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EXPERIMENTEN PARTICIPATIEWET 
Landelijke ontwikkelingen  

Sinds september 2015 

werken de 4 

initiatiefgemeenten 

Groningen, Tilburg, 

Wageningen en Utrecht met 

het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) aan plannen om te 

experimenteren met minder 

regels en verplichtingen voor 

werkzoekenden met een 

bijstanduitkering. 

Doel van deze experimenten 

is om te onderzoeken wat 

een effectieve aanpak is om 

bijstandgerechtigden volledig 

bijstandonafhankelijk te laten 

worden via betaald werk. 

Inmiddels heeft 

staatssecretaris Klijnsma een 

Algemene Maatregel van 

Bestuur (AMvB) opgesteld om 

het wettelijk mogelijk te 

maken dat gemeenten 

dergelijke experimenten 

uitvoeren. Op dit moment ligt 

de AMvB voor advies bij de 

Raad van State. Vooralsnog is 

het streven dat de AMvB op 1 

maart 2017 in werking treedt. 

 

RAADSWERKGROEP REGELARME BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 

FACTSHEET REGELARME BIJSTAND 

WAT STAAT ER IN DE AMVB? 

 

 HUIDIGE REGELGEVING VOLGENS AMVB 

SOLLICITATIE- EN 

REINTEGRATIEPLICHT 

Alleen tijdelijke ontheffing 

arbeidsplicht, géén ontheffing 

re-integratieplicht mogelijk 

Tijdelijke ontheffing van arbeidsplicht 

én re-integratieplicht mogelijk voor 

deel inwoners met bijstanduitkering 

INKOMSTENVRIJLATING 25% van inkomsten wordt niet 

in mindering gebracht op 

uitkering, tot maximum van 

€199 per persoon per maand 

50% van inkomsten wordt niet in 

mindering gebracht op uitkering, tot 

maximum van €199 per 

alleenstaande per maand en 

maximum van €142 per gehuwde 

per maand 

 

 Maximaal 25 gemeenten mogen experiment uitvoeren (tot 4% van bijstandpopulatie NL) 

 Samenwerking alleen mogelijk met gemeenten in arbeidsmarktregio 

 Experiment duurt maximaal 2 jaar 

 Wetenschappelijk onderzoek naar resultaten verplicht 

 Aanvraag waarschijnlijk mogelijk vanaf 1 april 2017 

 Selectie op volgorde van binnenkomst 
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RAADSWERKGROEP PILOT REGELARME BIJSTAND 

Lokale ontwikkelingen gemeente Doetinchem 

Eind 2015 heeft de raad 

van gemeente Doetinchem 

een amendement 

aangenomen om de 

(on)mogelijkheden van een 

lokale pilot regelarme bijstand 

te onderzoeken. Hiertoe is 

inmiddels een 

raadswerkgroep ingesteld. 

 

Primair doel van een 

eventuele pilot is om inwoners 

met een bijstanduitkering zo 

snel mogelijk aan de slag te 

laten gaan op een betaalde 

werkplek, waardoor zij 

(gedeeltelijk) in eigen 

inkomen kunnen voorzien. 

 

De raadswerkgroep gaat 

in gesprek met inwoners met 

een bijstanduitkering en 

betrokken organisaties om in 

beeld te brengen welke 

belemmeringen mensen 

ervaren om aan het werk te 

gaan en wat mogelijke 

oplossingsrichtingen zijn. Deze 

gesprekken zijn gepland in 

januari en februari 2017. 

 

De uitkomsten van deze 

gesprekken vormen voor de 

raadswerkgroep de basis voor 

de afweging over het wel of 

niet starten en de eventuele 

vormgeving van een pilot 

regelarme bijstand in 

gemeente Doetinchem. De 

raadswerkgroep neemt in 

haar advies ook mee of 

gemeente Doetinchem een 

aanvraag voor een 

experiment op basis van de 

landelijke AMvB indient bij het 

ministerie van SZW. 

 

FEITEN EN CIJFERS GEMEENTE DOETINCHEM 

Inwoners met een bijstanduitkering Participatiewet 

 Gemeente Doetinchem telt momenteel ongeveer 57.000 inwoners. 

 Daarvan hebben begin 2017 ruim 1.200 inwoners een bijstanduitkering op grond van de 

Participatiewet (oftewel 2,1%). 

 De in- en uitstroomcijfers variëren doorgaans sterk per maand en per jaar. Grofweg stromen 

jaarlijks ongeveer 400 à 500 mensen in en uit de bijstanduitkering op grond van de 

Participatiewet. 

 De verhouding mannen en vrouwen met een bijstanduitkering is min of meer gelijk (48% en 52%). 

 Ongeveer 1 op de 3 inwoners met een bijstanduitkering (ruim 60%) is alleenstaand. Bijna 20% is 

alleenstaande ouder en de overige groep is gehuwd of samenwonend. 

 Ongeveer 10% van de Doetinchemse inwoners met een bijstanduitkering is jonger dan 27 jaar. 

 

Hoogte bijstanduitkering 

 De netto bijstanduitkering (leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd, exclusief vakantietoeslag) bedraagt 

vanaf 1 januari 2017: 

o €933,65 per maand voor een alleenstaande of alleenstaande ouder. 

o €1.333,78 per maand voor gehuwden of samenwonenden. 

 

Bijstand en betaald werk 

 Maandelijks hebben ongeveer 130 tot 150 inwoners inkomen uit werk naast hun 

bijstanduitkering. 

 De inkomsten uit werk van al deze mensen samen tellen op tot ongeveer €65.000 tot €80.000 per 

maand. 

 De inkomsten uit werk variëren sterk per persoon; van minder dan €25 tot meer dan €1.000 per 

maand. 
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INKOMSTEN NAAST DE BIJSTANDUITKERING 

Hoe gaan gemeenten hier mee om? 

 

Volgens de Participatiewet hebben gemeenten de mogelijkheid om inkomsten uit werk niet volledig in 

mindering te brengen op de uitkering (zie ook pagina 1 van deze factsheet). Een gemeente mag zelf 

bepalen of zij gebruik maakt van deze wettelijke mogelijkheid van zogenaamde ‘inkomstenvrijlating’. 

 

Uit onderzoek van Divosa (Divosa-monitor factsheet: parttime werk in de bijstand, 2015) blijkt dat … 

 9% van de bijstandgerechtigden parttime werkt naast de uitkering. 

 de inkomsten van parttime werkenden gemiddeld rond €500,- per maand zijn. 

 een groot deel parttime werkenden voor langere tijd afhankelijk blijft van een bijstanduitkering. 

 personen met parttime werk ruim twee keer zo vaak uitstromen naar werk dan personen zonder 

parttime werk naar de bijstanduitkering. 

 

Het onderzoek laat zien dat tweederde van de sociale diensten in Nederland inkomstenvrijlating toepast. 

Ook in de Achterhoek is er diversiteit in het toepassen van de inkomstenvrijlating in de bijstand. 

De inkomstenvrijlating wordt wel toegepast door gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. De gemeenten 

Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk doen dit niet.  

 

 


