
 
 
 
 
 
 
De Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ zijn ter advisering aan  
de cliëntenraad voorgelegd. 
In de bijeenkomst van 25 oktober 2018 is de regelgeving aan de orde geweest. 
 
 
In de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
(IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is 
in afwijking van de hoofdregel geregeld, dat gedurende een beperkte periode een deel van de inkomsten uit arbeid 
niet met de bijstand of uitkering wordt verrekend, de zogenaamde inkomstenvrijlating.  
 
Er bestaan drie vrijlatingen van inkomsten uit arbeid, t.w. de algemene inkomstenvrijlating, die voor alleenstaande 
ouders met de volledige zorg voor een tot hun last komend kind tot 12 jaar en een inkomstenvrijlating voor 
uitkeringsgerechtigden die medisch urenbeperkt zijn. 
Voor de eerste en tweede vrijlating geldt, dat die naar het oordeel van het college moet bijdragen aan de 
arbeidsinschakeling. Tot op heden is aan het begrip ’moet bijdragen aan de arbeidsinschakeling’ geen nadere 
invulling gegeven en wordt dit thans per individueel geval beoordeeld. 
 
Het doel van de inkomstenvrijlating is de arbeidsparticipatie te bevorderen, omdat iemand die gaat werken dan een 
hoger totaalinkomen heeft en zo gestimuleerd wordt een gehele of gedeeltelijke baan te accepteren. Een vrijlating 
van een deel van inkomsten uit arbeid kan dan een (extra) prikkel vormen om werk te aanvaarden en te behouden. 
 
Als algemeen uitgangspunt voor de toepassing van de inkomstenvrijlating wordt voorgesteld, dat in beginsel alle 
arbeid in deeltijd bijdraagt aan de arbeidsinschakeling, hetgeen naar verwachting zal leiden tot verminderde 
uitkeringsafhankelijkheid op korte termijn met mogelijk uitzicht op volledige uitkeringsonafhankelijkheid in de 
toekomst.  
Met deze beleidsregels geeft het college uitvoering aan de (wettelijke) inkomstenvrijlatingen en wordt aangegeven 
dat de (tijdelijke) vrijlating van inkomsten uit arbeid in alle gevallen bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. Tevens 
dragen de beleidsregels bij aan de rechtsgelijkheid en een vereenvoudiging van het uitkeringsproces. 
 
De cliëntenraad is voor een simpele en uniforme uitvoering van de inkomstenvrijlating middels deze beleidsregels, dit 
komt de rechtsgelijkheid ten goede. 
 
 
Advies: 
De cliëntenraad adviseert over te gaan tot invoering van de voorgestelde beleidsregels. 


