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Hierna treft u de richtlijn voor de vulling van de ontheffing arbeidsverplichting. 
Deze aangepaste richtlijn vervangt per direct de oude tekst (Richtlijnen, versie 1.03 ).

Indien het niet mogelijk is om de aangepaste richtlijn (geheel) te volgen, omdat bepaalde elementen 
aan de voorkant - mede i.v.m. uw ontheffingenbeleid - in uw gemeente niet of op heel andere manier 
worden geregistreerd (b.v. geen onderscheid gehele/gedeeltelijke ontheffing, alleen registratie 
ontheffing sollicitatieplicht of alleen reden tot ontheffing), dient u uw systeem zo spoedig mogelijk 
aan te passen en daaraan voorafgaand bij invulling  zoveel mogelijk in de geest van bovenstaande 
richtlijn te handelen. In dit geval wordt u ook verzocht contact op te nemen met het CBS.

Kenmerk 20 Ontheffing arbeidsverplichting van toepassing 
 

AANVRAGER PARTNER  HUISHOUDEN 

20 ONTHEFFING ARBEIDSVERPLICHTING VAN TOEPASSING 

ja 1 1 
nee 2 2 
niet van toepassing 9 9 

 

Toelichting 
 
De WWB kent de plicht tot arbeidsinschakeling (Wwb, art 9).  
Het kenmerk ‘ontheffing arbeidsverplichting’ heeft betrekking op de verplichtingen die worden 
genoemd in artikel 9, eerste lid, onder a, waarbij het gaat om: 
� de plicht tot inschrijving bij het CWI; 
� de plicht tot het verkrijgen van werk; 
� de plicht tot het aanvaarden van werk. 
De verplichtingen gelden voor belanghebbenden met een leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 
65 jaar. 
 
Voor een juiste vulling van het kenmerk is de plicht tot inschrijving bij het CWI van ondergeschikt 
belang. 
 
Dit kenmerk wordt als volgt ingevuld: 
 
1 JA  (ontheffing van de arbeidsverplichting is van toepassing) 

• belanghebbende heeft een leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar én 
• belanghebbende heeft een volledige ontheffing van zowel de plicht tot het verkrijgen van werk 

(solliciteren) als de plicht tot het aanvaarden van werk 
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2 NEE (ontheffing van de arbeidsverplichting is niet of slechts ten dele van toepassing) 
• belanghebbende heeft een leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar én 
• belanghebbende heeft geen (volledige) ontheffing van de plicht tot het verkrijgen van werk 

(solliciteren) en/of geen (volledige) ontheffing van de plicht tot het aanvaarden van werk 
 
Dit betekent: als de klant moet solliciteren en/of werk aanvaarden voor de gehele of een deel van 
werkweek, dan is er wat betreft de CBS-richtlijn géén sprake van een ontheffing van de arbeidsplicht 
(code 2= nee). 
 
9 Niet van toepassing 

• belanghebbende heeft een leeftijd van 17 jaar of jonger of is 65 jaar of ouder 
 
Bij het toepassen van de richtlijn maakt het niet uit of belanghebbende tevens is ontheven van de 
verplichting tot inschrijving bij het CWI . 
 

Dit kenmerk heeft puur betrekking op de ontheffing van de arbeidsplicht. Het doet er dus niet toe hoe 
het staat met de  plicht/ontheffing tot deelname aan re-integratie. Die staat hier geheel los van en moet 
bij de aanlevering van kenmerk 20 buiten beschouwing worden gelaten. 
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