Aan:
Betreft:

het Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en
Heuvelrug
reactie beleidsregel Inkomensvrijlating RDWI 2022

Datum:

23 mei 2022

Geacht bestuur,
Ons is verzocht te reageren op de beleidsregel “inkomensvrijlating RDWI 2022”. Wij ontvingen een
drietal documenten:
•
•
•

DB-voorstel;
Beleidsregel Inkomensvrijlating RDWI 2022;
Toelichting Beleidsregel Inkomstenvrijlating RDWI 2022.

Deze nieuwe beleidsregel vervangt de oude beleidsregel uit 2016. De belangrijkste wijziging is dat de
inkomensvrijlating straks ook toegepast kan worden op inkomsten die er bij aanvang bij de uitkering
bestonden. Daarnaast heeft de wijziging ook tot doel de leesbaarheid te bevorderen.
In een eerder stadium (4 januari 2022) heeft de RCR-preadviezen gegeven en deze zijn verwerkt in de
nieuwe beleidsregel. De "gelijkstelling" van uitkeringsgerechtigden die in de periode voorafgaand aan
de bijstand aan uitkeringsgerechtigden die gedurende de bijstand inkomsten uit arbeid verwerven, is
het belangrijkste nieuwe punt dat we als RCR destijds hebben voorgesteld.
De verbeterde uitleg met betrekking tot de twee punten van de "ambtshalve toekenning" en het
opnieuw verkrijgen van het recht van vrijlating (na beëindiging van de bijstand), komen ook
tegemoet aan de eerdere ideeën van de RCR m.b.t. het actualiseren van de huidige regeling
inkomstenvrijlating 2016.
Wij kunnen dan ook instemmen met de nieuwe beleidsregel en hebben geen inhoudelijke
opmerkingen op de voorgestelde beleidsregel inkomensvrijlating.

We hebben wel de volgende een aantal tekstuele aanbevelingen:
Artikel 4. Inwerkingtreding
1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de ‘Beleidsregel Inkomstenvrijlating RDWI
2016’ ingetrokken.
De RCR gaat ervan uit dat artikel 4 lid 2 “ingetrokken" (vanuit het heden) gelezen moet worden: De
“Beleidsregel Inkomstenvrijlating RDWI 2016” verliest zijn werking op de datum van inwerkingtreding
van deze beleidsregel.
Bij de Toelichting Beleidsregel Inkomstenvrijlating RDWI 2022 de volgende suggesties:
Zo hoeft in bepaalde gevallen een gedeelte van het inkomen uit arbeid niet in mindering gebracht te
worden op de uitkering.
Voor de leesbaarheid toevoegen: “te”
Verder is de duur van de vrijlatingen wettelijk beperkt (maximum 6 en 30 maanden) en is er een
maximumbedrag en percentage dat niet in mindering wordt gebracht op de uitkering. Ook gelden
deze inkomstenvrijlatingen alleen voor personen vanaf 27 jaar.
Ter overweging voor de duidelijkheid: (…) van 27 jaar en ouder.
De vrijlating voor alleenstaande ouders kan worden toegepast als de werkende alleenstaande
uitkeringsgerechtigde de volledige zorg heeft voor een kind tot 12 jaar.
Ter overweging voor de duidelijkheid: (...) jonger dan 12 jaar.
Inkomstenvrijlating voor medisch uren beperkten
Ter overweging voor de duidelijkheid: (...) personen die medisch urenbeperkt zijn.
De RCR hoopt dat deze beleidsregel inkomensvrijlating RDWI 2022 zo snel mogelijk wordt ingevoerd
en wij adviseren dat uiterlijk vóór 1 juli 2022 in werking te laten treden.
Naar verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Erik van Esterik
Voorzitter Cliëntenraad RCR

