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Samenvatting 

De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) wordt per 1 oktober 2009 aangepast aan de 

kwalificatieplicht. Dat betekent dat ook ouders van jongeren van 16 en 17 jaar die geen school 

bezoeken, gekort kunnen worden op de kinderbijslag. Het gaat dan om jongeren die geen 

startkwalificatie hebben. Hoewel het in de eerste instantie om een technische harmonisatie van 

wetgeving gaat, wordt verondersteld dat de maatregel een bijdrage zal leveren aan de bestrijding 

van voortijdige schooluitval.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) wordt per 1 oktober 2009 aangepast aan de 

kwalificatieplicht. Dat betekent dat ook ouders van jongeren van 16 en 17 jaar die geen school 

bezoeken, gekort kunnen worden op de kinderbijslag. Het gaat dan om jongeren die geen 

startkwalificatie hebben. Hoewel het in de eerste instantie om een technische harmonisatie van 

wetgeving gaat, wordt verondersteld dat de maatregel een bijdrage zal leveren aan de bestrijding 

van voortijdige schooluitval.  

Ouders krijgen in principe voor hun 16 of 17-jarige kind alleen nog maar kinderbijslag, wanneer 

deze bezig is een startkwalificatie te behalen en daarbij voldoet aan de eisen uit de Leerplichtwet. 

Het huidige klokurencriterium voor kinderbijslag komt daarmee te vervallen.  

Het vervallen van dit criterium brengt daarnaast met zich mee dat een andere groep ouders juist 

wel in aanmerking komt voor kinderbijslag. Door het schrappen van het klokurencriterium vallen 

namelijk meer vormen van onderwijs onder de voorwaarden van de AKW. 

Met de maatregel wordt daarnaast een ‘ontdubbeling’ van overheidstaken bereikt. In de huidige 

situatie doen twee instanties, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) én de afdeling Leerplicht van de 

gemeente, onderzoek naar het naar school gaan van jongeren. Met het ingaan van deze  

wetswijziging is dat alleen nog Leerplicht.  

 

 



onderwerp Wijziging Algemene Wet Kinderbijslag in verband met kwalificatieplicht 
Leerplicht: wijziging Algeme datum 10 september  2009            02/04 
 

Wat verandert er?  

Op dit moment bestaat voor een 16 of 17-jarig kind recht op kinderbijslag, wanneer hij 213 uur per 

kwartaal lessen of stage volgt (klokurencriterium), arbeidsongeschikt of werkloos is. Werkloosheid 

houdt nu nog in dat een jongere ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf en passende arbeid 

zoekt en aanvaardt. Middels de wetswijziging wordt het klokurencriterium vervangen door de eis 

dat een 16 of 17-jarige jongere onderwijs volgt met uitzicht op een startkwalificatie voor de 

arbeidsmarkt. Daartoe moet de jongere ingeschreven staan en geregeld de school bezoeken. 

Behalve dat hiermee voortijdige schooluitval kan worden tegengegaan, is reden van deze 

aanpassing dat het klokurencriterium geen rekening houdt met moderne onderwijskundige en 

organisatorische ontwikkelingen op scholen. Zo vallen uren waarin jongeren zelfstandig werken 

feitelijk niet onder dit criterium. Een ander aspect van de wet is dat aan het criterium werkloosheid 

de eis wordt verbonden dat een jongere een startkwalificatie heeft en dat hij of zij een werk-

leeraanbod bij de gemeente heeft aangevraagd. Door in de AKW expliciet de kwalificatieplicht op 

te nemen, is de verwachting dat dreigend verlies van deze tegemoetkoming ouders ertoe beweegt 

het schoolverzuim van hun kind aan te pakken. 

Met de aanpassing van de AKW geeft het kabinet invulling aan het voornemen meer samenhang 

aan te brengen in het overheidsbeleid gericht op jongeren en gezinnen. Er komt een rechtstreekse 

relatie tussen onderwijs- en sociale zekerheidsbeleid. Door hantering van dezelfde begrippen 

wordt de gegevensuitwisseling tussen Informatie Beheer Groep, Inspectie van het Onderwijs, 

gemeentelijke leerplichtambtenaren en de SVB beter. Daarnaast is het doel dat de 

uitvoeringspraktijk hierdoor eenvoudiger wordt. 

 
Uitvoeringsaspecten 
De SVB heeft met Ingrado (Vereniging voor leerplichtambtenaren en RMC functie) en de VNG 

afspraken gemaakt over melding van verzuim aan de SVB. Wanneer sprake is van absoluut (een 

leerling is niet ingeschreven op een school) of relatief verzuim (een leerling bezoekt de school niet 

geregeld) kan de leerplichtambtenaar de SVB hierover informeren. Dat informatie uitwisseling 

mogelijk is, is geborgd in artikel 54, derde lid onder a Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en 

inkomen (Suwi). Als gevolg van de melding van de leerplichtambtenaar besluit de SVB, na 

marginale toetsing, om de uitbetaling van de AKW stop te zetten. Dit wordt vastgelegd in een 

beschikking van de SVB.  

Het is aan de gemeente op welk moment een signaal wordt afgegeven. Voorafgaand aan melding 

zijn er vanzelfsprekend waarschuwingsbrieven aan de ouders verstuurd. Omdat de uitbetaling van 

de kinderbijslag altijd met terugwerkende kracht plaatsvindt, en de eerste dag van het kwartaal als 

peildatum wordt gebruikt, werkt een dergelijke waarschuwing feitelijk als een last onder 
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dwangsom. Indien de leerling het verzuim ongedaan maakt, herroept de leerplichtambtenaar de 

melding aan de SVB en volgt geen korting op de kinderbijslag.  

 
Relatie met de Wet Werk en Bijstand 
 
De VNG vraagt aandacht voor de eventuele gevolgen van een intrekking van de kinderbijslag op 
het inkomen van een alleenstaande ouder in de bijstand. Eén van de voorwaarden voor het 
ontvangen van een alleenstaande ouder uitkering is namelijk dat de ouder aanspraak kan maken 
op de kinderbijslag (artikel 4 sub b Wet Werk en Bijstand). Voor een actuele stand van zaken over 
de voortgang hiervan verwijzen wij u naar de website van de VNG (dossier werk en inkomen).  
 

 

Meldpunt gemeenten 

De SVB richt, als meldpunt voor gemeenten, een webdienst in, zodat op uniforme wijze gegevens 

kunnen worden aangeleverd. Tevens kunnen leerplichtambtenaren op deze webpagina informatie 

vinden over de relatie tussen het recht op kinderbijslag en schoolverzuim. De SVB zal, in 

samenwerking met de VNG, met elke individuele gemeente een overeenkomst sluiten waarin de 

afspraken met betrekking tot de gegevensuitwisseling geborgd zullen worden.  

 

Planning 
Op 1 oktober 2009 treedt de nieuwe AKW in werking. Dat wil zeggen dat deze van toepassing is 

op jongeren geboren na 1-10-1993. De eerste jongere die mogelijk in aanmerking komt voor 

korting is hij of zij die na deze datum geboren is en waarvan vastgesteld is dat hij of zij niet op een 

school staat ingeschreven of deze niet geregeld bezoekt. Hierbij gelden uiteraard alle in de 

Leerplichtwet genoemde nuances.  

 

Kinderbijslag wordt aan het begin van elk kwartaal met terugwerkende kracht over het voorgaand 

kwartaal door de SVB betaald. Het eerste moment waarop de SVB het recht op kinderbijslag op 

grond van de nieuwe AKW beoordeelt is 1 januari 2010.   

De SVB streeft ernaar de webdienst (het digitale meldloket voor de leerplichtambtenaren) op 1 

december 2009 in de lucht te hebben. Dat betekent dat meldingen vanaf 1 oktober 2009 door de 

leerplichtambtenaren dienen te worden ‘opgespaard’. 

 

In oktober 2009 verschijnt een door VNG en Ingrado1 geactualiseerd model voor een 

ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren. Daarin worden tevens richtlijnen gegeven hoe te 

handelen richting de SVB bij verzuim.  

                                                      
1 Ingrado is de Vereniging voor Leerplichtambtenaren en RMC functie 
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In samenspraak met het Rijk wordt bezien hoe omgegaan wordt met de op het wetsvoorstel 

ingediende moties.  

 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 




