
Welke wetgeving is van toepassing op de vangnetuitkering over 2017?

Weblinks
Art. Lid/sub Art. Lid/sub Art. Lid/sub

ALGEMEEN 73 1 Toetsingscommissie vangnet Pw 

adviseert minister

9 1 Toetsingscommissie vangnet Pw: samenstelling e.d.
Artikel 73 Participatiewet

2 Delegatiebepaling m.b.t. 

toetsingscommissie

2 Taak toetsingscommissie
§ 3 Besluit Participatiewet (art. 9)

2016-2017 74 1-2 Juridische grondslag 

vangnetuitkeringen

1 L Begrip in aanmerking komende netto lasten 5 3 Betaling
Artikel 74 Participatiewet

3 Verzoek indienen bij 

Toetsingscommissie vangnet Pw

15 1 + 2 Aanvraagtermijn + gebruik 

vastgesteld modelformulier Artikel 1 Besluit Participatiewet

4 Mogelijkheid voor voorwaarden 

aan vangnetuitkering

10 1 sub a Aanvraag college via vastgesteld modelformulier 3, 4, 5 Adviestermijn toetsingscommissie
Artikel 10 Besluit Participatiewet

5 Vermindering, intrekking of 

weigering vangnetuitkering

1 sub b Voldoen aan inhoudelijke en vormvoorschriften 6 Verstrekking informatie over 

genomen maatregelen (**)
6-7 Delegatiebepalingen 1 sub c Financiele eisen peiljaar en referteperiode vanaf VU 2017

75 sub c Delegatiebepaling m.b.t. 

uitbetaling uitkering

1 sub d Verklaring college en instemming raad vanaf VU 2017 Bijlage II Modelverzoek (*)
Artikel 75 Participatiewet

2 Aanvullende verklaring college bij eerdere toekenning VU Bijlage III Verstrekking informatie (**)

3 Berekening hoogte uitkering vanaf VU 2017

4 Gevolgen toepassing artikel 7 Besluit Pw

5 Informatie m.b.t. in aanmerking komende lasten wordt niet 

meegewogen indien ontvangen na 15 augustus, tenzij verstrekking na 

die datum op verzoek plaatsvindt

6 Afwijzing bij aanwijzing

10a 1 sub b Overgangsrecht m.b.t. afwijkende referteperiode VU over 2017

Wijzigingen 

per  1/1/18

10 1 sub d 

en 2

Voorgestelde wijziging betekent dat ' in het uitkeringsjaar' vervalt, 

waardoor gemeenten meer tijd hebben om maatregelen te treffen 

(vanaf  kalenderjaar waarop  verzoek betrekking heeft tot  indienen van  

verzoek VU).
1 sub e Voorgestelde wijziging betekent toevoeging van sub e, luidendde: "de 

verklaring van het college een toelichting omvat zoals gevraagd in het 

modelaanvraagformulier".

76

6
Een verzoek tot een vangnetuitkering wordt afgewezen over het 

kalenderjaar waarin de aanwijzing is gegeven en over het kalenderjaar 

voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanwijzing is gegeven. Artikel 76 Participatiewet

10a Voorgestelde wijziging betekent dat het nemen van externe 

maatregelen (Artikel 10, lid twee) geen eis is voor een vangnetuitkering 

over 2016.

(*) Model voor 2017 staat op www.toetsingscommissievp.nl

(**) Moet inhoudelijk nog nader worden uitgewerkt

PARTICIPATIEWET BESLUIT PARTICIPATIEWET REGELING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=7&paragraaf=7.1&artikel=73&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020183&paragraaf=3&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=7&paragraaf=7.1&artikel=74&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020183&paragraaf=1&artikel=1&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020183&paragraaf=3&artikel=10&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=7&paragraaf=7.1&artikel=75&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=7&paragraaf=7.2&artikel=76&z=2017-07-01&g=2017-07-01

