
 

 

Aan: CDA fractie 
Van: wethouder Huizinga 
Onderwerp: beantwoording vraag naar aanleiding van de Pilot impulsregeling parttime 
werken 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Vraag: 
Een eigen inkomen verdienen door betaald werk te verrichten is per definitie een goed 
streven. Het CDA volgt daarom met warme belangstelling de "Pilot impulsregeling 
parttime werken van Laborijn". We hebben nog wel een vraag naar aanleiding van de 
raadsmededeling (2021-18). De premie wordt opgespaard en twee keer paar jaar 
uitbetaald in juni en half december. Maandelijkse uitkering mag wettelijk gezien niet. 
Onze vraag is of het ook mogelijk is om de premie een keer per twee maanden of per 
kwartaal uit te betalen? Zo ja, waarom is er dan gekozen voor de huidige periode. 
 
Antwoord: 
Het verstrekken van een premie op basis van de pilot “pilot impulsregeling parttime 
werken” is gebaseerd op de mogelijkheid een premie te verstrekken van artikel 31, lid 2 
sub j van de Participatiewet. Op basis van deze regeling is het per kalenderjaar mogelijk 
een één- of tweemalige premie te verstrekken wanneer dit naar het oordeel van een 
college bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. Het uitbetalen van de premie is dus beperkt 
tot maximaal twee momenten per jaar. In de pilot impulsregeling parttime werken is 
gekozen voor de een uitbetalingsmoment aan het begin van de zomer en vlak voor de 
feestdagen van december. 
 
Het vaker per jaar uitbetalen van de (opgebouwde) premie is dus wettelijk niet 
geoorloofd. De premies op grond van artikel 31, lid 2 sub j worden fiscaal niet tot de 
inkomsten gerekend, waardoor dit geen gevolgen heeft voor de aanspraken op 
bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag. Dit is een belangrijk voordeel van het gebruik van 
deze premies, maar leidt dus wel tot een beperking in het aantal momenten van 
uitbetaling.  
 
Het is echter wel wenselijk om voor de inwoner jaarlijks meer momenten te creëren de 
premie uit te betalen. De impulsregeling wordt daarmee nog beter gericht op het belang 
van de inwoner en doet meer recht aan het “boter bij de vis” principe. Laborijn treedt dan 
ook in overleg met het Ministerie van SZW om gedurende de uitvoering van de huidige 
pilot toestemming te krijgen op meer dan twee momenten per jaar de premie uit te 
betalen. 
 


