Participatiewet: voorzieningen werk
Loonkostensubsidie: de werkgever ontvangt
een financiële compensatie voor het verlies
aan arbeidsproductiviteit van een werknemer
Voor: personen met een verminderde
arbeidsproductiviteit: loonwaarde < 100%
WML

Wetgeving
•
•
•
•
•
•
•

Art. 6 lid 1 sub e, f en g Participatiewet
Art. 6 lid 2 Participatiewet
Art. 7 lid 1 sub a Participatiewet
Art. 10c Participatiewet
Art. 10d Participatiewet
Besluit loonkostensubsidie
Participatiewet
Regeling loonkostensubsidie
Participatiewet
Art. 7 lid 1 sub a Participatiewet
Art. 8a lid 2 sub b Participatiewet
Art. 29b ZW

No-risk polis: een verzekering waarbij de
werkgever compensatie ontvangt voor de
loonkosten als een werknemer ziek wordt =
overname loonbetalingsplicht

•
•
•

Voor: personen met een arbeidsbeperking en
personen voor wie loonkostensubsidie is
ingezet (55+)
Beschut werk: de gemeente biedt een
dienstbetrekking aan in een beschutte
werkomgeving

•

Voor: personen die door lichamelijke,
verstandelijke en/of psychische beperking
begeleiding dan wel aanpassing van de
werkplek nodig hebben
Garantiebaan: banen voor mensen met
arbeidsbeperking

•

Geen perspectief op (terugkeer)
betaald arbeidsproces

•

Voor: Wajongers met arbeidsvermogen, WSWindicatie, PW’ers niet in staat WML te
verdienen vastgesteld door UWV, jongeren
speciaal onderwijs of praktijkschool
Persoonlijke ondersteuning: systematische
ondersteuning op de werkplek door
bijvoorbeeld een job coach

•

125.000 banen uit Sociaal Akkoord:
100.000 in marktsector, 25.000 bij
overheid
Art. 38b lid 1 Wfsv

•
•

Art. 7 lid 1 sub a Participatiewet
Art. 10 lid 1 Participatiewet

•
•

Art. 7 lid 1 sub a Participatiewet
Art. 10f Participatiewet

•
•
•
•
•

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

6b Participatiewet
31 lid 2 sub z Participatiewet
4b IOAW/IOAZ
8 lid 7 en 8 IOAW
8 lid 11 en 12 IOAZ

•
•
•
•

Art.
Art.
Art.
Art.

78c WW
37b Wet WIA
3:73 Wet Wajong
18 lid 4 sub h PW

•

aan participatieplaat is
stimuleringspremie ad € 2.305 pj voor
belanghebbende verbonden!

Voor: personen die zonder ondersteuning hun
werk niet kunnen verrichten
Ondersteuning leer-werktrajecten:
overheveling vanuit art. 3 lid 3 Wet
Participatiebudget
Voor: personen van 16 of 17 jaar van wie de
leerplicht of kwalificatieplicht nog niet is
geëindigd of personen van 18 tot 27 jaar
zonder startkwalificatie
Inkomstenvrijlating medische
urenbeperkt:
Vrijlating van inkomsten uit arbeid tot 15%,
maximaal € 124,00 per maand
Voor: personen met een medische
urenbeperking die werken en aanvullende
bijstand ontvangen
Participatieplaats:
Max. 2 jaar
Onbetaald en additioneel: géén
verdringing
Voor: moeilijk bemiddelbaren die een kans
krijgen om werkervaring op te doen of
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•
•
•
•

Voor 55+: men was > 55 jaar op 1 juli
2009
Regeling geldt nog tot 1 okt 2020
Art. 7 lid 1 sub a Participatiewet
Art. 10b Participatiewet
Besluit advisering beschut werk

bepaalde vaardigheden of competenties te
ontwikkelen
Proefplaatsing: max. 6 maanden op proef bij
werkgever met behoud van uitkering
werkzaamheden verrichten: reëel uitzicht op
aansluitend dienstverband

•
•
•
•

Art.
Art.
Art.
Art.

76a WW
52e ZW
37 Wet WIA
2:24 Wet Wajong

Voor: uitkeringsgerechtigden

Participatiewet: verplichtingen
Arbeidsinschakeling:
•
Naar vermogen algemeen
geaccepteerde arbeid verkrijgen,
aanvaarden en behouden
•
Als werkzoekende bij UWV
ingeschreven staan
•
Gebruik maken van door college
aangeboden voorzieningen,
meewerken aan onderzoek naar
mogelijkheden arbeidsinschakeling,
meewerken aan plan van aanpak
Tegenprestatie naar vermogen:
Het naar vermogen verrichten van het door het
college opgedragen onbeloonde
maatschappelijke en nuttige werkzaamheden
Let op: mantelzorg geldt als tegenprestatie
Zeer ernstig misdragen:
Het zich onthouden van zeer ernstige
misdragingen jegens personen en instanties
die tijdens het verrichten van hun werk belast
zijn met de uitvoering van de wet
Geüniformeerde verplichtingen:
•
Aanvaarden of behouden van
algemeen geaccepteerde arbeid
•
Ingeschreven staan bij een
uitzendbureau
•
Het naar vermogen verkrijgen van
algemeen geaccepteerde arbeid in een
andere gemeente alvorens naar die
gemeente te verhuizen
•
Bereid zijn om te reizen over een
afstand met een totale reisduur van 3
uur per dag
•
Bereid zijn te verhuizen
•
Het verkrijgen en behouden van kennis
en vaardigheden
•
Het verkrijgen, behouden en
aanvaarden van algemeen
geaccepteerde arbeid niet belemmeren
door kleding, gebrek aan persoonlijke
verzorging of gedrag

Wetgeving
•
•
•
•
•

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

9 Participatiewet
9 lid 1 sub a en b Participatiewet
9 lid 2 Participatiewet
9 lid 4 en 5 Participatiewet
44a Participatiewet

•
•
•

Art. 9 lid 1 sub c Participatiewet
Art. 9 lid 2 Participatiewet
Art. 9 lid 5 en 7 Participatiewet

•

Art. 9 lid 6 Participatiewet

•

Art. 18 Participatiewet

Schending van geüniformeerde
verplichtingen

Hoogte verlaging

1ste schending

100% maatregel over minimaal 1 maand tot
maximaal 3 maanden
(art. 18 lid 5 Participatiewet en bepaling in
afstemmingsverordening)
100% maatregel over minimaal een langere
periode dan bij de 1ste schending en over een
periode van maximaal 3 maanden
(art. 18 lid 6 Participatiewet en bepaling in
afstemmingverordening)

2de schending binnen 12 maanden na 1ste
schending (1ste keer recidive)
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3de schending binnen 12 maanden na 2de
schending (2de keer recidive)
4de en volgende schending binnen 12 maanden
na 3de schending (3de en volgende keer
recidive)

100% maatregel gedurende 3 maanden
(art. 18 lid 7 Participatiewet)
100% maatregel gedurende 3 maanden
(art. 18 lid 8 Participatiewet)

Schending van geüniformeerde verplichtingen: het ontbreken van
verwijtbaarheid, dringende redenen en inkeerregeling
Afzien van een maatregel: er moeten worden afgezien van het opleggen van een maatregel
indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt (art. 18 lid 9 Participatiewet)
Recidive? Indien is besloten om af te zien van een maatregel vanwege het ontbreken van elke
vorm van verwijtbaarheid telt de schending van de geüniformeerde verplichting niet mee voor
recidive
Dringende redenen: de maatregel kan worden afgestemd op de omstandigheden van de
belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven indien gelet op bijzondere
omstandigheden en wanneer dringende redenen daartoe noodzaken (art. 18 lid 10
Participatiewet)
Recidive? Indien de maatregel lager, voor een kortere duur of op nul is vastgesteld vanwege
dringende redenen telt de schending van de geüniformeerde verplichting mee voor recidive
Inkeerregeling: een belanghebbende kan een verzoek indienen om de afstemming te herzien.
Het college kan dit doen als uit de houding en gedragingen van de belanghebbende
ondubbelzinnig is gebleken dat hij de geschonden verplichting weer nakomt (art. 18 lid 11
Participatiewet)
Recidive? Indien de verlaging is herzien telt de schending van de geüniformeerde verplichting
mee voor recidive

Wijzigingen bijzondere bijstand
Beperking categoriale bijzondere bijstand:
Vanaf 1 januari 2015 is alleen nog categoriale bijzondere bijstand mogelijk voor:
een collectieve aanvullende zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten van de
premie van zo’n aanvullende zorgverzekering (art. 35 lid 3 Participatiewet)
Individuele inkomenstoeslag: art. 36 Participatiewet
langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag
beperking van inkomensgrens tot 110% vervalt
verstrekking individuele inkomenstoeslag wordt discretionaire bevoegdheid
voorwaarden blijven hetzelfde maar toevoeging bij “geen uitzicht op
inkomensverbetering”: “gelet op de omstandigheden van die persoon”. Dit betreffen”
a. de krachten en bekwaamheden van de persoon, en
b. de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen
Individuele studietoeslag: art. 36b Participatiewet
De individuele studietoeslag is een studieregeling voor personen van wie is vastgesteld dat zij
niet het minimumloon kunnen verdienen, doch welde mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
hebben.
Voorwaarden: belanghebbende moet op de datum van aanvraag:
18 jaar of ouder zijn
recht hebben op studiefinanciering op grond van de WSF2000 of recht hebben op Wtos
geen in aanmerking te nemen vermogen hebben
niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon doch wel de
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben

Kostendelersnorm
Kostendelersnorm: art. 22a Participatiewet
De kostendelersnorm is van toepassing indien een belanghebbende van 21 jaar of ouder met
een of meer meerderjarige personen het hoofdverblijf in dezelfde woning heeft. Het is een
individueel berekende norm, waarbij de normhoogte lager wordt naarmate meer personen het
hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. De kostendelersnorm wordt door middel van een
formule berekend: (40% + A x 30%) x B : A
Hierbij is:
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A: het totaal aantal meerderjarige personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft en
meetelt voor de kostendelersnorm
B: de rekennorm/toepasselijke gehuwdennorm (art. 22a lid 2 Participatiewet)
Huishoudtype
1-persoons
2-persoons
3-persoons
4-persoons
5-persoons

Individuele norm
70% x rekennorm
50% x rekennorm
43,33% x rekennorm
40% x rekennorm
38% x rekennorm

Kostendelersnorm is niet van toepassing op:
gehuwden: belanghebbende die gehuwd is en die niet met een of meer andere
meerderjarig personen dan de echtgenoot zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft,
tenzij het een niet-rechthebbende echtgenoot betreft.
personen tot 21 jaar
Uitgezondere personen van de kostendelersnorm (art. 22a lid 4 Participatiewet):
personen tot 21 jaar
samenwonenden met een zakelijke relatie op basis van een commerciële huurprijs. Dit
kan zijn (ver-) huurder, onder(ver-)huurder, kostgever of kostganger
studenten die onderwijs volgen en aanspraak kunnen maken op WSF2000 of Wtos of
studenten die een BBL-opleiding volgen

Hervorming kindregelingen: alleenstaande ouders
De hoogte van de norm alleenstaande ouder wordt gelijk gesteld met de hoogte van de norm
alleenstaande.
Een alleenstaande ouder ontvangt verhoging op het kindgebonden budget via de
Belastingdienst: de alleenstaande ouderkop (ALO-kop)
Begrip alleenstaande ouder: art. 4 sub b Participatiewet
Het begrip alleenstaande ouder wijzigt niet en is van belang voor onderstaande bepalingen:
vermogensgrens alleenstaande ouder
inkomstenvrijlating alleenstaande ouder
ontheffing alleenstaande ouder met kind < 5 jaar
Recht op ALO-kop: art. 2 lid 6 Wet op het kindgebondenbudget
geen toeslagpartner (art. 3 Awir)
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