
Versie per 1 januari 2005  

450 PREMIES  

1) ALGEMEEN  

Per 1 januari 1995 is het gemeentelijk uitstroombeleid in werking getreden. Het geformuleerde 
uitstroombeleid had betrekking op een viertal terreinen: 

een premie op nevenverdiensten, de deeltijdpremie; 
een premie op scholing, de scholingspremie; 
de mogelijkheid tot het deelnemen aan bijzondere projecten die de uitstroom van bijstandscliënten 
naar een betaalde baan kunnen bevorderen; 
een premie bij het aanvaarden van betaalde arbeid. 

  

2) WIJZIGING PER 1 JANUARI 2004  

Vervallen deeltijdpremie 
Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2004 is een herbeoordeling van het 
gemeentelijk beleid noodzakelijk geworden. De WWB geeft uitsluitend de mogelijkheid om eenmalige 
premies, die worden toegekend aan bijstandsgerechtigden in het kader van een voorziening gericht op 
arbeidsinschakeling, vrij te laten tot een bedrag van ten hoogste € 1976,00 per kalenderjaar (nivo 2005). Dit 
houdt in dat periodieke premies, zoals de deeltijdpremie, voor bijstandsgerechtigden sedert 1 januari 2004 
niet langer konden worden toegestaan. 

In de Invoeringswet WWB is een afbouwregeling opgenomen voor de inkomstenvrijlating voor diegenen die 
op de peildatum (31 december 2003) aanspraak konden maken op een vrijlating, waardoor deze vrijlating 
per 1 januari 2005 geheel is komen te vervallen. Voor de deeltijdpremie is door de gemeente Krimpen aan 
den IJssel een identieke afbouwregeling vastgesteld. Deze "deeltijdpremie" (in feite bijzondere bijstand) is 
dus eveneens per 1 januari 2005 geheel komen te vervallen. 

3) WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2005  

Vervallen overige premies 
De overige premies zijn in 2004, in afwachting van de voor de WWB op te stellen verordeningen, voorlopig 
gehandhaafd. In 2004 heeft in de Gemeente Krimpen aan den Ijssel een discussie plaatsgevonden 
aangaande de in te zetten reïntegratie-instrumenten. Ten aanzien van het verstrekken van premies werd 
geconcludeerd dat dit geen toegevoegde waarde heeft. Het vormt geen prikkel om een opleiding met succes 
af te ronden of zich extra in te spannen om de kansen op arbeidsinschakeling te vergroten. De door het Rijk 
toegekende budgetten voor reïntegratie zijn beperkt en zullen vooral worden ingezet op activiteiten, die 
direct resultaat opleveren in de zin van snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het verstrekken van premies 
hoort daar niet bij. 

Met het van kracht worden per 1 januari 2005 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand zijn ook 
de overige premies komen te vervallen. 
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