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• Kies 1 zin 

• Herschrijf die naar taalniveau B1 
 

 

1. Heeft u als u gaat samenwonen of trouwen geen behoefte meer aan bijstand omdat uw nieuwe 

partner een inkomen heeft, dan kan de gemeente de bijstand beëindigen. 

 

• Gaat u samenwonen of trouwen met een partner die een inkomen heeft? 

• En heeft u dan geen bijstand meer nodig?  

• Dan stopt de gemeente waarschijnlijk uw uitkering. 

 

 

2. Als de reguliere norm op personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd van 

toepassing is dan kan het college de norm verlagen op grond van de woonsituatie of wegens de 

recente beëindiging van deelname aan onderwijs of beroepsopleiding. 

 

• Geldt het standaard uitkeringsbedrag? 

• Dus dat voor personen tussen 21 en 66 jaar? 

• Dan verlaagt de gemeente dat bedrag soms nog.  

• Bijvoorbeeld omdat uw cliënt weinig woonkosten heeft. 

• Of omdat uw cliënt net met zijn opleiding gestopt is. 

 

 

3. Het college verlaagt de bijstand of de individuele inkomenstoeslag indien de belanghebbende naar 

het oordeel van het college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de 

voorziening in het bestaan.” 

 

• U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw leven. 

• Dat staat in de wet. 

• Vindt de gemeente dat u laat zien dat u dat niet genoeg beseft? 

• Dan verlaagt zij uw uitkering of individuele inkomenstoeslag. 

 

 

4. Het niet delen van de kosten in een meerpersoonshuishouden waarop de kostendelersnorm van 

toepassing is komt voor rekening van de bijstandontvangers. 

 

• Krijgt uw cliënt de kostendelersnorm? 

• Maar betaalt zij haar huishouden niet samen met haar huisgenoten? 

• Dat mag zij natuurlijk zelf weten. 

• Maar zij krijgt geen hogere uitkering. 
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• Bekijk de tekst hieronder. 

• Markeer de juridische termen die je hier moet gebruiken om een rechtszaak 

hierover te kunnen winnen.  

• Welke van deze woorden zijn te ingewikkeld voor de lezers van Antwoord op? 

• Welke van de gemarkeerde woorden zijn echt nodig waar ze staan? 

 

Verplichting en bevoegdheid artikel 52 Participatiewet  
 

Het college is verplicht een belanghebbende die een aanvraag algemene bijstand heeft gedaan, 

zonder voorafgaand onderzoek, bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een 

renteloze geldlening te verstrekken (artikel 52 lid 1 en 2 Participatiewet). 

 

Deze verplichting geldt echter niet, indien belanghebbende de voor de vaststelling van het recht op 

algemene bijstand van belang zijnde gegevens of de gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of 

onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt of indien belanghebbende anderszins 

onvoldoende medewerking verleent (artikel 52 lid 1 onderdeel a Participatiewet). Deze verplichting 

geldt evenmin indien bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat (artikel 

52 lid 1 onderdeel b Participatiewet). 

 

Vereiste voor een voorschot is dat belanghebbende een aanvraag om algemene bijstand heeft 

gedaan. Alleenstaanden en alleenstaande ouders jonger dan 27 jaar en gehuwden waarvan beide 

echtgenoten jonger dan 27 jaar zijn, kunnen pas vier weken na de melding een aanvraag indienen 

(artikel 41 lid 4 Participatiewet). Om die reden kunnen zij over die eerste vier weken geen voorschot 

ontvangen, tenzij sprake is van een acute noodsituatie (zie Toepassen artikel 16 WWB). 

 

Een uitzondering hierop geldt voor bepaalde categorieën vreemdelingen die jonger zijn dan 27 jaar, 

zoals genoemd in artikel 41 lid 8 Participatiewet. Het betreft hier een met een Nederlander 

gelijkgestelde: 

 

a. die na een verzoek van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen 

op uitnodiging van de Nederlandse regering in Nederland verblijft; of 

b. […] 

 

 

Artikel 52 Participatiewet: Wat moet, wat mag? 

 

De gemeente moet een persoon die algemene bijstand heeft aangevraagd een voorschot geven, als 

renteloze lening. Dit moet zij doen zonder een onderzoek vooraf. (artikel 52 lid 1 en 2 

Participatiewet).  

 

Wanneer geldt deze verplichting niet? 

Geeft deze persoon informatie die de gemeente bij de aanvraag nodig heeft niet of te laat? 

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12501
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12501
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12501
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12501
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12180
http://www.gripopparticipatiewet.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/826
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12180
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12501
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12501


 
 

                                                                                

Of werkt de persoon op een andere manier niet genoeg mee? Dan geldt deze verplichting niet. Zeker 

niet als de persoon hier zelf verantwoordelijk voor is. De verplichting geldt ook niet als duidelijk is dat 

de aanvrager geen recht heeft op bijstand (artikel 52 lid 1 onderdeel b Participatiewet). 

 

Sommigen krijgen het voorschot pas na vier weken 

Een persoon krijgt pas een voorschot van de gemeente als hij de algemene bijstand echt heeft 

aangevraagd. Sommigen kunnen pas vier weken na hun melding de bijstand echt aanvragen. Zij 

krijgen het voorschot daarom ook pas na vier weken. Het gaat om: 

- Alleenstaanden 

- Alleenstaande ouders jonger dan 27 jaar 

- Gehuwden waarvan beide partners jonger zijn dan 27 jaar 

 (artikel 41 lid 4 Participatiewet) 

 

Dit geldt niet bij een noodsituatie (zie Toepassen artikel 16 WWB).  

Dit geldt ook niet voor sommige vreemdelingen die jonger zijn dan 27 jaar (zie artikel 41 lid 8 

Participatiewet). Dan gaat het om vreemdelingen met dezelfde rechten als Nederlanders: 

 

a. Iemand die door de Nederlandse regering is uitgenodigd om in Nederland te wonen. 

Bijvoorbeeld omdat de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen dat 

heeft gevraagd. 

b. […] 

 

 

 

  

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12501
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12180
http://www.gripopparticipatiewet.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/826
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• Markeer de deur-in-huis van de zinnen. 

En herschrijf zo dat je met de deur-in-huis begint.  

• Markeer de deur-in-huis van de alinea’s.  

En bepaal hoe de rest van de zinnenvolgorde dan verandert. 

 

Alinea 1: 

Bij personen van 27 jaar en ouder (dan wel gehuwden waarvan één van beide echtgenoten 27 jaar of 

ouder is), kan tevens een afspraak worden gemaakt voor een gesprek waarin de aanvraag in 

ontvangst wordt genomen (de uitkeringsintake). Voor hen geldt dat als zij een bijstandsaanvraag 

willen indienen, zij daartoe ook daadwerkelijk in de gelegenheid moeten worden gesteld. Dat betekent 

dat aan belanghebbende op de datum van eerste melding een aanvraagformulier moet worden 

uitgereikt en met hem - onvoorwaardelijk - een afspraak moet worden gemaakt voor een gesprek 

over zijn bijstandsaanvraag. 

 

• De gemeente moet iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt altijd een 

aanvraagformulier geven. 

• Daarbij maakt de gemeente ook een afspraak voor een gesprek over de aanvraag. 

• Zonder verdere vragen te stellen. 

• Iedereen die een bijstandsuitkering wil aanvragen moet namelijk die gelegenheid geven. 

• Dat geldt voor iemand van 27 jaar of ouder. 

• Of voor iemand van wie de partner 27 jaar of ouder is. 

 

OF: 

• Wilt u een uitkering aanvragen? 

• Dan krijgt u altijd een aanvraagformulier van de gemeente. 

• U krijgt dan ook een afspraak voor een gesprek over uw aanvraag. 

• Zonder dat de gemeente u verdere vragen stelt. 

• De gemeente moet u namelijk altijd gelegenheid geven een uitkering aan te vragen. 

• Dit geldt als u 27 jaar of ouder bent. 

• Of als uw partner 27 jaar of ouder is. 

 

Alinea 2: 

Personen met een Wsw-indicatie 

Voor personen die geïndiceerd zijn als bedoeld in de Wsw of die een geldende Wsw-indicatie hebben 

en ten aanzien van wie het UWV heeft geadviseerd dat deze persoon in staat is tot begeleid werken in 

het kader van de Wsw, geldt dat het UWV zonder nader onderzoek een negatief advies beschut werk 

aan het college verstrekt (artikel 3 lid 3 onderdeel a Besluit advisering beschut werk). Dit betekent dat 

het UWV het college adviseert om vast te stellen dat de persoon niet behoort tot de doelgroep 

beschut werk. Van deze personen is in het kader van een Wsw-beoordeling namelijk al vastgesteld dat 

ze bij een reguliere werkgever kunnen werken (zie p. 5 - 6 van Stb. 2017, 59). 

 

• Wanneer krijgt u geen beschut werk van de gemeente? 

• Heeft u een WSW-indicatie?  

• Maar heeft het UWV bepaald dat u begeleid werken volgens de WSW wel aankunt?  

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/toon/inhoudsopgave/4503
http://docs.schulinck.nl/dboXOIxQCTE


 
 

                                                                                

• Dan krijgt u geen beschut werk van de gemeente. 

• U kunt dan namelijk bij een gewone werkgever werken. 

• Hierr is geen onderzoek voor nodig. 

OF: 

• Wanneer krijgt iemand geen beschut werk van de gemeente? 

• Heeft iemand een WSW-indicatie? 

• Maar kan hij/zij volgens het UWV wel begeleid werken volgens de WSW aan? 

• Dan hoeft de gemeente hem/haar geen beschut werk te geven. 

• Hij/zij kan dan namelijk bij een gewone werkgever werken. 

• Daar is geen verder onderzoek voor nodig. 

• Dit staat in artikel 3 lid 3 onderdeel a Besluit advisering beschut werk.  

• En op p. 5 - 6 van Stb. 2017, 59 

 

 

Zin 1: 

1. De gemeente heeft gelet op het individuele karakter van de individuele inkomenstoeslag niet de 

mogelijkheid om bepaalde groepen uit te sluiten van individuele inkomenstoeslag. 

 

• De gemeente kan geen groepen uitsluiten van individuele inkomenstoeslag.  

• Zij moet de toeslag namelijk individueel bepalen.  

 

Zin 2: 

2. Een van de voorwaarden waaraan een belanghebbende moet voldoen om in aanmerking te 

komen voor individuele inkomenstoeslag is het hebben van een inkomen dat langdurig laag is. 

 

• Voor recht op individuele inkomenstoeslag moet u al lange tijd een laag inkomen hebben. 

  

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/toon/inhoudsopgave/4503
http://docs.schulinck.nl/dboXOIxQCTE
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• Bekijk de tekst hieronder.  

• Wat kun je veranderen om het je lezer zo gemakkelijk mogelijk te maken? 

a. inhoud aanpassen: tenminste vijf wetten schrappen 

b. punten zetten 

c. herschrijven naar: ”meerdere wetten.” En dan verwijzen naar de 

toelichting waar alle wetten staan. 

d. opsommen met bullets 

 

• Herschrijf de tekst niet, maar geef de veranderingen erin aan. 

• Bespreek ze met je buur. 

 

 

“Het college biedt de voorziening beschut werk aan aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze 

alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie heeft en deze persoon een uitkering ontvangt op grond van de Werkloosheidswet, 

de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 

zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, of de 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, of recht heeft op arbeidsondersteuning als bedoeld 

in artikel 2:15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.” 

 

 

 

Opsomming met bullets: 

 

 

 

“Wanneer krijgt u beschut werk van de gemeente?  

• Als u alleen maar in een aangepaste omgeving kunt werken. Hoe de gemeente dat bepaalt staat 

in artikel 7 lid 1 onderdeel a Participatiewet. 

 

• Of als u een uitkeringen heeft volgens: 

o de Werkloosheidswet  

o of de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen 

o … 

o … 

 

• Of als u recht heeft op hulp bij uw werk. De regels daarvoor staan in artikel 2:15 van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten?  
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• Bekijk onderstaande tekst. 

• Herschrijf de tekst niet, maar verdeel hem in alinea’s.  

• Verplaats de deur-in-huis naar boven.  

• Bedenk voor de eerste alinea (dus voor de deur in huis) een kop die je lezer echt 

helpt. 

 

Geen opschorting bij tijdelijk verblijf in inrichting  

Wanneer men artikel 17 lid 1 Participatiewet en artikel 40 lid 2 tot en met 5 Participatiewet in 

onderlinge samenhang beziet dan kan hieruit worden afgeleid dat een bijstandsgerechtigde zijn 

feitelijke woonplaats moet laten registreren in de BRP. Dit kan problemen opleveren ten aanzien van 

personen die tijdelijk in een inrichting verblijven en daarnaast over een woning beschikken. Hun 

feitelijke woonadres is dat van de inrichting, maar in de BRP staan zij ingeschreven op het adres van 

hun woning. Formeel zou het college in zo'n geval de betaling van de bijstand moeten opschorten en 

de belanghebbende moeten verzoeken om binnen een te stellen termijn de BRP-adresgegevens aan te 

laten passen (artikel 40 lid 2 en 4 Participatiewet). In de praktijk kan dit in een aantal gevallen gelet 

op het tijdelijke karakter van de opname in de inrichting ongewenst zijn. Deur-in-huis: De redactie 

van Grip op beveelt daarom aan om bij verblijf in een inrichting de belanghebbende pas te verplichten 

om zijn BRP-inschrijving te laten aanpassen op het moment dat hij hiertoe verplicht is op grond van 

de Wet BRP of als uit de domiciliebepalingen van de Participatiewet volgt dat zijn woonplaats in die 

van de inrichting gewijzigd is. De juridische grondslag voor dit uitstel van de toepassing van artikel 40 

lid 2 en 4 Participatiewet is artikel 40 lid 3 Participatiewet. Op grond hiervan kan het college 

opschorting achterwege laten indien de belanghebbende van de afwijking redelijkerwijs geen verwijt 

kan worden gemaakt. 

 

 

 

In alinea’s 

Uitkering niet voorlopig stopzetten bij opname inrichting 

 

Laat uw klant niet meteen zijn BRP-adres veranderen 

Wordt uw klant in een inrichting opgenomen? En heeft hij ook nog een woning? Dan klopt zijn 

woonadres niet met zijn BRP-adres. Wij raden u aan om uw klant dan toch niet meteen zijn BRP-adres 

te laten veranderen. En om zijn uitkering voorlopig te laten doorlopen. 

 

Maar kan dat wel volgens de wet? 

Ja, want het is niet de schuld (verwijtbaarheid) van uw klant dat zijn adres niet klopt. En dan hoeft u 

zijn uitkering niet voorlopig stop te zetten. Dat staat in artikel 40 lid 3 Participatiewet. 

 

Waarom zou uw klant zijn BRP-adres moeten veranderen? 

Klopt het adres van uw klant in de BRP niet met zijn woonadres? Dan stopt de gemeente normaal 

gesproken zijn uitkering voorlopig. Tot het BRP-adres weer klopt. Wil uw klant zijn uitkering houden? 

Dan moet hij de inrichting als zijn adres laten inschrijven in de BRP. Want dat is zijn woonadres als hij 

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12462
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637


 
 

                                                                                

is opgenomen. Dit staat in artikel 17 lid 1 Participatiewet en artikel 40 lid 2 tot en met 5 

Participatiewet.  

 

Waarom is dit een probleem voor uw klant? 

Als uw klant ook nog een woning heeft is dit niet praktisch. Want zo’n opname is meestal tijdelijk. Hij 

moet zijn woning dus houden. Gelukkig kunt u de uitkering dan toch door laten lopen. Want u kunt de 

toepassing van artikel 40 lid 2 en 4 Participatiewet uitstellen. 

 

Wanneer moet uw klant zijn BRP-adres wel veranderen? 

Dat hoeft pas als dat volgens de Wet BRP moet. Of als de inrichting zijn woonplaats geworden is 

volgens de adresregels van de Participatiewet (domiciliebepalingen).  

 

  

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12462
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
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• Maak deze passieve zinnen actief. 

 

 

 

1. Bij de berekening van de bedragen is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. 

 

• Deze bedragen gelden voor een hele bijstandsuitkering. 

 

 

 

2. Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep beschut werk behoort, wordt er door de 

gemeente voor gezorgd dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte 

omstandigheden aan de slag gaat. 

 

• Blijkt dat iemand bij de doelgroep beschut werk hoort? 

• Dan zorgt de gemeente dat hij beschut werk krijgt. 

 

 

 

3. Hierdoor kunnen problemen worden voorkomen bij controle achteraf. 

 

• Daarmee voorkomt u problemen bij controle achteraf. 

 

 

 

4. Het feit dat de schadevergoeding door een rechter is toegewezen betekent niet automatisch dat 

de schadevergoeding niet in mindering wordt gebracht op uw bijstandsuitkering. 

 

• De gemeente trekt de schadevergoeding misschien van uw uitkering af. 

• Ook al krijgt u die van de rechter. 
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• De zin hieronder bestaat uit 64 woorden. Voor B1 mag een zin maximaal 16 

woorden hebben.  

• In hoeveel delen kun je deze zin opknippen?  

• Markeer ze. 

 

 

Voor personen die geïndiceerd zijn als bedoeld in de Wsw of die een geldende Wsw-indicatie hebben 

en ten aanzien van wie het UWV heeft geadviseerd dat deze niet in staat is tot begeleid werken in het 

kader van de Wsw, geldt dat het UWV zonder nader onderzoek een positief advies beschut werk aan 

het college verstrekt (artikel 3 lid 4 Besluit advisering beschut werk). 

 

 

Voor personen die geïndiceerd zijn als bedoeld in de Wsw of die een geldende Wsw-indicatie hebben 

en ten aanzien van wie het UWV heeft geadviseerd dat deze niet in staat is tot begeleid werken in het 

kader van de Wsw, geldt dat het UWV zonder nader onderzoek een positief advies beschut werk aan 

het college verstrekt (artikel 3 lid 4 Besluit advisering beschut werk). 

(zes gedachten, 64 woorden) 

 

Heeft het UWV bepaald dat u niet begeleid kunt werken? En heeft u een Wsw-indicatie? Dan moet de 

gemeente u beschut werk aanbieden. Dat adviseert het UWV aan de gemeente. Er is geen onderzoek 

nodig. Dit baseren we op artikel 3, lid 4 van het Besluit advisering beschut werk. 
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• Herschrijf deze zin op een apart blaadje.  

• Zet je naam erboven en lever ‘m bij ons in. 

• De beste herschrijving wint *iets*!  ☺ 

 

“Belanghebbende dient het college op grond van artikel 41 lid 10 Participatiewet te machtigen om 

onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar 

andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel voortzetting van bijstand.” 

 

 

• U moet in een brief toestemming geven aan de gemeente voor een onderzoek. 

• De gemeente onderzoekt dan of u (nog) recht heeft op een uitkering.  

• En op hoeveel precies. 

• In het onderzoek controleert de gemeente of u alle informatie heeft gegeven. 

• En of die informatie ook klopt.  

• Dit staat in artikel 41 lid 10 Participatiewet. 

 

 

  

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12180
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12180
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• Herschrijf deze zinnen naar taalniveau B1. 

 
1. Als een medebewoner niet kan worden aangemerkt als een kostendelende medebewoner, heeft 

dit tot gevolg dat de medebewoner niet meetelt bij de berekening van de kostendelersnorm van 

een belanghebbende. 

 

• Heeft u een huisgenoot waarmee u de kosten van uw huishouden niet kunt delen?  

• Dan telt die huisgenoot niet mee voor uw kostendelersnorm. 

• De kostendelersnorm is het uitkeringsbedrag dat u krijgt als u uw kosten met huisgenoten 

kunt delen. 

 

2. Als er wel nog een of meer andere kostendelende medebewoners het hoofdverblijf in de woning 

hebben is de kostendelersnorm in dat geval wél van toepassing omdat belanghebbende zijn 

woning deelt met een of meer andere kostendelende medebewoners. 

 

• Heeft u nog meer huisgenoten?   

• En kunt u met hen volgens de bijstand wel de kosten van uw huishouden delen?  

• Dan tellen zij wel mee voor uw kostendelersnorm.  

 

3. De arbeid die wordt aangeboden hoeft niet beperkt te blijven tot die arbeid die gangbaar is voor 

de betrokken persoon, omdat bijvoorbeeld het aangeboden werk aansluit op de door hem 

genoten opleidingen of hij bijvoorbeeld die arbeid in het verleden heeft verricht en daarmee 

wellicht meer affiniteit heeft dan met de aangeboden arbeid. 

 

• U moet al het werk aannemen dat u aangeboden krijgt. 

• Ook werk waar u niet voor bent opgeleid. 

• Of wat niet lijkt op uw vroegere werk. 

 

4. De Participatiewet heeft ten doel te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan, wanneer 

de normale bestaansvoorzieningen niet of ontoereikend functioneren. Dit laatste is het geval 

wanneer iemand zelf geen (of onvoldoende) bestaansmiddelen heeft (inkomen en vermogen, 

zie Middelentoets) en geen beroep op andere voorzieningen dan de Participatiewet kan doen om 

hier in te voorzien (bedoeld worden voorliggende voorzieningen, zie Voorliggende 

voorzieningen).” 

  

• De Participatiewet is er voor de belangrijkste kosten om te kunnen bestaan.  

• Maar alleen als u niet op een normale manier (genoeg) geld kunt krijgen.  

• Bijvoorbeeld doordat u niet genoeg verdient en niet genoeg vermogen heeft 

(zie Middelentoets). 

• Én als er geen andere uitkering is waarvan u geld kunt krijgen (zie Voorliggende 

voorzieningen. 

http://www.gripopparticipatiewet.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/57
http://www.gripopparticipatiewet.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/106
http://www.gripopparticipatiewet.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/106
http://www.gripopparticipatiewet.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/57
http://www.gripopparticipatiewet.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/106
http://www.gripopparticipatiewet.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/106

