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Lenteakkoord en sociale zekerheid (1)
l

l

l

Verhoging AOW-leeftijd
Van 2013 tot 2023 stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd
(in 2019 naar 66 jaar, in 2023 naar 67 jaar en daarna
koppeling aan de levensverwachting)
Hervorming WW / ontslag
– de eerste zes maanden WW voor rekening werkgever
– invoering van een eenduidig ontslagstelsel en
– invoering van een individueel recht op scholing bij
ontslag, gefinancierd uit lagere ontslagvergoedingen
Geen doorgang van het wetsvoorstel Wet Werken naar
Vermogen (hervorming Wajong, WWB en WSW tot één
regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt)

Lenteakkoord en sociale zekerheid (2)
l
l

Geen overheveling van de functie begeleiding van
de AWBZ naar de WMO
Afschaffing huishoudinkomentoets in de WWB
m.t.w.k. tot 1 januari 2012
(huishoudinkomentoets is: geen stapeling van
bijstandsuitkeringen binnen één gezin; alle
inkomens- en vermogensbestanddelen waarover de
gezinsleden beschikken of redelijkerwijs kunnen
beschikken worden bij de bijstandsverlening aan het
gezin betrokken)

Lenteakkoord en sociale zekerheid (3)
Afschaffing huishoudinkomentoets vervolg
l Gevolgen afschaffing (1)
1. Verzoek Stas. SZW aan gemeenten om op de
veranderende wetgeving te anticiperen door
toepassing van de wetsartikelen zoals die tot 1
januari 2012 golden.
2. Indien door huishoudinkomenstoets geen recht op
bijstand en aanvraag ingediend tussen 26 april 2012
en 2 maanden na publicatie van de wet, toekenning
van bijstand vanaf de dag waarop dit recht is
ontstaan (ook indien deze dag voor de dag van
melding ligt)

Lenteakkoord en sociale zekerheid (4)
Afschaffing huishoudinkomentoets vervolg
l Gevolgen afschaffing (2)
3. Indien de huishoudinkomenstoets gevolgen
heeft gehad voor de hoogte van de bijstand,
herbeoordeling recht m.t.w.k. tot 1 januari
2012.
4. Indien de afschaffing leidt tot een
inkomensachteruitgang geldt overgangsrecht
tot 1 januari 2013

Lenteakkoord en zorg
Aantal maatregelen in relatie tot de zorg:
l Verhoging verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet van
€ 235,- naar € 350,- per kalenderjaar (volledige
compensatie via verhoging zorgtoeslag voor lage
inkomens)
NB Geen bijzondere bijstand voor eigen bijdrage mogelijk
l Eigen bijdrage per ligdag van € 7,50 bij verblijf in
instelling voor medisch specialistische zorg als
compensatie voor niet-zorgkosten
l Eigen bijdrage 25% in de kosten van gehoortoestellen
l Rollator en overige eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen
uit het basispakket
l Verzachten van de eigen bijdrage GGZ en verzachten
van de bezuiniging op het persoonsgebonden budget

Wijzigingen WWB per 1 januari 2012

Normering inkomensgrens
gemeentelijk minimabeleid
De normering op maximaal 110% van de relevante
bijstandsnorm heeft betrekking op alle categoriale
voorzieningen t.w.:
l de langdurigheidstoeslag
l de categoriale bijzondere bijstand aan chronisch
zieken en gehandicapten, ouderen en mensen met
schoolgaande kinderen
l de collectieve aanvullende ziektekosten premies en
l stadpassen en voorzieningen op sociaal cultureel
terrein

Aanscherping toegang tot de bijstand
(1)
l

l

Aanvraag voor algemene bijstand pas mogelijk 4
weken na datum melding indien het betreft een
jongere tot 27 jaar
Gedurende die 4 weken dient de jongere:
1. zelf naar algemeen geaccepteerde arbeid te
zoeken (maatregel indien blijkt dat de jongere
zich hiervoor onvoldoende heeft ingespannen
en uitsluiting van het recht indien uit houding
en gedragingen van de jongere
ondubbelzinnig blijkt dat hij de
arbeidsverplichtingen niet wil nakomen)

Aanscherping toegang tot de bijstand
(2)
l

l

Gedurende die 4 weken dient de jongere (vervolg):
2. zijn mogelijkheden binnen het uit ’s Rijks kas
bekostigd onderwijs te onderzoeken en te
benutten (inwerkingtreding 1-7-2012)
(Geen recht op algemene bijstand indien de
jongere uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan
volgen en:
1°. in verband daarmee aanspraak heeft op
studiefinanciering op grond van de WSF 2000,
dan wel
2°. in verband daarmee geen aanspraak heeft op
studiefinanciering en dit onderwijs niet volgt
Indien recht dan ingangsdatum algemene bijstand
ingaande datum melding

Beperking van de verblijfsduur in het
buitenland
l

l
l

Maximaal 4 weken per kalenderjaar verblijf in
het buitenland met behoud van uitkering
toegestaan
Indien 65 jaar en ouder maximaal 13 weken
per kalenderjaar
Verplichting om verblijf in het buitenland
vóóraf bij de gemeente te melden (artikel 17
lid 1 WWB)

Wetsvoorstellen WWB

Eis beheersing Nederlandse taal (1)
Verlaging bijstand indien naar het oordeel van het
college een redelijk vermoeden bestaat dat betrokkene
niet of niet in voldoende mate de Nederlandse taal
beheerst noodzakelijk voor het verkrijgen, aanvaarden en
behouden van algemeen geaccepteerde arbeid
Tenzij:
- Betrokkene zich bereid verklaart binnen een maand aan
te vangen met het volgen van een opleiding die zorgt
voor beheersing van;
- Elke verwijtbaarheid ontbreekt; of
- Sprake is van zeer dringende redenen

Eis beheersing Nederlandse taal (2)
De verlaging bedraagt:
20% voor de duur van 6 maanden te
rekenen vanaf het ontstaan v/h
vermoeden
40% voor de duur van 6 maanden te
rekenen 6 maanden na het ontstaan v/h
vermoeden
100% voor onbepaalde tijd te rekenen
12 maanden na het ontstaan v/h
vermoeden

Indien na afloop van de voorgaande
maatregel uit de door het college
afgenomen toets blijkt dat:
(a) de gestarte opleiding niet
conform de geplande
voortgang door betrokkene is
voortgezet of
(b) betrokkene nog steeds niet
over voldoende kennis van de
NL taal beschikt

Aanscherping handhaving- en
sanctieregime SZW-wetgeving per 1-12013 (1)
Bestuurlijke geldboete
Ingeval van fraude bestuurlijke geldboete van:
l Maximaal 100% van het fraudebedrag
l Maximaal 150% van het fraudebedrag ingeval van
(herhaalde) recidive
l Maximaal € 150,- indien:
– er sprake is van 0-fraude en
– indien het bedrag van de berekende boete lager
is dan dit bedrag

Aanscherping handhaving- en
sanctieregime SZW-wetgeving per 1-12013 (2)
Bestuurlijke geldboete vervolg
l Schriftelijke waarschuwing mogelijk ingeval van 0fraude tenzij binnen een periode van twee jaar
eerder een zodanige waarschuwing is gegeven
l Verlaging bestuurlijke geldboete mogelijk indien
sprake is van verminderde verwijtbaarheid
l Afzien van bestuurlijke geldboete mogelijk indien
daarvoor dringende redenen aanwezig zijn

Aanscherping handhaving- en
sanctieregime SZW-wetgeving per 1-12013 (3)
l

Verrekening bestuurlijke geldboete:
1. De bestuurlijke boete wordt verrekend met de lopende
uitkering
2. Indien sprake is van recidive is de beslagvrije voet
gedurende maximaal 10 jaar niet van toepassing
(WWB 3 maanden)
Na maximaal 10 jaar (WWB maximaal 3 maanden)
zijn de regels voor toepassing van de beslagvrije voet
bij (verdere) verrekening weer van kracht

Aanscherping handhaving- en
sanctieregime SZW-wetgeving per 1-12013 (4)
Terugvordering ten onrechte verstrekte bijstand
l
Ingeval van informatiefraude verplichte terugvordering
ten onterechte verstrekte uitkering ongeacht de hoogte
hiervan
l
Geen medewerking aan schuldregeling bij overtreding
informatieverplichtingen indien hiervoor een bestuurlijke
boete is opgelegd, dan wel in verband hiermee aangifte
is gedaan op grond van het Wetboek van Strafrecht
Verhoging aangiftegrens
l
Aangiftegrens wordt verhoogd naar € 50.000,Aandachtspunt UWV/SVB/gemeenten:
l
Het schriftelijk informeren van het zittend bestand en de
nieuwe cliënten omtrent de aanscherping

Bijzondere bijstand en dwangopname
l

Recht op bijzondere bijstand ingeval van
dwangopname van psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapten (aanpassing
artikel 13, 3e lid, 2e volzin)

Overige wetswijzigingen-/voorstellen
(1)
l
l

Per 1 april 2012 ingang AOW-pensioen op de datum
dat de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt
Invoering woonlandbeginsel v.w.b. de kinderbijslag,
het Anw-pensioen en de Regeling WGA (per 1-72012 voor nieuwe gevallen en per 1-1-2013 voor
lopende gevallen) en het kindgebonden budget (per
1 januari 2013), en stopzetting van de kinderbijslag
en het kindgebonden budget naar landen buiten de
EU (per 1 januari 2014)

Overige wetswijzigingen-/voorstellen
(2)
Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening (1)
l Doel wetsvoorstel: einde maken aan (te) lange
wachttijden
l Maximale wachttijd 4 weken en indien bedreigende
situatie 3 dagen
Onder bedreigende situatie wordt verstaan:
l gedwongen woningontruiming;
l beëindiging van de levering van gas,
elektriciteit, stadsverwarming of water;
l opzegging dan wel ontbinding van de
zorgverzekering
l Integrale aanpak (= aandacht voor het oplossen en
de oorzaak van het ontstaan van schuldenprobleem)

Overige wetswijzigingen-/voorstellen
(3)
Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening (2)
l De gemeenteraad dient telkens voor een periode van 4
jaar een plan vast te stellen dat richting geeft aan de
integrale aanpak.
l In het plan is ieder geval opgenomen:
– welke resultaten de gemeente in de door het plan
bestreken periode wenst te behalen;
– welke maatregelen de gemeenteraad en het college
nemen om de kwaliteit te borgen;
– het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft
met betrekking tot de wacht- en doorlooptijd
– hoe aan schuldhulpverlening aan gezinnen met
inwonende minderjarige kinderen vorm wordt gegeven

Overige wetswijzigingen-/voorstellen
(4)
Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening (3)
l Bevoegdheid college tot weigeren van
schuldhulpverlening als hiervan al eerder gebruik is
gemaakt of als fraude is gepleegd
l Schuldhulpverlening geldt alleen voor personen die
in Nederland wonen (= inschrijving GBA)
l Algemene wet bestuursrecht van toepassing
l Datum van inwerkingtreding 1-7-2012

