
SAMENVATTING - TABEL BELEIDSOPTIES EN FINANCIELE EFFECTEN  
Spoor 1 beleidsplan herziening Participatiewet 

 

LIJST 1: Budgettair neutraal  
Toezegging bij presentatie beleidsplan mogelijk 

 
 Nr. Beleidsoptie Schatting financiële impact 

 

Classificatie 

 

Appreciatie prioriteit 

 

A2 Herzie de 4-weken-zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar. 3 varianten: 

1. Afschaffen. 

2. Kanbepaling.  

3. Afschaffen voor groep specifieke kwetsbare jongeren. 

Optie 1: € 5 mln. (afschaffen) 

 

Optie 2: budgettair neutraal  

 

Optie 3: € 1 - 3 mln.  

Optie 2: Budgettair neutraal  

Optie 1 en 3: envelop € 500 mln. 

Optie 1 en 3: voorjaarsbesluit-vorming 

2023 

Hoog 

A3 Kostendelersnorm buiten toepassing bij vooropgezet tijdelijk verblijf Budgettair neutraal Budgettair neutraal Gemiddeld 

A4 Meer bestaanszekerheid voor jongmeerderjarigen (harmoniseren norm) Budgettair neutraal Budgettair neutraal Hoog 

A5 Creëer de mogelijkheid tot verlening van categoriale bijzondere bijstand Budgettair neutraal Budgettair neutraal Laag 

C1 Recht op eigenstandig vormgeven van participatie, bij bijstandsgerechtigden 

voor wie arbeidsinschakeling buiten beeld is, denk aan: Geen voorafgaande 

toestemming voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, volgen opleiding.  

Budgettair neutraal Budgettair neutraal Hoog 

C2 Meer ruimte voor opleidingen Budgettair neutraal Budgettair neutraal Gemiddeld 

D4 Versimpel het verrekenen van vakantiegeld  Budgettair neutraal Budgettair neutraal Gemiddeld 

D6 Versnelde aanvraagprocedure - reduceren van bewijslast  Budgettair neutraal Budgettair neutraal Gemiddeld 

E1 Creëer ruimte om de arbeids- en re-integratieverplichtingen op de 

bijstandsgerechtigde toe te spitsen. 

Budgettair neutraal 

 

Budgettair neutraal (excl. eventuele 

uitvoeringskosten) 

Hoog. Politiek gevoelig: 

taaleis, tegenprestatie. 

E2 Creëer de mogelijkheid van specifieke participatieverplichtingen voor de 

bijstandsgerechtigden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Budgettair neutraal Budgettair neutraal 

 

Gemiddeld 

E3 Biedt meer ruimte voor de gemeenten voor afstemming op de individuele 

omstandigheden bij het opleggen van de geüniformeerde maatregelen.  

Budgettair neutraal 

 

Budgettair neutraal 

 

Hoog 

E4 Trek de uitzonderingen in de Regeling uitzondering inlichtingenplicht voor 

wat betreft de toepassing van artikel 17 lid 1 van de Participatiewet gelijk 

voor SVB en gemeenten.  

Budgettair neutraal Budgettair neutraal 

 

Laag  

G2 Geef de huidige individualiseringsbepaling (artikel 18, eerste lid van de 

Participatiewet) een dominantere plek binnen de wet.   

Budgettair neutraal 
 

Budgettair neutraal Laag 

G3 Maatwerkbepaling kostendelersnorm  Budgettair neutraal Budgettair neutraal Gemiddeld 

G5 Verruiming experimenteerartikel Budgettair neutraal Budgettair neutraal Gemiddeld 

  

 

 

 

   



SAMENVATTING - TABEL BELEIDSOPTIES EN FINANCIELE EFFECTEN  
Spoor 1 beleidsplan herziening Participatiewet 

 

LIJST 2: Wetgeving nodig, nog geen dekking aanwezig 
 

 Nr. Beleidsoptie Schatting financiële impact 

 

Classificatie 

 

Appreciatie prioriteit 

 

D1 Harmonisering c.q. verruiming vrijlatingsbepalingen waardoor gaan werken 

aantrekkelijker wordt.  

 

Opties:  
 € 11 mln. 
 € 17 mln.  

 Envelop € 500 mln. Hiervoor is 

nu € 15 mln. gereserveerd. 

 

Hoog 
= coalitieakkoord.  
 

D2 Verkenning van een bufferbudget in de Participatiewet 

 

Nu onderdeel van breder voorstel 
a € 25 mln. 

 Envelop € 500 mln. Hiervoor is 

€ 25 mln. gereserveerd. 

Gemiddeld 

 

A6  Trek de regeling rond niet-rechthebbende partners in de Participatiewet 

gelijk met die in de Wet op het Kindgebonden budget. 

€ 10 – 25 mln.  Voorjaarsbesluitvorming 2023 Hoog 

B1 Realiseer dat ontvangsten uit incidentele hobbymatige verkoop, niet als 

middelen worden aangemerkt tenzij zij vanuit een oogpunt van 

bijstandsverlening onaanvaardbaar zijn.  

€ 1 - 5 mln.  Envelop € 500 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

 

Hoog 

B2 Realiseer dat ontvangsten uit giften niet als middelen worden aangemerkt 

tenzij zij vanuit een oogpunt van bijstandsverlening onaanvaardbaar zijn.  

€ 1 - 5 mln.  Envelop € 500 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

Hoog 

 

B3 Realiseer dat ontvangsten uit ondersteuning vanuit het eigen netwerk niet 

als middelen worden aangemerkt tenzij zij vanuit een oogpunt van 

bijstandsverlening onaanvaardbaar zijn.  

€ 1 - 5 mln.  Envelop € 500 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

 

Hoog 

B4 Realiseer dat ontvangsten uit geldleningen niet als middelen worden 

aangemerkt tenzij zij vanuit een oogpunt van bijstandsverlening 

onaanvaardbaar zijn.  

€ 1 - 5 mln.  Envelop € 500 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

 

Hoog 

B7 Haal belemmeringen weg voor het bieden van mantelzorg vanuit de bijstand 

(opties a t/m d) 

 

Optie a t/m c bij elkaar:  

€1 – 10 mln.  

 

Optie d: max. € 70 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

 

Hoog 

D3 Automatisch verrekenen van inkomsten mogelijk maken 

 

€ 1 – 5 mln.  Envelop € 500 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

Hoog 

D7 Bijstand met terugwerkende kracht. 

 

€ 5 - 30 mln. 
 
 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 Hoog  

G1 Maak het mogelijk dat de bijstand in individuele gevallen wordt afgestemd 

op ondersteuning in het kader van de Wmo, Jeugdwet of de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening. 

€ 1 – 5 mln.  
 
 

 Envelop € 500 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

 

Hoog 

G4 Bijstand niet volledig stopzetten bij kortdurende detentie. 

 

€ 1 - 5 mln.  

 

 Envelop € 500 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

Hoog  

B5 - 6 Saldeer verwervingskosten. € 1 - 5 mln. 
 

 Envelop € 500 mln. Gemiddeld 
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   Voorjaarsbesluitvorming 2023 

D5 Verkort maximale verrekentermijn van 6 naar 2 maanden -> 4 ipv 2 

maanden? 

€ 10 – 50 mln.  

 

 Envelop € 500 mln.  

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

Gemiddeld 

A1 Vereenvoudig de wijze waarop vermogen in aanmerking wordt genomen 
 

 € 0,1 - 5 mln. structureel 
 
 

 Envelop € 500 mln. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 

Laag 

In totaal 15 beleidsopties in lijst 2. 
Inschatting financiële impact telt op tot maximaal totaal: 
 
 

 
€ 272 mln. 

  

- Twee opties (D1 en D2) lopen nu mee in envelop voor € 40 mln. 
- Voor 13 opties is nog geen dekking gevonden 

 
Inschatting financiële impact bij deze 13 beleidsopties op telt op tot 
maximaal totaal: 
 

 
 
 
 
€ 230 mln. 

  

Dure beleidsopties binnen deze lijst: 
- D5: € 10 – 50 mln. 
- B7, alleen d: tot € 70 mln. 

Zonder deze beleidsopties, telt de lijst van de resterende 12 beleidsopties 
op tot maximaal: 
Zonder D7 en A6 tellen de resterende 10 op tot maximaal: 
 
Dit is een grove schatting van de maximale budgettaire gevolgen, raming zal 
waarschijnlijk lager uitpakken. Al is het ook mogelijk dat de kosten hoger 
uitvallen na nader onderzoek. 

 
 
 
 
€ 110 mln. 
€ 55 mln. 

  

 

 

    

LIJST 3: Geen wetgeving, nog geen dekking aanwezig 
 

Nr. Beleidsoptie Schatting financiële impact 

 

Classificatie 

 

Appreciatie prioriteit 

G6 Investeer in vakmanschap.  

 

 

 

Keuze: 

 € 1 mln. per jaar 2023-2028. 

Dan inzet op enkele 

congressen, handreikingen etc. 

 € 50-100 mln. Breder 

landelijk programma met 

trainingen voor alle 

uitvoeringslagen. 

 Voorjaarsbesluitvorming 2023 Hoog 

 

G7 Zet in op communicatie richting en contact met de burger. Gezamenlijke inzet met G6  Voorjaarsbesluitvorming 2023 Hoog 
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G8 Bevorder responsiviteit van de (lokale) overheid. 

 

Gezamenlijke inzet met G6  Voorjaarsbesluitvorming 2023 Hoog  

  

 

   

LIJST 4: Loopt mee in ander traject, geen dekking nodig in dit beleidsplan 
 

Nr. Beleidsoptie Schatting financiële impact 

 

Classificatie Appreciatie prioriteit 

A7 Verhoog de aan kwijtschelding lokale belastingen verbonden 

vermogensnormen en creëer een grondslag voor gegevensuitwisseling.  

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

Gemiddeld  

F1 Terugvorderingsplicht bij overtreding inlichtingenplicht aanpassen naar 
‘terugvorderen, tenzij dit tot onredelijke situaties leidt’. 

n.v.t.  n.v.t. Hoog 

F2 Meer ruimte voor individuele afwegingen door middel van waarschuwingen. n.v.t.  n.v.t. Hoog 

F3 Debiteurenbeleid n.v.t.  n.v.t. Gemiddeld 

F4 Begrenzing hoe ver terug kan worden gegaan bij herziening/intrekking n.v.t.  n.v.t. Gemiddeld 

 


