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                                             “DE PARTICIPATIEWET UIT BALANS”. 
 
Het kabinet wil af van het wantrouwen van de overheid tegenover uitkerings-gerechtigden. In 

plaats daarvan komt maatwerk en vertrouwen. 

Niet elke fout die uitkeringsgerechtigden maken mag voortaan zonder pardon leiden tot boetes 

of een korting op de uitkering. Mensen in de bijstand moeten bijvoorbeeld cadeautjes, bood-

schappen of giften kunnen ontvangen of bijverdienen zonder dat ze meteen gekort worden. 

Voor bijstandsgerechtigden die tijdelijk werk vinden zal het makkelijker worden om daarna 

weer een uitkering aan te vragen. 

Norm voor giften 

Schouten wil de landelijke normen veranderen. Wordt die norm gekoppeld aan een maximaal 

bedrag, dan kan dat volgens Schouten weer als een harde grens gaan gelden. Daardoor heb-

ben mensen die daar net boven uitkomen er niets aan. 

Ook onderzoekt Schouten wat giften betekenen voor toeslagen. Door de ontvangst van giften 

kunnen uitkeringsgerechtigden toeslag verliezen, zodat ze er uiteindelijk op achteruit kunnen 

gaan. Dat wil ze voorkomen. 

Kostendelersnorm 

De ‘kostendelersnorm’ gaat op de helling. Die korting wordt nu opgelegd aan bijstands-

gerechtigden die een woning delen. De gedachte daarachter is dat omdat huisgenoten kosten 

delen, ze met minder toe kunnen. 

Mantelzorg 

Een bijstandsgerechtigde mag als het aan het kabinet ligt voortaan ook mantelzorg verlenen. 

Omdat dat een in geld te waarderen activiteit is, is dat nu niet toegestaan. Ook wordt het mo-

gelijk dat bijstandsgerechtigden een gezamenlijke rekening hebben met iemand voor wie ze 

zorgen om zorguitgaven te dekken. 

Bufferbudget 

Nieuw is de introductie van een ‘bufferbudget’ waarmee uitkeringsgerechtigden wisselingen in 

hun inkomen kunnen opvangen. Als zij nu aan het werk gaan, is het vaak in flexbanen met 

maandelijks wisselende inkomsten. Die worden verrekend met de bijstand. Omdat dat met 

vertraging gebeurt, kan het gebeuren dat een bijstands-gerechtigde een maand te weinig in-

komsten heeft. 

Wie vanuit de bijstand aan het werk is gekomen moet in de toekomst ook gemakkelijker kun-

nen terugvallen op de bijstand als het werk ophoudt. Nu moet daarvoor nog telkens een tijdro-

vende aanvraagprocedure worden doorlopen. Maar omdat de gegevens bij de gemeente be-

kend zijn, moet dat sneller kunnen, vindt Schouten. Dit moet het aantrekkelijker maken voor 

bijstandsgerechtigden om werk aan te nemen. 

Let op: dit zijn nog plannen. De wet moet hiervoor aangepast worden en dat kan nog 

even duren. Zie voor meer informatie: 

De Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse | Tweede Kamer der Staten-

Generaal. 
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