
TIJDELIJKE WIJZIGINGEN VOOR JONGEREN ONDER DE 27 JAAR  
 

In verband met de uitbraak van het Covid-19 virus, zijn voor jongeren onder de 27 jaar tijdelijk een 
aantal regels in de Participatiewet aangepast. Het gaat hierbij om de regels rond het aanvragen van 
een bijstandsuitkering door een jongere en de regels rond de vrijlating van inkomsten uit werk en uit 
vrijwilligerswerk. De aanpassingen gelden in eerste instantie tot 1 juli 2021. Mogelijk wordt deze 
termijn verlengd. Wij lichten deze aanpassingen hieronder in zijn algemeenheid toe. U kunt geen 
rechten ontlenen aan dit document.  
 
Heeft u specifieke vragen over één van deze onderwerpen? Neem dan contact op met team Sociale 
Dienstverlening en Handhaving of uw klantmanager. Dit kan via nummer 14 033 of via 
klantmanagers@nijkerk.eu. 
 
De aanvraag van een bijstandsuitkering  
Bent u jonger dan 27 jaar en is één van onderstaande situaties op u van toepassing: 

• U verblijft nu in een inrichting of verbleef uiterlijk een jaar geleden in een inrichting; 

• U maakt nu, of uiterlijk tot een jaar geleden, gebruik van een maatwerkvoorziening op grond 
van de WMO 2015;  

• U verblijft nu, of verbleef uiterlijk tot een jaar geleden bij een pleegouder of in een gezinshuis; 

• Er is op dit moment, of tot uiterlijk een jaar geleden een kinderbeschermingsmaatregel op u 
van toepassing;  

• U bent niet ingeschreven in de basisregistratie personen of staat ingeschreven met een 
briefadres; 

• U stond tot uiterlijk een jaar geleden ingeschreven bij het praktijkonderwijs of het voortgezet 
speciaal onderwijs; 

• U bent medisch urenbeperkt; 

• U behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie (u heeft een doelgroepverklaring); 

• U heeft financiële problemen; 
 
Dan geldt voor u mogelijk tijdelijk niet de normale ‘zoektermijn’ van 4 weken, voordat u een 
bijstandsaanvraag in kunt dienen. Voor een bijstandsaanvraag kunt u direct contact op met Team 
Sociale Dienstverlening en Handhaving van de Gemeente Nijkerk. Dit kan via nummer 14 033 (spreek 
in: Nijkerk) of via klantmanagers@nijkerk.eu. 
 
Is geen van bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan geldt voor u de ‘zoektermijn’ van 4 
weken, voordat u een bijstandsaanvraag in kunt dienen. Neem voor de zoektermijn (en de aanvraag) 
zo snel mogelijk contact op met het Jongerenloket van de gemeente Amersfoort. Contactgegevens 
van het Jongerenloket zijn te vinden op https://jongerenloketregioamersfoort.nl. Direct bellen? Bel  
14 033 en spreek in: Amersfoort. 
 
Inkomstenvrijlating 
Voor personen jonger dan 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt, dat zij tijdelijk ook gebruik kunnen 
maken van een inkomstenvrijlating als zij parttime aan het werk gaan of meer gaan werken. Dit is een 
tijdelijke maatregel om de re-integratie van jongeren te bevorderen. De inkomstenvrijlating kan alleen 
worden toegepast als u naast uw inkomsten uit werk, recht houdt op een aanvullende 
bijstandsuitkering.  
Bij lopende bijstandsuitkeringen kijken wij of iemand in aanmerking komt voor een vrijlating en passen 
wij indien nodig de uitkering aan. Denkt u dat recht op heeft op een vrijlating, maar hebben wij (nog) 
geen contact met u opgenomen? Neem dan zelf contact op met uw klantmanager.  
 
Bij een inkomstenvrijlating trekken wij een gedeelte van uw inkomsten niet van uw uitkering af. Dit 
betekent dat u een deel van uw inkomsten mag houden. Het kan alleen bij inkomsten uit arbeid en uw 
inkomsten mogen niet hoger zijn dan uw bijstandsuitkering.  
 
De inkomstenvrijlating kan door jongeren onder de 27 jaar op zijn vroegst vanaf 1 november 2020 
worden toegepast. Vooralsnog is de inkomstenvrijlating per 1 juli 2021 niet meer van toepassing voor 
jongeren, ook niet als het toegestane aantal maanden op dat moment nog niet is gebruikt. Mogelijk 
wordt deze datum (1 juli 2021) nog aangepast, zodat de vrijlating langer van toepassing is.  
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Vanaf 1 november 2020 tot 1 juli 2021 gelden de volgende twee inkomstenvrijlatingen ook voor 
jongeren onder de 27 jaar:  

• De algemene inkomstenvrijlating;  

• De inkomstenvrijlating alleenstaande ouder;  
 
De algemene inkomstenvrijlating  
Deze vrijlating is 25% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal netto € 217,- per maand (€ 220,- 
vanaf 1 januari 2021) en kan voor maximaal 3 maanden. Het werk of urenuitbreiding moet zijn 
ontstaan ná aanvang van uw bijstandsuitkering. De vrijlating hoeft niet per se 3 maanden achter 
elkaar te worden toegepast, het kan ook over 3 niet aansluitende maanden. Dit kunt u zelf bepalen, 
eventueel in overleg met uw klantmanager. 
 
De inkomstenvrijlating alleenstaande ouder  
Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal netto € 135,49 per maand (€ 137,46 
per 1 januari 2021) en kan voor maximaal 3 maanden. De vrijlating hoeft niet per se 3 maanden achter 
elkaar te worden toegepast, het kan ook over 3 niet aansluitende maanden. Dit kunt u zelf bepalen, 
eventueel in overleg met uw klantmanager. 
 
De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u alleenstaande ouder bent en de algemene 
inkomstenvrijlating al hebt gehad. Als uw jongste kind 12 jaar wordt stopt deze vrijlating.  
 
Vrijlating van vrijwilligersvergoedingen 
Voor personen jonger dan 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt, dat zij tijdelijk ook gebruik kunnen 
maken van de vrijlating van een vrijwilligersvergoeding. Kostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk 
kunnen worden vrijgelaten tot een bedrag van € 170,- per maand, tot een maximaal bedrag van  
€ 1.700,- per jaar is bereikt. Ook voor deze vrijlating geldt dat hij door jongeren onder de 27 jaar op 
zijn vroegst toegepast kan worden per 1 november 2020 en dat hij vooralsnog geldt tot uiterlijk 1 juli 
2021. 
 


