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2013-0000087548 

In deze Verzamelbr ie f in formeer ik u over de stand van zaken van het 
wetsvoors te l Part ic ipat iewet en het onderzoek naar de verdeelsystemat iek 
W W B 2015 . 

Met name is voor de gemeenteraden van belang de informatie over werken met 
behoud van uitker ing en tegenprestat ie in de W W B . Ik heb de Tweede Kamer 
toegezegd een onderzoek te zul len ui tvoeren naar de wijze waarop gemeenten 
omgaan met de tegenprestat ie in de bi jstand. Doel van het onderzoek is 
gemeen ten handvat ten aan te reiken voor een opt imale en ju iste toepassing van 
het ins t rument tegenprestat ie . 
Ik verzoek de gemeenten er zorg voor te dragen dat de griff ier deze 
Verzamelbr ie f ontvangt voor doorgeleid ing naar de gemeente raad . 

Er is in format ie opgenomen over aandachtspunten bij armoede en 
schuldhulpver len ing en de bundel ' Investeren ín part iciperen van het 
Kennisp lat form Werk en Inkomen ' . Met het rapport 'Werken met beperk ingen ' van 
de Inspect ie S Z W vraag ik uw aandacht voor de begeleiding naar werk van onder 
andere WWB-u i tker ingsgerecht igden met een arbeidsbeperk ing. 

Over de verantwoord ing van kosten door gemeenten zijn paragrafen opgenomen 
over de onderzoekskos ten Bbz, a lsmede de Sisa-verantwoord ing Wsw en 
Part ic ipat iebudget . Gemeenten dienen uiterl i jk 15 jul i 2013 de S i s a -

verantwoord ing bij het minister ie van B Z K te hebben ingediend. 

Voor een vol ledig overz icht verwi js ik u naar de inhoudsopgave bij deze 
Verzamelbr ie f . 
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T e n s l o t t e nod ig ik u v a n har te uit v o o r d e e l n a m e aan de pi lot pa r t i c ipa t iecon t rac t 
v o o r n i e u w k o m e r s e n / o f a ls lid v a n de g e m e e n t e l i j k e w e r k g r o e p . U kunt daa r toe 
ber i ch t z e n d e n n a a r k m a e s @ m i n s z w . n l . 

G r a a g wil ik u a l len e e n g o e d e z o m e r w e n s e n . 

Me t har te l i j ke g roe t , 
de S t a a t s s e c r e t a r i s s e n Soc ia le Z a k e n 
en Werķge 

Jet ta/Kl i j r erna 
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1. S tand van zaken Part ic ipat iewet 
2. Aanpass ing verdeelsystemat iek inkomensdeel WWB/Par t ic ipat iewet 

in 2015 
3. Werken met behoud van uitkering en tegenprestat ie in de WWB 
4 . BTW over onderzoekskosten Bbz declareren bij het BTW-

compensat ie fonds 
5. S isa-veran twoord ing Wsw en Part ic ipat iebudget 
6. Implementa t ie zoekper iode jongeren 
7. B i jzondere bi jstand en jongeren van 18 tot 21 jaa r 
8. Eenmal ig nieuwe V O G voor alle medewerkers in de k inderopvang 

(de nulmet ing) 
9 . Inzet ver t rouwensinspecteurs in de k inderopvang 
10. A m s t e r d a m en Universi ta i r Asyl fonds (UAF) maken afspraken over 

s tud iemogel i j kheden hoogopgeleide vluchtel ingen 
11. Part ic ipat iecontract voor n ieuwkomers 
12. U i tspraken Centra le Raad van Beroep inzake bi jstand en EU-burgers 
13. Bestr i jd ing a rmoede en het voorkomen van schulden 
14. Investeren in par t ic iperen: kennis voor de ui tvoering van werk en 

inkomen 
15. Rappor t "Werken met beperk ingen" 
16. Verduidel i jk ing overgangsrecht Wet aanscherping handhaving en 

sanct iebele id SZW-wetgev ing 
17. Ministeriële regel ing in verband met de verrekening van de bestuurl i jke 

boete bij recidive in geval van overtreding van de inl ichtingenplicht op 
grond van de ui tker ingswetten (bij de Fraudewet) 

18. Nat ionaal Techniekpact 2020 
19. Ui tvraag van de Stat ist iek Re-integrat ie gemeenten (SRG) 
20. Cof inancier ing Sec torp lannen: relatie met arbeidsmarkt regio 's 

Bi j lage 1. Ui tspraken Centra le Raad van Beroep inzake EU-burgers (bij punt 12.) 
Bi j lage 2. A rmoede en schulden (bij punt 13.) 

1. Stand van zaken Participatiewet 
Met het wetsvoorste l voor de Part icipatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel 
mogel i jk mensen in Neder land volwaardig mee kunnen doen aan de samenlev ing. 
Het liefst v ia een regul iere baan, maar als dat (nog) niet mogeli jk is, door op 
andere manieren te part ic iperen. Ui tgangspunt is dat gemeenten de beleidsruimte 
kr i jgen o m , in combinat ie met de andere decentral isat ies, de Part icipatiewet goed 
uit te kunnen voeren . Met het recent gesloten Sociaal Akkoord hebben de sociale 
partners zich nu ook verbonden aan de doelstel l ing meer mensen met een 
arbe idsbeperk ing aan het werk te helpen. Met hen en met de gemeenten werkt 
het kabinet de komende tijd intensief samen om invul l ing te geven aan de 
gemaak te a fspraken. 

Op 5 juni 2013 heeft de A lgemene Ledenvergader ing van de V N G de resolut ie 
" E e n vi tale lokale samen lev ing " aangenomen. In de resolut ie benoemt de VNG 
een 13-tal aandachtspunten bij de aankomende decentral isat ies op het gebied 
van werk en zo rg . Het kabinet heeft per brief op de punten uit de resolutie 
gereageerd (zie de brief van 10 iuni 2013 aan de V N G h Een afschrift van deze 
brief is tevens aan de Tweede Kamer verstuurd. 

Participatiewet na het Sociaal Akkoord 
Als gevo lg van het Sociaa l Akkoord verander t de Part ic ipat iewet op een aantal 
onderde len . In de brief van het kabinet van 11 apri l 2013 staan de afspraken die 
het kabinet h ierover heeft gemaakt met de sociale partners. Deze brief geeft de 
kaders aan waarb innen sociale partners, gemeenten en het kabinet samen aan de 
verdere ui twerk ing van de Part icipat iewet werken (zie de kabinetsbrief van 11 
apri l 2013 inclusief bi j lage). Het kabinet heeft op 27 juni 2013 een 
hoofdl i jnenbr ief naar de Tweede Kamer gestuurd waar in de kaders worden 
geschets t voo r de Part ic ipat iewet en de Quotumregel ing na het Sociaal Akkoord. 
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In nauwe samenspraak met V N G , werkgevers en werknemers werkt het kabinet 
dit momentee l verder uit. 

Planning 
Het voornemen is de Part icipatiewet zo snel mogeli jk naar de Tweede Kamer 
s turen. Gemeenten en ui tvoeringsorganisat ies hebben zo de ti jd om zich goed 
voor te bereiden op de invoer ing. Het kabinet streeft er daarom naar de 
voorstel len hiervoor dit najaar aan de Tweede Kamer aan te b ieden. 

2 . Aanpassing verdeelsystematiek inkomensdeel 
WWB/Part ic ipat iewet in 2015 

Brede verkenning 
In de verzamelbr ie f van 21 december 2012 bent u erover geïnformeerd dat in 
2012 een brede verkenning is ui tgevoerd om te komen tot een nieuw of verbeterd 
verdeelmodel voor de gebundelde uitkering voor inkomensvoorz ien ingen 
( inkomensdeel ) . Via de gebundelde uitkering (op grond van art ikel 69 , WWB) 
worden de middelen aan gemeenten verstrekt voor inkomensvoorz ien ingen op 
grond van de W W B , de IOAW, de IOAZ en voor levensonderhoud aan beginnende 
zel fs tandigen op grond van het Bbz 2004. Na bestuurl i jk over leg met de V N G is 
aan het einde van de verkenning besloten dat v ier var ianten nader zul len worden 
onderzocht : verbeter ingen aan de huidige verdeelsystemat iek, de mul t in iveau-
analyse, de verschi l lenanalyse en het t rendmodel . 

Aanpassing verdeelsystematiek in 2015 
In overleg met de V N G is besloten dat invoering per 2015 wordt beoogd. 
Aanvankel i jk was het streven de nieuwe of verbeterde verdeelsystemat iek in te 
voeren in 2014. De nieuwe planning biedt ruimte o m de gevolgen van het 
Regeerakkoord , met name de Part icipatiewet, zorgvuld ig mee te nemen. Met de 
invoering van de Part icipat iewet in 2015 wordt de huidige doelgroep van de W W B 
uitgebreid met mensen met een arbeidsbeperking (vanuit de Wajong en de Wsw) . 
Omdat deze doelgroep mogeli jk anders over de gemeenten is verdeeld dan de 
huidige WWB-popu la t ie moet h iermee rekening worden gehouden bij de 
aanpassing van de verdeelsystemat iek, 

Uitwerking van de varianten 
Voor de ui twerking van drie var ianten zijn v ia een Europese aanbesteding 
verschi l lende onderzoeksbureaus geselecteerd. Het v ierde onderzoek, naar het 
verdeelmodel op basis van de mul t in iveau-analyse, zal vanwege de specif ieke 
kennis en ervar ing door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) worden 
ontwikkeld. De onderzoeken zijn in juni 2013 gestart . Zie ook het bericht op het 
Gemeente loket . Begin volgend jaar zul len de var ianten worden afgerond, waarna 
- evenals in de verkenningsfase - een bestuurl i jke conferent ie zal worden 
georganiseerd. In het voor jaar van 2014 zal de staatssecretar is van S Z W een 
keuze maken voor één van de verdeelmodel len, waarna de gekozen 
verdeelsystemat iek moet worden vertaald in de regelgeving, zodat de middelen 
vanaf 2015 kunnen worden toegekend op grond van de nieuwe 
verdeelsystemat iek. 

Ontschotting budgetten in het sociaal domein 
De onderzoeken naar de verdeelsystemat iek voor de Part icipatiewet kent een 
samenhang met het perspect ief van een ontschott ing van de budgetten in het 
sociaal domein zoals de minister van B Z K heeft geschetst in de 
decentral isat iebr ief aan de Tweede Kamer (van 19 februari 2013) . In 2013 zul len 
hiertoe verschi l lende onderzoeken plaatsvinden. Op termi jn kunnen de u i tkomsten 
hiervan leiden tot polit ieke beslui tvorming over de vormgev ing van een ander 
f inancier ingsarrangement voor regelingen in het sociaal domein (waaronder de 
Part ic ipat iewet). 
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3. Werken met behoud van uitkering en tegenprestatie 
De Vaste Commiss ie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs 
gevraagd om een reactie op het zwartboek van de FNV (gepubl iceerd op 13 
februari 2013) en op de ui tzending van Nieuwsuur (12 februari 2013) waar in werd 
gesteld dat werken in de bi jstand tot misstanden leidt. Ook heeft de Vaste 
Commiss ie gevraagd o m een reactie te geven op de gerechtel i jke ui tspraak over 
de wi jze waarop enkele gemeenten de tegenprestat ie u i tvoeren. Deze reactie is 
op 13 april 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de brief komen de 
wettel i jke mogel i jkheden en kaders bij werken met behoud van ui tker ing, 
part ic ipat ieplaatsen en tegenprestat ie aan de orde. Tevens is er aandacht voor de 
belangr i jke rol die col leges en gemeenteraden hebben bij de inzet van deze 
ins t rumenten. Gemeen ten besl issen immers over de inzet van instrumenten. A ls 
zij iemand ti jdeli jk met behoud van uitkering laten werken, kunnen mensen 
wennen aan het arbe idsr i tme en nutt ige werkervar ing opdoen. Werken met 
behoud van uitkering is mogel i jk voor een beperkte periode (circa 6 maanden) . 
Al leen de inzet van part ic ipat ieplaatsen is voor een langere periode mogeli jk. Ook 
de tegenprestat ie , het verr ichten van onbeloonde maatschappel i jk nuttige 
werkzaamheden , kan worden gehanteerd! Behalve dat betrokkene iets terugdoet 
voor de ontvangen u i tker ing, blijft hij ook actief in de samenlev ing. 
Ui teraard is het van belang dat gemeenten de instrumenten waarbi j werken met 
behoud van ui tker ing en/o f het verr ichten van een tegenprestat ie aan de orde is, 
zorgvuld ig toepassen . Zo moeten zij oog hebben voor het addit ionele karakter van 
de werkzaamheden . In de prakti jk kan discussie ontstaan over de vraag of sprake 
is van regul iere of addi t ionele arbeid. Ook met de over ige kaders die bij die 
ins t rumenten horen moet rekening worden gehouden. Daarnaast is het van 
belang dat zij b i js tandsgerecht igden helder voorl ichten over hun rechten en 
pl ichten. 
Het is aan de gemeente raad om het col lege van burgemeester en wethouders te 
contro leren bij de toepass ing van deze instrumenten. Ook kunnen 
bi js tandsgerecht igden in bezwaar en beroep gaan tegen een besluit om hen te 
laten werken met behoud van uitkering of tegen een besluit om hen een 
tegenprestat ie te laten verr ichten. De gerechtel i jke ui tspraak van de rechtbank 
van Breda laat zien dat b i js tandsgerecht igden waar nodig ook gebruik maken van 
deze mogel i jkheden en dat de rechter zorgvuldig toetst of aan de wettel i jke 
kaders (zoals de beperkte duur in de tijd en het feit dat de tegenprestat ie re-
integratie en het accepteren van betaald werk niet in de weg mag staan) is 
vo ldaan. 
Gemeen ten en de gemeenteraden (via de griff ier) worden via deze verzamelbr ie f 
geïnformeerd over de rapportage van de FNV en over de brief aan de Tweede 
Kamer , inclusief de wettel i jke kaders die gelden bij werken met behoud van 
ui tker ing en tegenprestat ie . Zo wordt bevorderd dat het debat over werken met 
behoud van ui tker ing ook op lokaal niveau op een zorgvuldige wi jze wordt 
gevoerd . 
Daarnaast heb ik in de Tweede Kamer toegezegd dat ik een onderzoek zal laten 
ui tvoeren naar de wi jze waarop gemeenten in de prakti jk omgaan met de 
tegenprestat ie in de bi jstand en daarbi j goede en slechte voorbeelden te 
inventar iseren. Doel van het onderzoek is om gemeenten op basis van de 
resul taten handvat ten aan te reiken voor een opt imale en ju iste toepassing van 
het inst rument tegenprestat ie. De brief h ierover is 5 juli j l . verzonden. 
De brief aan de Tweede Kamer waarin de wettel i jke kaders zijn beschreven is te 
v inden op de websi te van r i iksoverheid.nl 
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4. BTW over onderzoekskosten Bbz declareren bij het BTW-
compensat iefonds (BCF) 

Gemeen ten kunnen op grond van art ikel 56 van het Besluit bi jstandverlening 
zel fs tandigen 2004 (Bbz) de kosten van onderzoeken naar de levensvatbaarheid 
van de ondernemingen van startende of gevest igde zelfstandigen vergoed kri jgen 
door het Rijk. De max ima le bedragen voor deze onderzoekskosten, vastgelegd in 
de Regel ing f inancier ing en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 , zijn ooit 
inclusief BTW vastgeste ld . In 2003 werd echter het BTW-compensat ie fonds (BCF) 
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ingeste ld, waar gemeenten BTW dienen te declareren voor ui tbesteed werk van 
nieuwe speci f ieke ui tker ingen. Vanaf 2007 zi jn alle bestaande specif ieke . . . . , 

, . , , . , „ , , „T- , . , , , | . , , - , . Directie Uitvoeringsbeleid 
uitker ingen genet teerd. Ook de BTW van de onderzoekskosten voor het Bbz e n N a | e v i n g 

moeten bij het BCF worden gedeclareerd. Daarom dienen gemeenten conform Afdeling ontwikkel ing en 

Sisa voorschr i f ten netto (dus exclusief BTW) aan het Rijk te verantwoorden. S Z W samenwerk ing suwi 
ontv ing het afgelopen jaar signalen dat verwarr ing bestaat dat de bedragen 
inclusief BTW zijn vastgesteld en gemeenten exclusief BTW moeten Datum 
verantwoorden. Daarom wordt hier aandacht gegeven aan de correcte 1 2

Ĵ
u l i 2 0 1 3 

verantwoordingswi jze van de onderzoekskosten in het kader van het Bbz. onze referentie 
Gemeen ten dienen de kosten exclusief BTW aan het Rijk te verantwoorden en de 20130000087548 

betaalde BTW op het BCF te verhalen. Gemeenten wordt verzocht hier rekening 
mee te houden bij de uitvoering met ingang van 1 januari 2013 en de 
verantwoord ing over 2013. 
Onders taande tabel toont de maximale bedragen voor onderzoekskosten inclusief 
en exclusief BTW vanaf 1 januar i 2013. Het oude BTWtar ief van 19

0

7o is 
toegepast bij de omzet t ing. 

Vergoedingen op grond van artikel 56 van he t Incl. Excl. 
Bbz, per 01-01-2013: BTW BTW 
2a. Uitgebreid rapport betrekking hebbend op C 2.988 C 2.511 
bi jstandsver lening aan een gevest igde of een 
star tende zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste 
l id, onderdelen a en b, van het Bbz 2004. 
2a. Verkor t onderzoek betrekking hebbend op C 1.766 C 1.484 
bi jstandsver lening aan een gevest igde of een 
star tende zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste 
l id, onderdelen a en b, van het Bbz 2004. 

r 1 nap. e o n 
aan een oudere of een beëindigende zelfstandige als 
bedoeld in art ikel 2, eerste l id, onderdelen c en d , vai 
het Bbz 2004 of een nader of vervolgrapport 
betrekking hebbend op bi jstandsverlening aan een 
z Ũ ! f s 13 n d i r

' Q . 

5. Sisa-verantwoording Wsw en Participatiebudget 
Gemeenten dienen uiterlijk 15 jul i 2013 de Sisaverantwoord ing Wsw en 
Part ic ipat iebudget bij BZK te hebben ingediend. Deze verantwoordingsinformat ie 
wordt door S Z W gebruikt voor de toepassing van een aantal wettel i jke 
bepal ingen. Bij de Wsw gaat het allereerst om de verdel ing van het Wsw

macrobudget voor 2014. Daarnaast wordt voor het jaar 2011 bepaald of er sprake 
is van onderreal isat ie van de taakstel l ing. Bij het Part icipatiebudget wordt de 
rechtmat igheid van de bestedingen beoordeeld. 
In de afgelopen ja ren is gebleken dat  mede in verband met de invoering van 
Sisa tussen medeoverheden  veel gemeenten een onvol ledige of onjuiste 
verantwoording hebben ingediend. Gelet op de wettel i jke S isa 

verantwoord ingssystemat iek moet en mag S Z W uitgaan van de verstrekte 
gegevens en verantwoorde bestedingen en real isat ies, zoals deze uit de 
gemeente l i jke verantwoording bli jken. Gemeenten zijn uitsluitend zelf 
verantwoordel i jk voor het tijdig aanleveren van een ju iste en volledige 
verantwoord ing. Het belang hiervan is groot: bij de Wsw werken grote afwi jk ingen 
substant ieel door in de verdel ing van het beschikbare budget met een onjuiste 
budgetverdel ing als gevolg. Bij beide wetten geldt dat daar waar sprake is van uit 
de verantwoord ing gebleken onderreal isat ie dan wel onrechtmat igheid, het 
corresponderende bedrag door S Z W moet worden teruggevorderd, . 
Gemeenten wordt er dan ook nogmaals met klem op gewezen dat het van groot 
belang is om vóórdat de Sisaverantwoording wordt ingediend bij BZK deze te 
controleren op ju istheid en vol ledigheid. 

6 . I m p l e m e n t a t i e z o e k p e r l o d e j o n g e r e n 
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Uit een onderzoek van de Inspectie S Z W naar de implementat ie van de (nieuwe) 
zoektermi jn voor jongeren bleek onder andere dat gemeenten de nieuwe regels 
voor de zoektermi jn naar werk of schol ing voor toekenning van een uitkering 
al leen nog technisch vertaald hebben in ambtsinstruct ies of verordeningen. Om de 
rol van de gemeenteraad met betrekking tot de inhoud en werkwi jze van het 
beleid vo rm te geven is niet al leen een technische maar ook een beleidsmat ige 
ver ta l ing in verordeningen of beleidsregels gewenst en noodzakel i jk. 
Dit waarborgt niet al leen een democrat ische toets op de regels, maar geeft ook 
het voordeel dat bij een eventuele motivering van een besluit om een uitkering al 
of niet toe te kennen slechts verwezen hoeft te worden naar deze in verordening 
en /o f beleidsregels vastgelegde gedragsl i jn. 
In het onderzoek werd ook geconstateerd dat de ci j fermatige stur ingsinformatie 
over jongeren bij gemeenten niet op orde is. Gemeenten hebben veel aan deze 
in format ie, omdat daarmee op ieder gewenst moment het eigen beleid van de 
gemeente weergegeven kan worden in cijfers en zo nagegaan kan worden of het 
beleid effectief is of bijstell ing behoeft. Het rapport " Implementat ie zoekper iode 
j o n g e r e n " vindt u op het qemeente loket . 
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7. Bijzondere bijstand en jongeren van 18 tot 21 jaar 
In het A lgemeen Over leg Maatschappel i jk Opvang van 20 maart 2013 heeft de 
Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de inkomensposi t ie van 'zwer f jongeren ' , 
vanui t de gedachte dat verbeter ing van hun situatie moeil i jk is als ze onvoldoende 
inkomsten hebben. Daarbi j heeft het kabinet toegezegd de gemeenten te wi jzen 
op de mogel i jkheden van aanvul lende inkomensondersteuning (maatwerk) voor 
jongeren die in dit kader binnen de WWB bestaan. 
Ten aanz ien van het recht op bi jzondere bi jstand voor personen van 18, 19 of 20 
j aa r geldt er in de WWB een speci f ieke regel ing. Genoemde personen hebben 
alléén recht op bi jzondere bi jstand voor zover hun noodzakel i jke kosten van het 
bestaan ui tgaan boven de toepassel i jke a lgemene bi jstandsnorm (thans C 228,39 
per maand inclusief vakant ietoeslag) én zij voor deze kosten géén beroep kunnen 
doen op de onderhoudspl icht van hun ouders. Zij worden geacht geen beroep op 
de onderhoudspl icht van de ouders te kunnen doen, indien de middelen van de 
ouders daartoe niet toereikend z i jn , of indien zij redel i jkerwi js hun 
onderhoudsrecht jegens hun ouders niet te gelde kunnen maken. Het is 
vervo lgens aan de gemeente om te beoordelen of en zo j a , in welke mate 
jongeren van 18, 19 of 20 jaar die géén beroep op de onderhoudspl icht van hun 
ouders kunnen doen , in aanmerk ing komen voor de ver lening van individuele 
b i jzondere bi jstand. Het is aan de gemeente om bij de beoordel ing van het recht 
op indiv iduele bi jzondere bi jstand bi jzondere omstandigheden te bet rekken, zoals 
dak- en thuis loosheid van de betreffende jongere. Met behulp van deze vorm van 
aanvu l lende inkomensondersteuning kan de gemeente de jongere mogel i jk meer 
perspect ief bieden in de jeugdhulpver len ing, het onderwi js en de arbeidsmarkt en 
daarmee zicht geven op een betere toekomst . Indien de bi jzondere bi jstand aan 
de betreffende jongere wordt ver leend omdat de jongere niet in staat is de 
ouder l i jke onderhoudspl icht te ef fectueren, heeft de gemeente de bevoegdheid de 
b i js tand op de ouders te verha len. 

8. Eenmalig nieuwe VOG voor alle medewerkers in de kinderopvang 
(de nulmeting) 

De Tweede Kamer heeft medio april ingestemd met het wetsvoorstel 
Wi jz ig ingswet k inderopvang 2013 . Wanneer ook de Eerste Kamer instemt, treedt 
de wet naar verwacht ing in werking op 1 jul i 2013 . Op dat moment gaat de 
zogenoemde nulmet ing van start. Alle medewerkers in de k inderopvang met een 
V O G van vóór 1 maart 2013 moeten eenmal ig een nieuwe V O G aanvragen. 
H ie rmee wordt gecontroleerd of zij in het ver leden relevante strafbare feiten 
hebben gep leegd. Dit is nodig omdat het sys teem van continue screening al leen 
ziet op strafbare feiten die zijn gepleegd na 1 maart 2013 , de datum waarop is 
gestar t met cont inue screening in de k inderopvang. Het aanvragen van de nieuwe 
V O G gebeurt gespreid naar regio. In de folder over de nulmet ing, die te v inden is 

Pagina 7 van 22 



op de website van r i iksoverheid.n l , staat wanneer van welke medewerker wordt 
verwacht dat hi j /zi j een nieuwe VOG aanvraagt . 

9 . I n z e t vertrouwensinspecteurs in d e k i n d e r o p v a n g 
Om de vei l igheid van kinderen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk 
beter te waarborgen is in de Wijz ig ingswet kinderopvang 2013 (Kamers tukken II 
2 0 1 2 / 2 0 1 3 , 33538) een meld- en overlegpl icht voor gewelds- of zedendel ic ten 
opgenomen. Deze meldpl icht houdt in dat een houder van een k indercent rum, 
gastouderbureau of peuterspeelzaal verpl icht is in over leg te t reden met een 
ver t rouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwi js , indien de houder er 
kennis van heeft genomen dat een medewerker zich mogel i jk schuldig maakt of 
heeft gemaakt aan een geweld- of zedendel ict jegens een k ind. 
De ver t rouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangif te gedaan moet 
worden bij een opspor ingsambtenaar. Indien er sprake is van een redeli jk 
vermoeden van een strafbaar feit is de houder verplicht om hiervan aangif te te 
doen. Medewerkers zijn verpl icht om bij een redelijk vermoeden van een geweld-
of zedendel ict van een col lega dit te melden bij de houder of aangif te te doen. 
De ver t rouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwi js vervul len reeds 
vele jaren een vergel i jkbare functie voor het onderwi js. Van hun expert ise zal 
daarom vanaf 1 juli 2013 ook in de k inderopvang en het peuterspeelzaalwerk 
gebruik worden gemaakt . Op www.r i iksoverheid.n l /k inderopvang is nadere 
informatie beschikbaar over de meldpl icht en de ver t rouwensinspecteurs. Tevens 
informeert de Inspectie van het Onderwi js gemeenten en G G D - e n hierover. Vanui t 
S Z W zijn de overige betrokken parti jen in de sector k inderopvang en 
peuterspeelzaalwerk geïnformeerd, zodat alle partijen ti jdig op de hoogte zijn van 
deze stap naar meer vei l igheid voor k inderen. 

Directie Uitvoeringsbeleid 
en Naleving 
Afdeling Ontwikkeling en 
Samenwerking SUWI 

Datum 
12 juli 2013 

Onze referentie 
2013-0000087548 

1 0 . A m s t e r d a m en UAF m a k e n a f s p r a k e n o v e r s t u d i e m o g e l i j k h e d e n 
hoogopgeleide vluchtelingen 

Op 5 juni 2013 sloten de Gemeente Amsterdam en de St icht ing voor Vluchte l ing-
Studenten UAF het contract 'Over de verbeter ing van de dienstverlening aan 
hoger opgeleide Amsterdamse vluchtel ingen' . Hierdoor wordt het mogeli jk dat 
Amste rdamse hoger opgeleide vluchtel ingen aanslui tend aan hun inburgering met 
behoud van uitkering een opleiding volgen die aansluit op het niveau dat zij 
hadden in het land van herkomst en die het beste perspectief biedt op werk in 
sectoren waar de meeste vraag naar personeel is of komt. 
De doelstel l ing van de gemeente Amsterdam is dat 4507o van de vluchtel ingen 
binnen drie en een h a l f j a a r na vest iging in de stad een duurzame en betaalde 
baan heeft, O m deze ambi t ies uit te voeren trof de gemeente een aantal 
maat rege len, waardoor de gehele keten van dienstverlening aan vluchtel ingen is 
verbeterd. Door de samenwerk ing met het UAF hoopt de gemeente dat veel meer 
v luchtel ingen kunnen ui tstromen naar een duurzame baan en een volwaardige 
plaats in de samenlev ing kunnen innemen. 
Door de afspraken kunnen vluchtel ingen met behoud van uitkering een opleiding 
volgen op rnbo-3- , hbo- of wo-n iveau. Zij zijn dan ontheven van de 
soll ici tat iepl icht. Het UAF zorgt voor de bekost iging van de studie en de 
begeleid ing. 
Meer informatie kunt u opvragen bij Robert Wichink, bestuursvoorl lcht ing 
Ams te rdam. Te le foon: 020 552 2345 . Het persbericht van de gemeente 
Amste rdam vindt u hier. 

Uit onderzoek blijkt dat de werkloosheid onder vluchtel ingen hoog is. Minder dan 
de helft heeft een betaalde baan. Bovendien bli jken ze vaak in banen onder hun 
niveau terecht te komen. Deze situatie is niet verbeterd in de huidige 
economische omstand igheden. De werkloosheid zal de komende tijd nog 
toenemen en het aantal ui tker ingsgerecht igden in de WWB zal naar verwacht ing 
verder toenemen. Het is daarom aan te bevelen om de tijd die men doorbrengt in 
de bi jstand zo goed mogeli jk te benutten. De aanpak van de gemeente 
Amste rdam en het UAF kan op wat langere termi jn succesvol zijn wanneer de 
economie weer aantrekt en de werkgelegenheid weer toeneemt. De vluchtel ingen 
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die deze kansen hebben gekregen en aangepakt s t romen dan snel uit naar 
duu rzaam en passend werk. Gemeenten kunnen eigen schol ingsbeleid 
ontwikke len. Dit moet dan wel goed omschreven staan in de re-
in tegrat ieverordening. Gemeenten wordt geadviseerd om alle ruimte binnen de 
W W B te benutten om maatwerk voor deze groep te leveren. Zo kunnen de 
gemeenten toes temming geven om een opleiding met behoud van uitkering te 
vo lgen , als dit de kans op een betere en duurzame baan vergroot. 

11. Participatiecontract voor nieuwkomers 
In de Agenda Integratie is aangegeven dat het voor iedereen van belang is om te 
weten wat ieders rechten en plichten in Neder land zijn en om kennis op te doen 
over de basispr incipes van de Neder landse samenlev ing . Het is van belang dat 
migranten snel beginnen met het opdoen van de vaard igheden die nodig zi jn om 
volwaard ig mee te doen. Hiertoe wordt samen met gemeenten over legd. 
Op 6 juni jongst leden is de ambtel i jke werkgroep part icipat iecontract gestart, 
we lke bestaat uit S Z W en gemeenten . In deze werkgroep is de aanpak voor de 
pi lotfase besproken, welke start in het najaar van 2013 . Het is nu nog mogeli jk 
voor gemeenten zich aan te melden als p i lotgemeente. Geïnteresseerde 
gemeen ten worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Karl i jn Maes 
( kmaes@minszw.n l ) . 

12. Uitspraken Centrale Raad van Beroep inzake bijstand en E U -
burgers 

In maar t 2013 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal ui tspraken 
gedaan inzake het recht op bi jstand van EU-burgers en de werkwi jze van een 
aanta l gemeenten op dit terrein. In deze ui tspraken wordt geoordeeld dat op 
voorhand steeds moet worden uitgegaan van het rechtmat ig verbli jf van de E U -
burger in Neder land, totdat uit onderzoek van de IND het tegendeel blijkt. De 
C R v B stelt vast dat als een EU-burger bi jstand aanvraagt , de gemeente niet zelf 
mag besl issen of die burger in Neder land mag bl i jven. Dat besluit moet worden 
genomen door de IND. De ui tspraken bevest igen dat een beroep op bijstand door 
een EU-burger die onvoldoende middelen van bestaan heeft, kan leiden tot 
beëindiging van het verbl i j fsrecht. De uitspraak van de CRvB verandert niets aan 
het feit dat de b i js tandsaanvraag kan worden afgewezen indien de betreffende 
EU-bu rge r nog geen drie maanden in Neder land verbli j f t , danwel nog steeds de 
status werkzoekende heeft (zie hiervoor de bi j lage). De Centrale Raad 
verduidel i jk t in zi jn ui tspraken de bevoegdheidsverdel ing tussen de gemeenten en 
de IND. De gemeenten zi jn verantwoordel i jk voor de beoordel ing van het recht op 
b i js tand, en de IND voor de beoordel ing of het beroep op bi jstand gevolgen heeft 
voor het verbl i j fsrecht. De gemeenten worden verzocht om bij de beoordel ing van 
het recht op bi jstand met genoemde bevoegdheidsverdel ing rekening te houden. 
In de bi j lage bij deze verzamelbr ie f wordt nader op de problematiek en de 
(voorgenomen) maatregelen ingegaan. U kunt het bericht hierover nalezen op de 
websi te www.rechtspraak.n l . 

13. Bestrijding armoede en het voorkomen van schulden 
De Tweede Kamer is 3 jul i 2013 geïnformeerd over de inzet van het kabinet ten 
aanz ien van het a rmoede - en schuldenbele id. De brief hierover aan de Tweede 
K a m e r vindt u hier. De schuldenproblemat iek bij mensen neemt de afgelopen 
ja ren t o e [ 1 ] . In deze tijd van economische crisis beseft het kabinet dat mensen 
mee r f inanciële r isico's lopen. Het is belangri jk dat mensen zich daarvan bewust 
zi jn en dat zij niet meer ui tgeven dan er b innenkomt. Het kabinet zet in op het 
bevorderen van arbeidspart ic ipat ie om het risico op armoede en sociale uitsluiting 
tegen te gaan. Werken is en blijft de kortste weg uit a rmoede en schulden. 
Bestr i jd ing van a rmoede en prevent ie en vroegsignaler ing van schulden zijn 
speerpunten van dit kabinet. 

Directie Uitvoeringsbeleid 
en Naleving 
Afdeling Ontwikkeling en 
Samenwerking SUWI 

Datum 
12 juli 2013 

Onze referentie 
2013-0000087548 

Huishoudens in de rode cijfers 2012, Panteia, Zoetermeer, januari 2013 
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Onderzoek van het SCP laat zien dat Nederland geen massale armoedecul tuur 
kent, in de zin dat armoede overerft van generatie op generat ie. De overgrote 
meerderheid van de arme kinderen (930zb) is later als vo lwassene niet a rm. Het 
onderzoek laat echter ook zien dat een arme jeugd wel de kans op armoede als 
vo lwassene vergroot. Het kabinet wil voorkomen dat kinderen de dupe worden 
van de f inanciële problemen van hun ouders. Kinderen moeten zich kunnen 
ontp looien, hun eigen mogel i jkheden ontdekken en ontwikkelen en volop mee 
kunnen doen in de samenlev ing . Het rapport van de K inderombudsman "K inderen 
in a rmoede in Neder land" bevat een aantal aanbevel ingen, waaronder het advies 
aan gemeenten om een k indpakket samen te stel len, waarvan de onderdelen 
rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen zelf. Een kindpakket voorziet 
tenminste in de meest noodzakel i jke behoeften, aangevuld met zaken om mee te 
kunnen doen in de samenlev ing (zoals op schoolreis, lid zijn van de bibl iotheek, 
wekel i jks kunnen sporten of muziek maken) . Het rapport van de 
K inderombudsman vindt u hier. 
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Gemeenten gaan over de invull ing van het armoedebeleid en de 
schuldhulpver lening. In bij lage 2 bij deze verzamelbr ief wordt een aantal 
handvat ten aan gemeenten gegeven om hun armoede- en schuidenbele id in te 
r ichten. O m armoede te bestri jden en problematische schulden te voorkomen is 
een integrale aanpak beiangri jk. Diegenen die problemen hebben met het betalen 
van de premie voor hun zorgverzeker ing, hebben vaak ook problemen met het 
betalen van rekeningen voor hypotheek of huur, elektr iciteit, gas en water, met 
de afbetal ing van leningen en afbetal ingsregel ingen. Veel maatschappel i jke 
organisat ies en de daarbi j betrokken vri jwil l igers t rekken zich het lot aan van de 
minderbedeelden en hebben veel kennis over hoe kan worden gezorgd dat 
vo lwassenen en kinderen toch mee kunnen doen in de maatschappi j . Ook ander 
pr ivate part i jen nemen hun verantwoordel i jkheid. Of het nu gaat om werkgevers 
die zich bekommeren om hun werknemers die kampen met schulden of 
vermogende parti jen die willen investeren in de samenlev ing. Deze parti jen 
leveren een belangri jke bijdrage aan de bestri jding van armoede en schulden. Het 
is belangri jk de krachten uit de publieke en private sector te bundelen. S a m e n 
werking met verschi l lende parti jen in het sociale domein is daarom essent ieel . 
In de bij lage wordt specif iek ingegaan op de samenwerk ing van gemeenten met 
voedse lbanken en het bedri j fs leven, de samenwerk ing met woningcorporat ies en 
de samenwerk ing met zorgverzekeraars. Het kabinet roept gemeenten en 
zorgverzekeraars op een act ieve bijdrage te leveren om een effectieve 
prevent ieve aanpak van de wanbetal ing van zorgkosten te real iseren. De bij lage 
gaat daarna in op een betere handhaving van de beslagvri je voet en de roi die het 
kabinet en gemeenten daarin hebben, a lsmede op het belang een schuldhulp
traject snel op te pakken om ergere schuidprobíematiek te voorkomen. 
Tenslot te wordt ingegaan op schuldhulpverlening door gemeenten aan zzp 'ers . 

14. "Investeren in participeren": kennis voor de uitvoering van werk 
en inkomen 

Er komt de komende t í jd veel op gemeenten af. De nieuwe invull ing van het 
lokale beleid vraagt dat gemeenten investeren in participeren. Dat is een lastige 
klus waar de ju iste kennis en instrumenten voor nodig z i jn. 
Het Kennisplat form Werk en Inkomen (KWI ) * , waarin ui tvoer ingsorganisat ies voor 
de sociale zekerheid met elkaar samenwerken om de ontwikkel ing, verspreiding 
en het gebruik van kennis op het terrein van werk en inkomen te bevorderen, wil 
gemeenten hierbij ondersteunen. Het KWI heeft daarom de laatste inzichten uit 
wetenschappel i jk onderzoek bijeen gebracht en vertaald in bruikbare handvat ten. 
Met de bundel "Investeren in participeren" slaat het KWI een brug tussen 
onderzoek en ui tvoer ing. In de bundel komen o.a. de volgende onderwerpen aan 
bod : effectiviteit van re- integrat ie, methodisch werken, 
werkgeversd ienstver len ing, en loonwaardemet ing. 
Divosa organiseert in samenwerk ing met het KWI in het najaar een leergang 
waar in onderwerpen uit de bundel aan de orde komen. Zodra het p rogramma 
rond is, zul len wij u hierover informeren. 
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"Investeren in participeren" is aangeboden aan de Staatssecretar is van S Z W , 
Jetta Kl i jnsma en dhr. Paas, voorzi t ter van Divosa. Zij onderstreepten het belang 
van kennis voor de uitvoering van de reintegrat ie en spoorden de gemeenten aan 
om er hun voordeel mee te doen. Alle wethouders Werk en Inkomen en alle 
sociale diensten hebben de bundel toegestuurd gekregen. De bundel kunt u hier 
downloaden. 

* De leden het KWI zijn het UWV, de S V B , de Inspect ie S Z W , het minister ie van 
S Z W , Divosa , gemeenten Amersfoor t , Amsterdam en Rot terdam, C B S en tot 
medio 2012 de RWĪ. 
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15. Rapport Werken met beperkingen 
Uw aandacht wordt gevraagd voor het rapport 'Werken met beperk ingen ' die de 
Inspectie SZW onlangs heeft uitgebracht. De Inspect ie S Z W heeft onderzocht in 
hoeverre UWV en gemeenten erin slagen de vraag naar en het aanbod van de 
WIA, Z W  en de WWBk lan ten met een arbeidsbeperking bij elkaar te brengen. 
De Inspectie S Z W ziet een aantal posit ieve ontwikkel ingen maar signaleert ook 
knelpunten. De belangr i jkste knelpunten zijn dat de arbeidsmogel i jkheden van 
een deel van de WWBui tker ingsgerecht igden met een arbeidsbeperk ing bij 
gemeenten onvoldoende in beeld zijn en de werkgeversbenader ing binnen 
gemeenten nog onvoldoende is vormgegeven. Het rapport vindt u hier. 
Gemeenten worden opgeroepen om de komende periode gericht aandacht te 
besteden aan versterk ing van de mogel i jkheden tot arbeidsdeelname van mensen 
met arbe idsbeperk ingen, van wie velen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Zoals bekend wil dit kabinet met de Participatiewet belangri jke stappen 
zetten om de arbe idsdeelname van mensen met arbeidsbeperk ingen te 
bevorderen. De afspraken die op 11 april j l . tussen kabinet en sociale partners 
gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord , met name over de baangarant ies van 
werkgevers , de inzet van het instrument loonkostensubsid ie en de regionale 
Werkbedr i j ven, moeten hier aan bi jdragen. Het is daarbi j van belang dat 
gemeenten inzicht hebben in de mogel i jkheden en beperkingen van mensen en de 
wijze waarop ondersteuning kan worden geboden. Naast een goede 
werkgeversbenader ing is dit een cruciale succesfactor om de arbeidsmarktposi t ie 
van mensen met een arbeidsbeperk ing te vers terken. 
Het is pr imair aan gemeenten om dit inzicht te verbeteren en de 
werkgeversbenader ing verder te ontwikkelen. Ik ondersteun gemeenten via 
ondermeer de Programmaraad en de Impuls Effectiviteit en Vakmanschap . 
Aanjagers van de Programmaraad ondersteunen de 35 arbeidsmarktregio 's bij het 
vormgeven van regionale samenwerk ing en meer in het bi jzonder de 
werkgeversd ienstver len ing. Binnen de impuls effectiviteit en vakmanschap kan 
aandacht gegeven worden aan de intake en diagnosestel l ing van klanten met een 
arbe idsbeperk ing door de professionals. Divosa en de VNG hebben in hun reactie 
op het rapport van de inspectie laten weten dat zij de intake en diagnosestel l ing 
van de klanten met arbeidsbeperk ing aandacht wil len geven o m de individuele 
mogel i jkheden van de klant met een arbeidsbeperking beter in beeld te kri jgen. 

1 6 . Verduideli jking overgangsrecht Wet aanscherping handhaving en 
sanctiebeleid SZW-wetgeving 

In art ikel XXV van de Wet aanscherping handhaving en sanct iebeleid S Z W 

wetgev ing ( f raudewet) is het overgangsrecht van de wet vastge legd. Gebleken is 
dat lid 2 van het overgangsrecht bij gemeenten vragen oproept. Dit lid luidt: 
Ten aanzien van beboetbare overtredingen voorzien bij of krachtens de wetten die 
bij deze wet zijn gewijzigd en die zijn begaan uiterlijk op de dag voor de dag 
waarop deze wet of het desbetreffende onderdeel daarvan in werking is getreden 
en voortduren op de dag waarop deze wet of het desbetreffende onderdeel 
daarvan in werking is getreden, blijft het recht van toepassing zoals dat gold op 
de dag voor de dag waarop deze wet of het desbetreffende onderdeel daarvan in 
werking is getreden mits uiterlijk op de dertigste dag na de dag waarop deze wet 
of het desbetreffende onderdeel daarvan in werking is getreden de overtreding is 
opgeheven of geconstateerd. 
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Kernvraag hierbij is wat onder voortduren van overt redingen moet worden 
verstaan. Binnen de sociale zekerheid is sprake van een overtreding als de 
inl icht ingenplicht niet wordt nageleefd. Van het voortdurend niet naleven van de 
inl icht ingenplicht is sprake als belanghebbende vanaf een datum vóór 
inwerkingtreding van de wet tot ná inwerkingtreding van de wet en de 
overgangstermi jn van dertig dagen, de inl ichtingenplicht overtreedt. Het 
voorbeeld in de memor ie van toelichting van de fraudewet (samenleef f raude die 
ontstaat voor 1 januar i 2013 en die na de overgangstermi jn doorloopt) geeft aan 
hoe het Minister ie van S Z W dit heeft bedoeld. 
In een dergel i jke situatie wordt het nieuwe frauderegime toegepast, ook op dat 
dee! van de fraude dat voor 2013 plaatsvond. Fraude die al leen betrekking heeft 
op 2012 en eerder valt onder het oude regime. 
Daarnaast is van belang dat, als de maximale boete voor de betreffende 
gedraging C 340 , - of minder bedraagt, de bevoegdheid tot het opleggen van een 
boete verval t dr ie jaar nadat de overtreding heeft p laatsgevonden. In de andere 
geval len bedraagt de verval termi jn v i j f j aa r . Gerekend wordt vanaf de datum dat 
de overt reding heeft p laatsgevonden. Bij f rauduleuze gedragingen die over een 
langere periode hebben plaatsgevonden kan dit betekenen dat voor een deel van 
de gedragingen de bevoegdheid tot het opleggen van een boete verval t . De 
hooate van de boete moet daarop worden aanaenast . 
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17. Min is ter ië le regeling in verband met de verrekening van de 
b e s t u u r l i j k e b o e t e b i j r e c i d i v e i n g e v a l v a n o v e r t r e d i n g v a n d e 
inlichtingenplicht op grond van de u i t k e r i n g s w e t t e n (bij de 
Fraudewet) 

Bij de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgev ing is in de 
socia lezekerheidswet ten een regeling opgenomen over recidive van overtreding 
van de inl icht ingenverpl icht ingen. Daarbij is geregeld dat de bestuurl i jke boete bij 
recidive wordt verrekend zonder dat rekening wordt gehouden met de beslagvri je 
voet. 
In de situatie waarin bij verrekening van de uitkering een beroep moet worden 
gedaan op a lgemene bijstand op grond van de Wet werk en bi jstand (WWB), kan 
er veelal geen beroep of slechts een beperkt beroep worden gedaan op o.a . de 
zorgtoeslag en de huurtoeslag en het k indgebonden budget. Bij de beoordel ing of 
er sprake is van een recht op deze toeslagen wordt zowel de bruto ui tker ing, die 
geheel wordt ver rekend, als de bi jstandsuitkering in beschouwing genomen. Deze 
ui tker ingen tezamen leveren een toets ingsinkomen op dat geen of een sterk 
verminderd recht op deze toeslagen oplevert. In deze situatie zou betrokkene 
door de verrekening alleen een (gedeeltel i jke) bi jstandsuitker ing hebben en geen 
of een sterk gereduceerd recht op toeslagen. 
O m dit onbedoelde effect weg te nemen is In de ministeriële regeling geregeld dat 
bij verrekening een bepaald deel van de uitkering -wordt vr i jgelaten in verband 
met zorgkosten en woonkosten en de kosten van k inderen. Het vrij te laten deel 
van de ui tker ing kan afhankeli jk worden gesteld van de leefsituatie. Met dit 
laatste wordt zowel de woonsituat ie bedoeld (woont iemand al dan niet in een 
huurwoning) , als de leefvorm (a l leenstaand/samenwonend/k inderen) . 
Op verzoek van de uitvoering en gezien het kleine aantal belanghebbenden is er 
voor gekozen om de regeling zo eenvoudig mogeli jk te houden. Dit heeft er onder 
andere in geresul teerd dat de compensat ie van huur- en zorgtoeslag en 
k indgebonden budget in vaste bedragen is opgenomen in de regel ing. Daarbi j is 
ook opgenomen dat de minister de bedragen kan aanpassen als daartoe 
aanleiding bestaat door gewijzigde omstandigheden. De bedragen van de 
vri j lat ing worden niet geïndiceerd. De belanghebbende dient wel actief een beroep 
te doen op de vri j lat ing. De regeling is 10 juni j l . gepubl iceerd in de Staatscourant 
en werkt terug tot en met 1 januari 2013. 

1 8 . N a t i o n a a l Techniekpact 2 0 2 0 
Op 13 mei 2013 hebben sociale partners, de onderwi jskoepels, de regio's, de 
topse 3ren en het kabinet gezamenl i jk het Nationaal Techniekpact 2020 
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ges lo ten. Als gevolg van onder andere de vergr i jz ing zijn op termi jn jaar l i jks 
30 .000 extra technici nodig om in de groeiende behoefte aan technisch personeel 
te voorz ien. Deze vraag kan niet worden opgevangen door de huidige nieuwe 
inst room in technische beroepsople id ingen. 
Dit vraagt om speci f ieke inspanningen. Parti jen hebben zich door het sluiten van 
het Techniekpact gecommit teerd aan concrete afspraken om die ui tdaging op te 
pakken . 
In het Techniekpact zijn afspraken gemaakt op de volgende drie actiel i jnen met 
als hor izon 2 0 2 0 : 

» Kiezen voor techniek: meer leerl ingen kiezen voor techniek 
» Leren ín de techniek: meer leerl ingen en studenten met een technisch 

d ip loma gaan ook aan de slag in een technische baan 
» Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor 

de techniek, en mensen met een technische achtergrond die met ontslag 
bedreigd worden of al langs de kant staan elders inzetten in de techniek. 

De daadwerkel i jke ui tvoering van de acties vindt plaats op regionaal en sectoraal 
n iveau. Er is een veelheid aan regionale init iat ieven en afspraken die zich in een 
verschi l lend s tad ium van ontwikkel ing en beslui tvorming bevinden. Deze worden 
gebundeld in regionale pacten en plannen waarin alle part i jen samenwerken. Het 
Techniekpact versnel t de ui tvoer ing van deze plannen en agenda's. De vol ledige 
tekst van het Techniekpact is te v inden op de website van r i iksoverheid.n l . 

19. Uitvraag van de Statistiek Re-integratie gemeenten (SRG) 
Met het Sociaa l Akkoord vindt een verschuiv ing plaats van de invoering van de 
Part ic ipat iewet naar 1 januar i 2015 in plaats van 1 januar i 2014. Daarmee worden 
de wi jz ig ingen als gevolg van de Part icipat iewet van de uitvraag in de 
Bi js tandsui tker ingenstat is t iek (BUS) en de Stat ist iek Re-integrat ie gemeenten 
(SRG) ook met een jaar verschoven. Bij de uitwerking van de nieuwe richtl i jnen 
per 1 januar i 2015 zal S Z W de input meenemen van de 
k lankbordgroepbi jeenkomst ( C B S , 25 gemeenten , V N G , Divosa, King en S Z W ) , 
welke 9 april j l . p laatsvond. Daarnaast zal S Z W de komende tijd de nieuwe 
onderdelen van de Part ic ipat iewet en de daaruit voortv loeiende 
informat iebehoef te in kaart brengen en bezien of en hoe deze in de richtl i jnen 
voor het j aa r 2015 en later verwerkt kan worden. 

Eerder al besloot S Z W op verzoek van V N G en Divosa per 1 januari 2014 de 
part ic ipat ie ladder in te voeren in de S R G (in plaats van de re- integrat ieposit ies), 
door het grote aantal gemeenten dat de part ic ipat ieladder al gebruikt. Na de 
k lankbordgroep van 9 april hebben zowel V N G als Divosa aangegeven het 
invoeren van de part ic ipat ie ladder in de S R G nog steeds wenseli jk te v inden. 
Invoer ing van rapportage volgens de codering van de part ic ipat ieladder in de S R G 
ingaande 1 januar i 2014 blijft dan ook gehandhaafd. 
De verander ing in coder ing in de S R G betekent niet dat gemeenten verpl icht zijn 
de part ic ipat ie ladder te gebru iken om de indeling vast te ste l len, zi j bl i jven vrij in 
de keuze van de methodiek die zij gebruiken om tot de codering te komen die in 
de S R G wordt gevraagd. 
De coder ing van het kenmerk " reden einde voorz ien ing" wordt per 
1 januar i 2014 aangepast . Na de aanpassing is het kenmerk door gemeenten 
eenvoud iger vast te ste l len. Er worden hard vast te stel len beëindigingsredenen 
u i tgevraagd. Deze beëindigingsredenen z i jn : voorziening is vol ledig afgerond, 
voorz iening is voort i jd ig beëindigd en voorziening gestopt door verhu izen, 
over l i jden, instroom in W S W , detent ie of zwangerschap. 
De wi jz igingen in de richtl i jnen van de S R G ingaande 1 januari 2014 zi jn definit ief 
als deze door S Z W in het Staatsb lad zi jn gepubl iceerd. 
De verwacht ing is dat dit in augustus 2013 is gereal iseerd. 
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20. Cofinanciering Sectorplannen: relatie met arbeidsmarktregio's 
In het kader van het Sociaal Akkoord heeft het kabinet 600 mil joen euro 
vr i jgemaakt voor cofinanciering van sectorplannen. Doel is het st imuleren en 
behouden van werkgelegenheid door middel van ( inter)sectoraal maatwerk. De 
recessie vergroot de noodzaak voor werkgevers en werknemers om zich te richten 
op duurzame inzetbaarheid, intersectorale mobil i teit, scholing en op het door 
middel van stages en opleiding voorzien in de toekomst ige personeelsbehoefte. 
Gegeven de oplopende werkloosheid stelt het kabinet de middelen al beschikbaar 
vanaf 2013 en in de jaren 2014 en 2015. Om voor cof inancier ing in aanmerk ing te 
k o m e n , dienen sectoren een gezamenl i jke plan van werkgeversorganisat ies en 
vakbonden te maken en een aanvraag in te dienen voor welke specif ieke 
act ivi tei ten of maatregelen zij cof inanciering vragen. De spelregels voor de 
cof inancier ing staan beschreven in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 juni j l . 
De subsidieregel ing zelf verschi jnt in de zomer. De relevantie voor gemeenten is 
dat de regeling nadrukkel i jk uitgaat van zowel het sectorale als regionale karakter 
van de arbeidsmarkt en dat dus ook regionale samenwerk ingsverbanden met 
werkgevers en werknemers aanvragen kunnen doen. De samenwerk ing tussen 
sectoren en arbeidsmarktregio 's is bi jvoorbeeld van belang ten aanzien van de 
aanpak van jeugdwerk loosheid. Een aantal sectoren is al aan de slag met het 
m a k e n van piannen. van i oktober tot en met 31 december 2013 kunnen de 
eers te sectorplannen worden ingediend. De brief vindt u hier. 
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Bijlage 1. Uitspraken Centrale Raad van Beroep 
Inzake bijstand en EU-burgers 

Recht op bijstand van EU-burgers 
De problemat iek inzake het recht op bi jstand van EU-burgers in Neder land, en de 
mogel i jke gevolgen voor het verbl i j fsrecht, is recent in diverse Kamerv ragen 1 

alsmede in het a lgemeen overleg Arbeidsmigrat ie d.d. 25 april j l . in de Tweede 
Kamer aan de orde geweest. In de antwoorden op de Kamervragen is onder 
andere uitgelegd dat EU-burgers die langer dan drie maanden rechtmatig in 
Neder land wil len verbl i jven, d ienen te voldoen aan de voorwaarden van de 
Richtl i jn vri j verkeer van personen. Voor ts geldt het ui tgangspunt van de E U -
richtl i jn vrij verkeer van personen dat een EU-burger in een EU-gast land 
verbl i j fsrecht heeft, totdat de bevoegde instantie in het EU-gast land vaststel t dat 
er geen verbl i j fsrecht (meer) bestaat. Op grond van deze richtli jn leidt een beroep 
op de bi jstand dus niet automat isch tot verbl i j fsbeëindiging, maar gaat hier een 
expl ic iete en individuele beoordel ing door de IND aan vooraf. 
Al leen EU-burgers die in Neder land wonen, behoren tot de kring van 
rech thebbenden 2 van de W W B ; het enkel beschikken over een rechtmat ig 
verbl i j fsrecht alhier is dus niet vo ldoende. Een beroep op bi jstand kan er echter in 
een aantal s i tuat ies toe leiden dat het EU-verbl i j fsrecht komt te verval len. De 
gemeente moet daarom het beroep op bi jstand in die specif ieke geval len melden 
aan de IND. Met specif ieke geval len worden si tuat ies bedoeld waarbi j de 
gemeente eraan twijfelt of het verbl i j fsrecht van de bi jstandsgerecht igde E U -
burger in stand kan bli jven nu er een beroep op bi jstand wordt gedaan. Daarbij is 
de feitel i jke si tuat ie waarin de EU-burger verkeert van belang voor de vraag of er, 
ju is t vanwege het beroep dat op de bi jstand wordt gedaan en gelet op de E U -
richtl i jn vrij verkeer van personen (2004 /38 ) , mogel i jk gevolgen voor het E U -
verbl i j fsrecht z i jn. 
Wanneer de si tuat ie zoals die zich bij gemeente aan lijkt te d ienen, niet 
overeenkomt met de verbl i j fsstatus zoals die blijkt uit de G B A , vormt dat 
aanleid ing voor nader onderzoek naar de feitel i jke situatie van de betreffende E U -
burger, waarbi j zonodig de IND kan worden geconsul teerd. In dit soort s i tuat ies 
heeft de betreffende EU-burger die een beroep op bijstand doet volgens de EU 
richtl i jn "vri j verkeer van personen (2004 /38 ) " verbl i j fsrecht, zolang de IND nog 
niet heeft vastgeste ld dat er geen verbl i j fsrecht (meer) bestaat. De Centrale Raad 
van Beroep heeft in haar recente ui tspraken geoordeeld dat de EU-burger dan ook 
recht kan hebben op een bi js tandsui tker ing. Indien de gemeente twijfelt of het 
recht op bi jstand van de betreffende EU-burger al dan niet gevolgen heeft voor de 
voortzet t ing van het EU-verbl i j fsrecht , moet van de vaststel l ing van het recht op 
bi js tand een meld ing worden gedaan aan de IND. 
Voor het doen van deze meld ingen verzoek ik u om gebruik te maken van het 
b i jgevoegde formul ier , zodat de IND snel kan beoordelen en aan gemeenten kan 
terugkoppelen of sprake is van een situatie waarin er zeker geen gevolgen zijn 
voor het verbl i j fsrecht. Indien er mogel i jk wel gevolgen z i jn, zal de vreemdel ing 
h ieromtrent bericht van de IND ontvangen, met een verzoek om op het 
voornemen tot verbl i j fsbeëindiging te reageren en aanvul lende informatie te 
ve rs t rekken . 
De gemeenten worden over het besluit van de IND geïnformeerd. 
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Beoordel ing feitel i jke si tuat ie 
Ter beoordel ing van de feitel i jke situatie van de EU-burger door de gemeente , 
het vo lgende relevant. 

is 

1 Kamerstukken II, Vergaderjaar 2012-2013, Aanhangsel van de Handelingen, nrs. 1447, 
1977 en 1978 
2 Uitzonderingen zijn EU-burgers in de "vrije termijn" en EU-burgers die als werkzoekenden 
naar Nederland zijn gekomen 
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Vrije termijn 
Gedurende de eerste 3 maanden van verbli j f (vri je termijn) bestaat er géén recht 
op bi jstand. Deze uitzondering van het recht op bijstand is uitdrukkel i jk 
opgenomen in artikel 11, tweede lid van de WWB. 

Werkzoekenden na de vrije termijn. 
EUburgers die als werkzoekenden Nederland zijn binnengekomen en inmiddels 
langer dan 3 maanden in Nederland verbl i jven, hebben verbl i j fsrecht zolang zij 
kunnen bewijzen dat zij nog steeds werk zoeken en een reële kans maken werk te 
v inden. Maar zij hebben géén recht op bi jstand, ook niet wanneer zij langer dan 3 
maanden in Nederland verbl i jven om werk te zoeken. Ook deze uitzondering is 
opgenomen in art ikel 11, tweede lid van de WWB. 

Economisch niet-actieve EU-burgers 
EUburgers die hier tussen 3 maanden en 5 jaar verbl i jven en die economisch niet 
act ief zi jn, moeten over voldoende middelen van bestaan beschikken. Indien zij 
een beroep op bijstand doen kan hun verbl i j fsrecht worden beëindigd. Per 1 
januar i 2012 zijn de regels in de Vreemdel ingenregelgeving hiertoe aangescherpt . 
Volgens deze regelgeving wordt ieder beroep op bijstand t i jdens de eerste twee 
j aa r van het verbli j f ais onredeli jk beschouwd en leidt in beginsel tot 
verbl i j fsbeëindiging. Deze toets wordt uitgevoerd door de ĪND. Naarmate men in 
Neder land verbli j ft wordt een beroep op bijstand als onredeli jk beschouwd. Pas na 
5 j aa r verbli j f kan een beroep op bijstand in het geheel niet meer tot 
verbl i j fsbeëindiging le iden. 

Werknemers 
Voor EU burgers die de status van werknemer hebben maar vervolgens 
onvri jwi l l ig werkloos worden en bl i jven, geldt dat zij de status van werknemer 
(voorlopig) behouden mits zij onvri jwil l ig werkloos zijn en bli jven en als 
werkzoekende zijn ingeschreven bîĵ het UWV. 
De duur van het behoud van de status van werknemer is volgens de EU-richtl i jn 
afhankel i jk van het arbeidsver leden: 
Heeft de werknemer korter dan een j aar In Nederland gewerkt dan behoudt hij de 
status van werknemer ten minste 6 maanden. 
Heeft de werknemer langer dan één jaar in Nederland gewerkt dan behoudt hij de 
status van werknemer in beginsel voor onbepaalde t i jd. 
In de situaties waar het de status werknemer betreft, leidt een beroep op 
bi jstand dus in het eerste geval niet direct, en in het tweede geval niet tot 
verbl i j fsbeëindiging. 
Bij vri jwi l l ige ( lees: verwi j tbare

3

) werkloosheid gaat de status van werknemer 
ver loren. Dit kan aanleiding vormen voor het beëindigen van het verbl i j fsrecht. 

Voorgenomen maatregelen. 
In het kader van het project EU-arbeidsmigrat ie , hebben de minister ies S Z W en 
V & j / I N D bij wijze van exper iment samen met de gemeente Vaals afspraken 
gemaak t met betrekking tot het versnel len van informatie-ui twissel ing. Inmiddels 
is er ook met de gemeente Rotterdam afgesproken het proces van 
bi jstandsver lening en de gevolgen daarvan voor het verbl i j fsrecht verder te 
strooml i jnen. De minister van SZW heeft in het algemeen over leg Arbeidsmigrat ie 
van 17 januar i 2013 aan de Tweede Kamer toegezegd de Kamer over deze 
aanpak in de gemeente Rotterdam voor de zomer nader te in formeren. 

De minister van SZW heeft in het algemeen overleg Arbeidsmigrat ie d.d. 25 april 
j l . de Kamer eveneens toegezegd om samen met V&J de ( internat ionaal) 
jur id ische en uitvoeringstechnische mogel i jkheden te verkennen van een 
zogenaamde "omkeerrege ľmg" in wettel i jke vorm. Het doel van de 
omkeerregel ìng is dat gemeenten bij twijfel de mogeli jkheíd hebben om éérst de 

Verwijtbaar ontslag c.q. niet nakomen arbeids- re integratieverplichtingen 
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IND de gevo lgen voor het verbl i j fsrecht te laten onderzoeken en pas daarna over 
te gaan tot def ini t ieve vaststel l ing van het recht op bi jstand. Op 3 juni j l . is met 
bet rekk ing tot dit onderwerp ook een motie in de Tweede Kamer aangenomen die 
de reger ing vraagt om de "omker ing procedure G e m e e n t e n - I N D " wettel i jk te 
regelen. Totdat deze omkeerregel ing wettel i jk is geregeld , geldt de huidige 
werkwi jze in die z in , dat de IND pas na de vaststel l ing van het recht op bi jstand, 
de gevo lgen voor het verbl i j fsrecht beoordeelt . 
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Melding aan IND: Vragenlijst 
Retour adres Sociale dienst Contacpersoon: 

naam: 
tel. nr: 

Gegevens vreemdeling: 
Naam : 
Geb. datum : 
Nationaliteit : 
BSN : 
GBA code 

Dir ectie Uitvoeringsbeleid 
en Naleving 
Afdeling Ontwikkeling en 
Samenwerking SUWI 

Datum 
12 juli 2013 

Onze referentie 
2013-0000087548 

Datum aanvraag uitkering 

Wat is de reden van het aanvragen van de 
uitkering? 

Sinds wanneer is betrokkene in Nederland? 
Is er sprake van een verblijfsgat? 

Heeft betrokkene familieleden in Nederland 
en zo ja wie (B5 nummers)? 

I ICCI L u c u u t \ K c i i e c c i i a i u c i u s u c i ICUCI i u i 
Nederland? Zo ja vanaf wanneer? 
Wat is de hoogte van het inkomen geweest 
gedurende die periode (uitdraai Suwinet)? 

Soort uitkering? 

Sinds wanneer wordt deze verstrekt? 
En wordt deze nog verstrekt? 

Wat Í S de hoogte vsn de uitkering die 
maandelijks wordt verstrekt? 
(graag een uitdraai uit suwinet) 

Wat is het toepasselijke normbedrag voor 
de betreffende categorie? 

Staat betrokkene als werkzoekende 
ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf? 

Is betrokkene als onvrijwillig werkloos 
aangemerkt door het UWV? 

Heeft betrokkene voorafgaande aan de 
WWB-uitkering een andere uitkering 
gehad en zo ja, welke? 

Welke inspanningen verricht betrokkene om 
werk te vinden. Volgt hij/zij bepaalde 
trajecten? 

Zijn er nog bijzondere omstandigheden 
waarvan de IND op de hoogte moet zijn? 

S.v.p. ingevuld formul ier opsturen naar: 
Immigratie- en Naturalisatiedienst, Postbus 257, 7600 AG Almelo 
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Bijlage 2. Bestrijding armoede en het voorkomen van schulden 

Samenwerking met voedselbanken en het bedrijfsleven: voorkom 
voedselverspilling 
Tal van part icul iere organisat ies, zoals voedselbanken, zetten zich naast 
gemeenten in om de gevolgen van armoede te verl ichten. In veel gemeenten 
bestaan effect ieve samenwerk ingsverbanden tussen gemeente , voedselbank en 
maatschappel i jke organisat ies om gezamenl i jk  en dus sterker en effect iever 

op te t reden, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordel i jkheid voor het 
voorkomen en bestr i jden van armoede. 

Naast deze ambit ie om de gevolgen van armoede te ver l ichten, streven de 
voedse lbanken nog een mooi doel na  het tegengaan van voedselverspi l l ing. 
Jaarl i jks wordt immers onnodig veel bruikbaar voedsel verspi ld . Voedselbanken 
kunnen als een schakel funct ioneren tussen het bedri j fs leven dat met restpart i jen 
zit en mensen met een krappe beurs. Uit gesprekken met Sticht ing 
Voedse lbanken Neder land, vertegenwoordigers uit het bedr i j fs leven, en het 
minister ie van Economische Zaken blijkt dat de samenwerk ing tussen partners in 
de voedselketen ru imte biedt voor verbeter ing. Goede afspraken  over 
bi jvoorbeeld voedselve i l igheid, kwaliteit , t ransport , gebruik en verantwoor

del i jkheid  kunnen bi jdragen aan een opt imale samenwerk ing . 
U wordt van harte aanbevolen hierin als gemeente een rol te spelen door 
bi jvoorbeeld gesprekken tussen de partners te faci l i teren, belemmer ingen te 
bespreken en het slui ten van convenanten tussen de parti jen aan te moedigen. 
Een effect ieve distr ibut ie van voedsel en succesvol le samenwerk ingsverbanden 
leveren voor alle parti jen wat op. 

Samenwerking met woningcorporaties, commerciële verhuurders en banken: 
voorkom huisuitzettingen 
Uit een enquête onder haar leden door Aedes, de vereniging voor 
woningcorporat ies, blijkt dat het aantal huisuitzett ingen in 2012 ten opzichte van 
het jaar daarvoor met ÏO

0

/ . ís gestegen. Huurachterstanden zijn een veel 
voorkomende reden voor een huisui tzet t ing. Maar huurachterstanden komen vaak 
niet al leen. Uit de monitor betal ingsachterstanden 2011 blijkt dat er een 
samenhang bestaat tussen verschi l lende betal ingsachterstanden. Dit versterkt de 
indruk dat wanneer huur een lange ti jd niet betaald wordt, er in veel geval len al 
sprake is van een problemat isch schuldsi tuat ie. Mensen zul len hun huur (en 
andere eerste levensbehoeften) immers zo lang mogel i jk betalen, omdat ze een 
dak boven hun hoofd nodig hebben. 
Een huisuitzett ing is voor mensen een ingri jpende gebeurtenis die zo veel 
mogel i jk moet worden voorkomen. Gemeenten en corporat ies hebben hierbij een 
belangr i jke rol . Corporat ies zijn al in een vroeg stadium alert op 
huurachterstanden om zo te voorkomen dat de betal ingsachterstanden van 
huurders oplopen tot problemat ische schulden. Dat doen zij onder andere door 
betal ingsregel ingen te t ref fen, huisbezoeken af te leggen, doorverwi jzen of 
afspraken te maken met gemeenten en/of maatschappel i jke organisat ies over 
vroegs igna ler ing. 
Het bieden van integrale schuldhulpver lening, inclusief vroegsignaler ing en 
prevent ie is sinds de invoering van de Wet gemeentel i jke schuldhulpver lening een 
wettel i jke taak geworden van gemeenten . Tijdige signalering van dreigende 
problemat ische schulden kan vererger ing van problemen, zoals huisui tzet t ingen, 
voorkomen. Het is daarom belangri jk dat gemeenten met woningcorporat ies, 
maar ook met commercië le verhuurders en banken, duidel i jke afspraken maken , 
om op die manier het st i jgende aantal huisuitzett ingen te voorkomen. 

Samenwerking met zorgverzekeraars: voorkom wanbetaling zorgkosten 
Het aantal verzekerden met achterstanden neemt de afgelopen ja ren toe. Uit het 
recent ui tgevoerde onderzoek "Wanbeta l ing zorgkosten: voorkomen is beter dan 
genezen ! " , dat door de Minister van V W S op 9 januar i 2013 aan de Tweede Kamer 
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is gezonden, blijkt dat zorgverzekeraars en gemeenten de problematiek erkennen 
maar meer zouden kunnen doen aan preventie van wanbetal ing van zorgkosten. 
Prevent ie bestaat op dit moment voornamel i jk uit technische intervent ies, 
bi jvoorbeeld doordat een gemeente de zorgpremie rechtstreeks inhoudt op de 
bi jstandsuitker ing en afdraagt aan de zorgverzekeraar. 
Het is van belang dat zorgverzekeraars en gemeenten de preventieact ivi tei ten 
uitbreiden en dat mede daardoor de instroom in de bronheffing zoveel mogeli jk 
wordt beperkt. Die beperking is in het belang van alle parti jen (verzekerden, 
zorgverzekeraars , ministerie en gemeenten) . Bij een goede (preventieve) aanpak 
van betal ingsachterstanden van zorgkosten en andere betal ingsachterstanden, 
kan de betaa l - en af loscapacitei t van de schuldenaar zo opt imaal mogeli jk worden 
aangewend om problemat ische schulden te voorkomen dan wel op te lossen. 
Het kabinet roept gemeenten en zorgverzekeraars dan ook op een actieve 
bi jdrage te leveren om een effectieve prevent ieve aanpak van de wanbetal ing van 
zorgkosten te real iseren. Gemeenten kunnen hun kennis over de (lokale) 
schuldenproblemat iek en daarbi j passende oplossingen vanuit hun 
verantwoordel i jkheid voor (integrale) schuldhulpver lening inbrengen. Het 
minister ie van V W S organiseert momentee l , in over leg met het ministerie van 
S Z W , exper tgroepen en daarop aansluitend regionale b i jeenkomsten om te 
bevorderen dat ar rangementen (samenwerk ingsverbanden) tussen 
zorgverzekeraars en gemeenten tot stand worden gebracht. Het is de bedoeling 
dat deze ar rangementen gaan bestaan uit (gezamenl i jke) act ivi tei ten die effectief 
zijn in het bestr i jden en voorkomen van wanbetal ing van zorgkosten. 
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Betere handhaving van de beslagvrije voet 
Mensen moeten in hun levensonderhoud kunnen voorz ien. De beslagvr i je voet 
vormt de waarborg van het bestaansmin imum. Het is daarom voor mensen 
essent ieel dat de beslagvri je voet gehandhaafd blijft. In de ui tvoeringsprakt i jk 
bli jkt dit lastig te z i jn. Uit het rapport Paritas Passé en het rapport 'In het krijt bi] 
de overhe id : verstandig invorderen met het oog op maatschappel i jke kos ten ' van 
de Nationale ombudsman blijkt dat veel mensen onder de beslagvri je voet 
zakken . 
Betere handhaving begint er mee dat mensen zich bewust zijn van het 
m in imumbedrag (beslagvri je voet) waarop zij recht hebben. Hierdoor wordt het 
r isico op (nieuwe) f inanciële problemen verkleind en kunnen problemat ische 
schulden worden voorkomen. Het voorkomen van problemat ische schulden is 
onderdeel van (integrale) schuldhulpverlening door gemeenten. Voorl ichting aan 
mensen over de voor hen geldende beslagvri je voet past bij deze wettel i jke taak. 
Voorl icht ing al leen is niet voldoende om de problemen rond de handhaving van de 
beslagvr i je voet op te lossen. In het kabinetsstandpunt op Paritas Passé, dat op 8 
apri l 2012 aan de Tweede Kamer is gezonden, wordt een aantal maatregelen 
aangekondigd om een betere handhaving van de beslagvri je voet te bevorderen: 

» Het kabinet gaat in overleg met de Koninkl i jke Beroepsorganisat ie van 
Gerechtsdeurwaarders werk maken van een beslagregister. Een 
beslag register maakt gelegde beslagen per schuldenaar inzichteli jk. 
Hierdoor kunnen onnodige kosten van (gerechtei i jke) procedures en 
incassoact ies worden voorkomen. 

» Het bes lagverbod op roerende zaken wordt herzien en de lijst van 
goederen waarop schuldeisers geen beslag mogen leggen wordt 
ui tgebreid. 

» Het kabinet ontwikkel t een integrale r i jksincassovisie om meer samenhang 
aan te brengen binnen het geheel van (bi jzondere) incassobevoegdheden. 

Snel oppakken van schuldhulptraject 
Het is de eigen verantwoordel i jkheid van mensen om bij betal ingsachterstanden 
of een terugval in inkomen hun uitgavenpatroon aan te passen. Het sni jden in 
ui tgaven kan pijnlijk z i jn , maar het is onvermijdel i jk als er betal ingsachterstanden 
zi jn en/of het inkomen daalt. Indien het niet lukt om de ui tgaven op eigen kracht 
aan te passen is een beroep op de gemeentel i jke schuldhulpverlening mogel i jk. 
Het kabinet benadrukt het belang een schuldhulptraject snel op te pakken om te 

Pagina 20 van 22 



voorkomen dat schulden problemat isch worden. Een beperking van de wachtt i jd 
en het a fgeven van een indicatie van de te verwachten doorloopti jd is daarnaast 
posit ief voor de bereidheid van schuldeisers om mee te werken aan een 
schuldhulpver leningstra ject en heeft een posit ieve invloed op de motivat ie van de 
schu ldenaar om mee te (bl i jven) werken aan een schuldhulpver leningstraject . 
Een mogel i jkheid om doorloopt i jden te beperken is bi jvoorbeeld het niet achter 
e lkaar , maar naast e lkaar inzetten van act ies. Dus niet eerst budgetbeheer en 
schuldregel ing en dan pas re- integrat ie, maar geli jkt i jdig. Een andere 
mogel i jkheid is om als gemeente met samenwerk ingspar tners duidel i jke 
a fspraken te maken over bi jvoorbeeld de beschikbaarheid van een aantal andere 
t ra jecten die de gemeente verwacht te moeten inzetten. Bij het maken van dit 
soor t a fspraken kunnen gemeenten mogel i jk subsidierelat ies inzetten. 
Het is aan de gemeente om de daarvoor bestaande mogel i jkheden te benutten. 
O m gemeenten hierin zo opt imaal mogel i jk te ondersteunen, werkten het 
minister ie van S Z W , D ivosa , MOgroep, N ibud, NVVK, V N G en Wi jzer in ge ldzaken 
nauw samen in het p rogramma 'Op weg naar effectieve schuldhulp ' . Dit 
tweejar ige p rogramma is recent afgerond. Het hielp gemeenten en hun partners 
bij het ontwikke len, vasts te l len, ui tvoeren en bijstellen van bele id. Daarvoor zijn 
verschi l lende producten ontwikkeld en act iv i tei ten georganiseerd: Lees het 
digitale magazine Op weg naar effectieve schuldhulp. Met betrekking tot het 
beperken van door loop- en wachtt i jden zi jn met name de volgende producten 
in teressant : 

» De handreik ing 'perspectieven op schuldhulpverlening' biedt bi jvoorbeeld 
een overzicht van voorbee lden, adv iezen en t ips die gemeenten kunnen 
inspireren tot een eff ic iëntere werkwi jze om het proces van 
schuldhulpver lening te versnel len, te stroomli jnen en beter bestuurbaar te 
m a k e n . 

« Eff iciëntere ui tvoer ing vraagt onder meer dat de gemeente zo snel 
mogel i jk een beeld heeft van het hoogst haalbare. De handreik ing 
"klantprofielen voor schuldhulpverlening' en het screeningsinstrument 
mesis helpen daarbi j . Door het aanbod af te s temmen op het hoogst 
haalbare voor een schu ldenaar wordt verspi l l ing van ti jd voorkomen en 
kan een goede indicatie worden gegeven van de doorloopt i jd. 

» Het onderzoek 'schuldhulpverlening in de keten' geeft een kwal i tat ieve 
beschr i jv ing van de mogel i jke rol van ketenpartners (zoals sociale dienst, 
dienst maatschappel i jke ondersteuning, onderwi js instel l ingen, re-
integrat iebedri j f , incassobureaus en gerechtsdeurwaarders) . 

» De handreik ing 'best practices integraal beleid ' bundelt kennis en ervar ing 
aan de hand van voorbee lden, adv iezen en t ips van gemeenten die, met 
de ketenpar tners, de integrale dienstver lening met name op het gebied 
van re- integrat ie en participatie goed hebben geregeld. 

Daarnaast is het zo dat iemand die (nog) geen schuldsaner ing of 
schuldhulpver lening kri jgt, u i teraard in aanmerk ing kan komen voor 
adv iesgesprekken of voor l icht ing dan wel andere vo rmen van hulpver lening om 
onder l iggende prob lemen op te pakken. 

Directie Uitvoeringsbeleid 
en Naleving 
Afdeling Ontwikkeling en 
Samenwerking SUWI 

Datum 
12 juli 2013 

Onze referentie 
2013-0000087548 

Zzp'ers en schulden 
Ti jdens het mondel inge vragenuur t je in de Tweede Kamer op dinsdag 21 mei 
heeft het Kamer l id mevrouw Schouten van de Chr istenUnie-f ract ie aandacht 
gevraagd voor de schuldhulpver lening door gemeenten aan zzp 'ers . S teeds meer 
zzp 'ers kr i jgen te maken met schulden. De Wet gemeentel i jke 
schuldhulpver len ing geeft gemeenten het wetteli jk kader waarbinnen zij 
schuldhulpver len ing moeten vo rmgeven . De wet biedt gemeenten ruimte o m , 
wanneer zij dat wensen , zzp 'ers schuldhulpver lening aan te b ieden. De wet sluit 
zzp 'ers dus niet uit. De gemeente bepaalt hoe zij invull ing wil geven aan de wet 
en wie zij toegang wil geven tot de schuldhulpver lening. Of de gemeente iets wil 
doen voor de groep zzp 'ers , is dus aan de gemeente . Het is echter de vraag of 
schuldhulpver lening voor zzp 'e rs met een nog funct ionerende onderneming de 
meest geschik te weg is. Een adequatere oplossing is een beroep doen op het 
Besluit b i js tandver lening zel fstandigen 2004 (Bbz 2004) of een extra krediet bij 
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de bank. Bij deze verzoekt het kabinet gemeenten de mogel i jkheden die het Bbz 
2004 biedt max imaal te benutten en hieraan binnen uw gemeente brede 
bekendheid te geven. Als er sprake is van een in principe levensvatbaar bedrijf 
dat ti jdeli jk in moei l i jkheden verkeert is onder voorwaarden ondersteuning via het 
Bbz 2004 mogel i jk in de vorm van een periodieke uitkering en/of bedr i j fskapi taal . 

Datum 
12 juli 2013 

Onze referentie 
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Geachte heer/mevrouw, 

Bij deze ontvangt U de digitale verzamelbrief 2013-2. 
Deze brief is bestemd voor de burgemeesters en wethouders sociale zaken. 

Hij wordt in afschrift gestuurd aan: 
Directeuren/hoofd sociale zaken 
Griffier (raadsleden) 
SVB 
UWV 
SW- bedrijven 
En overige belangstellenden 

Met name voor de gemeenteraden is van belang de informatie over werken met behoud van uitkering en 
tegenprestatie in de WWB (paragraaf 3.). U wordt daarom verzocht deze verzamelbrief door te geleiden 
naar de gemeentelijke griffier. 

U kunt de digitale verzamelbrief ook raadplegen op de website van het gemeenteloket, 
http://gemeenteloket.minszw-.nl/ . 

Met vriendelijke groet, 
Redactie Verzamelbrief 

U kunt u aanmelden voor de brief of adreswijzigingen doorgeven door een e-mail te sturen naar 
verzamelbrief@minszw.nl 
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