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Themadag 30 mei 2013
Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Themadag “Participatiewet” en
“Fraudewet” op donderdag 30 mei 2013 in “Rustburcht” Strevelsweg 744, Rotterdam, 0104812313. Voor bijzonderheden zie de uitnodiging.

Wat gebeurt er als ik mij niet aan de regels houd?
De meeste mensen houden zich aan de regelgeving, u natuurlijk ook. Het kan echter zo zijn
dat u onbewust deze regelgeving overtreedt en daardoor in de problemen komt. Om dat te
voorkomen, informeren wij u hoe het precies zit.

Overtredingen van de uitkeringsregels worden strenger bestraft. Hoe zit dat?
Sinds 1 januari worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid
en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen
terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkeringen in
stand te houden als geld bij de verkeerde mensen terechtkomt. Het overgrote deel van de
ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel doet dat niet, voor dat
deel worden de boetes verhoogd.

Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het teveel ontvangen geld volledig
terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelfde bedrag als boete. Als u binnen vijf jaar opnieuw
een overtreding maakt wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan de
uitkeringsinstantie (UWV, de SVB of uw gemeente) na de tweede overtreding de boete met
uw uitkering verrekenen. De manier waarop dit gebeurt verschilt:
Bij een WWB-uitkering kan de gemeente de boete gedurende maximaal drie maanden met uw
uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn dat u drie maanden geen uitkering ontvangt.
Bij overige uitkeringen en toeslagen kan uw uitkeringsinstantie de boete gedurende maximaal
vijf jaar met uw uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn dat u enkele maanden tot maximaal
vijf jaar lang geen uitkering ontvangt.

Een voorbeeld:
Mevrouw A. ontvangt een bijstandsuitkering. Zij verdient al zes maanden bij met het oppassen
op haar buurmeisje. Zij heeft daarmee in totaal € 500,- verdiend. Dit heeft ze niet gemeld bij
haar gemeente. Mevrouw A. heeft dus de regels overtreden. Zij moet het teveel ontvangen
bedrag (€ 500,-) terugbetalen aan de gemeente. Daarnaast moet zij hetzelfde bedrag als
boete betalen. Dus in totaal: € 500,- + € 500,- = € 1.000,-

Geen recht op schuldhulpverlening
De terugvordering en de boete die u moet betalen als u de regels heeft overtreden hebben
financiële gevolgen. U heeft een schuld bij uw uitkeringsinstantie. Deze schuld moet u
helemaal terugbetalen. Schulden die door het overtreden van regels zijn ontstaan worden in
principe uitgesloten van schuldhulpverlening. Kijk voor meer informatie op de site van de
WSNP.

Zo voorkomt u problemen
Om problemen te voorkomen is het belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te
geven aan uw uitkeringsinstantie. Neem bij twijfel direct contact met hen op, zij kunnen u
uitleggen hoe het zit
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Een verfrissende
Harrewijn-rede
vormde de aftrap van een gevarieerd
en verrassend
programma van het elfde LCR-congres op 11 april 2013. Deelnemers waren erg te spreken
over de manier waarop zij zelf aan het werk werden gezet. Iedereen bleef tot het einde
geboeid de discussies volgen.

Voorzitter

Dagvoorzitter Tom van ’t Hek loodste iedereen zeer kundig door het programma. In een
tweegesprek lichtte Voorzitter Gerrit van der Meer toe waarom het thema ‘Samenhang en

Met creativiteit meer mens
Op zaterdag 15 juni 2013 organiseert de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA in Utrecht een landelijke
inspiratiedag onder de titel ‘Met creativiteit meer mens'.
In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen is dat thema actueler dan ooit. Het vergt de nodige
creativiteit om in tijden van crisis overeind te blijven en te blijven geloven in jezelf, in je medemens, in de
toekomst. Maar waar de overheid zich steeds meer terugtrekt en het verwijzen naar ‘eigen kracht’ van
mensen vaak een toverformule lijkt te zijn die neerkomt op ‘zoek het zelf maar uit’, daar wordt ook de
creativiteit van mensen uitgedaagd, ontstaan soms verrassende initiatieven en gaan nieuwe bloemen
bloeien.
Op 15 juni gaan we op een ontdekkingstocht naar de creativiteit in onszelf.
Meer informatie op: http://www.armekant-eva.nl/eva/eva-15juni2013.html
Bestuurlijke aandacht voor invoering zoekperiode jongeren WWB beperkt
Gemeenten leggen nadruk op praktische invulling
Gemeenten en UWV hebben een goed begin gemaakt bij de invoering van de nieuwe regels voor jongeren
die een WWB-uitkering aanvragen. Ze hadden de organisatie, processen, bijscholing van medewerkers en
voorlichting aan het publiek op tijd voor elkaar.
Vanaf 1 januari 2012 moeten jongeren tot 27 jaar voordat ze een WWB-uitkering aanvragen eerst zelf vier
weken actief op zoek naar werk. Vanaf 1 juli 2012 moeten ze in die vier weken ook onderzoeken of ze door
scholing hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Daarmee is de benadering van jongeren vanuit
de WWB dwingender dan de benadering vanuit de Wet investeren in jongeren was.
De Inspectie SZW onderzocht hoe gemeenten de nieuwe regels voor jongeren hebben ingevoerd. Midden
2012 hebben gemeenten de invoering vooral in praktische zin geregeld. Maar op bestuurlijk niveau hebben
ze er nog weinig aandacht voor. Een reden die ze daarvoor noemen is dat ze hun beleid hiervoor op een
later tijdstip wilden formuleren in combinatie met beleid voor andere nieuwe wetten en regels die ze
verwachtten. De Inspectie SZW merkt op dat het makkelijker is om te sturen op een goede uitvoering als er
door het gemeentebestuur vastgestelde beleidsregels zijn.
Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten het moeilijk vinden om te bepalen wat voor
scholingsmogelijkheden iemand heeft, en wanneer iemand voldoende gekwalificeerd is voor de
arbeidsmarkt. Er zijn jongeren die door gebrekkige scholing onvoldoende geschikt zijn voor de arbeidsmarkt.
Voor hen ziet de Inspectie SZW het risico dat zij geen aanvullende scholing ontvangen, maar in een uitkering
terechtkomen.
Intentieverklaring regionale aanpak jeugdwerkloosheid getekend
Afgelopen woensdagmiddag hebben minister Bussemaker, namens minister Asscher, en Mirjam Sterk als
ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, in Rotterdam een intentieverklaring ondertekend. Hierin staan
afspraken om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Mede-ondertekenaars zijn de
vertegenwoordigers van de 35 arbeidsmarktregio’s en de bestuurders van VNG, Divosa, UWV en Cedris.
Mirjam Sterk over de aftrap van de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid: “Ik ben blij te zien dat
zoveel partijen zich willen inzetten voor onze jongeren en hun handtekening hebben gezet om aan de slag te
gaan. Dat is hard nodig. De werkloosheid neemt nog steeds toe. Nu het einde van het studiejaar nadert
stimuleren we jongeren om langer door te leren en te kiezen voor een opleiding waar vraag naar is.
Desondanks zal deze zomer weer een nieuwe groep jongeren vanuit het onderwijs de arbeidsmarkt
opstromen. ROC’s, gemeenten en UWV zullen de handen ineen moeten slaan om hen perspectief te bieden.
Minister Asscher, minister Bussemaker en ik staan klaar hen daarbij te helpen. Want wie de
jeugdwerkloosheid nu niet aanpakt, krijgt straks de rekening gepresenteerd"
Binnen de Aanpak Jeugdwerkloosheid is een belangrijke rol weggelegd voor de 35 arbeidsmarktregio’s, die
hun kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en hun netwerken inzetten om jongeren te helpen met
een opleiding, stage of (leer werk)baan. Het kabinet stelt hiervoor 25 miljoen extra beschikbaar.
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Kabinet wil onnodige stapeling van incassomaatregelen voorkomen
Het kabinet heeft besloten een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) op te richten. Dit register is bedoeld
om opgelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken. Hierdoor kan onnodige stapeling van
incassomaatregelen worden voorkomen en wordt bewaakt dat mensen genoeg geld overhouden om rond te
kunnen komen (beslagvrije voet).
Alle gerechtsdeurwaarders moeten beslagen op roerende zaken, onroerende zaken en loon- en
derdenbeslag aanmelden bij dit register. Het kabinet heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken en een begroting van de kosten van een
register op te stellen.
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met schulden steeds vaker onder het wettelijk bestaansminimum
terecht komen door een opeenstapeling van beslagleggingen. Bij stapeling van incassomaatregelen kan het
gebeuren dat het belang van de schuldenaar te zeer in het gedrang komt en dat ook de belangen van de
schuldeisers onderling met elkaar in conflict komen. Bij beter inzicht in en overzicht van de situatie van de
debiteur kan een gerechtsdeurwaarder zijn opdrachtgever beter inlichten over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van een incasso. Het bevordert dat schuldeisers de zogenoemde beslagvrije voet
respecteren. Dit is het bedrag dat bij beslaglegging op inkomen niet onder het beslag valt en bedoeld is voor
het minimale levensonderhoud.
Uitgangspunt in het Nederlands rechtssysteem is dat mensen hun financiële verplichtingen moeten
nakomen. Als dat niet gebeurt mag een schuldeiser met dwang incasseren. Deze prikkel is op zich goed
omdat het schuldenaren ertoe beweegt hun schulden af te lossen en eventueel hulp te zoeken. Mensen
moeten echter wel in hun minimale levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Daarom bestaat er een
beslagvrije voet. Verhaalsmogelijkheden moeten zorgvuldig en proportioneel worden ingezet. Goede
samenwerking tussen verschillende schuldeisers en coördinatie van incassoactiviteiten is daarom van groot
belang.
Ook heeft het kabinet besloten om de voorstellen van de KBvG om het wettelijk beslagverbod roerende
zaken te moderniseren ter hand te nemen. Dit gebeurt door de lijst van goederen uit te breiden waarop
geen beslag mag worden gelegd. Hierdoor wordt het beslag op de inboedel proportioneler. Tot slot heeft
het kabinet besloten een integrale rijksincassovisie te ontwikkelen waardoor een breed toetsingskader
ontstaat waar toekomstige incassowetgeving aan moet voldoen.
Kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 alsnog aan te vragen
Ouders die in 2012 en 2013 de kinderopvangtoeslag niet op tijd hebben aangevraagd, waardoor zij minder
geld ontvingen dan wanneer zij hun aanvraag eerder hadden ingediend, krijgen alsnog de mogelijkheid de
toeslag voor die jaren aan te vragen. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vandaag bekend gemaakt. Om ouders in de toekomst meer tijd te geven om de kinderopvangtoeslag aan te
vragen, kunnen zij vanaf 1 januari 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin de ouder
de aanvraag doet en drie maanden daarvoor. De kosten voor het uitstel van de maatregelen schat de
minister op ongeveer 30 miljoen euro.
Vanaf 1 januari 2012 geldt de aanvraag voor kinderopvangtoeslag vanaf de maand waarin de ouder de
aanvraag doet en één maand daarvoor. Het beperken van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag met
terugwerkende kracht was nodig omdat veel ouders grote bedragen terugvroegen over een lange periode en
er te gemakkelijk gefraudeerd kon worden. De minister wil de beperking voor 2012 en 2013 schrappen. Per
1 januari 2014 gaat de nieuwe regel in voor toeslagjaar 2014. Hoewel er uitgebreid over de maatregelen is
gecommuniceerd, is er een grote groep ouders die onvoldoende op de hoogte bleek van de maatregel. Daar
was destijds ook weinig tijd voor. De maatregel werd in november 2011 door de Eerste Kamer geaccepteerd
en ging in januari 2012 in.
Ouders die eerder met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag voor langer dan twee maanden geleden
indienden, en waarvan de aanvraag is afgewezen, zullen door de Belastingdienst worden benaderd. Andere
ouders kunnen alsnog een aanvraag indienen. De minister en de Belastingdienst zullen ouders zo goed
mogelijk over de wijzigingen informeren.
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PARTICIPATIEWET UITGESTELD TOT 2015
De invoering van de Participatiewet wordt met een jaar uitgesteld. Dat bevestigt het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De participatiewet zou in 2014 worden ingevoerd, maar in verband met het
sociaal akkoord is die datum niet langer haalbaar.
Regeerakkoord
Bij gemeenten, Sw-bedrijven en sociale diensten bestaan nog veel vragen en onduidelijkheden over de
gevolgen van het sociaal akkoord. Ook op het ministerie is nog niet duidelijk wat er nu precies moet
gebeuren met het door kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. ‘Duidelijk is wel dat een
concreet gevolg van het sociaal akkoord is dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt en
niet per 1 januari 2014 zoals in het Regeerakkoord stond’, aldus de woordvoerder van staatssecretaris Jetta
Klijnsma.

Raad van State
Klijnsma heeft sinds haar aantreden hard gewerkt om het wetsvoorstel voor de Participatiewet te maken.
Eind maart was het klaar en stuurde ze het ter advies naar de Raad van State. Wat er nu precies mee moet
gebeuren, is nog niet duidelijk. ‘Het kan zijn dat dat even on hold moet of dat het teruggehaald wordt’, aldus
de woordvoerder. ‘Maar dat er een aantal aanpassingen in zal komen, is zonneklaar.’

Basis voor invoering verdween
In het sociaal akkoord was al afgesproken dat de stop op nieuwe instroom in de Wsw uitgesteld werd van
2014 naar 2015. Ook stond er al in dat de veranderingen in de Wajong een jaar later doorgevoerd worden.
Daarmee verdween de basis van de invoering per 2014. Of het uitstel van de Participatiewet gevolgen heeft
voor de andere decentralisaties, is nog niet bekend. De veranderingen in de jeugdzorg en de Awbz stonden
al voor 2015 gepland
Plasterk houdt vast aan deadline
Hoewel de invoering van de Participatiewet met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2015, houdt minister
Ronald Plasterk (BZK) vast aan zijn deadline van 31 mei 2013. Dat is de uiterste datum waarop gemeenten
moeten aangeven in welk samenwerkingsverband zij hun nieuwe taken in het sociale domein gaan
uitvoeren.
In maart liet de minister alle gemeenten weten dat 'congruentie' het uitgangspunt is bij de uitvoering van de
drie grote decentralisaties (AWBZ naar Wmo, Participatiewet en de jeugdzorg): gemeenten moeten met
dezelfde bestuurlijke partners samenwerken. Alleen op basis van goed geldende redenen mag van dit
principe worden afgeweken.
In het akkoord dat het kabinet sloot met de sociale partners is afgesproken dat de Participatiewet niet per 1
januari 2014 wordt ingevoerd, maar een jaar later. Daarmee is de druk voor gemeenten enigszins van de
ketel, maar de deadline van 31 mei niet.
Volgens een woordvoerder van de minister moeten gemeenten in 2014 al aan de slag, bijvoorbeeld met het
in gang zetten van aanbestedingstrajecten voor de jeugdzorg. Vandaar dat Plasterk vasthoudt aan zijn
oorspronkelijke planning.

Volgende Themadag
De volgende themadag is op donderdag 26 september!!
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