
 
 
 
Aan: Het bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Zeist  
 
Betreft: Advies over de beleidsregel uitstroompremie RDWI 2022 
 
Datum: Zeist, 25 september 2022 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Op 25 augustus 2022 ontvingen wij het verzoek om een advies uit te brengen over de beleidsregel 
uitstroompremie RDWI 2022.  Het doel van deze beleidsregel is om bijstandsgerechtigden een extra 
stimulans te geven om uit te stromen naar arbeid door het verstrekken van een uitstroompremie. 
 
Ons advies bestaat uit drie onderdelen:  
 
1. Advies uitstroom  
 
De voorwaarde dat sprake moet zijn van een volledige uitstroom naar arbeid vindt de RCR te rigide. 
In onze optiek moet het gaan om een (niet incidentele) volledige uitstroom uit de algemene bijstand 
als gevolg van (deel)arbeid met een vast te stellen minimumaantal arbeidsuren per week (bijv. 24 of 
16 uren).  
Wie naast een andere uitkering, door deeltijdarbeid de bijstand uitstroomt komt daardoor ook in 
aanmerking voor deze premie. Dat geldt bijvoorbeeld eveneens voor partners met ieder een 
deeltijdbaan.  
 
2. Advies hoogte uitstroompremie 
 
De RCR is voorstander van een dergelijke uitstroompremie maar beschouwt de hoogte van de 
generieke premie van 2 x € 500,- als een te lage “stimulans”. Maar belangrijker nog, ook 
onvoldoende gericht op doelgroep die het betreft en daarmee de effectiviteit ervan.   
Juist voor deze (moeilijke) groep bijstandgerechtigden die immers al langere tijd niet of enkel in 
deeltijd werken, adviseert de RCR om de uitstroompremie te relateren aan de hoogte van te 
verwachten armoedeval.  Daarmee wordt de financiële drempel om volledig uit te stromen 
grotendeels weggenomen.  
De armoedeval is maatwerk en de compensatie in de vorm van een gedifferentieerde 
uitstroompremie zou dat bij voorkeur ook moeten zijn. Mocht dat qua uitvoering op korte termijn  
 



Lastig uitvoerbaar zijn voor de RSD dan is een “forfaitaire” vaststelling van de uitstroompremie per 
gemeente en per doelgroep (alleenstaande, samenwonend en dat al dan niet met kinderen) 
natuurlijk een goed en gericht alternatief. De RCR biedt aan om de RSD hierbij van advies te dienen 
en/of mee te helpen bij het vaststellen van de hoogte.   
 
3. Advies m.b.t. de pilot 
 
De RCR adviseert om de duur van deze piot aan te geven en ook de te verwachten extra uitstroom als 
gevolg van deze beleidsregel. 
 
Wij hopen met dit advies een waardevolle bijdrage te leveren aan de nieuwe beleidsregel en u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Hans Hillebrand 
Waarnemend voorzitter RCR en de leden van de RCR  


