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Ik hou me al zo’n zeventien jaar dagelijks bezig met de bijstand. In die 
periode heb ik heel veel wetswijzigingen voorbij zien komen, massa’s 
uitspraken van rechters bestudeerd, veel artikelen over de bijstand 
gelezen en ook geschreven, cursus gegeven aan gemeenteambtenaren, 
aan advocaten en aan medewerkers van de rechterlijke macht, en heb ik 
enkele boekjes over bijstandsonderwerpen gemaakt. Ook heb ik in die 
periode heel veel juridische vragen over de bijstand beantwoord. Bijvoor-
beeld vragen of bepaalde middelen nu wel of juist niet moeten meetellen 
voor de bijstand. Vragen of mensen wel of niet als samenwonenden 
moeten worden gezien en of bepaalde kosten voor bijzondere bijstand in 
aanmerking kunnen komen. 
 
Voor dit boekje heb ik 50 van die vragen – en de bijbehorende antwoor-
den – gebundeld. Waar nodig heb ik de vragen en antwoorden geactuali-
seerd, zodat ze overeenkomen met de huidige stand van het recht onder 
de Participatiewet.
 
De vragen zijn in de meeste gevallen gesteld door gemeenteambtenaren 
en hebben over het algemeen een ‘verdiepend’ karakter. Basiskennis van 
de Participatiewet wordt daarbij voorondersteld. Maar om dit boekje ook 
geschikt te maken voor geïnteresseerden die nog niet over die basisken-
nis beschikken, is het eerste hoofdstuk geen hoofdstuk met vragen, maar 
een inleidend hoofdstuk waarin de Participatiewet kort wordt uitgelegd. 
Daarbij heb ik me wel beperkt tot de bijstandsverlening zelf. Andere on-
derwerpen uit de Participatiewet, zoals het aanbieden van beschut werk 
of het verstrekken van een loonkostensubsidie aan werkgevers die een 
dienstverband sluiten met iemand met een arbeidsbeperking, behandel 
ik niet in dit werk. 
 
 
Hans Nacinovic
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1.1 Geschiedenis
Geschiedenis

Op 1 januari 1965 werd de Algemene Bijstandswet ingevoerd, die onder 
toenmalig minister van Maatschappelijk Werk Marga Klompé tot stand 
was gekomen. Daarmee was er voor het eerst een wettelijk recht op 
bijstand voor ‘iedere Nederlander hier te lande’ die niet over de benodig-
de middelen beschikte om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te 
voorzien. Dit wettelijk recht was een principiële breuk met het verleden. 
Onder de tot dan toe geldende Armenwet konden ‘behoeftigen’ ook 
ondersteuning krijgen, maar dit was formeel een gunst en geen recht. De 
Algemene Bijstandswet is in 1996 vervangen door de nieuwe Algemene 
bijstandswet, die op zijn beurt in 2004 is vervangen door de Wet werk en 
bijstand. Die wet is op 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. En 
tussendoor zijn de wetten ook nog geregeld gewijzigd. Het uitgangspunt 
dat bijstand een recht is, staat ook nu nog in de wet (art. 11 lid 1 Pw).
 
De Participatiewet kent twee soorten van bijstand: algemene en bijzon-
dere bijstand (art. 5 Pw). Daarnaast zijn in de Participatiewet – en dat 
is wezenlijk anders dan indertijd in de Algemene Bijstandswet – ook de 
grondslagen opgenomen voor het aanbieden van de verschillende re-inte-
gratie-instrumenten.
 

1.2 Gemeentelijke uitvoering
Gemeentelijke uitvoering

De uitvoering van de Participatiewet is (net als bij al zijn voorgangers) 
opgedragen aan de colleges van burgemeester en wethouders van de 
Nederlandse gemeenten. Daarnaast is aan de gemeenteraden op een 
beperkt aantal onderdelen opgedragen om bij verordening nadere regels 
vast te stellen. De feitelijke uitvoering van de wet geschiedt natuurlijk 
niet door de burgemeesters en wethouders zelf, maar door ambtenaren 
die werkzaam zijn bij de gemeentelijke sociale dienst (de specifieke 


