
Bijlage 5. Wijzigingen Individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Groningen 2020 

 

 

De belangrijkste wijzigingen van het voorstel ten opzichte van de oude regeling  in schema: 

wijziging motivering 

Norm exclusief vakantiegeld i.p.v. inclusief  Voor de klant is het duidelijker hij of zij 
kan direct zien of voldaan wordt aan het 
inkomenscriterium. 

 Voor de uitvoering efficiënter omdat het 
inkomen niet  omgerekend hoeft te 
worden naar inclusief vakantiegeld.  

 Er zijn ook inkomsten inclusief 
vakantietoeslag. In dat geval wordt het 
inkomen vergeleken met de norm 
inclusief vakantiegeld.  

Geringe overschrijding van inkomen of vermogen 
leidt niet meer afwijzing maar tot een lagere 
inkomenstoeslag.  
Als sprake was van een geringe overschrijding 
van bijvoorbeeld een incidentele verdienste van 
100 euro bestond gedurende 3 jaar geen recht 
op inkomenstoeslag. Dit stond in geen 
verhouding want hierdoor liep bijvoorbeeld 
gehuwde klanten snel zo’n 1.500 euro mis. In de 
voorgestelde regeling wordt de verdiende 100 
euro eenmalig gekort op de inkomenstoeslag 
waardoor nog  400 euro resteert en in de 
volgende jaren weer het volledig bedrag van 
ruim 500 euro ontvangen kan worden. 

 Dit komt tegemoet aan het 
rechtsvaardigheidsgevoel van klant én 
organisatie. 

 De oude regeling werkte uitstroom 
belemmerend. Dit is er in het voorstel 
uitgehaald. 

 Financieel voordeel voor de klant.  

In de oude regeling hadden studenten uitzicht 
op inkomensverbetering en kwamen hierdoor 
niet in aanmerking voor de inkomenstoeslag. 
In het voorstel is dit genuanceerd. Studenten 
die in aanmerking komen voor de individuele 
studietoeslag (art. 36b PW) zijn niet in staat om 
het minimumloon te verdienen. 

 Voor deze groep studenten bestaat recht 
op inkomenstoeslag omdat zij niet in 
staat zijn om het minimumloon te 
verdienen. Vanzelfsprekend moet wel 
aan de overige voorwaarden zijn 
voldaan.  

In de praktijk werd dit al zo uitgevoerd maar nu 
wordt geformaliseerd dat een geringe 
overschrijding van het inkomenscriteria 
betekent dat aan de criteria voldaan wordt 
indien de inkomensregeling beoogt het minimum 
te garanderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een 
uitkering op grond van de Toeslagenwet 

 Het komt voor dat het bruto inkomen 
wel het minimum is, maar het netto 
bedrag iets boven het netto minimum 
uitkomt. Belanghebbende wordt geacht 
aan de regeling te voldoen indien het de 
intentie is van de inkomensregeling om 
belanghebbende van een minimaal 
inkomen te voorzien (bijstandsnorm).  
 

Statushouders die nog geen 3 jaar in Nederland 
wonen moeten aantonen dat hun inkomen lager 
is dan het inkomenscriterium. In de praktijk 
gingen we er al vanuit dat dit lager was dan de 
norm. In het voorstel wordt de bestaande 
praktijk geformaliseerd.  

 Statushouders zijn niet in staat om aan 
te tonen dat hun inkomen of vermogen  
lager was de norm voorafgaand aan de 
periode in Nederland. Daarom wordt er 
doorgaans vanuit gegaan dat het 
inkomen lager was.  

In een aantal gevallen is geformuleerd dat er in 
ieder geval geen uitzicht is op 
inkomensverbetering. De formulering is iets 

 Het is efficiënt om te formuleren wie in 
ieder geval in aanmerking komt. De 
uitvoering hoeft dan niet te 



gewijzigd ten opzichte van de oude regeling: 

 aanvrager een WAO/WIA/WAJONG 
uitkering op basis van volledige 
arbeidsongeschiktheid ontvangt;  

 aanvrager geen arbeids- noch re-
integratieverplichting heeft op grond 
van artikel 9, vijfde lid PW (duurzaam 
en volledig arbeidsongeschikt als 
bedoeld in artikel 4 WIA); 

 de alleenstaande ouder een ontheffing 
heeft van de arbeidsverplichting op 
grond van artikel 9a PW; 

 aanvrager een tijdelijke ontheffing 
heeft van de arbeidsverplichtingen op 
grond van de wet gedurende gelijk of 
langer dan (nog) 6 maanden; 

 aanvrager meer dan 24 maanden 
aaneensluitend en onmiddellijk 
voorafgaande aan de 
aanvraag/peildatum 
bijstand/IOAW/IOAZ ontving en in de 
afgelopen periode van 12 maanden niet 
(parttime) heeft gewerkt noch een 
opleiding of traject heeft gevolgd met 
uitstroom garantie of een grote kans op 
uitstroom;  

 aanvrager die bijstand/IOAW/IOAZ 
ontvangt ingedeeld is op één van de 
tredes 1, 2, 3 of 4 van de 
Participatieladder. 

 aanvrager die bijstand/IOAW/IOAZ 
ontvangt ingedeeld is op trede 5 zonder 
groeipotentie. 

In alle andere gevallen vindt er een individuele 
beoordeling plaats. 

individualiseren. 

 Voor belanghebbenden is een dergelijke 
formulering duidelijk en dit verhoogt het 
animo om aan te vragen waardoor het 
niet gebruik afneemt.. 

 Het begrip inwonend was voor meerdere uitleg 
vatbaar. De definitie is aangescherpt. Iemand 
die commercieel een kamer huurt en moet 
inrichten wordt niet langer gezien als inwonend.  

 Inwonend is nu gedefinieerd als inwonend bij 
(stief)ouder(s), kostganger, kamer huren van 
iemand die ook in hetzelfde huis woont of in een 
inrichting woont. 

  


