimabeleid van de ISD-gemeenten hanteert deze grens al. Voor de 
gemeente Noordwijk geldt bij een tweetal regelingen 130% van het sociaal minimum. Dit moet 
aangepast worden. 

 De tijd dat iemand in het buitenland mag verblijven wordt (aanzienlijk) ingekort. 
Voor klanten jonger dan 65 jaar wordt de verblijfsduur ingekort tot vier weken en voor ouder dan  
65 jaar tot acht weken. 

 De fraudeaanpak wordt strenger. Het kabinet komt nog, naar aanleiding van ingediende moties, 
met een wet over de fraudeaanpak in wetgeving. 

 De aangiftegrenzen van het OM worden verhoogd naar (vermoedelijk) € 50.000 of € 30.000. De 
aangiftegrens was € 12.000. Het kabinet stelt de administratiefrechtelijke afhandeling boven dat 
van het strafrecht. Dit is al beleid bij de ISD (mede ingegeven door de sociale recherche die deze 
lijn ook al volgde).  

 De terugvordering wordt een verplichting. De bestuursboete komt weer terug en het wordt 
gemakkelijker om huisbezoeken af te leggen.  

Genoemde maatregelen vloeien voort uit het idee om de administratiefrechtelijke weg te versterken. 
 
 


