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Van Wet werk en bijstand naar 
Participatiewet 
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 Wat gaat er veranderen in 2015? 

Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Niet alleen 
de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en ook in 2015
bijstand wil ontvangen, kan te maken krijgen met deze wijzigingen. Voor mensen die
vanaf 1 januari 2015 een bijstanduitkering aanvragen geldt de nieuwe Participatiewet.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
In de Participatiewet wijzigen per 1 januari 2015 benamingen, maatregelen en 
voorzieningen. De belangrijkste hebben we per onderwerp voor u op een rijtje gezet:
• De kostendelersnorm
• Uitkering voor alleenstaande ouders
• De individuele inkomenstoeslag
• Strengere maatregelen
• De tegenprestatie

De kostendelersnorm
Als u een woning deelt met meer volwassenen, dan wordt uw bijstandsuitkering
hierop aangepast omdat u uw woonlasten kunt delen.
Hoe meer personen van 21 jaar of ouder bij u wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering.
We noemen dit de kostendelersnorm. Als de kostendelersnorm vanaf 1 januari 2015
voor u van toepassing is, betekent dit het volgende:
• U wordt voor 1 juli 2015 uitgenodigd voor een gesprek;
• Tot 1 juli 2015 verandert er niets in de hoogte van uw uitkering;
• Na 1 juli 2015 is mogelijk een verlaging op uw bijstandsuitkering van toepassing.

Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u via
www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/werk-en-inkomen/wwb/
gemeentelijke-taken.html.

Uitkering voor alleenstaande ouders
De uitkering voor een alleenstaande ouder is per 1 januari 2015 gelijk aan de uitkering
voor een alleenstaande. Als alleenstaande ouder kan u wel in aanmerking komen voor
een hoger kindgebonden budget via de Belastingdienst.
Deze verhoging heet alleenstaandeouderkop.

De hoogte van deze aanvulling wordt onder andere bepaald door het aantal
inwonende kinderen en hun leeftijd. Krijgt u nog geen kindgebonden budget?
Op www.toeslagen.nl kunt u opzoeken of u recht heeft op dit budget en het
meteen ook aanvragen.

Meer informatie over de uitkering voor alleenstaande ouders en het
kindgebonden budget vindt u via www.rijksoverheid.nl/kindregelingen.

De individuele inkomenstoeslag
De langdurigheidtoeslag wijzigt per 1 januari 2015 in de individuele inkomens-
toeslag. Dit is ook een vergoeding die de gemeente u een keer per jaar kan 
geven als u langere tijd een laag inkomen heeft.

Het verschil met de langdurigheidtoeslag is dat u niet alleen aan de huidige
voorwaarden moet voldoen, maar dat u ook moet aantonen dat u probeert
uw inkomen te verbeteren. De gemeente gaat vervolgens beoordelen of u ook 
echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. 
U vindt de voorwaarden van de langdurigheidtoeslag op
www.rechtopbijstand.nl/inhoud/pid/970.

Strengere maatregelen
Wie een bijstandsuitkering ontvangt, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen.
Dit houdt in dat u zelf zoveel mogelijk moet doen om weer aan het werk te
komen of actief mee te doen in de samenleving. In de Participatiewet zijn deze 
arbeidsverplichtingen uitgebreider beschreven. Als u niet meewerkt aan 
deze verplichtingen gelden er per 1 januari 2015 strengere maatregelen.

De tegenprestatie
U ontvangt een uitkering van de gemeente. Nieuw in de Participatiewet is dat 
de gemeente u mag vragen daarvoor een tegenprestatie te leveren. Die tegen-
prestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. 

Meer weten?
Meer informatie over de invoering van de Participatiewet vindt u via:
www.samenvoordeklant.nl
www.rijksoverheid.nl
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