
Thema-avond: Het experiment

• 2 jaar lang een onvoorwaardelijk basisinkomen op 
bijstandsniveau

• Open voor langdurig bijstandsgerechtigden

• Vrijwillig (via opt-out)

• Doel: 50 personen/gezinnen krijgen een basisinkomen; en een 
controlegroep van 50 personen/gezinnen



Resultaten uit de thema-avond
• Experiment van twee jaar is wel erg kort

• Interventiegroep van 50 bijstandsgerechtigden is wel erg minimaal

• Bredere doelgroep zou mooi zijn

• Controlegroep leverde gemengde reacties op

• Meer aspecten meenemen in onderzoek

• Specifiek minimabeleid omslaan in basisinkomen



Hoofdlijnen van het 
experiment

• Via een experiment gaan we in Wageningen onderzoeken welke effecten:

1. het weghalen van verplichtingen, en

2. het weghalen van de inkomenskorting,

hebben op bijstandsgerechtigden.

• Deelname is op basis van vrijwilligheid, door middel van opt-out, om een zo breed 
mogelijke groep deelnemers te krijgen. 

• Het experiment start op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016 of 2017. 
Hierdoor valt het experiment samen met 1 of 2 volledige fiscale jaren, om 
negatieve fiscale effecten te voorkomen.



Hoofdlijnen van het 
experiment

• Er doen vier groepen mee aan het experiment: 

◦ twee groepen uit de groep langdurig bijstandsgerechtigden en

◦ twee groepen uit de groep niet-langdurig bijstandsgerechtigden

• Om wetenschappelijk conclusies uit de onderzoeksresultaten te kunnen trekken over de 
effecten van weghalen verplichtingen en de inkomenskorting vormt groep 2 de 
vergelijkingsgroep voor groep 1 en vormt groep 3 de vergelijkingsgroep voor groep 2. De 
deelnemers worden via loting over de groepen verdeeld.
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1. Een uitgewerkt voorstel voor het experiment aan de raad voor te leggen binnen de volgende kaders:

1. Doelgroep: Alle bijstandsgerechtigden die reeds een x-aantal jaren aansluitend bijstand 

ontvangen van de gemeente Wageningen.

2. Lengte van de periode van het experiment: ten minste 2 jaar.

3. Deelname aan het experiment staat open voor alle bijstandsgerechtigden die in de doelgroep

vallen (geen selectie door de gemeente) en is op basis van vrijwilligheid

4. Er zal geen controlegroep in Wageningen worden ingesteld.

5. Budgetneutrale toelage.
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6. Deelnemers zal er netto niet op achteruit mogen gaan.

7. De toelage is onvoorwaardelijk.

8. In het eerste jaar van het experiment vindt er geen korting plaats op de toelage als de 

deelnemers additionele inkomsten verwerven. Vanaf het tweede jaar zal er een 

korting worden doorgevoerd op de toelage ter hoogte van een nader te 

bepalen percentage van de bijverdiensten.

9. Deelnemers worden in groepen ingedeeld, waarin men frequent met elkaar de aanpak en 

plannen bespreekt.

10.Na afloop van het experiment vindt er een evaluatie van de resultaten plaats. 
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Bij de uitwerking van het voorstel betrekt het College de volgende aandachtspunten:

1. Het voorkomen van mogelijke onredelijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

2. Voor de deelnemers aan het experiment de aanspraak op landelijke 

toeslagen, zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget 

behouden blijft.

3. De doelgroep van het experiment uitgebreid en helder ingelicht wordt over de inhoud, 
voorwaarden, doelen en tijdelijkheid van het experiment.



Conceptvoorstel van het 
college

• 1. In de uitwerking van de motie Vertrouwensexperiment met de bijstand gedurende 2 jaar verschillende groepen en 
benaderingen te onderzoeken en de groepen door middel van een aselecte steekproef samen te stellen.

• 2. Een groep in het Vertrouwensexperiment op te nemen die onvoorwaardelijke bijstand krijgt en voor wie de 
armoedeval wordt weggenomen.

• 3. Een groep in het Vertrouwensexperiment op te nemen die onvoorwaardelijke bijstand, extra aandacht en ruimte en 
mogelijkheden krijgt om vanuit intrinsieke motivatie en ambitie te werken centraal staat.

• 4. Een controlegroep op te nemen op wie het huidige beleid onverkort van toepassing is.

• 5. Alle bijstandsgerechtigden die langer dan één jaar een uitkering hebben en die een volledige bijstandsuitkering 
ontvangen als doelgroep aan te wijzen waaruit de steekproef kan worden getrokken.

• 6. De mogelijkheid te bieden om in onvoorziene gevallen negatieve effecten van het vertrouwensexperiment op 
individueel niveau te repareren.

• 7. Bijstandsgerechtigden op basis van vrijwilligheid te laten deelnemen.

• 8. De startdatum afhankelijk te maken van de mogelijkheden die de juridische basis onder het experiment biedt.


