
Veranderingen per 1 januari 

Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand 

(Wwb) de Participatiewet. U ontvangt een 

uitkering vanuit de Participatiewet.  

Deze verandering kan veel voor u betekenen.  

Als de wijzigingen gevolgen hebben voor uw 

persoonlijke situatie, dan ontvangt u een brief  

van de gemeente. In deze folder leest u over de 

belangrijkste wijzigingen. 

Januari 2015

Participatiewet  
De belangrijkste veranderingen op een rij

Let op! Regels zijn veranderd. Als u een uitkering 

ontvangt, moet u er alles aan doen om aan het 

werk te komen. U moet ook meewerken aan de 

afspraken die wij met u maken. Als u niet 

voldoende meewerkt, krijgt u minder of zelfs  

geen uitkering. 

Kijk voor de regels op 

www.utrecht.nl/participatiewet.

Hulp van de gemeente

De gemeente helpt u graag bij het vinden van 

werk. Daarvoor bieden wij onder andere 

werktrainingen en groepsbijeenkomsten aan. 

Tijdens de werktrainingen doet u arbeidsritme op. 

U leert meer over werken en hoe u moet 

solliciteren, zoals een CV schrijven en hoe u kunt 

netwerken. In de groepsbijeenkomsten krijgt u 

hulp bij het solliciteren en kunt u met elkaar 

ervaringen uitwisselen.

www.utrecht.nl/participatiewet

www.utrecht.nl/contactformulier

Vragen?

@



Hoe meer volwassen personen in één huis,  

hoe lager de uitkering per persoon.  

Dit heet de kostendelersnorm.

Wie telt niet mee:

• Jongeren tot 21 jaar.

• Uw partner, als die recht op  

bijstand heeft.

• Kamerhuurders of kostgangers  

die een normale commerciële  

prijs betalen.

• Medebewoners met:

- Studiefinanciering

- Beroepsbegeleiding leerweg

-  Onderwijs schoolgaande kinderen (WTOS)

Woont u met meerdere 
volwassenen in één huis?

70 % 50 % 43,3 % 40%

Dan heeft dat gevolgen  

voor uw uitkering

van het wettelijk minimumloon. 

Kijk voor de bedragen op  

www.utrecht.nl/hoogteuitkering  

Ontving u in 2014 al een uitkering?

De gemeente beoordeelt in de eerste helft 

van 2015 uw persoonlijke situatie. Het kan 

zijn dat uw uitkering lager wordt.  

Als er in uw situatie niets is gewijzigd t.o.v 

2014, gaat de verlaging van de uitkering 

op 1 juli 2015 in.

Wat wordt het bedrag?

De collectieve zorgverzekering blijft 

bestaan. Vanaf 2015 kunt u kiezen uit  

twee aanvullende pakketten. Een 

basisverzekering met een standaard 

pakket of een uitgebreid pakket.  

www.utrecht.nl/zorgverzekering 

De Langdurigheidstoeslag wordt  

de Individuele Inkomenstoeslag.  

Op www.utrecht.nl/inkomenstoeslag 

leest u of u zelf iets moet doen of dat  

wij u bericht sturen.

De Reserveringstoeslag 65+ verdwijnt.  

De gemeente werkt aan een vervangende 

regeling. We verwachten dat die er voor 

april is.

School€xtra (geld voor schoolreisjes en 

andere activiteiten op school) blijft in 2015 

bestaan. www.utrecht.nl/schoolextra

De gratis computer voor uw kind  

blijft in 2015 bestaan. 

www.utrecht.nl/compu4school

Bijzondere bijstand blijft in 2015 bestaan. 

www.utrecht.nl/bijzonderebijstand

De U-pas blijft in 2015 bestaan.  

www.u-pas.nl

Maakt u gebruik van een 
regeling voor mensen  
met een laag inkomen?

Een aantal regelingen 

verandert

65+

U ontvangt vanaf 1 januari dezelfde 

uitkering als een alleenstaande zonder 

kinderen.

van het wettelijk minimumloon.

Het kindgebonden budget van  

de Belastingdienst wordt hoger.

www.toeslagen.nl

Hebt u volgens de Belastingdienst  

een toeslagpartner? Dan gaat voor u  

het kindgebonden budget per 2015  

niet omhoog. Als u in 2014 ook al een 

bijstandsuitkering ontving, gaat de 

verlaging van uw uitkering in op  

1 januari 2016.

Bent u een  
alleenstaande ouder?

Op 1 januari 2015 gaat 

uw uitkering omlaag

was 
90%

wordt
70%

Wilt u meer weten over de hoogte  

van uw uitkering? Kijk dan op  

www.utrecht.nl/hoogteuitkering.
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