
  

Er komt per 1 januari 2013 een regeling voor de onderkant van 

de arbeidsmarkt, de zogeheten Wet Werken naar Vermogen. 

De WWB, WIJ, WAJONG en WSW worden samengevoegd tot 

deze regeling. De voorwaarden van de WWB gaan gelden 

voor de hele nieuwe doelgroep. Vooruitlopend hierop  

worden per 1 januari 2012 de voorwaarden in de Wet Werk 

en Bijstand aangepast en aangescherpt.

Met deze extra Ra(a)dar zetten wij voor u de belangrijkste wijzi-

gingen van de WWB op een rij. Alle klanten van Werkplein  

Baanzicht worden in december 2011 geïnformeerd over deze 

WWB wijzigingen. Dit gebeurt nog wel met een slag om de arm, 

de Eerste Kamer moet de wijzigingen van de WWB namelijk nog 

goedkeuren.

Aanscherping WWB
De voorwaarden voor mensen met een bijstandsuitkering 

worden aangescherpt. Maatregelen die worden voorgesteld 

zijn:

Gezinsuitkering in de bijstand 

Er komt een toets op het huishoudinkomen, het recht op 

een uitkering voor inwonende kinderen wordt afgeschaft. 

Vanaf 1 januari 2012 geldt één uitkering voor het hele gezin en 

dat is de huidige gehuwdennorm van € 1.253,86. Er wordt niet 

meer alleen gekeken naar de financiële middelen van de ouders, 

maar ook naar de middelen van inwonende kinderen (het huis-

houdinkomen). Dit betekent een forse inkomensachteruitgang 

voor de gezinnen die het betreft. 

Gezin Janssen, bestaat uit vader en moeder en zoon Tjeerd 

van 22. Ouders ontvangen een bijstandsuitkering naar de norm 

gehuwden. Tjeerd woont thuis en werkt in de bouw. Hij verdient 

€ 1800,00 euro netto in de maand.

In de situatie vanaf 1 januari 2012 telt het inkomen van Tjeerd

volledig mee bij het gezinsinkomen. Dit betekent dat zijn inkomen  

belet dat het gezin in aanmerking komt voor een uitkering maar 

ook dat andere vormen van inkomensondersteuning niet langer 

mogelijk zijn. Het inkomen van Tjeerd ligt immers ruim boven het 

sociale minimum (43%). Dit volgt allemaal uit de wijziging WWB 

per 1 januari 2012. 

Intrekking van de Wet Investeren in Jongeren

Om de gezinsuitkering of toets op het huishoudinkomen 

mogelijk te maken wordt de Wet Investeren in Jongeren 

ingetrokken. De huishoudinkomenstoets moet binnen 

één wet worden geregeld. Dit kan niet over de WIJ 

en de WWB verspreid. Gekozen is om de WIJ in 

te trekken per 1 januari 2012.
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Nieuwsbrief voor de raadsleden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

Nieuwe plannen met de bijstand

De enige weg uit armoede is werk. Dat is de visie van het kabinet zoals die is neergelegd in de Wet werken naar Vermogen en de 

Wet Werk en Bijstand (WWB) 2012. Uitgangspunt van de wetswijzigingen is dat wie kan werken ook moet werken. Een uitkering is 

het laatste, tijdelijke vangnet.
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Eigen verantwoordelijkheid voor werk 

Jongeren tot 27 jaar moeten eerst vier weken zelf actief op zoek 

gaan naar werk en een opleiding. Pas daarna kunnen zij een 

uitkering en ondersteuning aanvragen. Het kabinet wil hiermee 

de eigen verantwoordelijkheid van jongeren benadrukken. Als na 

vier weken blijkt dat de jongere terug kan naar school of dat hij 

zich onvoldoende heeft ingezet om aan werk te komen, bestaat 

er geen recht op een bijstandsuitkering. 

Tegenprestatie ontvangers bijstandsuitkering 

Van het kabinet krijgen wij ruimere mogelijkheden om een 

tegenprestatie naar vermogen te vragen van mensen die een 

uitkering ontvangen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan 

vrijwilligerswerk door de groep uitkeringsgerechtigden die niet in 

staat is betaald werk te verrichten.

Beperking verblijf in buitenland met bijstand 

Mensen met een bijstandsuitkering die tijdelijk geen werk 

hoeven te zoeken, mogen straks maximaal 4weken per jaar naar 

het buitenland. Nu is dat 13 weken. Voor mensen van 65 jaar 

en ouder wordt de termijn teruggebracht van 26 weken naar 

maximaal 13 weken per jaar.

Een inkomensgrens voor het meedoenbeleid van 110% van 

het sociaal minimum

Tot nu toe mochten de inwoners van de gemeenten Aa en 

Hunze, Assen en Tynaarlo met een inkomen tot 120% van het 

sociale minimum gebruik maken van één of meerdere van de 

volgende regelingen:

• Langdurigheidstoeslag

• Meedoenpremies 

• Aanvullende collectieve zorgverzekering

• Witgoedregeling.

Door de regering is nu bepaald dat deze regelingen nog slechts 

gelden voor inwoners met een inkomen van maximaal 110% van 

het sociale minimum. De huishoudinkomenstoets werkt ook 

door in de genoemde regelingen. Het inkomen van inwonende 

meerderjarige kinderen telt volledig mee. 

De inkomensgrens voor de individuele bijzondere bijstand blijft 

staan op 120%. Richtlijnen met betrekking tot de bijzondere 

bijstand blijven een verantwoordelijkheid van het college. 

Er wordt voor de kostensoorten die vallen onder de individuele 

bijzondere bijstand geen inkomensgrens voorgeschreven.

Overgangsrecht
Om aan de nieuwe situatie te wennen geldt een (beperkt) 

overgangsrecht. Als in december 2011 al een uitkering of 

meedoenregeling wordt ontvangen dan vindt in de loop van 

2012 een aanpassing plaats aan de nieuwe wet. Klanten worden 

tijdig geïnformeerd over de gevolgen voordat de rechten worden 

aangepast. 

WWIK
De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) wordt per 

1 januari 2012 beëindigd. De WWIK geeft kunstenaars een 

aanvulling op hun inkomen. De Rijksoverheid vindt dat 

kunstenaars in hun eigen inkomen levensonderhoud moeten 

voorzien. Als zij niet voldoende inkomsten verwerven met 

hun kunst, moeten ze die op een andere manier verdienen. 

Desnoods in een baan buiten de kunstsector.

Heeft u vragen of wilt u Werkplein Baanzicht eens komen bezoeken? U kunt dan contact met ons opnemen via 0592-391801 of 
secretariaatisd@werkpleinbaanzicht.nl.

BAA1135 007 Ra(a)dar December.indd   2 29-11-11   09:17


