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Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17

Bijstand Aanvraag
Bijstand Recht Op Bijstand
Bijstand Middelentoets
Bijstand Verplichtingen en Sancties
Bijstand Algemene Bijstand
Bijstand Bijzondere Bijstand
Bijstand Inkomens- en Studietoeslag
Bijstand-Betaling Bijstand
Bijstand Verhaal
Bijstand Onderzoeken
Bijstand Voorliggende Voorzieningen
Werk Doelstellingen, Voorzieningen en Samenwerking
Overgangsrecht en Financiering
Overige Onderwerpen Participatiewet
Rechtsbescherming
Bestuurs(Proces)Recht
Praktisch Begrippen
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BIJSTAND
AANVRAAG

o
o
o
o
o
o
o
o

Eerste termijn inleveren gegevens bij aanvraag (B002)
Ingangsdatum bijstand na afgewezen WW-aanvraag (B003)
Afhandeling ingetrokken aanvragen (B004)
Categorieën aanvragen bij UWV i.p.v. college (B005)
Locatie(s) indienen aanvragen (B006)
Overdrachtstermijn (B007)
Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking bijstand (B142)
Zoekperiode personen jonger dan 27 jaar (B164)
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B002 Eerste termijn inleveren gegevens bij aanvraag

De belanghebbende wordt verzocht om binnen 10 werkdagen na de datum van melden het (volledig)
ingevulde en ondertekende inlichtingenformulier alsmede de gevraagde bewijsstukken bij de
gemeente in te leveren.
Ingeval van een digitale aanvraag dienst men zich te melden binnen 2 werkdagen te melden op het
Gemeentehuis. Voor locaties zie verder B006.
M.b.t. de gegevens die ingeleverd moeten worden, wordt verwezen naar de Verificatierichtlijnen.

B003 Ingangsdatum bijstand na afgewezen WW-aanvraag
Afwijzing WW
Als een cliënt zich meldt op het Gemeentehuis nadat afwijzend is beslist op een WW-aanvraag
gelden de volgende regels:
Als de betrokkene zich meldt binnen een week na de afwijzing van de WW bij het Werkplein, dan
kan met terugwerkende kracht bijstand worden verleend met ingang van de datum aanvraag WW.
Als de betrokkene zich buiten de termijn van een week bij het Werkplein meldt, dan wordt geen
bijstand verleend gedurende de periode waarin betrokkene geacht wordt in verzuim te zijn geweest.
De betrokkene had de mogelijkheid zich op z'n vroegst binnen 2 dagen na dagtekening van de
afwijzende WW-beslissing bij het Werkplein te melden. NB: de uitzonderingsregel om zich te
melden binnen een week wordt hier niet gehanteerd. Vanaf de tweede dag na dagtekening
afwijzing WW is hij dus in verzuim geweest. Anderzijds geldt dat de betrokkene in de periode waarin
hij wacht op de uitslag van zijn WW-aanvraag niet in verzuim is. Op deze basis wordt bijstand
verleend met ingang van de aanvraagdatum van de WW (zie onder 1) tot 2 dagen na dagtekening
van de afwijzende WW-beslissing. Daarna wordt de bijstand geweigerd
Hoofdregel
In het algemeen (dus niet bij afwijzing WW) kan vermeld worden dat de ingangsdatum van
bijstandsverlening is: meldingsdatum Werkplein. Bijstandsverlening met terugwerkende kracht is in
het algemeen niet mogelijk. Zie ook artikel 44 WWB
Bijzondere omstandigheden/maatwerk
Als er sprake is van bijzondere omstandigheden bijv. wanneer duidelijk wordt aangetoond dat men
in de periode vóór de aanvraag om bijstand niet heeft kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten
van het bestaan en de late indiening van de aanvraag verschoonbaar is, kan er aanleiding bestaan
van vorenstaande af te wijken. In de rapportage moet dit worden gemotiveerd.
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B004 Afhandeling ingetrokken aanvragen
Het intrekken van een aanvraag moet door de belanghebbende altijd schriftelijk worden gedaan.
Verder geldt dat het intrekken van een aanvraag altijd door het college wordt bevestigd met een
beschikking dat de aanvraag is ingetrokken.
B005 Categorieën aanvragen bij UWV i.p.v. college
Er wordt niet afgeweken van artikel 41 lid 2 PW.
B006 Locatie(s) indienen aanvragen
Alle aanvragen voor algemene en bijzondere bijstand worden ingediend bij het college van B&W.
De aanvrager moet zich melden bij:
Gemeentehuis Hardenberg, afdeling Inkomen
Stephanuspark 1
7772 HZ Hardenberg
Telefoonnummer: 14-0523
Of v.w.b. Ommen (’s dinsdags van 10.00 – 12.30 uur) :
Gemeentehuis Ommen
Chevalleraustraat 2
7730 EE Ommen

B007 Overdrachtstermijn
Er zijn geen afspraken gemaakt met het UWV over de verlenging van de overdrachtstermijn.
B142 Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking bijstand
Er geldt (verder) geen verkorte aanvraagprocedure.
Indien belanghebbende minder dan 30 dagen voor de datum van melding nog recht op bijstand had,
wordt dit recht niet geacht te zijn geëindigd en hoeft geen nieuwe aanvraag te worden gedaan.

B164 Zoekperiode personen jonger dan 27 jaar
Arbeidsverplichtingen
In de Participatiewet is niet vastgelegd wanneer er sprake is van het verrichten van voldoende
inspanningen om (betaald) werk te vinden. Het is daarom belangrijk om vooraf vast te stellen welke
verplichtingen i.i.g. worden opgelegd en op welke wijze de jongere moet aantonen dat aan de
opgelegde verplichtingen is voldaan. In beginsel worden de onderstaande concrete verplichtingen
aan een jongere opgelegd;
-

inschrijving als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf;
verrichten van 5 sollicitaties per week in de zoekperiode;
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-

sollicitaties dienen schriftelijk of digitaal te worden gedaan;
een overzicht van deze sollicitaties, alsmede de reacties op de sollicitaties, moet bijgehouden
worden;
alle werk is en blijft passend en moet dus geaccepteerd worden.

Voor het opleggen van de verplichtingen en het vastleggen van de gemaakte afspraken wordt
gebruik gemaakt van een meldingsformulier. Gedurende de zoekperiode dient een jongere
wekelijks bij het Jongerenloket te komen om zijn sollicitaties te laten aftekenen. Dit gebeurt op het
meldingsformulier.
Scholingsplicht

Terug naar school is een belangrijk uitgangspunt van het gemeentelijke beleid. In de gesprekken
met de jongere moet de scholingsplicht altijd worden besproken. Hierbij is het behalen van een zo
hoog mogelijk opleidingsniveau het uitgangspunt. Dit omdat jongeren met een (hogere) afgeronde
opleiding in de regel meer en betere kansen op de arbeidsmarkt hebben. Iedereen moet daarom
gestimuleerd worden om een opleiding af te ronden. De verplichtingen m.b.t. scholing moet in
samenhang worden gezien met beleidswijzer B169 ‘Het kunnen volgen van onderwijs’.

Binnen de zoekperiode worden in beginsel de volgende verplichtingen opgelegd;
Oriënteren op passende opleidingen.
De jongere dient middels schriftelijke bewijsstukken o.a. aan te tonen op welke opleidingen is
georiënteerd, wanneer de opleiding(en) start(en), welke inspanningen moeten worden verricht om
zich aan te melden, etc;
Navraag doen bij DUO inzake (resterend) recht op studiefinanciering en een schriftelijk bewijsstuk
overleggen waaruit blijkt welk recht nog resteert.
Het RMC kan worden ingeschakeld voor jongeren die tot de doelgroep RMC behoren. Dit zijn
jongeren van 18 tot 21 jaar zonder startkwalificatie. De RMC-consulent kan de jongere faciliteren en
ondersteunen in het “onderzoek” naar de scholingsmogelijkheden.
Jongeren met een beperking
Wanneer een jongere bij melding aangeeft wegens bepaalde klachten (bv. van lichamelijke,
psychische of sociale aard) niet in staat is om te werken of een opleiding te volgen, zal dit door de
jongere moeten worden aangetoond middels bewijsstukken. Mocht blijken dat een jongere niet de
capaciteit heeft om een opleiding te volgen of af te ronden (hoogst haalbare bereik of niet leerbaar)
dient dit ook door de jongere middels bewijsstukken te worden aangetoond. Bij RMC/Leerplicht kan
ook navraag worden gedaan of bij hen bekend is dat een jongere het hoogst haalbare heeft bereikt.
Wanneer de jongere heeft aangetoond dat er sprake is van één van bovenstaande situaties, kan er
voor worden gekozen om binnen de zoekperiode geen invulling te geven aan de scholingsplicht of
arbeidsplicht. Wel dient met de jongere (en eventueel begeleiders/ hulpverleners) afspraken te
worden gemaakt welke activiteiten dan wel binnen de zoekperiode moeten worden verricht. Hierbij
kan met name gedacht worden aan het meewerken aan een reeds ingezet hulpverleningstraject of
het opstarten van een hulpverleningstraject.
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Beoordeling na zoekperiode
Deze beoordeling wordt gedaan door de ‘Werkconsulent’ binnen het Jongerenloket. Aan de hand
van overlegde bewijsstukken en het meldingsformulier wordt beoordeeld of de jongere aan de
opgelegde verplichtingen en gemaakt afspraken heeft voldaan.
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BIJSTAND
RECHT OP BIJSTAND

o
o
o
o
o
o
o

Bijzondere bijstand voor legeskosten verblijfsvergunningen en naturalisatie (B012)
Bijstand voor vaste lasten woning gedetineerde (B013)
Bijstand voor reiskosten bezoek gedetineerde (B014)
Bijstand en het vervullen van alternatieve straffen (B015)
Meldingsplicht studie (B016)
Meldingsplicht vakantie/verblijf in het buitenland (B017)
Het kunnen volgen van onderwijs (B169)
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B012 Bijzondere bijstand voor legeskosten verblijfsvergunningen en naturalisatie.
Voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 11 lid 2 en 3 Participatiewet bestaat er niet standaard
recht op bijzondere bijstand voor de (leges)kosten van verlenging of wijziging van een
verblijfsvergunning. Deze legeskosten niet meer aanmerken als bijzonder noodzakelijke kosten van
het bestaan.
Wel dient te allen tijde worden beoordeeld of er mogelijk sprake is van bijzondere omstandigheden/
dringende redenen die bijstandsverlening alsnog rechtvaardigen, zoals bijvoorbeeld: ontbreken
reserveringsruimte, hoogte kosten etc..
Wanneer wordt overgegaan tot bijstandsverlening de totale legeskosten vergoeden zonder aftrek
van de kosten die voor een Nederlands identiteitsbewijs zouden moeten worden betaald.
De kosten van naturalisatie worden niet als noodzakelijke kosten aangemerkt en komen dus niet
voor vergoeding in aanmerking.

B013 Bijstand voor vaste lasten woning gedetineerde
* Hoofdregel
Bijstandsverlening (zowel algemene bijstand als ook bijzondere bijstand) gedurende de
detentieperiode is niet mogelijk.
Eventueel met hulp van de reclassering, zal de gedetineerde zelf zorg moeten dragen voor het
(kunnen) aanhouden van de woning door tijdige reservering voor deze kosten, het afsluiten van een
lening of het tijdelijk (onder)verhuren van de woning.
Gedurende de periode, dat iemand is gedetineerd, wordt van rijkswege (c.q. door het Ministerie van
Justitie) in de kosten van levensonderhoud van de gedetineerde voorzien.
* Uitzondering
Op grond van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid is de hoofdregel niet
van toepassing in de volgende situaties:




personen die deelnemen aan een speciaal penitentiair programma;
personen die een speciaal proefverlof genieten;
personen die deelnemen aan een speciaal scholings- en trainingsprogramma.

In deze situaties is dus wel bijstand mogelijk. Of hiervan sprake is kan worden geïnformeerd bij de
reclassering.
Let wel: het kortdurend (bijvoorbeeld weekend)verlof en het gebruikelijke proefverlof vallen niet
onder deze uitzondering. Hierop is de hoofdregel wel van toepassing (geen bijstand).
* Afwijking van hoofdregel voor betaling vaste lasten om zeer dringende reden
Alleen als er sprake is van "zeer dringende redenen" kan van de hoofdregel worden afgeweken voor
wat betreft doorbetaling vaste lasten voor het aanhouden van de woonruimte. De hoogte van de
bijzondere bijstand is gelijk aan de woonkosten, te weten de huur en de nutsvoorzieningen (energie
en water). Ten aanzien van de verbruikslasten gas, licht en water, dient de leverancier verzocht te
worden het voorschot aan te passen op basis van niet-verbruik gedurende de periode van detentie.
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Er wordt immers niets verbruikt. Uitgangspunt is: het vastrecht plus 20% van de voorschotnota's.
Een voorstel terzake dient van toelichting en motivatie te worden voorzien.
Deze afwijking is niet mogelijk indien:




de detentieperiode korter duurt dan een maand;
de detentieperiode langer zal zijn dan 6 maand;
het detentie betreft in plaats van een boete.

In geval van zeer dringende redenen dient rekening te worden gehouden met de onderstaande punten:











Als bijstandsverlening gelet op alle omstandigheden noodzakelijk is kan deze alleen worden
verstrekt voor zover de eigen middelen ontoereikend zijn voor de betaling van de kosten.
Onder eigen middelen worden alle middelen verstaan waarover de klant kan beschikken dus
ook het bescheiden vermogen, de auto en de gereserveerde VT. Indien de klant hieraan
geen medewerking wil verlenen (bijvoorbeeld door het niet verstrekken van gevraagde
informatie of het niet mee willen werken aan de verkoop van de auto) dient er geen bijstand
te worden verstrekt.
Bij doorbetaling nutsvoorzieningen dient het maandelijkse voorschot afgestemd (verlaagd)
te worden op het niet-gebruik van de woning. Bij de jaarafrekening dient een eventueel
tegoed aan de gemeente gecedeerd te worden.
Voor de overige aan de woning verbonden kosten (zoals OZB, verzekeringen e.d.) dient de
gedetineerde zelf een regeling te treffen, deze kosten komen als uitgangspunt niet voor
vergoeding in aanmerking.
Dit geldt ook bij een eventuele eigen woning met een hypotheek, in dat geval dient er een
regeling getroffen te worden met de hypotheekverstrekker in plaats van een vergoeding
krachtens de bijzondere bijstand.
De eventuele bijstand voor betaling vaste lasten dient verstrekt te worden in de vorm van
een geldlening die de gedetineerde na afloop van zijn detentie terug dient te betalen.

* Detentie langer dan 6 maanden
Gaat de periode van detentie langer duren dan zes maanden dan kan alleen bijzondere bijstand voor
vaste lasten worden verleend indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Bij de
beoordeling of sprake is van bijzondere omstandigheden kan bijvoorbeeld het reclasseringsrapport
worden betrokken. In alle andere gevallen kan op grond van constante jurisprudentie van de
betrokkene vereist worden dat de huur van zijn woning wordt beëindigd. Het is dan nog slechts
mogelijk bijzondere bijstand te verlenen voor de huur tijdens de opzeggingsperiode.
* Opslagkosten
Voor opslagkosten kan geen bijstand worden verstrekt. Slechts ingeval van zeer dringende redenen
is bijstand in de vorm van een lening mogelijk. Bij de beoordeling of in deze kosten bijstand wordt
verstrekt moet de hoogte van de opslagkosten gedurende de gehele detentie in reële verhouding
staan tot de waarde van de inboedel.
B014 Bijstand voor reiskosten bezoek gedetineerde
* Omschrijving van de kosten
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De kosten voor het vervoer van het woonadres van de bezoeker (=belanghebbende) naar inrichting
waar de gedetineerde verblijft.
* Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 Participatiewet; zie ook “Voorliggende voorzieningen”).
Voorzover bekend is er geen voorliggende voorziening.
* Recht op bijzondere bijstand
De noodzaak voor het bezoeken van een gedetineerde wordt aanwezig geacht indien:






de gedetineerde behoort tot het gezin (zie “Wettelijke omschrijving gezin”) van
belanghebbende + familie in de 1e graad, en;
de gedetineerde verblijft in een gesloten inrichting (= geen recht op verlof), en;
de inrichting buiten de gemeente is gelegen (maar binnen Nederland; zie ook ), en;
de bezoekfrequentie maximaal 1 keer per maand per gezin bedraagt;
van het genoemde aantal bezoeken kan worden afgeweken als daar een medische en/of
sociale indicatie voor is.

* Hoogte van de bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan goedkoopste vorm van openbaar vervoer voor het
betreffende traject.
Om die reden worden kinderen jonger dan 12 jaar, in voorkomende gevallen, geacht mee te reizen
met de ouder.
In bepaalde gevallen kan ook aansluiting gezocht worden bij de reiskosten van € 0,19 per kilometer
(zoals de Belastingdienst dat hanteert), bijvoorbeeld als het meereizen van overige/meerdere
gezinsleden aan de orde is. De reisafstand wordt bepaald op de kortste route op grond van de
ANWB-reisplanner.
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden het in aanmerking te nemen inkomen
en vermogen (artikel 35 lid 1 Participatiewet) in mindering gebracht. Zie voor de gemeentelijke
beleidsregels inzake het in aanmerking te nemen inkomen en vermogen en het al dan niet
toepassen van het drempelbedrag “Hoogte en vorm van de bijstand”.
* Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt verleend om niet.
* Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Naast de algemene verplichtingen wordt op grond van artikel 55 Participatiewet een
bestedingsverplichting opgelegd (zie “Verplichtingen die verband houden met de aard en het doel
van de bijstand”). Er moeten vervoers- of bezoekbewijzen moeten worden overgelegd ter controle
van de bestedingsverplichting.
Zie “Afstemming (maatregelen)” voor de gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichting.

B015 Bijstand en het vervullen van alternatieve straffen
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Het verrichten van onbetaalde arbeid als alternatieve straf kan niet leiden tot een (gedeeltelijke)
ontheffing van de arbeidsplicht.
Uitgangspunt is, dat de (taak)straf beslag legt op de vrije tijd van de veroordeelde. In eerste aanleg
dient daarom te worden gestreefd naar dienstverlening, die in de weekenden/avonduren kan
worden verricht, dan wel binnen de periode van de met behoud van uitkering toegestane vakantie.
De arbeidsverplichtingen blijven gelden.
Omtrent een eventuele (taak)straf zal de consulent voor afspraken en afstemming contact opnemen
met Reclassering.

B016 Meldingsplicht studie
In alle gevallen dient een studie vòòraf gemeld moet worden! Zeker een dagopleiding moet vooraf
worden gemeld.
Naar aanleiding van de melding beoordeelt het college of het toestemming kan verlenen voor het
volgen van die studie met behoud van uitkering. Middels een beschikking wordt de belanghebbende
op de hoogte gesteld van de beslissing. Indien het college toestemming verleent wordt in de
beschikking duidelijk omschreven waarvoor toestemming is verleend en onder welke voorwaarden.
In het merendeel van de gevallen zal een studie het resultaat zijn van een reïntegratietraject. In dat
geval zal de werkconsulent voor de benodigde formaliteiten zorgdragen.
Let wel: het direct (achteraf) melden via het mutatieformulier na aanvang kan dus tot gevolg
hebben dat een reeds aangevangen studie gestaakt moet worden, indien dit de arbeidsinschakeling
belemmert of als het een universitaire studie overdag betreft en de belanghebbende de
arbeidsverplichtingen opgelegd geeft gekregen.
Als een opleiding wordt aangevangen, waarvoor betrokkene recht op WSF of WTOS kan doen
gelden, wordt bijstand geweigerd door de beschikbaarheid van een voorliggende toereikende
voorziening.

B017 Meldingsplicht vakantie/verblijf in het buitenland
Vakanties kunnen nadelige gevolgen hebben voor alle geldende en opgelegde verplichtingen, zoals
sollicitatiemogelijkheden, het behoud, verkrijging, aanvaarding of vervulling van een baan, of het
volgen van een opleiding, cursus, reïntegratietraject, controlemogelijkheden e.d. Om die redenen
dient toestemming gevraagd te worden en indien van toepassing melding te worden gemaakt aan
het CWI, het opleidingsinstituut dan wel het Reïntegratiebedrijf. Voorts kan het van belang zijn dat
opgegeven wordt op welke wijze contact met de cliënt opgenomen kan worden.
* Hoofdregels:


Cliënt dient voor vakanties naar het buitenland, ongeacht de duur daarvan, altijd
ruimschoots vooraf dit door te geven via het mutatieformulier dan wel persoonlijk bij de
bijstands- en/of werkconsulent.
De belanghebbende moet melden wanneer en hoe lang hij op vakantie gaat. De reden van
de meldingsplicht met betrekking tot het verblijf in het buitenland is gelegen in de bepaling
van artikel 13 lid 1 onderdeel d PW én de vier/dertien-wekentermijn.
 Betrokkene ontvangt een beschikking van de toestemming, incl. algemene informatie over
vakantie o.g.v. de Participatiewet.
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Op het eerstvolgende mutatieformulier dient betrokkene bewijsstukken in te leveren van de
vakantieperiode.
Vorenstaande regels kunnen worden bewaakt door de administratie.
Ingeval de maximale vakantieperiode wordt overschreden, dient de inkomens/werkconsulent te rapporteren, een eventuele maatregel op te leggen etc..
Binnenland: O.g.v. art. 17 lid 1 PW moet ook een periode waarin iemand 14 dagen of langer
buiten de eigen gemeente verblijft gemeld worden. Een dergelijk lang verblijf buiten de
eigen gemeente wordt aangemerkt als vakantie in Nederland.
De wettelijke vakantieduur/verblijf in het buitenland geldt per individu.

Bij langer verblijf in het buitenland dan de wettelijk toegestane periode van 4 respectievelijk 13
weken, bestaat geen recht op bijstand. Onder genoemde voorwaarden kan de beëindigde uitkering
per datum terugkeer wordt voortgezet en hoeft er geen nieuw aanvraagtraject te worden gestart. Er
wordt, om administratieve redenen, gehandeld als ware de uitkering opgeschort. Eventueel ten
onrechte betaalde bijstand vanwege te lang verblijf in het buitenland wordt teruggevorderd.
* Ziekte tijdens vakantie
Als een cliënt tijdens zijn vakantie (in het buitenland) ziek wordt en als gevolg daarvan aldaar
verzorging en/of verpleging behoefd en niet in staat is tijdig naar Nederland/huis terug te keren,
dient de uitkering na de 4-weken periode of de 13 wekenperiode te worden beëindigd. Cliënt dient in
dergelijke situaties – zodra mogelijk - de afdeling MD in te lichten over ziekte en eventueel niet
tijdige terugkeer. Bij terugkeer zal betrokkene bewijsstukken moeten inleveren van de ziekte en
ziekteperiode.
* Ziekte en ziektekostenverzekering
Als cliënt langer dan 4 weken dan wel 13 weken met vakantie naar het buitenland gaat, wordt de
uitkering beëindigd. Op dat moment eindigt ook de premiebetaling voor de verplichte
ziekenfondsverzekering.
Client dient zich na 4 weken (c.q. 13 weken) particulier te verzekeren.
Omdat het ziekenfonds niet alle ziektekosten in het buitenland vergoedt, wordt aangeraden een
(aanvullende) vrijwillige verzekering af te sluiten.

B169 Het kunnen volgen van onderwijs
Jongeren die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen en in verband daarmee aanspraak
hebben op studiefinanciering, komen niet (vanzelfsprekend) in aanmerking voor algemene bijstand.
Van jongeren wordt verwacht dat ze de mogelijkheden binnen het reguliere onderwijs zoveel
mogelijk benutten. Studiefinanciering is bovendien een passende en toereikende voorliggende
voorziening. Als deze mogelijkheid nog open staat, ziet de wetgever geen reden algemene bijstand
te verstrekken.
Het volgen van uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs is ook mogelijk zonder dat een jongere aanspraak
heeft op studiefinanciering. Denk bijvoorbeeld aan het voortgezet onderwijs of de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding). Kan een jongere nog zo’n door het Rijk
gefinancierde opleiding volgen waarvoor geen recht op studiefinanciering bestaat, maar laat hij dat
na, dan bestaat evenmin recht op algemene bijstand. Hieruit volgt dat wanneer een jongere wél een
uit ’s Rijks kas bekostigde opleiding volgt waarvoor geen recht op studiefinanciering bestaat, hij in
aanmerking kan komen voor algemene bijstand. Overigens heeft hij in dat geval geen aanspraak
meer op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.
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Jongeren hebben een extra informatieplicht als het gaat om de vraag in hoeverre het reguliere
onderwijs nog mogelijkheden voor hen biedt. Jongeren moeten bij hun aanvraag documenten
verstrekken die het college helpen bij de beoordeling van de vraag of het volgen van een uit ’s Rijks
bekostigde opleiding mogelijk is.
De wetgever heeft niet exact toegelicht wat precies wordt bedoeld met het “kunnen volgen” van
door het Rijk bekostigd onderwijs.
Het uitgangspunt is dat de jongere naar school moet/kan, tenzij…


Niet bepalend is of een jongere een startkwalificatie heeft. Het gaat dan om een diploma op
HAVO, VWO of MBO 2-niveau. Hoewel beiden een startkwalificatie zijn, zit er een wezenlijk
verschil tussen een diploma van het VWO en een diploma van het MBO niveau 2. Zowel in
niveau, mogelijkheden op een vervolgstudie, als kansen op de arbeidsmarkt. Het wordt
daarom niet wenselijk geacht om een startkwalificatie als ijkpunt te nemen. De voorkeur
gaat uit naar het behalen van een (zo hoog mogelijke) beroepskwalificatie, alsmede het
afronden van WO, in een beroepsrichting die kansen op de arbeidsmarkt biedt. Nemen deze
kansen door het volgen van een opleiding toe, dan kan het volgen van een studie
redelijkerwijs van een jongere worden gevergd (mits hij daar ook de capaciteiten voor
heeft). Verder zal een vervolgopleiding niet altijd een hogere opleiding behoeven te zijn.
Ook een stapje zijwaarts, naar een andere opleiding kan tot de mogelijkheden behoren.
 De capaciteiten om verder te leren kunnen worden onderzocht door de medewerkers van
het jongerenloket en/of RMC. Iemand moet wel leerbaar zijn. Het niet hebben van motivatie
is (in principe) geen reden om niet meer naar school te gaan.
 Er wordt vanuit gegaan dat het “kunnen volgen” enerzijds moet worden geïnterpreteerd als
een ‘technisch’ kunnen en anderzijds als een redelijkheidstoets. Dit betekent naar onze visie
dat het niet uitsluitend van belang is of een belanghebbende zich daadwerkelijk kan
inschrijven en aanspraak kan maken op studiefinanciering, maar ook of dit in redelijkheid
van hem kan worden gevergd. Daarbij kunnen allerlei omstandigheden een rol spelen, zoals
fysieke of geestelijke beperkingen, de capaciteiten van een jongere of de financiële situatie.
Ook hierin kan het RMC een rol in het onderzoek en de advisering hebben.
 Is duidelijk dat er nog reële (en redelijke) mogelijkheden liggen binnen het reguliere
onderwijs die onvoldoende zijn benut, dan kan een uitkering zonder meer worden
geweigerd.
 Het is de verantwoordelijkheid van de jongere zelf om daadwerkelijk met de opleiding te
starten. Dit sluit aan bij de gedachten achter het opleggen van de verplichte zoekperiode
alvorens iemand aanspraak kan maken op een PW-uitkering. De jongeren moeten inzien dat
zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen toekomst.
 De jongere is zelf verantwoordelijk voor het aantonen dat er sprake is van een niet leerbare
situatie. Deze verklaring kan worden getoetst door de medewerkers van het
jongerenloket/RMC.
 De huidige ontwikkelingen binnen het MBO (het bindend studieadvies) moeten worden
meegenomen in het besluit om de studie wel of niet als voorliggende voorziening te
beschouwen. Uitvallers binnen de MBO entreeopleidingen worden geen schoolverlaters. Er
mag niemand tussen het wal en schip terechtkomen door deze maatregel, hetzij qua
opleidingen, hetzij qua uitkering. Het streven is om de eventuele schoolverlater binnen een
schoolsetting op te vangen.
 Waar mogelijk en realistisch wordt de kortste weg naar de arbeidsmarkt bewandeld. Hierbij
is de insteek dat wordt gekozen voor de weg die het beste perspectief biedt op duurzame
uitstroom. Dit is in beginsel scholing. Wanneer belanghebbende zo spoedig mogelijk een
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opleiding moet gaan volgen geldt de volledige sollicitatieplicht. Tot het moment van
instroom vindt in principe geen inzet van re-integratie instrumenten plaats.
Het uitgangspunt voor de start van een opleiding is het eerstvolgende instroommoment.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat jongeren die uit eigen overweging zijn gestopt
met een opleiding zich melden bij het Jongerenloket. Veelal heeft dit te maken met
motivatiegebrek als gevolg van een foutieve studiekeuze. In dit soort gevallen zal altijd naar
de individuele omstandigheden moeten worden gekeken of er recht bestaat op een
uitkering. Gaat het echter uitdrukkelijk om een eigen keuze van een jongere om te stoppen
met de opleiding, dan mag aangenomen worden dat geen recht op bijstand bestaat.
Een aantal van de jongeren die zich melden wil overstappen naar een andere studie, waarbij
vaak pas in een nieuw studiejaar kan worden begonnen. De situatie die zich dan kan
voordoen is dat een jongere weliswaar aanspraak kan maken op studiefinanciering, maar
deze pas enige tijd later aanvangt. In dat geval kan voor deze overbruggingsperiode recht op
algemene bijstand bestaan. Hierbij moet wel duidelijk zijn dat er geen recht bestaat op een
financiële overbrugging van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de tussenliggende
periode zal de jongere zich volledig beschikbaar moeten stellen voor de arbeidsmarkt.
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B018 Wijze van korten inkomsten i.v.m. kamerhuurders/kostgangers
Commerciële relatie kostendelersnorm
Per 1 januari 2015 is een groot aantal wetswijzigingen doorgevoerd, waaronder de
kostendelersnorm. De kostendelersnorm gaat uit van het principe dat naarmate er meer personen in
een huishouden aanwezig zijn, de kosten van levensonderhoud ook met meer personen kunnen
worden gedeeld. Op basis van dit principe wordt afhankelijk van het aantal medebewoners de
individuele uitkering lager vastgesteld.
De wet heeft een aantal uitzonderingen op de kostendelersnorm vastgelegd. De kostendelersnorm
wordt o.a. niet toegepast als er sprake is van een commerciële relatie tussen onderverhuurder en
onderhuurder of tussen kostgever en kostganger. Er is sprake van een commerciële relatie tussen
belanghebbenden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
-

Er bestaat tussen belanghebbenden geen bloed – of aanverwantschap in de eerste – of tweede
graad en
Er wordt een commerciële prijs betaald voor het geleverde en
De commerciële relatie wordt met schriftelijke bewijsstukken aangetoond.

Commerciële prijs
Er is sprake van een commerciële onderhuur- of kostgangersvergoeding:
- als in ieder geval de minimale huurprijs voor huurtoeslag wordt gehanteerd
(momenteel afgerond € 227,- per maand) of
- als de maandelijkse kostgangersvergoeding tenminste € 407,- bedraagt. Dit bedrag is
opgebouwd uit € 227,- huurvergoeding en afgerond € 180 p/mnd als vergoeding voor
maaltijden.
Het bedrag voor voeding wordt als volgt berekend: 365 dgn x € bedrag per dag / 12 mnd =
maandbedrag voeding. Voor exacte bedragen wordt verwezen naar de Nibud prijzengids
(gemiddelde kosten voeding per dag) en www.toeslagen.nl.
Een commerciële relatie moet worden aangetoond met de volgende schriftelijke bewijsstukken:
- een huur- of kostgangersovereenkomst;
- betalings- of ontvangstbewijzen over de afgelopen maand (of over een kortere periode als het
betreffende adres nog pas recent wordt bewoond). Als de situatie onbetrouwbaar is dan
betalingsbewijzen vragen over de afgelopen drie maanden vragen.
Betalingsbewijzen bestaan uit bank- of giro-overschrijvingen.
Mochten de betalingsbewijzen van bank/giro onvoldoende duidelijkheid geven, dan kunnen ook
kwitanties of andere betalingsbewijzen worden geaccepteerd als daaruit kan worden opgemaakt:
- de datum van de transactie(s); en
- de naam van de onderhuurder of kostganger en de naam van de onderverhuurder of
kostgever; en
- het bedrag van de vergoeding(en).
Als niet aan de voorwaarden voor een commerciële relatie wordt voldaan of als de commerciële
relatie niet of onvoldoende kan worden aangetoond, dan is de kostendelersnorm van toepassing.
Verrekening van inkomsten uit onderhuur of kostganger is dan niet aan de orde.
Verrekening inkomsten uit onderverhuur of kostganger artikel 33 lid 4
Als er sprake is van een commerciële relatie (geen toepassing kostendelersnorm) tussen
onderverhuurder en onderhuurder of tussen kostgever en kostganger, dan dienen de daaruit
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voortvloeiende inkomsten te worden verrekend als de onderverhuurder of kostgever
uitkeringsgerechtigd is.
1.
Inkomsten uit onderverhuur
Inkomsten uit onderverhuur worden verrekend met de uitkering van de onderverhuurder. Op het te
verrekenen bedrag wordt vóór verrekening eerst een bedrag in mindering gebracht (vrijgelaten)
voor het gebruik van nutsvoorzieningen (gas, water, elektra). Voor de bedragen wordt verwezen
naar de Nibud prijzengids.
Volgens de meest recente richtlijn van juli 2014 wordt voor de extra kosten van nutsvoorzieningen in
verband met een onderhuurder of kostganger een bedrag van € 1,99 per dag gehanteerd (€ 60,- per
maand).
2.
Inkomsten uit kostganger
Inkomsten uit kostganger worden verrekend met de uitkering van de kostgever. Op het te
verrekenen bedrag wordt vóór verrekening eerst de volgende bedragen in mindering gebracht:
a. Een bedrag per maand voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektra). Momenteel afgerond €
60,- per maand. Voor exacte bedragen wordt verwezen naar de Nibud prijzengids.
b. Een bedrag van voor het gebruik van maaltijden door de kostganger. Hierbij wordt
uitgegaan van de gemiddelde kosten van voeding per dag volgens de richtlijn van Nibud.
Voor bedragen wordt verwezen naar de Nibud prijzengids.
Niet commerciële relatie
Als er geen sprake is van een commerciële relatie dan is uiteraard de kostendelersnorm wél van
toepassing.
Gemiddelde kosten voeding per dag Nibud 2014.
ontbijt

2e broodmaaltijd

warme
maaltijd

tussendoortjes

totaal

kind 1-3 jaar

0,24

0,56

1,22

0,64

2,66

kind 4-8 jaar

0,34

0,87

1,78

0,87

3,86

kind 9-13 jaar

0,51

1,18

2,25

1,04

4,98

man 14-65 jaar

0,58

1,42

2,42

1,96

6,38

vrouw 14-65 jaar

0,53

1,33

2,35

1,62

5,84

man en vrouw 65+

0,48

1,25

2,11

1,76

5,60

zwangere vrouw

0,53

1,33

2,35

1,51

5,72

moeder die
borstvoeding
geeft

0,66

1,65

2,50

2,24

7,06

*bedragen zijn gebaseerd op een tweepersoonshuishouden
Bron: Referentievoedingen, Voedingscentrum 2009
Berekeningen, Nibud 2014
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B019 Saldo lopende rekening bij vermogensvaststelling
Van het saldo op de lopende rekening wordt bij de aanvraag om bijstand en status- of
heronderzoeken in verband met lopende uitgaven een bedrag vrijgelaten dat gelijk is aan de voor de
belanghebbende(n) geldende bijstandsnorm exclusief vakantiegeld. Is het saldo van de lopende
rekening lager dan de toepasselijke bijstandsnorm, dan wordt dat saldo vrijgelaten. Een negatief
saldo op de lopende rekening moet als schuld worden aangemerkt en telt daarom mee bij de
vaststelling van het vermogen.
B020 Moment vermogensvaststelling bij echtscheiding/verlating
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt vastgesteld bij aanvang van de bijstand. In één situatie kan
van deze hoofdregel worden afgeweken, te weten:



de aanvrager is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure of als er sprake is van een
verlating, en;
hij op het moment van de aanvraag slechts kan beschikken over een vermogen dat minder
bedraagt dan de toepasselijke vermogensgrens.

In een dergelijke situatie zijn er twee mogelijkheden:
het is op het moment van de bijstandsaanvraag nog niet duidelijk of betrokkene na de
boedelscheiding wel of niet kan beschikken over een vermogen dat hoger is dan het vrij te laten
vermogen. Het vermogen wordt dan voorlopig vastgesteld op het vermogen waarover
belanghebbende op het moment van de aanvraag kan beschikken. In de toekenningsbeschikking
wordt aangegeven dat:
o
o

het vermogen voorlopig is vastgesteld en dat
na afwikkeling van de echt- en boedelscheiding het vermogen definitief wordt
vastgesteld en dat
o bij overschrijding van het vrij te laten vermogen, de teveel betaalde bijstand zal
worden teruggevorderd met toepassing van artikel 58 van de PW. De teveel
verstrekte bijstand moet, op het moment dat over het vermogen beschikt kan
worden, in één keer worden terugbetaald.
2. het is op het moment van de bijstandsaanvraag duidelijk dat iemand na de boedelscheiding
kan beschikken over een vermogen dat hoger is, dan het vrij te laten vermogen. De bijstand
wordt in de vorm van een geldlening verstrekt (artikel 48, lid 2, onder a, van de PW) tot het
bedrag van de vermogensoverschrijding. Het meerdere wordt om niet verstrekt. Als
voorwaarde geldt dat het in redelijkheid te verwachten is, dat het vermogen binnen 12
maanden vrijkomt. Als dit niet het geval is, wordt geen leenbijstand verstrekt, maar wordt in
de beschikking vermeld dat de bijstand wordt teruggevorderd met toepassing van artikel 58
van de PW. De lening of de teveel verstrekte bijstand moet, op het moment dat over het
vermogen beschikt kan worden, in één keer worden terugbetaald.

B021 Vaststellen vermogen bij overname cliënt uit andere gemeente
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Bij overname van een belanghebbende uit een andere gemeente dienen het vermogen en de
toepasselijke vermogensgrens opnieuw te worden vastgesteld. Artikel 40 lid 1 PW bepaalt namelijk
dat het recht op bijstand geldt jegens het college van de gemeente waar belanghebbende
woonplaats heeft.
Let wel: gespaarde middelen als bedoeld in artikel 34 lid 2 onderdeel c PW en ontvangen rente welke
krachtens artikel 31 lid 2 onderdeel i PW worden niet in aanmerking genomen bij de nieuwe
vermogensvaststelling.
Het is aan belanghebbende om, indien hij stelt dat het college één of meer van zijn
vermogensbestanddelen op grond van bovenstaande buiten beschouwing dient te laten, aan het
college zodanige inlichtingen te verstrekken dat het college de herkomst van bedoelde
vermogensbestanddelen kan beoordelen.

B022 Vaststelling vermogen bij wijziging leefvorm
Bij een tussentijdse wijziging van de bijstandsnorm wordt in de meeste gevallen het vermogen
opnieuw vastgesteld. Hiervoor worden bank- en giroafschriften, een eventueel schuldenoverzicht,
etc. opgevraagd. Ook wordt beoordeeld of de hoogte vermogensgrens wijzigt.
Het vermogen wordt niet opnieuw vastgesteld in de volgende gevallen, omdat dit reeds eerder is
vastgesteld en daarom bekend is:
een alleenstaande wordt alleenstaande ouder door de geboorte van een kind (het vrij te
laten vermogen wijzigt wel)
Het vermogen wordt wel opnieuw vastgesteld in in ieder geval de volgende gevallen, omdat de
wijziging in de gezinssituatie gevolgen heeft voor het vermogen:
twee personen met een Pw-uitkering gaan samenwonen
een alleenstaande ouder wordt alleenstaande (jongste kind wordt 18 jaar).
Gehuwden met een Pw-uitkering gaan uit elkaar

Stel het vermogen opnieuw vast (bezittingen minus schulden). Voorkom daarbij onbillijkheden en
houd daarom in ieder geval rekening met het volgende: Het deel van het vermogen dat is ontstaan
tijdens de bijstandsperiode door ontvangen rente en besparingen dient, gelet op de
vrijlatingsbepalingen, buiten beschouwing te blijven.
Bij alleenstaande ouders die alleenstaande worden is het onder omstandigheden aanvaardbaar dat
een deel van het vermogen wordt overgedragen aan de (niet meer ten laste komende) kinderen
waardoor het vermogen van de bijstandsgerechtigde alleenstaande lager wordt. Maak van deze
mogelijkheid gebruik, als bij de oorspronkelijke vermogensvaststelling rekening is gehouden met
vermogensbestanddelen van ten laste komende kinderen. De systematiek van de PW schrijft dit
immers voor als de kinderen tot het gezin behoren. Een redelijke wetstoepassing brengt echter met
zich mee dat, zodra de betreffende kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken (en dus niet langer tot
het gezin in de zin van de PW behoren), bij de vermogensvaststelling van de ouder niet langer
rekening wordt gehouden met het vermogen van die kinderen. Dit is slechts dan anders, als er
voorafgaande aan de bijstandsverlening een vermogensoverheveling heeft plaatsgevonden van de
ouder naar de kinderen met als kennelijk doel om het recht op bijstand (langer) te waarborgen.
Voorbeeld
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Mevrouw Peters vraagt op 1 december 2008 bijstand aan. Op die dag wordt haar zoon Kees 12 jaar.
Mevrouw Peters heeft een spaarrekening met € 3.630,24. Het saldo van de spaarrekening van zoon
Kees bedraagt € 2.268,90. Mevrouw Peters krijgt een bijstandsuitkering naar de norm van een
alleenstaande ouder. Haar vermogen wordt vastgesteld op € 5.899,14 (de som van de saldi op de
beide spaarrekeningen). Op 1 december 2014 wordt Kees 18 jaar. Mevrouw Peters wordt vanaf die
datum aangemerkt als alleenstaande. Op grond van bovenstaande regels geldt dat de toepasselijke
vermogensgrens wijzigt in de actuele vermogensgrens voor een alleenstaande: € 5.325,-- (bedrag
geldt per 1 juli 2008). De banksaldi zijn nog steeds aanwezig dus de hoogte van vermogen blijft in
beginsel gelijk, namelijk € 5.899,14. Gevolg is dat er sprake is van een vermogensoverschot dat
mevrouw Peters zou moeten interen. Echter, het is redelijk om het vermogen van mevrouw Peters
te verlagen met € 2.268,90. Dit bedrag komt immers toe aan zoon Kees, want het stond bij aanvang
van de bijstandsverlening op zijn spaarrekening. Het vermogen van mevrouw Peters bedraagt
daarom € 3.630,24 en blijft onder de (nieuwe) van toepassing zijnde vermogensgrens. Interen is nu
niet nodig.

B023 Beleid inzake korten voorlopige teruggave
Ontvangen bedragen aan teruggave en voorlopige teruggave worden gekort, voor zover deze betrekking
hebben op een periode waarin bijstand wordt verleend.
Indien het aannemelijk is dat belanghebbende in aanmerking komt voor een voorlopige teruggave
in verband met de heffingskorting wordt hem op grond van artikel 55 PW de verplichting opgelegd
deze bij de belastingdienst aan te vragen. Laat hij dit na, dan wordt het bedrag waarop hij recht
heeft gekort. Tevens wordt dan een verlaging van de bijstand toegepast op grond artikel 18 lid 2
PW.
Tot de middelen worden gerekend:
 De algemene heffingskorting minstverdienende partner.
 De inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 De jonggehandicaptenkorting voor personen die jonger zijn dan 27 jaar. (De
jonggehandicaptenkorting wordt niet tot de middelen gerekend voor personen ouder
dan 27 jaar).
Geen recht meer op heffingskorting en einde korting ontvangst VTB:
Wanneer cliënt aangeeft geen voorlopige teruggaaf meer te ontvangen wordt de korting pas
beëindigd nadat een kopie van de beschikking, waaruit duidelijk wordt per wanneer de
heffingskorting niet meer wordt betaald, is overlegd.
Ingedikte VTB en verrekening met bijstand
Wanneer een cliënt een voorlopige teruggaaf ontvangt maar niet het gehele jaar uitkering heeft,
dan krijg je een afwijkende situatie m.b.t. het verrekenen van de teruggaaf.
Voorbeeld:
Iemand komt per 01-03 in de uitkering. Het recht op VTB geldt voor een volledig jaar. Januari en
februari zijn geen uitkeringsmaanden, dus het jaarbedrag VTB moet met 10/12 vermenigvuldigd
worden. Als er daarnaast nog sprake is van ingedikte VTB dan moet je daar ook rekening mee
houden.
Als cliënt voor het einde van het jaar geen uitkering meer ontvangt, dan wordt een ingedikte VTB
buiten invordering gesteld bij uitstroom uit de bijstand (circulaire van de minister aan de
gemeenten). Oftewel niet terugvorderen.
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VTB en buitenlands inkomen:
Bij buitenlands inkomen is het van belang of Nederland met het betreffende land een
belastingverdrag heeft afgesloten.
Wordt het inkomen in het buitenland belast dan bestaat er geen recht op heffingskortingen.
Is het inkomen niet in het land van herkomst belast, dan bestaat er wel recht op heffingskortingen.
Er zal altijd bij de belastingdienst geïnformeerd moeten worden of er een belastingverdrag met het
betreffende land is gesloten.
Twee betaalde banen en loonheffingskorting:
 de loonheffingskorting dient toegepast waar men het hoogste loon ontvangt;
 als een cliënt 2 werkgevers heeft mogen beide werkgevers een loonheffingskorting
toepassen. Hiervoor dient dan wel sprake te zijn van een zodanig laag belastbaar inkomen
bij een van de werkgevers dat er nog een niet gebruikt deel AHK resteert. In dit geval kan bij
de tweede werkgever of andere bron van inkomsten dit deel nog aan AHK verrekend
worden. Het meerdere is dan volledig belast.
Cliënten die geen voorlopige teruggave hebben aangevraagd bij de belastingdienst.
Als iemand ondanks aansporingen van de dienst weigert om VTB aan te vragen, dan zal er toch een
bedrag aan VTB gekort moeten worden. Het zijn namelijk middelen waarover iemand redelijkerwijs
zou kunnen beschikken, zie artikel 31, lid 1 PW.

B024 Vrijlaten giften
Immateriële schadevergoeding
Andere dan de in artikel 31 lid 2 onderdeel l PW (zie hoofdstuk over Uitkering en vergoedingen voor
materiële en immateriële schade) bedoelde uitkeringen en vergoedingen voor immateriële schade
worden niet als middelen (inkomen of vermogen) in aanmerking genomen.
Het komt voor dat in een dergelijke vergoeding een component is opgenomen voor loonderving.
Het loondervingsdeel wordt wel bij de middelentoets betrokken. Periodieke vergoedingen worden
als inkomen gezien en een eenmalige vergoeding geldt als vermogen.
Materiële schadevergoeding
Andere dan de in artikel 31 lid 2 onderdeel l PW (zie onderdeel 3.13 van deze paragraaf) bedoelde
uitkeringen en vergoedingen voor materiële schade worden niet als middelen (inkomen of
vermogen) in aanmerking genomen, tenzij:



met hetzelfde doel bijstand is verstrekt of hiervoor later bijstand wordt gevraagd en/of
betrokkene de ontvangen vergoeding niet besteed heeft voor het wegnemen van de
geleden schade. Als iemand slechts een deel van de vergoeding heeft aangewend voor het
wegnemen van de schade wordt het niet benutte deel als middelen gezien.

Giften
Giften met :
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een periodiek karakter worden beschouwd als inkomen. Met deze giften wordt geen
rekening gehouden als het totaal van de giften niet meer dan 15% van de bijstandsnorm op
jaarbasis is.
een eenmalig karakter worden vrijgelaten voor zover de giften niet meer bedragen dan de
vrijstelling op grond van artikel 33 lid 5 Successiewet (in 2014 € 5.229,--).

Prijzen uit loterijen:


Het is ondoenlijk om kleine winsten uit loterijen telkens te betrekken bij de
vermogensberekening. Om deze reden wordt ook hier een ondergrens gehanteerd.




Als de (kleine) winsten uit loterijen op jaarbasis minder bedragen dan de ondergrens wordt
er geen rekening mee gehouden.
Als ondergrens wordt het bedrag gehanteerd van artikel 33 lid 5 Successiewet (in 2014
€ 5.229,--).

B025 Spaarloon (vervallen)
Deze richtlijn is komen te vervallen.

B026 Ex-partner betaalt woonkosten
Indien een ander dan belanghebbende de woonkosten betaalt, wordt hiermee op grond van artikel
33 lid 1 PW bij de inkomstentoets geen rekening mee gehouden. In voorkomende gevallen is
namelijk reeds op grond van artikel 27 PW de bijstand lager vastgesteld (zie hiervoor
“Woonsituatie”)., wegens het ontbreken van woonlasten.
Op grond van de verordening werk en bijstand wordt de gezinsnorm als volgt verlaagd:
Artikel 5.3 Verlaging in verband met woonsituatie:
De verlaging bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt:
a. 20% van de gezinsnorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen
kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn;
B027 Waarde auto bij vermogensvaststelling
Bij de vaststelling van het vermogen bij de aanvraag dient het bezit van een auto betrokken te
worden. Als gemeentelijk beleid is vastgesteld, dat een auto tot een dagwaarde van € 7000,- buiten
beschouwing gelaten kan worden bij de vermogenstoets (algemeen gebruikelijke bezitting in
natura).
Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor afwijking van deze regel geboden is, gezien de situatie
of persoonlijke omstandigheden (bijv. bezit van een auto door een gehandicapte).
Bijzonderheden:
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De naam op het kentekenbewijs van de auto is voor de toepassing van de WWB
doorslaggevend, tenzij aannemelijk is dat de auto door een derde is aangeschaft en dat de
auto tot diens eigendom behoort (JAbw 1997/118).
Het gaat erom of belanghebbende de auto bezit (feitelijk de vrije beschikking heeft over het
gebruik van de auto), ook al staat de auto niet op zijn naam (JAbw 1996/120).

Algemeen gebruikelijk
Op grond van artikel 34 lid 2 onderdeel a PW worden niet alleen bezittingen in natura die, gelet op
de omstandigheden van persoon en gezin, noodzakelijk zijn, niet als vermogen aangemerkt, maar
ook bezittingen in natura die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn. Het college vindt:




een auto met een waarde tot maximaal € 7.000,00 algemeen gebruikelijk (reden bedrag:
plattelandsgemeente, openbaar vervoer niet optimaal in onze regio, uithoek, etc.);
Indien de waarde meer bedraagt dan € 7.000,00, wordt de volledige waarde in aanmerking
genomen als vermogen.
Motoren, caravans en/of een boot, al vanwege hun aard, niet algemeen gebruikelijk.**

Waardevaststelling
Voor de vaststelling van de waarde van de auto's, motoren en caravans (inclusief btw) wordt in
beginsel uitgegaan van de koerslijsten van de ANWB (dagwaarde prijzen), zijnde de in aanmerking te
nemen waarde in het economisch verkeer (artikel 34 lid 1 onderdeel a WWB). Van deze goederen die
wegens hun leeftijd niet meer in deze koerslijsten zijn opgenomen, wordt aangenomen dat hun
waarde nihil is.
Van deze uitgangspunten wordt afgeweken indien er aantoonbare verschillen zijn tussen het goed
en de uitgangspunten van de koerslijsten, bijvoorbeeld enerzijds een schade-auto en anderzijds een
oldtimer.
**Caravan en/of boot
Dit zijn goederen waarvan niet automatisch hoeft te worden aangenomen dat deze onmisbaar
zijn. Ze behoren toch wel tot de luxegoederen. Aan de andere kant is het voorstelbaar dat het
bezit van een caravan of boot met een bescheiden waarde toelaatbaar moet worden geacht.
Ervan uitgaande dat bijvoorbeeld een tent nergens als vermogen wordt genoemd, wordt een
vrijgestelde waarde van € 1.500,- aanvaardbaar geacht. Voor een boot(je) geldt ook dat een
bescheiden waarde toegestaan moet zijn. Dat betekent dat een klein open bootje vrijgelaten
wordt; bijvoorbeeld een visbootje, open zeilbootje, speedbootje. Afgaande op wat er in de
markt voor die prijs nog aan “zeewaardigs” te krijgen is, wordt een waarde van € 1.500,- als
alleszins redelijk beschouwd. Taxatie vindt plaats aan de hand van aankoopbewijzen, leeftijd,
opgegeven onderhoudstoestand en navraag bij detailhandel of raadpleging van
verkoopprijzen op internet.

B028 Reservering uitvaartkosten bij vermogensvaststelling
Reservering uitvaartkosten bij vermogensvaststelling
Indien de verzekering of reservering zodanig van vorm is dat belanghebbende hier niet over kan
beschikken, laat het college deze op grond van artikel 31 lid 1 WWB buiten beschouwing. Dit zal zich
met name voordoen bij uitvaartverzekeringen welke in natura uitkeren. Het vrijlaten van de waarde
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van de verzekering in natura is dus gelegen in de bestemming van de uitkering en er niet over
beschikt kan worden.
Een verzekering voor de kosten van begrafenis of crematie wordt geacht algemeen gebruikelijk te
zijn. Dit kan zowel een verzekering in natura zijn, een verzekering die in contanten uitkeert of een
eigen reservering voor die kosten. De reserveringen, verzekering of anderszins, voor begrafenis of
crematie worden in beginsel vrijgelaten. Indien zij niet voldoen aan onderstaande bepalingen
worden zij, voor zover als zij te gelde gemaakt kunnen worden, op grond van artikel 31 lid 1 WWB als
middel in aanmerking te worden genomen.





Uitvaartverzekering welke in natura uitkeert, wordt altijd vrijgelaten
Uitvaartverzekering welke contanten uitkeert kan worden vrijgelaten indien:
o de waarde niet bovenmatig hoog is (richtbedrag per persoon = totaal aan
begrafeniskosten volgens Prijzengids NIBUD);
o het tegoed bij overlijden wordt uitgekeerd en anderszins niet tussentijds
opvraagbaar of afkoopbaar dan wel slechts opvraagbaar of afkoopbaar is tegen zeer
ongunstige voorwaarden.
Eigen reservering in contanten voor begrafeniskosten wordt alleen onder de volgende
voorwaarden niet als vermogen aangemerkt:
o als het geld uitsluitend bestemd is voor de kosten van een uitvaart en mag niet
tussentijds opvraagbaar zijn (staat op een aparte rekening);
o als het tegoed alleen bij overlijden kan worden opgenomen (er zal dus een
gemachtigde zijn aangewezen die het geld kan opnemen), en;
o als de waarde niet bovenmatig hoog is (richtbedrag per persoon = totaal aan
begrafeniskosten volgens Prijzengids NIBUD.

Het komt voor, dat een aanvrager een bedrag aan spaargeld heeft gereserveerd voor de kosten van
een uitvaart. Aangezien over dit kan worden beschikt, moet dit -ondanks de bestemming- worden
meegenomen bij de vaststelling van het vermogen. Ten opzichte van mensen die voor de kosten van
een uitvaart geld hebben vastgezet, is het echter redelijk om dan de aanvrager de gelegenheid te
bieden om een reservering voor uitvaartkosten te doen en wel in een zodanige vorm, dat men niet
meer over dat spaargeld kan beschikken. Hiervoor geldt, dat men ten hoogste een bedrag, gelijk aan
het bedrag voor een uitvaart, zoals dat in de Nibud-prijzengids is weergegeven, mag vastleggen.
Eventuele reeds afgesloten uitvaartverzekeringen worden op het vast te zetten bedrag in mindering
gebracht.
In de beschikking, waarin de uitkering wordt toegekend, moet worden aangegeven dat de cliënt het
vastleggen van het spaargeld voor de kosten van een uitvaart binnen twee maanden moet regelen.
Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan wordt het gereserveerde spaargeld alsnog als
vermogen in aanmerking genomen. Zo nodig wordt dan de reeds verleende bijstand
teruggevorderd.
De hiervoor genoemde gedragslijn geldt zowel voor mensen jonger dan 65 jaar, als voor mensen van
65 jaar of ouder. Het is immers niet toegestaan een onderscheid op leeftijd te maken.

B147 Wanneer wordt toepassing gegeven aan de inkomstenvrijlating
Basis voor de inkomstenvrijlating vormt artikel 31 lid 2 onder n en r PW.

25
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

De volgenderegels zijn we overeengekomen:







Bestaande gevallen ongewijzigd continueren.
Vanaf 15 september 2015 wordt inkomsten vrijlating (art. 31 lid 2 onder n en r PW ) bij
parttime inkomsten uit arbeid in alle gevallen toegepast.
Bij parttime inkomsten bij toekenning bijstand wordt de vrijlating(en) inclusief beschikking
geregeld door de consulent inkomen.
Bij parttime inkomsten tijdens de bijstandsverlening regelt de financiële administratie de
beschikking.
In alle gevallen wordt GWS gevuld.
De inkomstenvrijlating kan gedurende een uitkeringsperiode slechts eenmalig worden
toegepast.

Inkomsten uit illegale activiteiten zijn niet vrijgelaten, omdat van illegale activiteiten niet gezegd
kan worden dat ze de re-integratie bevorderen. Verzwegen inkomsten kunnen (als zij achteraf
geconstateerd worden) eveneens niet in aanmerking komen voor de vrijlating, daar het achteraf
vrijlaten niet meer bijdraagt aan de arbeidsinschakeling.

Vorenstaande werkwijze geldt (dus) ook voor de aanvullende vrijlating alleenstaande ouders van art.
31 lid 2 onderdeel r Participatiewet.
Opmerking: Vorenstaande systematiek geldt ook bij de inkomstenvrijlating IOAW en IOAZ .

B149 Vermogensvaststelling gedurende de periode van bijstandsverlening (vervallen)
Ter verduidelijking:





Bij aanvang van de bijstand wordt het resterend vrij te laten vermogen vastgesteld.
Volgens voortschrijdend inzicht én vooral vaste jurisprudentie van de CRvB is duidelijk dat
schulden bij vermogensaanwas niet opnieuw beoordeeld worden. Leidt (de)
vermogensaanwas tot overschrijding van het resterend vrij te laten vermogen, dan eindigt
het recht op bijstand.
Er is dus eigenlijk geen beleidsvrijheid in dezen.

26
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

BIJSTAND
VERPLICHTINGEN EN
SANCTIES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Inschrijving bij uitzendbureaus (B029)
Beleidsregels ontheffing arbeidsplicht (B030)
Betekenis "onverwijld uit eigen beweging" in artikel 17 lid 1 Participatiewet (B031)
Belanghebbende beschikt niet meer over bewijsstukken (B032)
Periode over te leggen bankafschriften (B033)
Procedure inleveren maandelijks ROF/inkomstenverklaring (B034)
Categorieën die zijn vrijgesteld inleveren maandelijks ROF/inkomstenverklaring
(B035)
Meldingsplicht vrijwilligerswerk (B036)
Duur aanvultermijn bij aanvraag op grond van artikel 4:5 lid 1 Awb (B037)
Duur hersteltermijn tijdens bijstand (B038)
Beleidsregels huisbezoek (B039)
Personen zonder identiteitsbewijs (B040)
Personen zonder geldig identiteitsbewijs (B041)
Uitleg budgetteringsplicht artikel 57 Participatiewet (B042)
Afzien van verlaging en waarschuwing i.p.v. verlaging (B043)
Overzicht hoogte verlagingen (oude richtlijn) (B044)
Hoogte verlaging bij samenloop (oude richtlijn) (B045)
Recidive (oude richtlijn) (B046)
Waarschuwing i.p.v. verlaging (oude richtlijn) (B047)
Ingangsdatum verlaging (B048)
Termijn heroverweging besluit tot verlaging (B049)
ROF of Mutatieformulier (B136)
Verlagen algemene bijstand, bijzondere bijstand, inkomens- of studietoeslag (B150)
Afspraken met OM bij fraudebedrag onder €50.000,00 (B157)
Tegenprestatie naar vermogen (B163)
Waarschuwing i.p.v. bestuurlijke boete (B166)
Aanvullende criteria van omstandigheden die leiden tot verminderde
verwijtbaarheid (B167)
Nadere regels bewijsopdracht (B170)
Overgangsrecht en matigen boete (B171)
Hoogte verlaging bij schending geüniformeerde verplichtingen (B172)
Hoogte verlaging bij schending niet-geüniformeerde verplichtingen (B173)
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B029 Inschrijving uitzendbureaus
Wanneer voor belanghebbende de arbeidsverplichting geldt, dient ook naar vermogen tijdelijk werk
via uitzendbureaus te worden verkregen en te worden aanvaard. Aan belanghebbende wordt de
verplichting opgelegd om zich bij een of meerdere uitzendbureaus in te schrijven. Dit is ter
beoordeling van de werkconsulent. Deze verplichting wordt middels een beschikking opgelegd.
Belanghebbende dient op grond van artikel 18 lid 4 onderdeel b Participatiewet in ieder geval
uitvoering te geven aan deze verplichting.
B030 Ontheffing arbeidsplicht
In de volgende situaties kunnen dringende redenen aanwezig zijn om een belanghebbende tijdelijk
ontheffing van de arbeidsverplichtingen als bedoeld in artikel 9 lid 1, onderdelen a en c te verlenen:







Zorgtaken, voor zover hiermee geen rekening kan worden gehouden door middel van een
voorziening als bedoeld in artikel 7 lid 1 onderdeel a Participatiewet. Met zorgtaken wordt
bedoeld:
- de zorg/opvang voor ten laste komende kinderen tot vijf jaar; en
- de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.
Indien het een alleenstaande ouder met kinderen tot 12 jaar betreft: bij het ontbreken van
passende kinderopvang, voldoende scholing en onvoldoende belastbaarheid.
ingeval het gezien de medische en/of sociale omstandigheden naar oordeel van het college
niet zinvol is belanghebbende arbeidsverplichtingen op te leggen (medisch advies
noodzakelijk);
ingeval van arbeidsongeschiktheid berekend naar een percentage van 80% of meer (bijstand
als aanvulling op WAO, Wajong of WAZ);
Indien de afstand tot de arbeidsmarkt dermate grote is dat spoedige uitstroom naar
algemeen geaccepteerde arbeid niet reëel is. Wel dient aan belanghebbende een
voorziening gericht op de arbeidsinschakeling worden aangeboden (artikel 9 lid 1 onderdeel
b Participatiewet).

B031 Betekenis "onverwijld uit eigen beweging" in artikel 17 lid 1 Participatiewet
Het college verstaat onder 'onverwijld uit eigen beweging', dat belanghebbende de bedoelde
inlichtingen vermeldt op het Mutatieformulier en dit formulier voor de 27e van de maand waarin het
te melden feit zich heeft voorgedaan, dan wel kenbaar werd voor belanghebbende, opstuurt naar de
afdeling Maatschappelijk Domein (MD).

B032 Belanghebbende beschikt niet meer over bewijsstukken
De verwijtbaarheid ten aanzien van het niet, niet tijdig of onvolledig verstrekken van de gevorderde
bewijsstukken wordt altijd individueel beoordeeld. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat
belanghebbende in beginsel over alle te vorderen bewijsstukken dient te beschikken dan wel
hierover (als nog) kan beschikken door deze, op eigen initiatief en voor eigen rekening, op te vragen.

Alleen wanneer dit in het geheel niet mogelijk is of wanneer de hieraan verbonden kosten in geen
verhouding staan tot het belang van de te verkrijgen gegevens voor de vaststelling van het recht op
bijstand, kan het verkrijgen van nieuwe bewijsstukken mogelijk achterwege blijven.
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In een dergelijke situatie moet altijd worden gekeken naar alle feiten en omstandigheden, afgezet
tegen de persoonlijke situatie van de cliënt.
Het niet, niet tijdig of onvolledig verstrekken van gevorderde bewijsstukken leidt in beginsel dan
ook tot:
 het buiten behandeling stellen van de aanvraag met in achtneming van artikel 4:5 Awb (zie
“Beslistermijn”) of,
 het opschorten van de bijstand op grond van artikel 54 PW (zie “Gevallen waarin
herziening/intrekking aan de orde is”).
Indien belanghebbende geen verwijt valt te maken beoordeelt het college - indien mogelijk - het
recht van de bijstand op basis van de beschikbare informatie.
In de praktijk zal bij een aanvraag in het algemeen geen verlaging moeten worden worden
toegepast als de benodigde gegevens niet of niet tijdig zijn ingeleverd. Levert iemand niet tijdig
voldoende van belang zijnde informatie, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. De
uitkering wordt pas toegekend als alle vereiste gegevens voorhanden zijn en van een financiële
benadeling zal dus nog geen sprake kunnen zijn.

B033 Periode over te leggen bankafschriften
Bij aanvraag en heronderzoek is de belanghebbende verplicht van alle bank-, giro-, krediet-,
creditcard-, spaar- en effectenrekeningen (van alle gezinsleden) alle afschriften te overleggen die
betrekking hebben op de periode van 3 maand voorafgaande aan de datum van de aanvraag of het
heronderzoek.
Bij gerichte individuele fraudeonderzoeken kan deze periode worden verlengd.
Internetbankieren
Indien betrokkene doet aan internetbankieren en internetuitdraaien overlegt als zijnde de
'bankafschriften' over een bepaalde periode, dan kan dit geaccepteerd worden, tenzij het
vermoeden bestaat dat deze uitdraaien en/of de informatie daarop is gemanipuleerd.
In dat geval dient betrokkene alsnog bij zijn of haar bank de originele afschriften (duplicaten) op te
vragen over de verzochte periode. De kosten die hiermee zijn gemoeid komen voor rekening van
betrokkene.

B034 Procedure inleveren maandelijks ROF/Mutatieformulier
Via het mutatieformulier kan de cliënt zijn/haar wijzigingen in gezinssamenstelling, persoonlijkeen/of financiële situatie doorgeven voor de 27e van de betreffende maand. Na ontvangst van een
mutatieformulier ontvangt cliënt direct een nieuw mutatieformulier. In het algemeen geldt dat
cliënt wijzigingen in zijn persoonlijke situatie binnen vijf werkdagen aan de afdeling MD dient door
te geven.
Ingeval van inkomsten dient een salarisspecificatie te worden bijgevoegd. Inkomstencontrole vindt
plaats door de Uitkeringenadministratie. Indien geen salarisspecificatie is bijgevoegd, vindt in
principe geen uitbetaling plaats.
Dit wordt gemeld bij de consulent.
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Ook mutaties, afwijkende opgaven of onduidelijkheden worden door de Uitkeringenadministratie
gemeld bij de consulent.
B035 Categorieën die zijn vrijgesteld inleveren maandelijks Mutatieformulier
Vrijstelling van het inleveren van een mutatieformulier is (in principe) niet aan de orde.
Het college maakt geen gebruik van het ROF. Zie “Inlichtingenplicht”
Wél dienen belanghebbenden eventuele wijzigingen door te geven op het Mutatieformulier en deze
voor de 27e van de maand van wijziging in te leveren bij de afdeling Maatschappelijk Domein.
Zie ook richtlijn 034.

B036 Meldingsplicht vrijwilligerswerk
Algemeen
De belanghebbende dient mee te werken aan activiteiten die de zelfstandige bestaansvoorziening
bevorderen. Dit kan eventueel onbetaald werk of vrijwilligerswerk zijn.
Gelet op de algemene informatieplicht mag van cliënt verwacht worden dat hij redelijkerwijs moet
weten dat hij onbetaalde arbeid zo spoedig mogelijk dient te melden.
Hoofdregel
Onbetaald vrijwilligerswerk kan met behoud van uitkering worden verricht, op voorwaarde, dat






het gemeld wordt aan de Sociale Dienst;
het niet gaat om beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;
het geen concurrentie of subsidievervalsing met zich mee brengt.;
het niet leidt tot verdringing van reguliere arbeid;
het geen belemmering vormt voor het verwerven van betaalde arbeid en het voldoen aan de
verplichtingen.

Toelichting:
In de Participatiewet is opgenomen, dat betrokkene mededeling doet van alle feiten en
omstandigheden die van belang kunnen zijn (artikel 17 PW). Zo dient hij/zij, als werkzaamheden
zonder beloning worden gaat verrichten, dit zo spoedig mogelijk te melden. De belanghebbende is
dan ook verplicht om (aanvaard) vrijwilligerswerk vooraf te melden op het Mutatieformulier.
In de regel zal het verrichten van onbetaalde arbeid met behoud van uitkering vooral betrekking
hebben op vrijwilligerswerk. Deze werkzaamheden stimuleert het verrichten van deze
maatschappelijk nuttige activiteiten; het voorkomt sociaal isolement en kan soms een opstap zijn
naar reguliere arbeid. Hierbij kan ook gedacht worden aan de tegenprestatie.
V.w.b. de wettelijke tegenprestatie naar vermogen wordt overigens verwezen naar richtlijn B163.
In alle gevallen wordt door de consulent Werk middels een beschikking wel/geen toestemming
verleend voor het vrijwilligerswerk.
Hoofdregels onkostenvergoeding:
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De (fiscale forfaitaire) kostenvergoeding voor regulier vrijwilligerswerk*, tot maximaal € 95,per maand met een maximum van € 764,- per jaar kan worden vrijgelaten. Het meerdere
dient te worden gekort op de uitkering.
Heeft de vrijwilliger echter hogere, reële onkosten dan € 95,- per maand of meer dan €764,per jaar dan kan dit alleen worden vrijgelaten, als de onkosten als reëel worden aangetoond.
een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk in het kader van een
voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in art. 7 lid 1 onderdeel a PW van ten
hoogste € 150,- per maand met een maximum van € 1500,- per jaar wordt vrijgelaten.
Een vergoeding voor een stage in verband met een toegestane scholing wordt aangemerkt
als een onkostenvergoeding in het kader van onbetaalde arbeid.

Een vergoeding voor een stage in verband met een toegestane scholing wordt aangemerkt als een
onkostenvergoeding in het kader van onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk).
Verzekering, onbetaald werk
De cliënt wordt geadviseerd om een regeling te treffen met de persoon en/of instelling tegen de
risico's, die betrokkene tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerkzaamheden loopt
(bijvoorbeeld het toebrengen van schade, of de gevolgen van invaliditeit).

*In art. 31 lid 2 PW is opgenomen wat niet tot de middelen wordt gerekend. In art. 31 lid 2 onder k
Participatiewet is opgenomen dat een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk is
geregeld bij een ministeriële regeling vast te stellen bedrag. In art. 7 onder h van de Regeling
Participatiewet, Ioaw en Ioaz worden deze bedragen genoemd. Let op dat een onderscheid wordt
gemaakt tussen regulier vrijwilligerswerk en vrijwilligerswerk in het kader van een voorziening

B037 Duur aanvultermijn bij aanvraag op grond van artikel 4:5 lid 1 Awb
De aanvultermijn krachtens artikel 4:5 lid 1 Awb bedraagt in beginsel vijf werkdagen. Indien
belanghebbende redelijkerwijs meer tijd nodig heeft kan deze termijn langer worden vastgesteld.
De maximale aanvultermijn bedraagt acht weken.
De bijstand wordt opgeschort vanaf de eerste dag van de periode waarop het verzuim inzake
inlichtingenplicht of medewerkingsplicht betrekking heeft, of vanaf de dag van het verzuim als de
periode niet bepaald kan worden.
(artikel 54 PW).

B038 Duur hersteltermijn tijdens bijstand
De duur van de termijn waarbinnen belanghebbende zijn verzuim kan herstellen bedraagt in
beginsel 5 werkdagen. Indien belanghebbende redelijkerwijs meer of minder tijd nodig heeft om het
verzuim te herstellen wordt de termijn verkort of verlengd. De maximale hersteltermijn bedraagt 8
weken.
B039 Beleidsregels huisbezoek
Deze richtlijn verwijst naar ons onlangs opnieuw vastgesteld protocol Huisbezoek.
Richtlijn is op 25 juni jl. opnieuw gepubliceerd.
B040 Personen zonder identiteitsbewijs
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Algemeen
Voorzover redelijkerwijs van belang voor de uitvoering van de Participatiewet (PW) is eenieder
verplicht een identificatiebewijs te hebben (artikel 17 lid 4 PW). Voor de identificatie van derden
(niet-cliënten) kan ook een rijbewijs volstaan.
Op grond van artikel 17 PW gelden de volgende richtlijnen.






Identiteitscontrole van de cliënt vindt steeds plaats:
o bij de eerste aanvraagbehandeling;
o in alle situaties waar dit uit oogpunt van bijstandsverlening nodig geacht wordt;
soort en nummer en geldigheidsduur van het officieel geldig Nederlands identiteitsbewijs
dient eenmalig te worden vastgelegd in het dossier, bij voorkeur door middel van een kopie
van het document (met kleurenfoto en geldigheidsduur); voor onderdanen van de Europese
Unie met een dubbele nationaliteit kan zonodig volstaan worden met het identiteitsbewijs
van de desbetreffende nationaliteit;
als de cliënt de benodigde gegevens niet kan of wil overleggen, geldt het volgende: de
gemeente kan de cliënt niet verplichten een officieel legitimatiebewijs aan te schaffen. Als
de cliënt echter niet over een dergelijk document beschikt, is het eventuele
identificatieprobleem voor rekening van de cliënt. Deze moet absolute zekerheid kunnen
geven over zijn persoon, omdat de gemeente anders het recht op uitkering niet kan
vaststellen en de aanvraag buiten behandeling (artikel 4:5 Awb) wordt gesteld.

Bijzonderheden




Bijzondere situaties
In specifieke gevallen, bijvoorbeeld sommige daklozen, thuislozen, verslaafden,
psychiatrische patiënten, patiënten in een verpleeginrichting, kan afgezien worden van de
identificatie als boven vermeld, mits deze op een andere wijze afdoende is vastgesteld en
vastgelegd in het dossier. Identificatie kan dan plaatsvinden door middel van informatie van
officiële instanties als politie, hulpverleningsinstanties en informatie uit de directe omgeving
van de cliënt.

Vreemdelingen
Voor vreemdelingen is bijstandsverlening alleen mogelijk als de vreemdeling rechtmatig in
Nederland verblijft. Daarom moet in alle gevallen de status en verblijfstitel van de
vreemdeling én zijn eventuele gezinsleden worden onderzocht. Zie “Vreemdelingen”.
 Identificatie bij eerste aanvraagbehandeling
Over de identiteit van de aanvrager(s), zowel cliënt als alle rechthebbende gezinsleden,
dient absolute zekerheid te bestaan, omdat anders de gemeente het recht op uitkering niet
kan vaststellen en dus geen uitkering kan verstrekken.
Als de cliënt geen officieel geldig Nederlands bewijs over kan leggen, dan moet hij de
gelegenheid krijgen dit alsnog binnen een week te doen. Dit moet schriftelijk worden
bevestigd. Er is dan sprake van een hersteltermijn als bedoeld in artikel 54 PW. Voldoet de
cliënt binnen de hersteltermijn niet aan de legitimatieplicht, dan wordt de aanvraag op
grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling gesteld.
 Identificatie bij heronderzoeken en vervolgcontacten
Als een officieel geldig Nederlands identiteitsdocument in de administratie ontbreekt of
anderszins identificatie van belang is en de cliënt geen officieel identiteitsdocument kan (of
wil) overleggen, wordt een concrete afspraak gemaakt om de klant de gelegenheid te
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bieden deze alsnog binnen 1 maand in te leveren of te laten inzien. Als de cliënt dit nalaat
wordt de uitkering beëindigd op grond van artikel 54 PW.
Officiële identiteitsdocumenten




Alleen officiële Nederlandse identiteitsdocumenten worden geaccepteerd, zoals:
o Nederlands paspoort
o Europese identiteitskaart.
Voor niet-Nederlanders gelden de volgende officiële Nederlandse identiteitsbewijzen:
o verblijfsdocument van de vreemdelingendienst (A t/m F documenten);
o vluchtelingenpaspoort;
o paspoort waarin door de Vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is
aangetekend;
o W-document (voor asielzoekers in een centrale opvang).

Het rijbewijs kan voor de uitkeringsgerechtigde niet als legitimatiebewijs worden geaccepteerd. Het
wordt niet als officieel identificatiedocument beschouwd omdat de vermelding van de nationaliteit
ontbreekt.
B041 Personen zonder geldig identiteitsbewijs
Als de cliënt de benodigde gegevens bij een (nieuwe) aanvraag niet kan of wenst te over te leggen,
geldt het volgende:
De gemeente kan de cliënt niet verplichten om een officieel legitimatiebewijs aan te schaffen. Als de
cliënt echter niet over een dergelijk document beschikt, is het eventuele identificatieprobleem voor
rekening van de cliënt. Deze moet absolute zekerheid kunnen geven over zijn persoon,
omdat de gemeente het recht op uitkering niet kan vaststellen en zal de aanvraag buiten
behandeling worden gesteld.
Het rijbewijs kan voor de uitkeringsgerechtigde niet als legitimatiebewijs worden geaccepteerd. Het
wordt niet als officieel identificatiedocument beschouwd omdat de vermelding van de nationaliteit
ontbreekt.
Zie eventueel ook richtlijn B040.

B042 Uitleg budgetteringsplicht artikel 57 Participatiewet

Op grond van artikel 57 PW kan aan de bijstand de verplichting verbonden worden, dat de
cliënt eraan meewerkt dat de gemeente in naam van cliënt noodzakelijke betalingen uit de bijstand
worden verricht, dan wel dat de bijstand in natura (zie “Gevallen waarin bijstand in natura kan
worden verstrekt”) wordt verstrekt, als en zolang er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de
cliënt niet in staat is om verantwoord zijn uitkering te besteden.
Als cliënt nalaat van de bijstandsuitkering de vaste lasten te voldoen (huur, energielasten en
zorgpremie) en cliënt weigert een regeling te treffen, dan wordt met toepassing van artikel 57 PW
tot rechtstreekse inhouding van genoemde vaste lasten overgegaan.
Als tot rechtstreekse inhouding wordt besloten, wordt cliënt hierover per beschikking geïnformeerd
(motiveren!).
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B043 Afzien van verlaging én afzien van waarschuwing
In de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hardenberg is bepaald:
Artikel 4. Afzien van verlaging
1. Het college ziet af van een verlaging als:
a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, of
b. de gedraging meer dan één jaar voor constatering daarvan door het college heeft
plaatsgevonden.
2. Het college kan afzien van een verlaging als het daarvoor dringende redenen aanwezig acht.
3. Als het college afzien van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt een
belanghebbende hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

B044 Overzicht hoogte verlagingen (oude richtlijn)
Deze richtlijn is per 1 januari 2015 geïntegreerd in richtlijn B172 - Hoogte verlaging bij schending
geüniformeerde verplichtingen en richtlijn B173 - Hoogte verlaging bij schending nietgeüniformeerde verplichtingen.
Wilt u het beleid raadplegen dat tot 1 januari 2015 gold, klik dan op historie of reis terug in de tijd
door bij de keuzemogelijkheid 'weergave'(zie rechts bovenaan de pagina) te kiezen voor 'tot en met
31-12-2014'.
B045 Hoogte verlaging bij samenloop
Deze richtlijn is per 1 januari 2015 geïntegreerd in richtlijn B172 - Hoogte verlaging bij schending
geüniformeerde verplichtingen en richtlijn B173 - Hoogte verlaging bij schending nietgeüniformeerde verplichtingen.
Wilt u het beleid raadplegen dat tot 1 januari 2015 gold, klik dan op historie of reis terug in de tijd
door bij de keuzemogelijkheid 'weergave'(zie rechts bovenaan de pagina) te kiezen voor 'tot en met
31-12-2014'.
B046 Recidive
Deze richtlijn is per 1 januari 2015 geïntegreerd in richtlijn B172 - Hoogte verlaging bij schending
geüniformeerde verplichtingen en richtlijn B173 - Hoogte verlaging bij schending nietgeüniformeerde verplichtingen.
Wilt u het beleid raadplegen dat tot 1 januari 2015 gold, klik dan op historie of reis terug in de tijd
door bij de keuzemogelijkheid 'weergave'(zie rechts bovenaan de pagina) te kiezen voor 'tot en met
31-12-2014'.
B047 Waarschuwing ipv verlaging
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Deze richtlijn is per 1 januari 2015 geïntegreerd in richtlijn B172 - Hoogte verlaging bij schending
geüniformeerde verplichtingen en richtlijn B173 - Hoogte verlaging bij schending nietgeüniformeerde verplichtingen.
Wilt u het beleid raadplegen dat tot 1 januari 2015 gold, klik dan op historie of reis terug in de tijd
door bij de keuzemogelijkheid 'weergave'(zie rechts bovenaan de pagina) te kiezen voor 'tot en met
31-12-2014'.
B048 Ingangsdatum verlaging
In de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hardenberg is bepaald:
Artikel 5. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging
1. Een verlaging wordt toegepast op de uitkering of bijzondere bijstand die is verleend met
toepassing van artikel 12 Participatiewet over de kalendermaand volgend op de maand waarin het
besluit tot het opleggen van de verlaging aan een belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij
wordt uitgegaan van de op dat tijdstip voor die belanghebbende geldende bijstandsnorm.
2. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging met terugwerkende kracht worden opgelegd voor
zover de bijstand nog niet is uitbetaald.
3. Een verlaging kan met terugwerkende kracht worden toegepast op de uitkering over de periode
waarop de gedraging betrekking heeft gehad of over de periode waarin de gedraging heeft
plaatsgevonden als een verlaging overeenkomstig het eerste lid niet mogelijk is omdat de uitkering
is beëindigd of ingetrokken.
4. Als een verlaging niet of niet geheel ten uitvoer kan worden gelegd als gevolg van de beëindiging
of intrekking van de uitkering, kan de verlaging of dat deel van de verlaging dat nog niet is
uitgevoerd, alsnog opgelegd als belanghebbende binnen de termijn, bedoeld in artikel 4, eerste lid,
onderdeel b, opnieuw een uitkering ontvangt.

B049 Termijn heroverweging besluit tot verlaging
Het college beoordeelt uiterlijk drie maanden na de datum van de beschikking of de
omstandigheden en het gedrag van belanghebbende aanleiding geven de beslissing te
heroverwegen (artikel 18 lid 3 Participatiewet). Het staat een belanghebbende vrij om zelf bij het
college om een heroverweging van een opgelegde maatregel te verzoeken (zie CRvB 29-05-2012, nr.
10/2678 WWB).
Voor meer informatie wordt verwezen naar hetgeen Schulinck hierover aangeeft en de algemene
toelichting van de (nieuwe) Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

B150 Verlagen algemene bijstand, bijzondere bijstand, inkomens- of studietoeslag
In de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hardenberg is bepaald:
Artikel 6. Berekeningsgrondslag
1. Een verlaging wordt berekend over de bijstandsnorm.
2. In afwijking van het eerste lid kan een verlaging worden toegepast op de bijzondere bijstand als:
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a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van
de Participatiewet, of
b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende in relatie met zijn recht op bijzondere
bijstand daartoe aanleiding geeft.
3. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel a, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 ‘bijstandsnorm’
worden gelezen als ‘bijstandsnorm inclusief de op grond van artikel 12 Participatiewet verleende
bijzondere bijstand’.
4. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel b, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 ‘bijstandsnorm’
worden gelezen als ‘de verleende bijzondere bijstand’.
B157 Afspraken met OM bij fraudebedrag onder €50.000,In de Fraudeverordening Participatiewet is bepaald:
Artikel 7 Het doen van aangifte
Bij vastgesteld misbruik of oneigenlijk gebruik doet het college in overeenstemming met de door
het Openbaar Ministerie gehanteerde richtlijnen aangifte bij het Openbaar Ministerie.
Uit de toelichting blijkt: Volgens de thans geldende richtlijnen gaat het Openbaar Ministerie (OM)
tot strafvervolging over, als het bruto schadebedrag € 50.000,- of meer bedraagt.
Deze richtlijn is gepubliceerd op 12 feb 2015.
Toevoeging:
Door het herinvoeren van de boete met ingang van 1 januari 2013 gelden de gemaakte afspraken
met het OM niet meer met betrekking tot afstemming bijstand bij fraude. Met ingang van 1 januari
2013 wordt de bijstand niet meer afgestemd indien er sprake is van schending inlichtingenplicht,
maar valt dit onder de boete. Strafvervolging kan ook plaatsvinden bij lagere fraudebedragen dan
€ 50.000,00 als de fraude met uitkering is gecombineerd met een of meer (andersoortige) strafbare
feiten. Zie verder Grip Op onder Aangifte bij Openbaar Ministerie voor voorbeelden.
In dergelijke gevallen (ook) even overleggen met sociale recherche.

B163 Tegenprestatie naar vermogen
In de Verordening tegenprestatie is bepaald:
Artikel 1. Begrippen
In deze verordening wordt verstaan onder:
grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet
mogelijk binnen één jaar;


korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk
binnen één jaar;
 mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt
geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van
huisgenoten voor elkaar overstijgt.
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Vrijwilligerswerk: werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
anderen of de samenleving in het algemeen en in enig georganiseerd verband

Artikel 2. Verslag over beleid
1. Het college zendt jaarlijks aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid van het
beleid.
2. Het verslag, zoals bedoeld in het eerste lid, bevat het oordeel van de cliëntenraad.
Artikel 3. Inhoud van een tegenprestatie
1. Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard
zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:
a. naar zijn aard niet primair zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;
b. niet zijn bedoeld als re-integratie instrument;
c. worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden
verricht; en
d. niet leiden tot verdringing.
2. Het college kan ter nadere uitvoering van deze verordening beleid vaststellen waarin wordt
vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het college in ieder geval kan aanbieden en de
voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen
zijn opgenomen.
Artikel 4. Het opdragen van een tegenprestatie
1. Het college kan een belanghebbende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een
tegenprestatie opdragen.
2. Het college kan een belanghebbende met een korte afstand tot de arbeidsmarkt uitsluitend een
tegenprestatie opdragen indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.
3. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren:
a. de tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht door een belanghebbende;
b. de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende moeten in
aanmerking worden genomen;
c. de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende moeten in overweging
worden genomen;
d. als een belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht, zal –
waar mogelijk - daarmee rekening worden gehouden.
Artikel 5. Duur en omvang van een tegenprestatie
Per geval wordt bekeken wat de duur en omvang van de tegenprestatie zal zijn.
Artikel 6. Mantelzorg
Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende naar oordeel van het college
substantieel mantelzorg en/of vrijwilligerswerk verricht.
Artikel 7. Geen werkzaamheden voorhanden
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1. Het college draagt geen tegenprestatie op indien geen werkzaamheden voorhanden zijn die
kunnen worden ingezet als tegenprestatie.
2. Indien het college geen tegenprestatie opdraagt omdat geen werkzaamheden voorhanden zijn,
beoordeelt het college binnen zes (6) maanden of op dat moment wel werkzaamheden voorhanden
zijn die kunnen worden ingezet als tegenprestatie.

B172 Hoogte verlaging bij schending geüniformeerde verplichtingen
In de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hardenberg is bepaald:
Artikel 10. Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting
Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet
niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100 procent van de bijstandsnorm gedurende
één maand.
Artikel 11. Verrekenen verlaging
1. Het bedrag van de verlaging, bedoeld in artikel 10, wordt toegepast over de maand van oplegging
van de maatregel en de volgende twee maanden als bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.
2. Als sprake is van een verlaging op grond van artikel 18, vierde lid, onderdeel a, van de
Participatiewet, vindt geen verrekening als bedoeld in het eerste lid plaats.
Artikel 12. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid
1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het
bestaan als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Participatiewet wordt afgestemd op het
benadelingsbedrag.
2. De verlaging wordt vastgesteld op:
a. 10% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag tot € 1000;
b. 20% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag vanaf € 1000
tot € 2000;
c. 40% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag vanaf € 2000
tot € 4000;
d. 100% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag van € 4000 of
hoger.
Artikel 13. Zeer ernstige misdragingen
1. Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover personen en instanties die zijn
belast met de uitvoering van de Participatiewet als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet,
tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers als bedoeld in artikel 37, eerste lid,
onder g, van die wet of tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen als
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g, van die wet, wordt een verlaging opgelegd van:
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a. 100% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld
tegen de in het eerste lid genoemde personen;
b. 100% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld
tegen materiële zaken en bij mondelinge of schriftelijke bedreigingen gericht tegen de in
het eerste lid genoemde personen.
Artikel 14. Niet nakomen van overige verplichtingen
Als een belanghebbende een door het college opgelegde verplichting als bedoeld in artikel 55 van de
Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, wordt een verlaging toegepast. De verlaging wordt
vastgesteld op:
a. 20% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van
verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling;
b. 20% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van
verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van
bijstand;
c. 40% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van
verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand;
d. 100% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen
van verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand.
Artikel 15. Samenloop van gedragingen
1. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in deze verordening
of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt één verlaging
opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging wordt uitgegaan van de
gedraging waarop de hoogste verlaging is gesteld.
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in deze
verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt voor
iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig
opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de
omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is.
3. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening
of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid,
van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die
schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.
4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze
verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel
17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging of boete opgelegd,
tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden
van de belanghebbende niet verantwoord is.
Artikel 16. Recidive
1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikel 7, onder b en/of c, artikel
8, onder b en/of c, artikel 12, tweede lid onder a, b en c, artikel 13 lid 1 onder a en lid 2 onder a of
artikel 14 opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van
de oorspronkelijke verlaging verdubbeld.
2. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
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een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikel 7, onder a, artikel 8,
onder a, artikel 12 lid 2 onder d of artikel 13 lid 1 onder b en lid 2 onder b opnieuw schuldig maakt
aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de hoogte van de oorspronkelijke verlaging
verdubbeld.
3. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de
Participatiewet, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18,
vierde lid, van de Participatiewet, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm
gedurende twee maanden.

B173 Hoogte verlaging bij schending niet-geüniformeerde verplichtingen
In de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hardenberg is bepaald:
Artikel 7. Gedragingen Participatiewet
Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a en
55 van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de
volgende categorieën:
a. eerste categorie: het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de
registratie;
b. tweede categorie:
o 1°. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren
van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet;
o 2°. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9,
eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende
jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43,
vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet
worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet;
o 3°. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen
nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht
voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de
Participatiewet;
o 4°. het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen
tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de
Participatiewet;
c. derde categorie: het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te
verkrijgen in de gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als
bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.
Artikel 9. Hoogte en duur van de verlaging
De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 7 en 8, wordt vastgesteld op:
a. 10% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de eerste categorie;
b. 20% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de tweede categorie;
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c. 30% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de derde categorie.
Artikel 15. Samenloop van gedragingen
1. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in deze verordening of
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt één verlaging
opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging wordt uitgegaan van de
gedraging waarop de hoogste verlaging is gesteld.
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in deze
verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt voor
iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig
opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de
omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is.
3. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening
of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid,
van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die
schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.
4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze
verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel
17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging of boete opgelegd,
tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden
van de belanghebbende niet verantwoord is.
Artikel 16. Recidive
1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikel 7, onder b en/of c, artikel
8, onder b en/of c, artikel 12, tweede lid onder a, b en c, artikel 13 lid 1 onder a en lid 2 onder a of
artikel 14 opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van
de oorspronkelijke verlaging verdubbeld.
2. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikel 7, onder a, artikel 8,
onder a, artikel 12 lid 2 onder d of artikel 13 lid 1 onder b en lid 2 onder b opnieuw schuldig maakt
aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de hoogte van de oorspronkelijke verlaging
verdubbeld.
3. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de
Participatiewet, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18,
vierde lid, van de Participatiewet, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm
gedurende twee maanden.
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Bijstand
Algemene bijstand
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Verlaging algemene bijstand wegens ontbreken woonkosten (B052)
Verlaging algemene bijstand schoolverlaters (B053)
Anticumulatiebepaling verlaging algemene bijstand (B055)
Ingangsdatum normwijziging bij kind dat 18 jaar wordt (oude richtlijn) (B056)
Ingangsdatum normwijziging bij verblijf in inrichting (B057)
Bijzondere bijstand voor vaste lasten tijdens verblijf in inrichting (B058)
Beleid inzake bijstandsverlening aan daklozen (B059)
Bijstand voor ALO-kop bij co-ouders (B060)
Vaststelling vermogen bij co-ouderschap (B061)
Verlaging algemene bijstand voor personen van 18, 19 of 20 jaar (B144)
Overdracht aan SVB (vervallen) (B161)
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B052 Verlaging wegens ontbreken woonlasten
Het onderstaande beleid wordt bepaald ingeval van woonsituaties in Participatiewet 2015.
Onder 'adresloze' wordt verstaan: persoon zonder vaste woon- en verblijfplaats, die geen
gebruikmaakt van maatschappelijke opvang en waarbij sprake is van overwegend zwervend gedrag.
Deze personen worden normaliter gesproken doorverwezen naar centrumgemeente Zwolle.
Onder 'woonkosten' wordt verstaan: de per maand geldende huurprijs overeenkomstig artikel 1,
onderdeel d van de Wet op de huurtoeslag voor een huurwoning; of
de per maand te betalen netto-hypotheeklasten, groot onderhoud en zakelijke lasten.
Ontbrekende woonkosten
Het college kan de bijstandsnorm lager afstellen indien er sprake is van het ontbreken van
woonkosten. In de volgende situaties wordt een verlaging toegepast:
Indien geen gebruik gemaakt wordt van maatschappelijke opvang en er sprake is van een adresloze.
Bij het bewonen van een woning door een of twee meerderjarigen zonder betaling van woonkosten.
Het bedrag van de verlaging
Het bedrag van de verlaging is 10% van de bijstandsnorm voor een gehuwdennorm.

B053 Verlaging schoolverlaters
De Toeslagen-en verlagingenverordening (vervallen per 1-7-2015) maakt geen gebruik van
de verlaging op grond van artikel 28 PW in verband met het recent beëindigd hebben van deelname
aan onderwijs of beroepsopleiding.
B055 Anticumulatiebepaling
Deze bepaling is/was onder de Toeslagen- en verlagingenverordening (bewust) nooit in gevuld.
Ook Schulinck verwacht niet dat dergelijke situaties onder de nieuwe PW (regelmatig) zullen
voorkomen.
Er wordt derhalve géén gebruik wordt gemaakt van een anticumulatiebepaling.
B056 Ingangsdatum normwijzing bij kind dat 18 jaar wordt
Deze richtlijn is niet meer van toepassing.
B057 Ingangsdatum normwijziging bij verblijf in inrichting
Cliënten die door wat voor omstandigheden dan ook worden opgenomen in een inrichting (zie
“Inrichting”) krijgen te maken met een normwijziging. De uitkeringsnorm wordt aangepast naar de
norm voor iemand, die in een inrichting verblijft (artikel 23 PW).
Het is goed om, bij het vaststellen van het moment van de normwijziging rekening te houden met
de volgende zaken:
- bij een tijdelijke opname moet worden voorkomen dat de norm in korte tijd tweemaal moet
worden gewijzigd;
- de cliënt moet de gelegenheid hebben om zijn of haar betalingsverplichtingen en
uitgavenpatroon af te stemmen op de nieuwe situatie.
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Ten aanzien van de normwijziging geldt daarom de volgende regel:
* Is de opname op voorhand permanent, dan dient direct de bijstandsuitkering te worden aangepast
aan de normering voor elders verzorgden (= in inrichting verblijvende personen). In een dergelijke
situatie is er sprake van bijzondere bijstand, die als onbelaste bijstand wordt aangemerkt.
* Bij een (in principe) tijdelijke opname in een inrichting, wordt de bijstand ongewijzigd voortgezet
gedurende de maand van opname én de daarop volgende maand. Op de eerste van de maand
daarna geldt de norm voor iemand in een inrichting. Een ziekenhuisopname van een paar dagen
leidt dus niet tot aanpassing van de norm!
Bij terugkeer naar huis wordt de norm wel direct aangepast.
Gedeeltelijke opname in een inrichting
Voor iemand die in een inrichting verblijft en in een vast patroon met (weekend)verlof naar huis
gaat, wordt de bijstandsnorm naar rato aangepast. Iemand die iedere week weekendverlof (2
dagen) heeft, krijgt:
- 2/7 van de volle norm
- 5/7 van de norm voor iemand, die in een inrichting verblijft
- naar rato eventueel bijzondere bijstand voor de vaste lasten (in dit geval 5/7 van het totaal
van deze lasten)
Bijzondere bijstand voor de vaste lasten
Voor zover de belanghebbende een alleenstaande is, kan er bijzondere bijstand worden verleend
voor de vaste lasten van het aanhouden van de woning. De volgende kosten kunnen hierbij in
aanmerking komen voor bijstandsverlening:
- huur
- vastrecht voor energie en water
De bijzondere bijstand wordt in beginsel beperkt tot een periode van maximaal zes maanden.
Daarna zal opnieuw de noodzaak van het aanhouden van de woning moeten worden beoordeeld.
Let op:
Bij een echtpaar en alleenstaande ouder zal er niet snel aanleiding zijn om bijzondere bijstand te
verlenen.
Artikel 23 Pw regelt namelijk de situatie omtrent een echtpaar, als de partner wordt opgenomen in
een inrichting; bij de opname van een alleenstaande ouder in een inrichting voorziet artikel 18 lid
1 Pw in de mogelijkheid om de reguliere uitkering voor levensonderhoud voort te zetten, als het kind
in de woning van de ouder achterblijft.

Naast het verlenen van de juiste bijstandsnorm, is het natuurlijk van belang te weten welke
gemeente de eventuele bijstand moet verlenen. Als betrokkene vanuit een andere gemeente in
Hardenberg in een inrichting komt, moeten we weten of en wanneer betrokkene weer terug kan
naar de oude situatie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor cliënten uit Hardenberg, die worden
opgenomen in een inrichting buiten de gemeente.
Vuistregel is, dat bij een tijdelijke opname en waarbij de cliënt terug kan en wil naar de plaats van
herkomst, de bijstand ook door de gemeente van herkomst wordt verstrekt. Is dit niet het geval, dan
moet de cliënt een aanvraag in de gemeente van de inrichting indienen. Soms is het onduidelijkheid
of een opname tijdelijk of permanent zal zijn. Het kan dan lastig zin, om de woonplaats goed vast te
stellen. In dat geval kan een officiële verklaring van het bevoegd gezag van de instelling inzake de
duur van de opname dienen als leidraad. Zie ook “Domicilie”.
Bij onduidelijkheid omtrent het wel of niet aanmerken als een inrichting moet de werkelijke situatie
worden getoetst aan de genoemde criteria.
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Gedwongen opname psychiatrisch ziekenhuis
Als iemand gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis bestaat er geen recht op
algemene bijstand, omdat hem dan rechtens zijn vrijheid is ontnomen (art 13 lid 1 WWB). Op grond
van art 13 lid 3 kan er in die situaties aan de opgenomen soms wel bijzondere bijstand worden
toegekend. In zo’n situatie kan er wel bijzondere bijstand worden toegekend voor de noodzakelijke
kosten (maatwerk). Hierbij kan worden gedacht aan bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld: zak- en
kleedgeld, zorgpremie en vaste lasten. Per geval zal moeten worden bekeken of bijzondere bijstand
nodig is en zo ja voor welke kosten. Na 6 maanden opname zal beoordeeld moeten worden
(afhankelijk van de verwachte restantduur van de gedwongen opname) of het adres van de
opgenomen in BRP (en GWS) moet worden aangepast.

B058 Bijzondere bijstand vaste lasten bij verblijf in inrichting
Voor vaste lasten (= huur en energie) kan in principe gedurende maximaal een jaar bijzondere
bijstand worden verleend.
Dit geldt ook voor gehuwden waarvan beide partners in een inrichting verblijven. Indien vooraf
vaststaat dat de opname langer dan een jaar zal duren dan kan er eventueel bijstand worden
verleend voor de periode van huuropzegging.
Bijzondere bijstand kan worden verleend voor de volgende woonkosten:
- de huur, en
- de nutsvoorzieningen (energie en water), zijnde het vastrecht + het minimum mogelijke
bedrag van het voorschotnota's.
De overige woonlasten zoals bijvoorbeeld WOZ, verzekering(en), e.d., worden voor de berekening
van de bijzondere bijstand niet meegenomen.
Let op: indien de aanvraag door een echtpaar wordt gedaan, is artikel 23 lid 3 Pw van toepassing. De
in de inrichting verblijvende partner heeft dan recht op op de inrichtingsnorm en de in de woning
achterblijvende partner heeft recht op een alleenstaande (ouder) norm. Dan komt het dus niet tot
verlening van bijzondere bijstand.
Gedwongen opname in een inrichting
Op grond van artikel 13 lid 1 onder a Pw bestaat er geen recht op algemene en bijzondere bijstand
voor personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen. Hierop kan echter een uitzondering worden
gemaakt. Het is wel mogelijk bijzondere bijstand te verstrekken aan personen die gedwongen zijn
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van de BOPZ, dwangopname en verblijf op
grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, of op
grond van artikel 37 lid 1 of, na ontslag van alle rechtsvervolging, van artikel 37b lid 1 van het
Wetboek van Strafrecht en aan personen die zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een
vrijheidsbenemende maatregel op grond van die artikelen (zie artikel 13 lid 3, tweede zin,
Participatiewet). Het is namelijk onwenselijk dat een gedwongen opname in bijvoorbeeld een
psychiatrisch ziekenhuis leidt tot onzekerheid, schulden of dakloosheid. Er kan dan een beroep
worden gedaan op bijzondere bijstand voor de kosten van de zorgpremie, vaste lasten van de
woning, eventuele bewindvoeringskosten en persoonlijke uitgaven (in dat geval wordt de norm van
het Nibud gehanteerd). Welke kosten als bijzondere noodzakelijke bestaanskosten moeten worden
aangemerkt, kan per situatie verschillend zijn en moeten van geval tot geval afgewogen worden.
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Gedeeltelijke opname in een inrichting
Voor iemand die in een inrichting verblijft en in een vast patroon met (weekend)verlof naar huis
gaat, wordt de bijstandsnorm naar rato aangepast. Iemand die iedere week weekendverlof (2
dagen) heeft, krijgt:
-2/7 van de volle norm
-5/7 van de norm voor iemand, die in een inrichting verblijft
-naar rato eventueel bijzondere bijstand voor de vaste lasten (in dit geval 5/7 van het totaal van deze
lasten)
-naar rato eventueel bijzondere bijstand voor het minderjarig kind, dat ook in de inrichting verblijft
(in dit geval 5/7 van de aanvulling voor een minderjarig kind)

B059 Beleid inzake bijstandsverlening aan daklozen
De gemeente is niet aangewezen voor bijstandsverlening aan adreslozen:
Belanghebbenden zonder adres worden doorverwezen naar Zwolle (als centrum gemeente) of
indien van toepassing naar een van de andere in Nederland aangewezen centrum gemeenten
(o.a.: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bergen op
Zoom, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Den Helder, Deventer, Doetinchem, Dordrecht, Ede,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hilversum, Hoorn,
Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Purmerend, Rotterdam, Spijkenisse, Tilburg,
Utrecht, Venlo, Vlaardingen, Vlissingen, Zaanstad).

B061 Vaststelling vermogen bij co-ouderschap
Bij de vaststelling van het vermogen wordt het vrij te laten bescheiden vermogen van een co-ouder
vastgesteld op dat van een alleenstaande-ouder. Voor het vaststellen aflossingsbedragen gaan we
daarentegen uit van de situatie van een alleenstaande.

B144 Verlaging algemene bijstand voor personen van 18, 19 en 20 jaar
N.v.t.
B161 Overdracht aan SVB
Deze richtlijn is komen te vervallen!
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Bijzondere bijstand
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Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)
Draagkrachtpercentages (B063)
Draagkrachtperiode bijzondere bijstand (B064)
Wijziging draagkracht tijdens draagkrachtperiode (B065)
Drempelbedrag (B066)
Stappenplan berekening bijzondere bijstand (B067)
Adresgegevens zorgverzekeraars (B068)
Waar en wanneer medisch advies vragen (B069)
Standaard aanvullende of collectieve ziektekostenverzekering (B070)
Premie particuliere ziektekostenverzekering (vervallen) (B072)
Brillen en contactlenzen (B073)
Overig beleid inzake medische kosten (B074)
Uitvaartkosten (B075)
Kosten bewindvoering (B076)
Kosten curatele (B077)
Kosten rechtsbijstand (B078)
Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in inrichting (B079)
Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen in inrichting (B080)
Procedure verhaal bijzondere bijstand jongeren (B081)
Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen (B082)
Ouderbijdrage jeugdhulp (B083)
Baby-uitzet (B084)
Maaltijdvoorziening (B085)
Verzorging en hulp (B086)
Communicatie en signalering (B087)
Stookkosten (B088)
Reiskosten woon-werkverkeer (verwervingskosten) (B089)
Reiskosten bezoek zieke familieleden (B091)
Reiskosten bezoek Werkplein (B092)
Suppletie GKB-lening (B093)
Kosten schuldhulpverlening (B094)
Bewassing en kledingslijtage (B096)
Bijzondere bijstand voormalig alleenstaande ouders (B097)
Kosten van scholing en opleiding (B098)
Verwervingskosten (algemeen) (B099)
Kosten kinderopvang (verwervingskosten) (B100)
Duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten (B101)
Verhuiskosten (B102)
Eerste maand huur en administratiekosten (B103)
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Overbrugging scherpe terugval in inkomen (B105)
Overige bijzondere kosten (B106)
In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht (B137)
Berekening woonkostentoeslag huurders (B145)
Berekening woonkostentoeslag eigenaren (B146)
Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (B148)
Dieetkosten (B151)
Zelfzorgmiddelen bij een chronische aandoening (B152)
Tandheelkundige hulp (B153)
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (B154)
Fysiotherapie en oefentherapie (B155)
Eigen risico (B160)
Kosten mentorschap (B165)
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B062 Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht)
In deze richtlijn kan het college aangeven op welk moment een aanvraag bijzondere bijstand moet
worden ingediend dan wel in hoeverre verlening van bijzondere bijstand met terugwerkende kracht
mogelijk is.
Invulling Gemeente Hardenberg
Hoofdregel:
Een aanvraag voor bijzondere bijstand moet in beginsel worden ingediend, voordat de kosten zijn
gemaakt. De periode, waarover rekening moet worden gehouden met de draagkracht, gaat in op de
eerste dag van de maand, waarin de bijstandsaanvraag wordt ingediend.
Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt, te weten;
1. als de noodzakelijkheid van de gemaakte kosten nog kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld
bij de vervanging van een bril of eigen bijdragen van medische voorzieningen en
verstrekkingen, waarvan de noodzaak reeds is vastgesteld op grond van de AWBZ en/of
Zfw) én
2. de kosten niet langer dan twee maanden voorafgaande aan de aanvraag zijn gemaakt;
Op grond van deze uitzonderingen is verlening van bijzondere bijstand met terugwerkende kracht
onder omstandigheden mogelijk.
Verder is het mogelijk, na overleg met de cliënt, om kleinere kosten te laten verzamelen en deze
vervolgens in 1 aanvraag binnen het vastgestelde draagkrachtjaar mee te nemen.
Zie ook richtlijn B066
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B063 - Draagkrachtpercentages
In deze richtlijn kan het college aangeven hoe het de draagkracht van belanghebbende vaststelt.
Invulling Gemeente Hardenberg

Bij de bepaling van de draagkracht, wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm.
De draagkracht bedraagt 35 % van het draagkrachtinkomen (zie “In aanmerking te nemen inkomen
en -vermogen”).
Indien bijzondere bijstand wordt verstrekt ter voorkoming van opname in een inrichting wordt de
draagkracht gesteld op 20% van het meerinkomen.
Indien bijzondere bijstand wordt verstrekt aan jongeren, beneden 21 jaar , die hogere noodzakelijke
bestaanskosten hebben dan de voor hen geldende norm geldt een draagkrachtpercentage van 100.
Een draagkrachtpercentage van 100% geldt eveneens in de volgende gevallen:
- woonkostentoeslag (B145 en B146);
- kosten bewindvoering (richtlijn B076);
- kosten curatele (B077)
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B064 Draagkrachtperiode bijzondere bijstand
Het college kan in deze richtlijn aangeven over welke periode het de draagkracht in aanmerking
neemt en op welk tijdstip de draagkrachtperiode begint.
Invulling Gemeente Hardenberg

De laatste zin van artikel 35 lid 1 Participatiewet schrijft voor dat het college het begin en de duur
moeten bepalen van de periode waarover het vermogen en het inkomen in aanmerking moeten
worden genomen bij de beoordeling of belanghebbende de kosten waarvoor bijzondere bijstand is
aangevraagd uit zijn draagkracht kan voldoen.
De periode waarover de draagkracht geldt, de draagkrachtperiode, is 12 maanden (een jaar)
inclusief de maand van aanvraag.
Het begint op de 1e van de maand waarin de eerste kosten, die meegenomen worden in de
aanvraag, zijn gemaakt.
Bedenk hierbij dat regulier geldt dat kosten gemaakt 2 maanden voordat de aanvraag is ingediend
nog voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. (zie ook B062)
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B065 - Wijziging draagkracht tijdens draagkrachtperiode
In deze richtlijn kan het college aangeven hoe het omgaat met een eventuele wijziging van de
draagkracht tijdens de draagkrachtperiode.
Invulling Gemeente Hardenberg
De draagkracht wordt éénmaal per jaar vastgesteld.
In het belang van de rechtszekerheid en de uitvoeringspraktijk geldt als uitgangspunt dat de
draagkracht binnen de vastgestelde draagkrachtperiode in beginsel voor die periode definitief is.
Met andere woorden: een eenmaal vastgestelde draagkracht wordt in beginsel niet meer
aangepast.
Er wordt dus doorgaans tijdens de draagkrachtperiode uitgegaan van dezelfde draagkracht.
Desondanks kunnen er zich wijzigingen in de woon- of financiële situatie voordoen die het
rechtvaardigen om tijdens de draagkrachtperiode de draagkracht opnieuw vast te stellen. Het moet
dan gaan om wijzigingen die een wezenlijke aanpassing van de te verlenen bijzondere bijstand tot
gevolg hebben.
Met het oog op de uitvoeringspraktijk (kosten-batenplaatje) wordt bij kleine wijzigingen in de
draagkracht de bijzondere bijstand niet herzien. Dus alleen bij relevante wijzigingen.
Hiervan is in het algemeen sprake bij een wijziging van het inkomen 15% of meer. Dit kan zowel in
het voordeel als nadeel van de cliënt uitpakken. Als op grond van een wijziging van de draagkracht de
bijzondere bijstand moet worden gewijzigd, dient in de besluitvorming rekening te worden gehouden
met de beginselen van behoorlijk bestuur. Zo zou er bijvoorbeeld bij wijziging van de bijzondere
bijstand die grote financiële gevolgen heeft in het nadeel van de cliënt, een afloopregeling kunnen
worden overwogen. Op die manier kan de cliënt zich voorbereiden op de nieuwe financiële situatie.
Met wijzigingen in het vermogen wordt rekening gehouden voor zover dit het vrij te laten
bescheiden vermogen overtreft.
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B066 Drempelbedrag
In deze richtlijn kan het college aangegeven of er een drempelbedrag wordt toegepast voordat er
tot verlening van bijzondere bijstand wordt overgegaan.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er wordt geen drempelbedrag gehanteerd voor de kosten voor bijzondere bijstand.
Wel wordt een administratieve drempel van € 75,- aangeraden bij geringe periodieke kosten.
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B067 Stappenplan berekening bijzondere bijstand
In deze richtlijn kan het college een stappenplan opnemen voor de berekening van bijzondere
bijstand met inachtneming van de gemeentelijke regels ten aanzien van het drempelbedrag.
Invulling Gemeente Hardenberg

De berekening van de bijzondere bijstand verloopt als volgt:
1. Bepaal de hoogte van de voor bijzondere bijstandsverlening in aanmerking komende kosten
aan de hand van nota’s e.d.;
2. Bepaal de draagkrachtperiode (zie “Hoogte en vorm van de bijstand”);
3. Bepaal de ruimte in het inkomen over de draagkrachtperiode (zie “Hoogte en vorm van de
bijstand”);
4. Verminder de ruimte in het inkomen met de buitengewone uitgaven;
5. Bepaal de ruimte in het vermogen over de draagkrachtperiode(zie “Hoogte en vorm van de
bijstand”);
6. Bepaal de draagkracht door het draagkrachtpercentage(s) toe te passen op de uitkomst van
stappen 4 en 5;
7. Bereken als volgt:
Kosten (1)
Draagkracht (6) -/Bijzondere bijstand
Het inkomen kan worden verminderd in verband met buitengewone uitgaven. Er kan slechts van
buitengewone uitgaven sprake zijn voor zover voor die uitgaven geen tegemoetkoming wordt
verleend. Als buitengewone uitgaven die van invloed zijn op het inkomen (voordat een
draagkrachtpercentage wordt toegepast), kunnen de volgende kosten worden aangemerkt:
 voor eigen rekening blijvende reiskosten woon-werkverkeer;
 formeel verschuldigde en betaalde alimentatie en onderhoudsbijdragen;
 eigen bijdrage formele kinderopvang i.v.m. werk;
 de eigen bijdrage AWBZ, indien belanghebbende in een inrichting verblijft;
 de woonkosten voor zover deze meer bedragen dan maximale huur waarbij nog recht op
huurtoeslag bestaat Bij een aanvraag om woonkostentoeslag blijven deze kosten uiteraard
buiten beschouwing als buitengewone uitgaven;
 het deel van het inkomen waarop executoriaal beslag is gelegd;
 op het in aanmerking te nemen inkomen worden niet de aflossingen voor schulden, beslag
etc. in mindering gebracht. Betreft het een aflossing in het kader van een
schuldsaneringstraject of WSNP-traject, dan wordt er van uitgegaan dat de klant niet over
draagkracht beschikt. Dit betekent dus dat er daadwerkelijk moet worden afgelost en dat
alleen aanmelden voor een schuldsaneringstraject niet voldoende is.
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B068- Adresgegevens zorgverzekeraars
In deze richtlijn kunnen telefoonnummers en overige adresgegevens van relevante zorgverzekeraars
worden opgenomen.
Invulling Gemeente Hardenberg
Verwezen wordt naar richtlijn B070 of https://www.zn.nl/branche/zorgverzekeraars/
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B069 - Waar en wanneer medisch advies vragen
In deze richtlijn kan het college aangeven wanneer en waar medische adviezen worden
aangevraagd.
Invulling Gemeente Hardenberg
Medisch advies Hoofdregel bij bijzondere bijstand
Als bij de beoordeling van een aanvraag of het recht op bijstand het medisch aspect een wezenlijk
onderdeel vormt bij de besluitvorming dient in het algemeen een medische indicatie opgevraagd te
worden.
Geen medische indicatie nodig



bij geringe incidentele reële kosten lager dan € 250,00 i.v.m. kosten-batenafweging;
bij aanvullingen op vergoedingen van de zorgverzekeraar (voor uitzonderingen, zie
tandheelkundige voorzieningen);
 vergelijkbare zaken, waarbij het medisch aspect of "de mate van" niet ter discussie staan.
Vooraf overleg met de cliënt(e) over het vragen van een medisch advies. Deze sociaal medische
adviezen worden aangevraagd bij Argonaut . Onderzoeken vinden plaats op het LOC.
Aanmeldingsformulieren zijn gekoppeld aan het werkproces bijzondere bijstand.

Het verdient eveneens aanbeveling om vooraf overleg te plegen met de leidinggevende over de
aanpak en eventuele adequate vermelding van het beleidskader in de toelichting bij:




kostbare voorzieningen;
zeer bijzondere aanvragen;
beleidsgevoelige aanvragen.

De medische indicatie dient voorzien te zijn van:







gerichte vraagstelling;
adequate toelichting;
in bijzondere situaties: uitleg in welke context de vraagstelling gezien dient te worden in
relatie tot de uitgangspunten;
relevante correspondentie;
naam huisarts, eventueel specialist;
bij dieetkosten dient cliënt in ieder geval een recente dieetlijst te overleggen.

Bijzonderheden
 Het is niet toegestaan informatie in te winnen bij de behandelende medici;
dit is uitdrukkelijk voorbehouden aan de instelling voor externe medische adviezen.
 Normaliter kan ten aanzien van de toelichting volstaan worden met door cliënt verstrekte
informatie.
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In het algemeen kan de Participatiewet niet aangewend worden om een beslissing van een
andere uitkeringsinstantie te corrigeren.
Als door een andere instantie een inhoudelijke beslissing is getroffen ten aanzien van een
voorliggende voorziening, zal daaraan bijzondere betekenis worden gehecht. In
voorkomende gevallen zal zonodig een medische indicatie worden gevraagd, vergezeld van
de relevante stukken.
Verzocht wordt het aantal vragen zoveel mogelijk te beperken (kosten-baten aspect).

Medisch advies bij i.h.k.v. het kunnen nakomen van arbeidsversplichtingen
In het algemeen wordt een inschatting gemaakt door de consulent voor wat betreft de
arbeidsmogelijkheden. Als een klant echter geplaatst wordt op een werkplek en aangeeft
bepaalde werkactiviteiten - vanwege medische belemmeringen - niet kan uitvoeren, wordt
medisch advies aangevraagd bij eigen Arbo dienst van de gemeente (momenteel ProFit).
Het Dienstenbedrijf heeft hiervoor een eigen werkproces.
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B070 - Beleidsregels medische kosten algemeen
In deze richtlijn kan het college aangeven of het een collectieve (aanvullende) zorgverzekering
aanbiedt of een tegemoetkoming in de premie van een dergelijke verzekering. Daarbij kan tevens
worden aangegeven of het college individuele bijzondere bijstand verstrekt voor de premiebetaling
voor een aanvullende zorgverzekering.
Invulling Gemeente Hardenberg
Beleidsregels medische kosten algemeen
De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis aan inwoners met een
inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Deze verzekering wordt op grond van de
Zorgverzekeringswet (Zvw) aangeboden. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een
basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. De collectieve zorgverzekering dekt
vrijwel alle meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten ondervinden.
Het aanbod van Zilveren Kruis bestaat uit drie verschillende pakketten (de Optimaal-pakketten). De
pakketten zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoner en het inkomen. In de
pakketten is rekening gehouden met het afdekken van risico’s en onvoorzienbare zorg, het
vergoeden van eigen bijdragen Wmo en Wlz en het bieden van 100% dekking voor verscheidene
zorgposten. De pakketten zijn:
1. Pakket 1: Basis Zeker + Optimaal Aanvullend 1 + Aanvullend Tand 1
Dit pakket is geschikt voor met name jongeren en lage zorgverbruikers.
2. Pakket 2: Basis Zeker + Optimaal Aanvullend 2 + Aanvullend Tand 1
Dit pakket is geschikt voor startende gezinnen en inwoners met een gemiddelde zorgbehoefte.
3. Pakket 3: Basis Zeker + Optimaal Aanvullend 3 + Aanvullend Tand 2
Dit pakket is geschikt voor chronisch zieken en gehandicapten (inwoners met hoge
zorgbehoefte).
Inwoners mogen zelf bepalen welk zorgpakket het beste bij hen past. Door het aanbieden van een
lokale maatwerkvoorziening in de vorm van een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een
chronische ziekte of handicap en met een laag inkomen wordt de zelfredzaamheid en participatie
bevorderd omdat zij de zorg kunnen afnemen die zij nodig hebben. Informatie over de dekking van
de verschillende pakketten, kan worden gevonden op www.gezondverzekerd.nl.
Tegemoetkoming in de premie
De gemeente betaalt mee in de premie die de inwoners moeten betalen aan Zilveren Kruis. Op deze
manier worden zij voor een deel financieel gecompenseerd voor de meerkosten in de zorg die zij
ondervinden door hun aandoening of ziekte. De gemeentelijke bijdrage is als volgt:




Optimaal aanvullend 1: € 16,95 per maand (€ 203,40 per jaar)
Optimaal aanvullend 2: € 22,00 per maand (€ 264,00 per jaar)
Optimaal aanvullend 3: € 30,00 per maand (€ 360,00 per jaar)
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Bovenstaande tegemoetkoming wordt ingehouden op de premie die de inwoners betalen aan
Zilveren Kruis. De gemeente betaalt vervolgens de tegemoetkoming aan Zilveren Kruis.
Deze collectieve zorgverzekering wordt beschouwd als een voorliggende voorziening ten opzichte
van de aanvraag om individuele bijzondere bijstand. Wanneer een inwoner kosten maakt die
noodzakelijk zijn en niet vergoed worden via de collectieve zorgverzekering of andere voorliggende
voorzieningen, dan kan onder voorwaarden aanspraak gemaakt worden op de bijzondere bijstand.

Doelgroep
Voor de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering komen in aanmerking alle inwoners van
de gemeente met:
a. een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm en
b. een vermogen, kleiner of gelijk aan de middelen als bedoeld in artikel 34 lid 2
Participatiewet. Vermogen in de vorm een woning wordt echter buiten beschouwing
gelaten.
Zie voorts het gemeentelijk beleid in het onderdeel In aanmerking te nemen inkomen en vermogen
(Richtlijn B 137).
Uitgangspunten
1. Alle Nederlanders dienen zich te verzekeren tegen ziektekosten, tenminste voor de
basisverzekering.
2. Betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de pakketkeuze, daarbij rekening houdend met
zijn/haar eigen zorgbehoefte.
3. Voorliggende voorziening: uitzonderingen daargelaten moeten de hiervoor genoemde
(aanvullende-) verzekeringspakketten inclusief de basisverzekering op grond van de
Zorgverzekeringswet (ZvW) als voorliggende voorziening worden aangemerkt, voor de
verstrekking van individuele bijzondere bijstand, als het gaat om medische kosten.
4. Medische kosten die niet door de hiervoor bedoelde pakketten en/of de Wet langdurige zorg
(WLZ) worden vergoed, komen in beginsel niet voor –bijzondere- bijstandsverlening in
aanmerking.
5. Draagkrachtpercentage: zie het gemeentelijk beleid in onderdeel Draagkrachtpercentage
richtlijn B063.
Hoe te handelen bij aanvragen bijzondere bijstand
Bij een aanvraag bijzondere bijstand zal eerst de verantwoordelijkheid en eigen middelen van de
aanvrager worden onderzocht. Dit geldt zowel voor de aanvraag bijstand voor medische kosten als
voor reiskosten voor medische afspraken. Hiervoor geldt:
a. Wanneer er sprake is van beschikbare middelen:
 Vrij te laten bescheiden vermogen boven 1.5x de van toepassing zijnde norm moet
worden aangewend.
 Draagkracht uit inkomen 100% moet worden aangewend
b. Wanneer de kosten uit te stellen zijn naar een volgend jaar, wordt geen bijzondere bijstand
verstrekt, en wordt men geacht zich vanaf 1 januari van het komende jaar afdoende te
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verzekeren;
Wanneer vergoeden vanuit bijzondere bijstand?
Hierin zijn de volgende situaties te onderscheiden (zowel voor een uitkeringsgerechtigde als een
niet-uitkeringsgerechtigde)
A: aanvrager is collectief verzekerd en er is sprake van meerkosten die niet vergoed worden in
zijn/haar pakket.
Het meerdere wordt verstrekt ten opzichte van de maximale vergoeding van het meest optimale
aanvullende verzekeringspakket (optimaal, AV3 Tand 2), wanneer er sprake is van een medische
noodzaak. Wanneer hier twijfel over bestaat, wordt medisch advies aangevraagd.

B: aanvrager is niet collectief verzekerd, maar is wel verzekerd bij Zilveren Kruis:
(in afwijking van het algemene uitgangspunt dat men slechts per 1 januari van enig jaar kan
veranderen van Zorgverzekeraar, respectievelijk vóór 1 februari een wijziging kan worden
aangebracht in de aanvullende verzekeringspakketten, kan in deze gevallen met ingang van de
éérste van de volgende maand worden ‘overgestapt’ naar de Collectieve Ziektekostenverzekering).
Informatie aan de aanvrager:
- aanvrager moet meegedeeld worden dat hij/zij mee kan doen met de gemeentelijke
collectieve ziektekostenverzekering.
- hij/zij is weliswaar vrij is in de keuze van het verzekeringspakket (Optimaal 1, 2 of 3), echter,
in het gekozen pakket moet diens gevraagde en noodzakelijke voorziening wel zijn gedekt.
- hij/zij kan hiervoor in aanmerking komen met ingang van de eerste dag van de maand
volgend op de aanvraag. Hij/zij dient zich hiervoor zelf aan te melden, resp. te worden
aangemeld.
Afwikkeling aanvraag:
a. Als betrokkene zich wenst aan te melden voor de collectieve ziektekostenverzekering, en de
kosten waarvoor de aanvraag is/wordt ingediend doen zich voor na de ingangsdatum van de
collectieve ziektekostenverzekering, wordt bij beschikking ingaande de eerste van de
betreffende maand bijzondere bijstand toegekend in de vorm van de collectieve
ziektekostenverzekering.
b. Als betrokkene zich niet wenst aan te melden van de collectieve ziektekostenverzekering,
en de kosten waarvoor de aanvraag is/wordt ingediend doen zich voor na de –mogelijkeingangsdatum, moet de aanvraag bij beschikking worden afgewezen. Er is immers een
voorliggende voorziening. Betrokkene moet er daarbij aanvullend op worden gewezen dat
dit uitgangspunt geldt voor alle kosten die door de collectieve verzekeringspakketten
worden gedekt. Een latere aanvraag voor dat soort kosten zal dan ook op dat moment
moeten worden afgewezen, op dezelfde grond.
-

Als de kosten zich voordoen vóór de –mogelijke- ingangsdatum van de collectieve
ziektekostenverzekering, wordt de aanvraag afgewikkeld op de normale wijze.
Uitgangspunt hierbij is dat het om een éénmalige verstrekking gaat.
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-

De bijzondere bijstand blijft beperkt tot die onderdelen waarvoor de gemeente een
collectieve ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Voor vergoedingen zie
www.gezondverzekerd.nl.

C: aanvrager is niet collectief verzekerd en is bij een andere Zorgverzekeraar verzekerd:
(betrokkene kan slechts ingaande 1 januari van het volgend kalenderjaar wijzigen van
Zorgverzekeraar, resp. worden aangemeld bij ZKA, voor de collectieve ziektekostenverzekering)
Voor het vergoeden van medische (meer)kosten geldt:
a. Het meerdere wordt verstrekt ten opzichte van maximale vergoeding van het meest
optimale aanvullende verzekeringspakket (optimaal, AV3 Tand 2);
b. Het bedrag ter hoogte van het verschil in premie tussen de huidige verzekering van de klant
en de ZKA (AV3, tand 2) (= 12x kosten van optimaal, AV3 Tand 2 + bedrag eigen bijdrage
komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Kosten onder punt a en b worden uitsluitend verstrekt wanneer:
a. Er sprake is van een onderbouwde verslechtering van de mogelijkheden tot
participatie/zelfredzaamheid wanneer we de kosten niet vergoeden en/of de toekenning,
leidt rechtstreeks tot een toename van participatie/zelfredzaamheid wanneer we de kosten
wel vergoeden;
b. En er sprake is van een medische noodzaak. Wanneer hier twijfel over bestaat, wordt
medisch advies aangevraagd.
-

-

-

-

Als voorwaarde bij toekenning wordt opgenomen dat iemand de collectieve
zorgverzekering afsluit of een aanvullende verzekering bij zijn eigen
ziektekostenverzekeraar op het moment dat dit mogelijk is;
Indien het afsluiten van een collectieve zorgverzekering of aanvullende verzekering niet
mogelijk is, dan wordt de (verplichte) intake voor schulddienstverlening als aanvullende
voorwaarde opgenomen in de beschikking zodat de aanvrager medewerking verleent aan
het regelen van zijn/haar schulden en naar aanleiding hiervan zich volledig inzet om een
collectieve verzekering bij ZKA af te sluiten;
De bijzondere bijstand blijft beperkt tot die onderdelen waarvoor de gemeente een
collectieve ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Voor vergoedingen zie;
www.gezondverzekerd.nl.
Indien en voor zover sprake is van structurele kosten, wordt de bijzondere bijstand
toegekend tot uiterlijk 1 januari van het volgende jaar.

Informatie aan de aanvrager:
- de betrokkene moet worden gewezen op de mogelijkheden van de collectieve
ziektekostenverzekering.
- dat deze verzekeringsvorm als voorliggende voorziening wordt beschouwd voor de
verstrekking van bijzondere bijstand voor de kosten waarvoor nu de aanvraag wordt
ingediend.
- dat hij/zij per 1 januari a.s. dient over te stappen naar de collectieve ziektekostenverzekering
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en daarbij kan kiezen uit de verschillende pakketten.
D: aanvrager had zich inmiddels collectief kunnen verzekeren en heeft dit niet gedaan:
In het algemeen doet zich deze situatie slechts voor als betrokkene reeds eerder een aanvraag om
bijzondere bijstand voor medische kosten heeft ingediend. Bij het toekennen van die aanvraag is de
voorwaarde opgenomen dat betrokkene zich aansluit bij ZKA of een aanvullende verzekering afsluit
vanaf het eerste moment dat dit mogelijk is. In het geval de belanghebbende hierin verzaakt, moet
de aanvraag om bijzondere bijstand worden afgewezen.
Er kunnen echter bijzondere omstandigheden zijn waardoor de aanvrager er bewust voor gekozen
heeft zich ergens anders te verzekeren (bv. ziektes/kosten die bij een andere verzekering beter
"gedekt" worden). Maatwerk blijft in deze situaties mogelijk.
Bijzondere bijstand reiskosten
Vergoeding vanuit zorgverzekeraar is voorliggend. Indien hier geen tegemoetkoming mogelijk is, is
het verstrekken van bijzondere bijstand in bijzondere situaties mogelijk.
We hanteren hiertoe de volgende werkwijze:
a. Daar waar iemand een medische afspraak heeft, dat nemen we als uitgangspunt;
b. Indien het een noodzakelijke afspraak betreft, vergoeden we de reiskosten.
Geen (-bijzondere-) bijstand
Als regel wordt geen bijstand verleend in de kosten verbonden aan onder meer:
- zogenaamde "ontwikkelingsgeneeskunde", waaronder harttransplantaties (wettelijke
bepaling);
- psychiatrische hulp;
- psychotherapeutische behandelingen;
- voorzieningen met betrekking tot de opvang van verplegingsbehoeftige bejaarden;
- opvang voor gehandicapten;
- voorzieningen met betrekking tot de opvang van verslaafden;
- voorzieningen met betrekking tot de opvang van personen met bijzondere problemen
(internaten, rust- en herstellingsoorden e.d.);
- geneesmiddelen;
- tandheelkundige voorzieningen kroon- en brugwerk, parodontologie (exclusief
tandsteenverwijdering), gnathologie, implantologie en orthodontie vanaf 18 jaar;
- abortus provocatus;
- bevallingskosten;
- flebologische (spatader)behandeling;
- in vitro fertilisatie (kunstmatige bevruchting);
- behandeling psoriasis in buitenland.
Bovenstaande opsomming is tot stand gekomen vanuit diverse jurisprudentie. Het betreft hier geen
limitatieve opsomming!
Bijkomende kosten
Bijkomende kosten die rechtstreeks verband houden met een verstrekking op grond de Wet
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langdurige zorg Wlz of Zvw, maar die zelf niet door deze verzekeringen worden vergoed, komen in
aanmerking voor bijstandsverlening.
Als op grond Wlz of Zvw aanspraak op een verstrekking bestaat, wordt in beginsel de noodzaak van
de bijkomende kosten aangenomen. Denk daarbij onder andere aan:
-

batterijen voor een medisch noodzakelijk hoortoestel;
kleding vanwege extra slijtage in verband met prothese;
extra was kosten vanwege medisch noodzakelijk gebruik van zalf

Aan bijstand verbonden verplichtingen
Belanghebbende wordt verplicht nota’s over te leggen.

(deze richtlijn is vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders gemeente
Hardenberg op 08-01-2019)
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B073 - Brillen en contactlenzen
In deze richtlijn kan het college het beleid ten aanzien van het verlenen van bijzondere bijstand voor
brillen en/of contactlenzen aangeven.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 PW; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Bijzondere bijstand brillen en contactlenzen kan onder voorwaarden verstrekt worden. Zie hiervoor
beleidswijzer B070.
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B074- Overig beleid inzake medische kosten
In deze richtlijn kan het college afwijkend en/of aanvullend beleid inzake medische kostensoorten
aangeven, met uitzondering van brillen en contactlenzen, dieetkosten, zelfzorgmiddelen bij
chronische aandoening, tandheelkundige hulp, psychotherapie en fysiotherapie/oefentherapie. Zie
hiervoor respectievelijk beleidswijzers B073, B151, B152, B153, B154 en B155.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 PW; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Bijzondere bijstand voor medische kosten kan onder voorwaarden verstrekt worden. Zie hiervoor
beleidswijzer B070.
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B075- Uitvaartkosten
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven ten aanzien van de verlening van bijzondere
bijstand voor de kosten van begrafenis of crematie.
Invulling Gemeente Hardenberg

Omschrijving van de kosten
Alle kosten die verband houden met de begrafenis of crematie van een overledene, voor zover deze
kosten noodzakelijk zijn.
Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie ook “Voorliggende voorzieningen”).
Denk in dit geval bijvoorbeeld aan:







uitvaart-, levens- of ongevallenverzekering;
nalatenschap;
spaargelden;
een uitkering in verband met lidmaatschap van een begrafenis/crematievereniging;
een op een depositorekening gestort bedrag met als enige bestemming de betaling van de
kosten van de begrafenis;
een overlijdensuitkering van ZW, WW, WIA, IOAW etc..

Recht op bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand ten behoeve van uitvaartkosten kan verleend worden aan erfgenamen en bloeden aanverwanten die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot
onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest. Voorzover de uitvaartkosten niet uit
de nalatenschap voldaan kunnen worden en de erfgenaam of bloed-/aanverwante niet over
toereikende middelen beschikt om (zijn aandeel in) de uitvaartkosten te voldoen. Nabestaanden zijn
ieder voor een evenredig deel verantwoordelijk voor de betaling van de begrafeniskosten.
De volgende kosten kunnen daarbij in beginsel als noodzakelijk worden aangemerkt:











legeskosten overlijdensakte
rouwkaarten
werkzaamheden uitvaartverzorger
eenvoudige kist
grafrechten (voor een algemeen graf, niet voor een graf in eigendom)
rouwauto met maximaal 1 volgauto
opbaren in rouwcentrum
dragers
eenvoudige grafzerk
eenvoudig kerkelijke plechtigheid
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Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand kan worden afgeleid uit de richtprijzen opgenomen in
de NIBUD-Prijzengids tabel 32 t/m 34
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden de eventueel aanwezige
voorliggende voorziening en de(eventueel) aanwezige draagkracht, overeenkomstig de regels
opgenomen in “Hoogte en vorm van de bijstand”, in mindering gebracht.
Zie tevens de richtlijnen inzake draagkracht B063 t/m B065.
Vorm bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand voor uitvaartkosten wordt in beginsel om niet verleend.
Aan de bijstand verbonden verplichtingen
De beschikking moet vermelden, dat de belanghebbende verplicht is om de verleende bijstand te
besteden aan het voldoen van zijn aandeel in de uitvaartkosten van de overledene.
Begrafenis buitenland
In de begrafeniskosten in het buitenland ten behoeve van de overleden cliënt of een gezinslid of de
reiskosten voor het bijwonen van een begrafenis in buitenland kan geen bijstand worden verleend.
Wet op de Lijkbezorging
Als de nabestaanden geen opdracht tot begrafenis of crematie willen geven of als deze niet (meer)
aanwezig zijn, is de Wet op de Lijkbezorging van toepassing. Deze wet bepaalt dat de burgemeester
dan zorgt voor de lijkbezorging. De afdeling Burgerzaken van de gemeente onderzoekt of de Wet op
de Lijkbezorging van toepassing is. Als dit zo is wordt door deze afdeling een eenvoudige
lijkbezorging geregeld.
De uitvaartkosten komen voor rekening van de gemeente. De kosten kunnen door de afdeling
Burgerzaken worden verhaald op de nalatenschap, voor zover deze niet gedekt kunnen worden door
de bij het lijk gevonden gelden en goederen, welke klaarblijkelijk niet aan anderen toebehoren. Dit
gebeurt met toepassing van het kosten-baten beginsel.
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B076- Kosten bewindvoering
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake bijstandsverlening voor de kosten van
bewindvoering.
Invulling Gemeente Hardenberg
Omschrijving van de kosten
De kosten ten gevolge van een door de Kantonrechter uitgesproken onder bewindstelling.
Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie ook “Voorliggende voorzieningen”).
Hiervan is sprake als:


de bewindvoering geschiedt in het kader van de WSNP, dan geldt het Besluit subsidie
bewindvoerder schuldsanering als een voorliggende voorziening.

Recht op bijzondere bijstand
Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering indien de goederen van
een meerderjarige door de Kantonrechter onder bewind zijn gesteld én de kosten van
bewindvoering door de Kantonrechter afwijkend van de hoofdregel (5% van de netto opbrengst van
de onder bewind staande goederen) zijn vastgesteld.
Voor de kosten van bewindvoering in het kader WSNP bestaat in beginsel geen recht op bijzondere
bijstand.
Hoogte bijzondere bijstand
Het bedrag waarop de Kantonrechter de beloning voor de bewindvoerder afwijkend heeft
vastgesteld komt voor bijstandsverlening in aanmerking.
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden de eventueel aanwezige
voorliggende voorziening en de (eventueel) aanwezige draagkracht, overeenkomstig de regels
opgenomen in “Hoogte en vorm van de bijstand”, in mindering gebracht.
Voor de kosten van bewindvoering geldt een draagkrachtpercentage van 100%.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de richtlijnen inzake draagkracht B063 t/m B065.
Vorm bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering wordt in beginsel om niet verleend.
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B077 Kosten curatele
In deze richtlijn kan het college zijn beleid aangeven inzake bijstandsverlening voor de kosten van
curatele.
Invulling Gemeente Hardenberg
Omschrijving van de kosten
De kosten ten gevolge van een door de Kantonrechter uitgesproken curatele.
* Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen voorliggende voorziening voor de kosten van curatele.
* Recht op bijzondere bijstand
Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor kosten van curatele die door de Kantonrechter
afwijkend zijn vastgesteld van de hoofdregel van 5% van de netto opbrengst van de onder bewind
staande goederen.
Er kan bij hoge uitzondering ook bijstand worden verleend voor de betaling van voorschotten op de
nog definitief door de Kantonrechter vast te stellen beloning voor de curator. In dit geval zal de
curator een voorlopige berekening en een voorlopige uitspraak van de rechter moeten
overhandigen.
* Hoogte bijzondere bijstand
Het bedrag waarop de Kantonrechter de beloning voor de curator heeft vastgesteld komt voor
bijstandsverlening in aanmerking.
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige draagkracht,
overeenkomstig de regels opgenomen in de richtlijnen B063 t/m B065 in mindering gebracht.
Voor de kosten van curatele geldt een draagkrachtpercentage van 100%.
* Vorm bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand voor kosten van curatele wordt in beginsel om niet verleend.
* Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Ingeval bijstand wordt verleend voor de betaling van voorschotten wordt aan de bijstand de
verplichting verbonden het college van de definitieve vaststelling op de hoogte te brengen en een
eventueel teveel aan bijstand ontvangen bedrag terug te betalen. Voor een eventueel tekort kan
wederom bijstand worden aangevraagd.
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B078- Kosten rechtsbijstand
In deze richtlijn kan het college zijn beleid aangegeven ten aanzien van het verstrekken van
bijzondere bijstand voor de kosten met betrekking tot rechtsbijstand.
Invulling Gemeente Hardenberg
* Omschrijving kosten
Het betreft de kosten met betrekking tot het voeren van procedures bij de rechter. Voorbeelden
hiervan zijn: de eigen bijdrage voor een advocaat, griffierecht en reiskosten.
* Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie ook “Voorliggende voorzieningen”).
Denk in dit verband aan:





Wet op de rechtsbijstand (Wrb).
Op grond van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) kan belanghebbende met een laag
inkomen in aanmerking komen voor een toevoeging van een advocaat. Een toevoeging van
een advocaat vindt slechts plaats als de Raad voor de rechtsbijstand de procedure
noodzakelijk acht. In dat geval worden de kosten (excl. de eigen bijdrage) van de advocaat
vergoed op grond van de Wrb.
Wet tarieven burgerlijke zaken voor de indebetstelling.
Een rechtsbijstandsverzekering. Indien belanghebbende over zo'n verzekering beschikt is
het een voorliggende voorziening. Het feit dat de belanghebbende geen
rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten is geen grond om een verzoek om bijzondere
bijstand in de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

* Recht op bijzondere bijstand
Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand indien op grond van een
toevoeging krachtens de Wrb rechtsbijstand is/wordt verleend. Ook de eigen bijdrage voor
verdergaande rechtsbijstand ten vervolge op een spreekuur komen in aanmerking voor bijzondere
bijstand.
De volgende kosten komen in beginsel niet in aanmerking voor bijzondere bijstand:






Vertaalkosten. Advocaten kunnen namelijk kosteloos gebruik maken van een gesubsidieerd
tolkencentrum.
Reiskosten van belanghebbende voor het bijwonen van rechtszittingen.
In beginsel is het niet noodzakelijk dat belanghebbende in persoon aanwezig is op de
rechtszitting, zodat reiskosten ten behoeve van belanghebbende niet noodzakelijk zijn.
Kopieer en telefoonkosten etc..
De kosten gemaakt in de bezwaarfase anders dan de eigen bijdrage op grond van de Wrb.

* Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten. De
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belanghebbende dient hiervan bewijsstukken te overleggen.
Naast de eigen bijdrage voor de toevoeging op grond van de Wrb mogen door een advocaat nog de
volgende kosten in rekening worden gebracht (limitatieve opsomming):






griffierechten;
kosten voor getuigen en deskundigen;
uittreksels uit de openbare registers;
telegrammen, internationale telex, internationale fax en internationale telefoongesprekken;
rolverrichtingen van de deurwaarder in kantongerechtzaken.

Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige draagkracht,
overeenkomstig de regels opgenomen in de richtlijnen B063 t/m B065, in mindering gebracht.
* Vorm bijzondere bijstand
Verleen de bijzondere bijstand voor kosten van rechtsbijstand in beginsel om niet (artikel 48 lid 1
Participatiewet). Indien de kosten het gevolg zijn van een tekortschietende besef van
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, verleen de bijzondere bijstand dan in de
vorm van borgtocht of een geldlening (artikel 48 lid 2 onderdeel b Participatiewet.
* Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Verbind indien nodig een of meer van de volgende verplichtingen aan de toe te kennen bijzondere
bijstand:





De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten te voldoen.
De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen.
De verplichting om, indien mogelijk, te verzoeken om veroordeling van de tegenpartij in de
proceskosten.
Indien nodig: specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt
verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht.
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B079- Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in inrichting
In deze richtlijn kan het college aangeven wat in beginsel de hoogte is van de aanvullende
bijzondere bijstand voor een belanghebbende van 18, 19 of 20 jaar die niet in een inrichting verblijft.
Invulling Gemeente Hardenberg
Thuiswonenden:
Ouders kunnen aan hun onderhoudsverplichting voldoen door hun kind te laten inwonen. Een
thuiswonende kan daarmee dus wel een beroep op zijn ouders doen en heeft daarom geen recht op
aanvullende bijzondere bijstand.
Uitwonenden:
Een persoon van 18, 19 of 20 jaar heeft slechts recht op bijzondere bijstand voor zover zijn
noodzakelijke kosten van het bestaan uitgaan boven de toepasselijke bijstandsnorm en hij voor deze
kosten geen beroep kan doen op zijn ouders, omdat:
 de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of
 hij redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te gelde kan maken.
Het zal m.n. om de volgende situaties gaan:






beide ouders zijn overleden;
er is sprake van een langdurig verstoorde relatie en de jongere woont voordat bijstand wordt
aangevraagd, al langer dan één jaar buitenshuis;
de jongere is op grond van een officiële maatregel uit huis geplaatst;
de jongere is niet officieel uit huis geplaatst, maar het is niet verantwoord om hem/haar bij
de ouders te laten wonen;
de jongere woont zelfstandig en heeft (alleen of samen met de eventuele partner) de zorg
voor een of meer kinderen: de feitelijke woonsituatie is dan bepalend.

Wordt aanvullend op een lage norm van artikel 20 Participatiewet bijzondere bijstand verstrekt voor
levensonderhoud dan wordt de hoogte hiervan in beginsel als volgt vastgesteld:

a. bij 18 jaar: het verschil tussen de lage norm en 90% van het netto minimumjeugdloon van
een 18 jarige;
b. 19 jaar: het verschil tussen de lage norm en 90% van het netto minimumjeugdloon van een
19 jarige;
c. 20 jaar: het verschil tussen de lage norm en 90% van het netto minimumjeugdloon van een
20 jarige.
Voor de bepaling van het netto minimumloon kan de volgende site behulpzaam zijn:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Bij aantoonbare hogere kosten wordt maatwerk geleverd, maar kan tot maximaal het verschil
tussen de lage norm en de norm van een alleenstaande van 21 jaar en ouder worden toegekend.
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B080 Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen in inrichting
In deze richtlijn kan het college aangeven wat in beginsel de hoogte is van de bijzondere bijstand
voor levensonderhoud voor een belanghebbende van 18,19 of 20 jaar die in een inrichting verblijft.
Invulling Gemeente Hardenberg

Een persoon van 18, 19 0f 20 jaar heeft op grond van artikel 13
Participatiewetgeen recht op algemene bijstand.
De persoon van 18, 19 of 20 jaar heeft slechts recht op bijzondere bijstand voor zover er hogere
bestaanskosten zijn dan waarin wordt voorzien en hij voor deze kosten geen beroep kan doen op
zijn ouders, omdat:
 de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of
 hij redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te gelde kan maken.
Indien bijzondere bijstand voor zak- en kleedgeld wordt verstrekt aan personen van 18 t/m 20 jaar
die in een inrichting verblijven, dan wordt de hoogte van de bijzondere bijstand (artikel 12
Participatiewet) in beginsel afgestemd op de normen algemene bijstand die gelden voor personen
van 18 t/m 20 jaar die niet in een inrichting verblijven (artikel 20 Participatiewet.) .
Eventuele bijstand aan de jongere, indien en voorzover hoger dan de algemene norm wordt zo
mogelijk , voor het hogere bedrag, verhaald op de ouder(s).
LET OP: kinderbijslag wordt, als deze voor de jongere kan worden aangewend, in mindering
gebracht. Bij plaatsing in een voorziening ingevolge de Wet op de Jeugdzorg is zak- en kleedgeld in
de dagprijs begrepen.
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B081 Procedure verhaal bijzondere bijstand jongeren
In deze richtlijn kan het college aangeven of eerst een aparte procedure wordt gevolgd voordat
wordt overgegaan tot verlening van aanvullende bijzondere bijstand aan een belanghebbende van
18, 19 of 20 jaar en het verhaal van deze bijstand op diens onderhoudsplichtige ouders.
Invulling Gemeente Hardenberg

In het geval bijzondere bijstand wordt aangevraagd door een belanghebbende van 18, 19 of 20 jaar
op grond van artikel 12 onderdeel b Participatiewet worden diens onderhoudsplichtige ouders
hiervan in kennis gesteld.
Betreffende ouders worden gewezen op hun onderhoudsplicht ingevolge artikel 1:395a BW en op de
consequenties met betrekking tot het bruto verhaal van de te verlenen bijzondere bijstand.
Als de ouders niet binnen 1 week aan de onderhoudsplicht voldoen, wordt de verhaalsprocedure
opgestart.
In het geval bijzondere bijstand is verleend aan een 18, 19 of 20 jarige met toepassing van artikel 12
onderdeel b Participatiewet wordt deze de bijstand op grond van artikel 62 Participatiewet
verhaald op diens onderhoudsplichtige ouders met inachtneming van de gemeentelijke
verhaalsregels. Deze zijn te vinden bij het onderdeel Gemeentelijke beleidsstukken, overig beleid.
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B082 Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake de verlening van bijzondere bijstand voor
indirecte schoolkosten voor schoolgaande kinderen.
Invulling Gemeente Hardenberg

Indirecte studiekosten van ten laste komende schoolgaande kinderen komen in beginsel niet voor
de verlening van bijzondere bijstand in aanmerking. Deze kosten worden geacht voldaan te kunnen
worden uit een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm voor het gezin (= de alleenstaande ouder
of de gehuwden).
Indirecte studiekosten van ten laste komende kinderen in het voortgezet onderwijs, zijnde
reiskosten.
* Reiskosten
Ten aanzien van reiskosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs geldt:
1. de tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 3 van de Wtos deels als passend en
2. een door de school gehanteerde regelingen inzake vrijstelling van betaling kosten
excursies, werkweken etc. of een andere toereikend voorliggende voorziening.
* Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet). Denk in dit geval aan: tegemoetkoming
krachtens hoofdstuk 3 van de Wtos
* Recht op bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand ten behoeve van reiskosten van ten laste komende kinderen in het voortgezet
onderwijs kan in zeer bijzondere omstandigheden worden verleend.
Hier dient terughoudend mee omgegaan worden.
Als algemene richtlijn geldt:
- de regeling reiskosten van de belastingdienst;
- ingeval van onbillijkheid kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken.
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B083- LBIO-bijdrage residentiële opvang kinderen
In deze richtlijn kan het college aangeven wat het beleid is inzake de verlening van bijzondere
bijstand voor de kosten van de LBIO-bijdrage.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op (bijzondere) bijstand voor zover een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet). In het kader van de kosten van de LBIObijdrage geldt de AKW als voorliggende voorziening.
Er bestaat geen recht op bijstand in het geval het de betaling van een LBIO-bijdrage betreft ten
behoeve van kinderen voor wie geen aanspraak op kinderbijslag bestaat (en daarmee dus geen ten
laste komende kinderen zijn). In dat geval moet de LBIO-bijdrage namelijk worden gezien als een
alimentatieverplichting, welke op grond van artikel 14 onderdeel a Participatiewet tot de niet
noodzakelijke kosten van het bestaan moeten worden gerekend. Omdat bij niet tijdige betaling van
de LBIO-bijdrage mogelijk het recht op kinderbijslag gevaar loopt, kan het college hier een reden in
zien om bijzondere bijstand voor te verlenen.
* Omschrijving van de kosten
De door het LBIO bepaalde ouderbijdrage voor uit huis geplaatste kinderen. De LBIO int deze
bijdrage ook.
* Voorliggende voorziening
De kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW) moet worden aangemerkt als
een passende en toereikende voorziening in de zin van de WWB (Rb Leeuwarden, 17-03-1999, nr
97/1019, JABW 9-1999-nr.81)
* Recht op bijzondere bijstand
De wijze waarop de ouderbijdrage wordt vastgesteld leidt ertoe dat de ouder de ouderbijdrage in
principe dient te bekostigen uit eigen middelen inclusief de AKW. Echter, omdat de
onderhoudskosten in het betreffende kwartaal betaald moeten zijn om aanspraak te kunnen maken
op kinderbijslag, kan in voorkomende gevallen eenmalig bijzondere bijstand worden verleend voor
(de eigen bijdrage in) de onderhoudskosten van uit huis geplaatste kinderen. Dit zal zich alleen
voordoen bij gehuwden met een of meer kinderen of bij een alleenstaande ouder die naast de een of
meer uit huis geplaatste kinderen nog de volledige zorg heeft over een ander ten laste komend kind.
De als alleenstaande aan te merken ouder is namelijk vrijgesteld van de betaling van de
ouderbijdrage.
*Hoogte van de bijzondere bijstand
De hoogte van de eenmalige bijzondere bijstand wordt afgestemd op (de eigen bijdrage in) de te
maken onderhoudskosten voor het uit huis geplaatste kind in het lopende kwartaal. Op deze voor
bijstand in aanmerking komende kosten wordt de eventueel aanwezige draagkracht,
overeenkomstig de regels opgenomen in “Hoogte en vorm van de bijstand”, in mindering gebracht.
Zie tevens draagkrachtregels B063 t/m B065
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* Vorm van de bijstand
De eenmalige bijzondere bijstand voor (de eigen bijdrage in) de onderhoudskosten van uit
huis geplaatste kinderen wordt verstrekt in de vorm van een geldlening.
* Aan de bijstand te verbinden verplichtingen
De beschikking moet vermelden dat de belanghebbende verplicht is om:






de bijstand te besteden aan het voldoen van (de eigen bijdrage in) de onderhoudskosten van
het uit huis geplaatste kind (bestedingsverplichting);
(indien van toepassing) ook de overige onderhoudskosten die niet voor bijstandsverlening
in aanmerking kwamen, te voldoen;
achteraf bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat de eigen bijdrage in de
onderhoudskosten is voldaan (inlichtingenplicht);
de bijstand terug te betalen zodra de laatste dubbele kinderbijslag is ontvangen
geen nieuwe schulden te maken gedurende de periode dat de leenbijstand nog niet is
terugbetaald. i
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B084 Baby-uitzet
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake bijstandsverlening voor de kosten van
een babyuitzet.
Invulling Gemeente Hardenberg
Hoofdregel
De kosten van een babyuitzet behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan. Ook een babyuitzet bestaat immers uit een verzameling van duurzame
gebruiksgoederen. Een aanvraag voor een babyuitzet wordt net als elke reguliere aanvraag voor
duurzame gebruiksgoederen beoordeeld. De kosten voor een babyuitzet dienen in beginsel uit het
inkomen op bijstandsniveau voldaan, hetzij door middel van reservering, hetzij door middel van
gescheiden betaling achteraf.
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie Voorliggende voorzieningen). Denk in
dit geval aan: een lening bij een kredietverlenende instelling of een betalingsregeling bij de
leverancier.
Leenbijstand
Wanneer men vanwege individuele omstandigheden geen reserveringscapaciteit heeft, kan
leenbijstand worden verstrekt. De reserveringscapaciteit wordt buiten beschouwing gelaten
wanneer:



Iemand aantoonbaar grote, noodzakelijke uitgaven heeft gehad;
En er niet aantoonbaar sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.

Bijzondere omstandigheden – bijstand om-niet
Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden (bv. zwangerschap als gevolg van een
zedendelict, meerlingzwangerschap, hogere kosten vanwege medische complicaties) kan de
babyuitzet (mits gemotiveerd) om niet verstrekt worden ter hoogte van het noodzakelijke bedrag.
Hoogte bijzondere bijstand
Allereerst wordt gekeken of (een deel van) de babyuitzet tweedehands kan worden gekocht of
overgenomen. Wanneer hier geen mogelijkheid voor bestaat, kan de hoogte van de bijstand
maximaal de richtprijs voor een basis babyuitzet uit de NIBUD Prijzengids bedragen.
Afhandeling aanvraag




na de zesde maand van de zwangerschap;
afleggen huisbezoek
zonodig verklaring van de vroedvrouw te overleggen m.b.t. de vermoedelijke datum van
bevalling.

Vorm en betaling bijzondere bijstand
Verleen de bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht, indien de belanghebbende alleen onder
78
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

deze voorwaarde een lening kan afsluiten bij een kredietverlenende instelling. Verleen de bijzondere
bijstand in de vorm van een geldlening, indien borgtocht niet mogelijk is. Alleen wanneer er sprake
is van bijzondere omstandigheden (zie hiervoor), is het mogelijk om de bijzondere bijstand om niet
te verstrekken. Betaal de toegekende bijzondere bijstand zo mogelijk geheel of gedeeltelijk direct
aan de leverancier van de goederen. Dit om te voorkomen dat de bijstand aan andere zaken wordt
besteed of dat het een negatief banksaldo aanvult zonder dat de belanghebbende de bijstand ter
bestrijding van de bijzondere kosten kan aanwenden. Zie ook Budgetteringsplicht.
Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Verbind indien nodig een of meer van de volgende verplichtingen op grond van artikel 55
Participatiewet, aan de toe te kennen bijzondere bijstand:




De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten te voldoen.
De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen.
Specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend in de vorm
van een geldlening of borgtocht. Zie Lening en borgtocht.
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B085- Maaltijdvoorziening
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake de verlening van bijstand voor de kosten
van een warme maaltijdvoorziening.
Invulling Gemeente Hardenberg
* Voorliggende voorziening
Er is geen voorliggende voorziening.
* Recht op bijzondere bijstand
Alleen noodzakelijk gebruik van een warme maaltijdvoorziening kan voor bijzondere bijstand in
aanmerking komen. Een medische indicatie of een sociale indicatie is in deze vereist. Zie ook
richtlijn B069.
* Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijke kosten onder aftrek van
het bedrag genoemd in de Nibud Prijzengids. Zie hieronder de bedragen 2014-2015

Kosten van voeding per persoon per dag (tabel 23)
ontbijt

2e
broodmaaltijd

warme
maaltijd

kind 1 - 3 jaar

€ 0,24

€ 0,56

€ 1,22

€ 0,64

€ 2,66

kind 4 - 8 jaar

€ 0,34

€ 0,87

€ 1,78

€ 0,87

€ 3,86

kind 9 - 13 jaar

€ 0,51

€ 1,18

€ 2,25

€ 1,04

€ 4,98

man 14 - 65 jaar € 0,58

€ 1,42

€ 2,42

€ 1,96

€ 6,38

vrouw 14 - 65
jaar

€ 0,53

€ 1,33

€ 2,35

€ 1,62

€ 5,84

man en vrouw
65+

€ 0,48

€ 1,25

€ 2,11

€ 1,76

€ 5,60

zwangere
vrouw

€ 0,53

€ 1,33

€ 2,35

€ 1,51

€ 5,72

bij
borstvoeding

€ 0,66

€ 1,65

€ 2,50

€ 2,24

€ 7,06

tussendoortjes totaal

Bron: Referentievoedingen: Voedingscentrum 2009. Berekeningen: Nibud 2014.
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige draagkracht
in mindering gebracht. Verwezen wordt naar de richtlijnen B063 t/m B065
* Vorm van de bijstand
De bijstand wordt om niet toegekend.
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B086- Verzorging en hulp
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake de verlening van bijstand voor
verzorging en hulp, zoals dagverzorging, thuiszorg of hulp-in-de-huishouding.
Invulling Gemeente Hardenberg

In het algemeen is geen bijzondere bijstand mogelijk in verband met voorliggende voorziening (Wet
langdurige zorg en WMO). Zie artikel 15 lid 1 Participatiewet
Uitzondering:
Voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de voorzieningen in het kader van de WMO
wordt bijzondere bijstand verstrekt, via de door het college afgesloten collectieve
ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea. Afhankelijk van de pakketkeuze van de
aanvrager wordt een tegemoetkoming in de premie verstrekt, respectievelijk de door de verzekerde
te betalen premie verlaagd.

Zie hiervoor richtlijn B070.
De maximale vergoeding is € 375,-- per jaar (2016 pakket Optimaal 3)
De nota van de eigen bijdrage (van, en berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK))
moet hiervoor worden ingeleverd bij Zilveren Kruis Achmea.

81
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

B087- Communicatie en signalering
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake de verlening van bijzondere bijstand voor
communicatie- en/of alarmeringsvoorzieningen.
Invulling Gemeente Hardenberg

* Communicatie
Voor meerkosten voor telefoongebruik kan alleen bijzondere bijstand worden verstrekt indien
sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Hierbij valt onder meer te denken aan ernstige
ziekte van een in het buitenland verblijvend familielid. De hoogte van de meerkosten moeten
worden gerelateerd aan de reguliere telefoonkosten zoals tenminste een half jaar in rekening zijn
gebracht vóórdat sprake was van de ziekte.
Let op: door de technologische ontwikkelingen zijn er veel gratis of goedkope mogelijkheden,
bijvoorbeeld MSN, Skype, pre-paid bellen, etc.. Deze gelden uiteraard als voorliggende voorziening.
* Alarmering
De zorgverzekering is een voorliggende voorziening. De huurkosten voor persoonlijke
alarmeringsapparatuur zijn verzekerd in de basisverzekering. Men moet dan aan een aantal
voorwaarden voldoen. Zo moet er onder meer een medische reden zijn waarom men recht heeft op
persoonlijke alarmeringsapparatuur.
De abonnements- en aansluitingskosten op de alarmcentrale worden niet door de basisverzekering
vergoed, zodat de basisverzekering geen toereikende voorziening is.
In afwijking van bestaand beleid kan voor deze kosten dan ook aanvullend bijzondere bijstand
worden verstrekt. Indien men uit een aanvullende verzekering hiervoor een vergoeding ontvangt,
wordt de vergoeding van deze aanvullende verzekering op de kosten in mindering gebracht.
Als (bijv. bij aanleunwoningen) de alarmering in de huur is opgenomen en subsidiabel is voor de
huurtoeslag, dan kan geen bijstand hiervoor worden verleend (wordt dan meegenomen in de
huurtoeslag).
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B088- Stookkosten
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake de verlening van bijstand voor extra
stookkosten.
Invulling Gemeente Hardenberg
Tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan behoren ook de stookkosten.
Aangezien de algemene bijstand dan wel een inkomen op bijstandsniveau voorziet in deze kosten
kan er in beginsel geen bijstand worden verleend voor deze kosten.
Alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan er aanleiding
zijn bijzondere bijstand te verlenen voor deze kosten. Hiervan is in ieder geval sprake indien:
De extra kosten voor verwarming komen voor vergoeding in aanmerking als hiervoor een medische
noodzaak bestaat. De medische noodzaak kan worden aangetoond door middel van een verklaring
van een arts/specialist, het CIZ of door een door ons aangevraagd medisch advies (“Medisch
advies”). Hierbij moet worden aangegeven of er een medisch aantoonbare noodzaak is voor de extra
stookkosten en hoelang deze kosten noodzakelijk zijn.
Omdat stookkosten behoren tot de algemene kosten van bestaan waarin een inkomen op
bijstandsniveau voorziet komen alleen de meerkosten voor bijstandverlening in aanmerking. De
meerkosten worden bepaald door de werkelijke stookkosten af te zetten tegen het gemiddeld
verbruik. In de prijzengids van NIBUD is het gemiddeld verbruik per woningtype op jaarbasis en de
bijbehorende kosten per maand terug te vinden. De gemiddelde stookkosten van de klant kunnen
worden bepaald aan de hand van de jaarafrekening
Bij de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijstand wordt rekening gehouden met
eventuele draagkracht op grond van het inkomen en vermogen.

83
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

B089 Reiskosten woon-werkverkeer (verwervingskosten)
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake het verlenen van bijzondere bijstand
voor de kosten van woon-werkverkeer.
Invulling Gemeente Hardenberg

Het college verstrekt geen bijzondere bijstand voor reiskosten woon-werkverkeer.
Indien noodzakelijk kan het college re-integratiemiddelen inzetten voor deze kosten.
Uitgangspunt is:
1. vergoeding door werkgever;
2. vergoeding via re-integratiemiddelen;
Uitgangspunt is dat de werkgever voor een vergoeding woon-werkverkeer zorgt. Indien dat bij wijze
van uitzondering niet gebeurt, is het uitgangspunt dat de reiskosten via re-integratiemiddelen wordt
vergoed.
Voor de onbelaste reiskostenvergoeding wordt aangesloten bij de vergoeding van de
Belastingdienst momenteel in 2015 € 0,19 per kilometer).
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B091 Reiskosten bezoek zieke familieleden
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake de verlening van bijstand voor reiskosten
in verband met het bezoeken van zieke familie op hun verpleegadres.
Invulling Gemeente Hardenberg

Belanghebbende wordt geacht uit een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm de vervoerskosten
te kunnen voldoen om in aanvaardbare mate deel te kunnen nemen aan het leven van alledag en
sociale contacten te onderhouden. Het mag dus niet gaan om incidentele kosten. De kosten
moeten noodzakelijk zijn.
* Omschrijving van de kosten
De kosten voor het vervoer van het woonadres van de bezoeker (=belanghebbende) naar het
verpleegadres waar de zieke verblijft.
*Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 Participatiewet ; zie ook “Voorliggende voorzieningen”).
De aanvullende en collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea kent een vergoeding. Deze
verzekering is een voorliggende voorziening.
* Reiskosten zieke familieleden
Als gezinsleden in een ziekenhuis of een andere inrichting (in principe buiten de gemeente
Hardenberg) worden verpleegd, is er bijstand mogelijk voor de reiskosten. Er wordt uiteraard
rekening gehouden met een mogelijke vergoeding vanuit de zorgverzekering (zie hetgeen
hierboven is vermeld).Het gaat hier om reiskosten in verband met het bezoek aan de partner van
belanghebbende en de ten laste van belanghebbende of diens partner komend (pleeg)kind en
(pleeg)kinderen. In bepaalde gevallen kunnen ook reiskosten aan bezoek zieke ouders worden
bezien.
Ten aanzien van het aantal noodzakelijk geachte bezoeken geldt de volgende regel:



Bij terminale ziekte, verpleging op een intensive care en bij zieke kinderen, elke dag voor
maximaal twee personen die direct tot het gezin behoren.
Bij overige ziekenhuisopnames, tweemaal per week voor twee personen die direct tot het gezin
behoren.

Wegens sociale en/of medische redenen kan van deze aantallen en plaats worden afgeweken.
Bij zieke kinderen is het verblijf in een Ronald McDonald huis vaak goedkoper dan de reiskosten die
gemaakt moeten worden. De kosten bedragen momenteel (2015) € 25,- per nacht voor één persoon
en € 30,- per nacht voor twee personen. Vergoeding van deze kosten via ziektekostenverzekering is
soms mogelijk. De goedkoopste oplossing verdient de voorkeur.
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De noodzaak voor het bezoeken van een zieke wordt aanwezig geacht indien:




de zieke behoort tot het gezin (zie “Gezin”) van belanghebbende, en;
de zieke verblijft in een inrichting (zie “Inrichting”) en;
de inrichting buiten de gemeente is gelegen (maar binnen Nederland).

* Hoogte van de bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzonder bijstand is gelijk aan goedkoopst/adequate vorm van of auto of
openbaar vervoer voor het betreffende traject. Om die reden worden kinderen jonger dan 12 jaar, in
voorkomende gevallen, geacht mee te reizen met de ouder.
Om deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden het in aanmerking te nemen
inkomen en vermogen (artikel 35 lid 1 Participatiewet in mindering gebracht. Zie voor de
gemeentelijke beleidsregels inzake het in aanmerking te nemen inkomen en vermogen “Hoogte en
vorm van de bijstand”.
Ingeval van een vergoeding voor de auto bedraagt deze de onbelaste reiskostenvergoeding
Belastingdienst (in 2015 was dit 0,19 per kilometer).
* Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt verleend om niet.
* Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Naast de algemene verplichtingen wordt op grond van artikel 55 Participatiewet een
bestedingsverplichting opgelegd. Tevens moeten vervoers- of bezoekbewijzen worden overgelegd
binnen 5 werkdagen na de aangevraagde bezoekdatum, ter controle van de bestedingsverplichting.
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B092- Reiskosten bezoek Werkplein
Het college kan in deze richtlijn aangeven wat het beleid is ten aanzien van het verstrekken van
bijzondere bijstand voor reiskosten in verband met het bezoeken van een Werkplein (UWV).
Invulling Gemeente Hardenberg
* Recht op bijzondere bijstand
Tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan behoren ook de kosten van
vervoer voor de deelname aan het maatschappelijk verkeer. Hieronder wordt ook begrepen het
doen van aanvragen, het komen voor gesprekken e.d. op het Werkplein . Er is dus geen bijzondere
bijstand mogelijk.
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B093 - Suppletie GKB-lening
Het college kan in deze richtlijn aangeven wat het beleid is ten aanzien van het verstrekken van
bijzondere bijstand als suppletie (aanvulling) op de aflossing(capaciteit van belanghebbende die
nodig is om de rente en aflossing van de benodigde geldlening te kunnen voldoen.
Invulling Gemeente Hardenberg

* Algemeen
De GKB verstrekt voor algemeen noodzakelijke en duurzame gebruiksgoederen een maximale netto
lening ter hoogte van de aflossingscapaciteit over een periode van 3 jaar.
Bij inkomen boven bijstandsniveau kan de GKB een hoger bedrag aan maximale lening verstrekken.
Voorzover betrokkene noodzakelijkerwijs een hoger bedrag dan de voornoemde bedragen
toegekend moet worden, zal een aanvullende leenbijstand tot het noodzakelijk aanvullende bedrag
toegekend kunnen worden.
* Hoogte van de bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan het verschil tussen de maximale geldlening bij de
kredietverlenende instantie en de het bedrag dat benodigd is om incidenteel voorkomende
noodzakelijke kosten van het bestaan te dekken.
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden het in aanmerking te nemen inkomen
en vermogen (artikel 35 lid 1 Participatiewet ) in mindering gebracht.
* Vorm van de bijzondere bijstand
De bijstand wordt in eerste instantie verstrekt in de vorm van een lening en na 3 jaar wordt
beoordeeld of de lening ‘om niet’ kan worden verstrekt. Ingeval van (voortijdige) beëindiging van de
bijstand (binnen 3 jaar) vindt op dat moment een beoordeling plaats van de
aflossingsmogelijkheden.
Gedurende de periode van aflossing GKB lening (36 maanden), is er geen ruimte voor de aflossing
van de PW-lening.
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B094 - Kosten schuldhulpverlening
Het college kan in deze richtlijn aangeven wat het beleid is ten aanzien van het verstrekken van
bijzondere bijstand voor de kosten van schuldhulpverlening en onder welke voorwaarden het een
borgtocht voor een saneringskrediet verstrekt. Deze richtlijn geeft tevens aan hoe de vrijwillige
schuldhulpverlening binnen de gemeente is geregeld, respectievelijk waar burgers zich moeten
melden voor vrijwillige schuldhulpverlening.
Invulling Gemeente Hardenberg

* Omschrijving van de kosten
De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van een schuldenprobleem anders dan op grond van
het vonnis van de Rechtbank.
* Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie paragraaf B3.3+ voorliggende
voorziening). Denk in dit geval aan:



mogelijkheden van schuldsanering, budgettering en begeleiding etc. van de gemeentelijke
kredietbank (GKB).
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Er zijn met GKB-Assen overeenkomsten afgesloten inzake integrale schuldhulpverlening. De kosten
van deze schuldhulpverlening worden tussen de GKB en de gemeente verrekend.
Naar analogie hiervan moet aandacht bestaan voor de subsidie/contractpartners van de gemeente
voor ondersteunende activiteiten, bijvoorbeeld Humanitas, Eurowijzer, Raad en Recht etc.
* Recht op bijzondere bijstand
Er wordt geen bijzondere bijstand verleend voor de schuldhulpverlening of schuldsanering, omdat
de voorliggende voorziening als passend en toereikend wordt beschouwd.
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B096 - Bewassing en kledingslijtage
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake bijstandsverlening voor de kosten van
bewassing en ten gevolge van kledingslijtage.
Invulling Gemeente Hardenberg

Vermeld is hier voorbeeld 1 van Schulinck.
* Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet zie paragraaf B3.3). Voor de kosten van
bewassing en ten gevolge van slijtage zijn er geen voorliggende voorzieningen. Ter voorkoming van
extra bewassing bestaat er op grond van de Regeling hulpmiddelen 1996 wel recht op incontinentieabsorptiemiddelen.
* Recht op bijzondere bijstand
Tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan behoren ook kosten van
bewassing en ten gevolge van slijtage. Aangezien de algemene bijstand dan wel een inkomen op
bijstandsniveau voorziet in deze kosten kan er in beginsel geen bijstand worden verleend voor deze
kosten.
Alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan er aanleiding
zijn bijzondere bijstand te verlenen voor deze kosten. Hiervan is in ieder geval sprake indien als
gevolg van lichamelijke gebreken of het extra wassen als gevolg van het noodzakelijk gebruik van
bijvoorbeeld zalf sprake is van meer dan normale slijtage o.b.v. een medisch advies/verslag.
Voor de bepaling van de kosten wordt maatwerk geleverd op basis van de feitelijk (noodzakelijk)
gemaakte kosten (maatwerk).
Het voorgaande is geen limitatieve opsomming van situaties waarin recht bestaat op bijzondere
bijstand voor de kosten van bewassing en ten gevolge van kledingslijtage. Het betreft slechts een
beleidsregel. Zowel op grond van de artikel 35 lid 1 Participatiewet als op grond van artikel 4:84 Awb
kan en moet in individuele gevallen worden afgeweken.
* Hoogte bijzondere bijstand


De hoogte van de voor bijzondere bijstand in aanmerking komende waskosten wordt
bepaald aan de hand van de NIBUD-Prijzengids.

of
De hieronder genoemde bedragen gelden als handreiking.
Tabel richtbedragen bewassing incl. vergoeding ''kleding ivm extra slijtage
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Zelfstandig
wonend

in tehuis of inrichting

Incidenteel incontinent I1

€ 220,00

€ 110,00

Regelmatig incontinent I2

€ 395,00

€ 185,00

Voortdurend incontinent
I3

€ 630,00

€ 275,00

N.B.:
1. Maatwerk leveren op basis van de feitelijke kosten
2. Voor kinderen tot 4 jaar worden geen extra kosten in verband met bewassing uitzonderlijk
geacht. Normaliter geen vergoeding mogelijk.
3. Voor kinderen van 4 t/m 14 jaar kan 3/4 van de hierboven genoemde jaarbedragen als
richting worden genomen.
* Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt om niet verleend.
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige draagkracht
en het (eventueel) van toepassing zijnde drempelbedrag, overeenkomstig de regels opgenomen in
de richtlijnen B063 t/m B065 in mindering gebracht.
* Aan de bijzondere bijstand te verbinden verplichtingen
Aan de verlening van de bijzondere bijstand wordt de volgende verplichting verbonden:
bestedingsverplichting (artikel 55 Participatiewet ;: de bijstand moet worden aangewend voor het
doel waarvoor zij wordt verstrekt.

91
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

B097- Bijzondere bijstand voormalig alleenstaande ouders
In deze richtlijn kan het college aangeven of het al dan niet bijzondere bijstand verstrekt ter
(gedeeltelijke) compensatie van de inkomensachteruitgang van de alleenstaande ouder die,
vanwege het 18 jaar worden van het jongste ten laste komend kind, als alleenstaande wordt
aangemerkt.
Invulling Gemeente Hardenberg
M.i.v. 1 januari 2015 is deze regeling komen te vervallen.

Tot die datum gold de volgende regel:
Om in een aantal gevallen de eerste en zo mogelijk ook de tweede daling enigszins op te vangen,
kan gedurende een half jaar een overbruggingstoeslag bijzondere bijstand worden verstrekt aan een
voormalig alleenstaande ouder en zijn voormalig ten laste komende kind die een gezamenlijke
huishouding voeren.
Deze toeslag wordt gedurende 12 maanden verleend met een afbouw over twee periodes van 6
maanden, te weten:



1ste periode van zes maanden : € 100,- per maand
2de periode van zes maanden : € 50,- per maand
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B098- Kosten van scholing en opleiding
In deze richtlijn kan het college aangeven wat zijn beleid is inzake het verlenen van bijzondere
bijstand voor de kosten van noodzakelijk geachte scholing.
Invulling Gemeente Hardenberg

Voor de kosten van noodzakelijk geachte scholing wordt in beginsel geen bijzondere bijstand
verleend. Indien nodig kan het college re-integratiemiddelen inzetten ter dekking van deze kosten.
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B099- Verwervingskosten (algemeen)
In deze richtlijn kan het college van B&W aangeven wat zijn beleid is inzake het verlenen van
bijzondere bijstand voor algemene verwervingskosten.
Invulling Gemeente Hardenberg

Voor algemene verwervingskosten wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verleend. Indien
nodig kan het college bij arbeidsgerichte activiteiten re-integratiemiddelen inzetten ter dekking van
deze kosten.
Voor meer specifieke verwervingskosten wordt verwezen naar o.a.:



reiskosten woon-werkverkeer;
reiskosten bezoek zieke familieleden.
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B100- Kosten kinderopvang (verwervingskosten)
In deze richtlijn kan het college aangeven wat zijn beleid is inzake het verlenen van bijzondere
bijstand voor de kosten van kinderopvang.
Invulling Gemeente Hardenberg
De Wet Kinderopvang is een voorliggende voorziening.
Voor de kosten van kinderopvang wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verleend.
Indien nodig, kan het college re-integratiemiddelen inzetten ter dekking van deze kosten, hiervoor
geldt dat compensatie wordt verstrekt aan doelgroepouders:
-

ouders die naast hun bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW- of IOAZ uitkering een reintegratietraject volgen of parttime werken
ouders die studeren en studiefinanciering (WSF of Wtos) ontvangen
ouders die minderjarig zijn en naar school gaan
ouders die verplicht deelnemen aan een inburgeringscursus en deze buitenshuis, klassikaal
volgen.

Hoogte compensatie
De eigen bijdrage wordt door het college vergoed. Daarnaast worden er meerkosten vergoed. Deze
meerkosten zijn de kosten voor het uurtarief dat hoger is dan het uurtarief dat de Belastingdienst
hanteert bij het toekennen van de kinderopvangtoeslag.
Verplichtingen
Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende verplichtingen:
-

Wanneer er sprake is van een partner dienen beide ouders doelgroepouder te zijn;
De aanvrager dient in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst;
De aanvraag voor compensatie kan uiterlijk 3 maanden nadat het kind voor de eerste keer
naar de kinderopvang gaat worden aangevraagd. Indien de compensatie later wordt
opgevraagd, wordt er maximaal tot 3 maanden daarvoor vergoed.
Voorbeeld:
Wanneer het kind per 1 april 2019 naar de kinderopvang gaat, moet uiterlijk op 31 juli 2019
compensatie worden aangevraagd. Wanneer de compensatie op 1 september 2019 wordt
aangevraagd, krijgt de aanvrager een compensatie vanaf 1 juni 2019.

Hardheidsclausule
Wanneer er naar oordeel van het college sprake is van dringende redenen, kan worden afgeweken
van bovenstaande regels.
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B101- Duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten
In deze richtlijn kan het college zijn beleid aangeven inzake het verstrekken van bijzondere bijstand
voor de kosten van duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten.
Invulling Gemeente Hardenberg

* Omschrijving kosten
De kosten van duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten. Voorbeelden hiervan zijn:
wasmachine, koelkast, huisraad en vloerbedekking.
* Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet ; zie ook voorliggende voorzieningen) .
Denk in dit geval aan:







een lening bij een commerciële bank, de gemeentelijke kredietbank (GKB) of een
betalingsregeling met de leverancier mogelijk is.
de WMO in de betreffende kosten voorziet. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin
vloerbedekking moet worden vervangen omdat de belanghebbende last heeft gekregen van
Cara (astma).
de ZvW/AWBZ in de betreffende kosten voorziet. Dit is het geval als bepaalde
inrichtingselementen van woningen (artikel 26c Regeling hulpmiddelen 1996) medisch
noodzakelijk zijn.
De Inkomenstoeslag betreft ingeval van een aanvraag duurzame gebruiksgoed in principe
een voorliggende voorziening.

* Recht op bijzondere bijstand
De kosten van duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten behoren tot de incidenteel
voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kunnen worden voldaan uit
een inkomen ter hoogte van de toepasselijke uitkering algemene bijstand door middel van
reservering dan wel gespreide betaling achteraf. Dit betekent dat er in beginsel geen
bijstandsverlening mogelijk is voor deze kosten. Indien de betreffende kosten voorzienbaar waren,
versterkt dit het argument dat belanghebbende wordt geacht hiervoor te reserveren.
De kosten verbonden aan de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen - die als
algemeen noodzakelijk worden aangemerkt - dienen uit de aanwezige eigen middelen, waaronder
te rekenen het bescheiden vermogen, te worden bestreden.
Alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden kan in het individuele geval van deze regel
worden afgeweken.
In dat geval wordt bijzondere bijstand verleend, ook als dit bijstand betekent in aanvulling op een
voorliggende voorziening.
Het feit dat belanghebbende wegens schulden niet heeft kunnen reserveren is op zich nog geen
bijzondere omstandigheid.

96
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

De volgende omstandigheden kunnen mogelijk wel als bijzonder worden aangemerkt:






Er bestaat een medische noodzaak voor het maken van de kosten.
Belanghebbenden, die de zorg hebben voor kinderen en in beginsel minimaal drie jaar
inkomsten op het voor hen geldende minimumniveau hebben gehad.
Als er bijzondere (objectiveerbare) omstandigheden zijn die leiden tot extra kosten, kan
overwogen worden om op basis van de individuele situatie voor duurzame
gebruiksgoederen bijzondere bijstand "om niet" te verstrekken;
Indien er sprake is van een tweede noodzakelijke verhuizing binnen 1 jaar; eerder vele (extra)
kosten gehad terwijl men reeds langdurig op bijstandsniveau leefde, en geen beroep op
bijzondere bijstand heeft gedaan

Zijn er geen bijzondere omstandigheden die de extra kosten veroorzaken, dan dient de aanvraag
afgewezen te worden, omdat
betrokkene geacht wordt hier zelf in te voorzien uit zijn beschikbare inkomen door reservering
vooraf dan wel via financiering achteraf d.m.v. een lening.
* Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de te verstrekken bijzondere bijstand wordt deels bepaald aan de hand van de
richtprijzen zoals vermeld in de NIBUD-Prijzengids. Indien de belanghebbende de kosten van de
betreffende goederen niet in redelijkheid kan voldoen uit bijstand ter hoogte van de richtprijzen kan
het incidenteel nodig zijn om hiervan (gemotiveerd) af te wijken. Het NIBUD gaat echter uit van
gemiddelde uitgaven/kosten die voor een complete inrichting veel te hoog zijn. Uitgegaan wordt
dan ook van adequate goedkopere oplossingen. Hiervoor hanteren wij t.b.v. een volledige inrichting
van een woning maximaal 50% van het bedrag dat in de NIBUD prijzengids wordt genoemd.
Voor kamerbewoning wordt een percentage van 25% gehanteerd.
*** Inventaris voor één volwassenen met .. kinderen:
Aantal personen:
1 volwassene
1 volwassene met 1 kind
1 volwassene met 2 kinderen
1 volwassene met 3 kinderen
1 volwassene met 4 kinderen
1 volwassene met 5 kinderen

Richtprijs
Nibud
7.435
8.410
9.323
10.593
11.506
--

x 50%
3.718
4.205
4.662
5.297
5.753
--

*** Inventaris twee volwassenen met .. kinderen:
Aantal personen:
2 volwassenen
2 volwassenen met 1 kind
2 volwassenen met 2 kinderen
2 volwassenen met 3 kinderen
2 volwassenen met 4 kinderen

Richtprijs
Nibud
8.525
9.438
10.708
11.621
12.820

*** Kamerbewoning
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x 50%
4.263
4.719
5.354
5.811
6.410

Maximaal 25% van 7.435 = 1.859

Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige draagkracht
overeenkomstig de regels opgenomen in de richtlijnen B063 t/m B065 mindering gebracht.

* Vorm en betaling bijzondere bijstand
De bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verleend in de vorm van borgtocht indien de
belanghebbende alleen onder deze voorwaarde een lening kan afsluiten bij een geldverstrekker
(meestal de gemeentelijke kredietbank). De bijstand wordt verleend in de vorm van een geldlening
indien borgtocht niet mogelijk is. Alleen wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden,
is het mogelijk om de bijzondere bijstand om niet te verstrekken.
Zo mogelijk wordt de bijzonder bijstand geheel of gedeeltelijk direct betaald aan de leverancier van
de goederen.
Dit om te voorkomen dat de bijstand aan andere zaken wordt besteed of dat het een negatief
banksaldo aanvult zonder dat de belanghebbende de bijstand ter bestrijding van de bijzondere
kosten kan aanwenden.
Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan de bijstand voor de (overige) inrichtingskosten om
niet verleend worden, tenzij zich ten aanzien van de belanghebbende omstandigheden voordoen als
bedoeld in artikel 48 lid 2 Participatiewet .
* Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Aan de bijstand wordt een bestedingsverplichting verbonden en de verplichting om
betalingsbewijzen te overleggen. Waar het reëel gevraagd kan worden, zal cliënt gewezen worden
op de mogelijkheden van Kringloopbedrijf, Marktplaats etc..
Voor specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend in de vorm van
een geldlening of borgtocht.
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B102- Verhuiskosten
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake bijstandsverlening voor verhuiskosten.
Invulling Gemeente Hardenberg

Bij verhuizing dient de belanghebbende een aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van de
verhuizing (verhuisbusje en eventueel reiskosten) in te dienen bij het college van de gemeente
waaruit hij vertrekt. De aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van woninginrichting moet
worden ingediend bij het college van de gemeente waar de belanghebbende zich vestigt. Zie CRvB
16-01-2001, nr. 99/416 NABW.
* Omschrijving kosten
Bij verhuiskosten kan onderscheid gemaakt worden in directe en indirecte kosten.
De directe kosten van een verhuizing zijn voornamelijk de (dubbele) huur gedurende 1 maand, het
verhuisbusje, verf en behang.
De indirecte kosten betreffen met name (her)inrichtingskosten. Bij deze kosten dient aansluiting
gezocht te worden naar hetgeen hierover beschreven staat bij duurzame gebruiksgoederen.
* Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet ; zie ook Voorliggende voorzieningen ).
Denk in dit geval aan:



een geldlening bij een kredietverlenende instantie;
de WMO, Zorgverzekeringswet of AWBZ. Bijvoorbeeld als de verhuizing medisch
noodzakelijk is in verband met een handicap van de betrokkene;
 de werkgever. Bijvoorbeeld als krachtens de CAO of een individuele arbeidsovereenkomst
een tegemoetkoming in verhuiskosten betaald wordt door de werkgever.
* Recht op bijzondere bijstand
Als regel zal het bij een verhuizing om voorzienbare kosten gaan. Vanaf het moment, dat men op de
hoogte is van de noodzaak tot verhuizen, wordt men geacht om hiervoor van zijn inkomen, ook van
een bijstandsuitkering te reserveren.
De kosten in verband verhuizing behoren dan ook tot de incidenteel voorkomende algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte
van de toepasselijke bijstandsuitkering door middel van reservering dan wel gespreide betaling
achteraf. Dit betekent dat er als regel geen bijstandsverlening mogelijk is voor deze kosten. Alleen
indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan er van deze regel
worden afgeweken (zie CRvB 20-04-1999, nr. 97/6694 ABW).
Bij de behandeling van een bijstandsaanvraag dient ter beoordeling of afwijking van de regel
mogelijk is, allereerst de noodzaak van de verhuizing te worden vastgesteld. Alleen bij bijzondere,
zich onverwacht voordoende omstandigheden kan er aanleiding zijn bijstand te verlenen als geen of
onvoldoende reserveringscapaciteit aanwezig is. Voor het bepalen van de voorzienbaarheid van de
verhuizing is onder andere de inschrijvingsdatum als woningzoekende van belang.
Voorbeelden van bijzondere omstandigheden kunnen zijn:
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Een verhuizing als gevolg is van een verhuisverplichting vanwege het bewonen van een
woning met woonkosten die meer bedragen dan de maximale subsidiabele huur naar een
woning met lagere lasten;
 Een verhuizing om medische/sociale redenen, waarbij geen andere voorliggende
voorzieningen kunnen worden aangesproken;
 Het aanwezig zijn van een urgentieverklaring;
 Tweede noodzakelijke verhuizing binnen 1 jaar.
* Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de bijstand voor m.n. de directe verhuiskosten is gelijk aan:




de werkelijke gemaakte kosten van huur van een aanhanger of busje (incl. brandstofkosten);
de woonkosten van de nieuwe woning gedurende maximaal 1 maand, indien sprake is van
dubbele lasten;
(in zeer bijzondere situaties) de kosten van behang en verf zoals opgenomen in de NIBUDPrijzengids (tabel 9).

M.b.t. de indirecte verhuiskosten gaat het vooral om vloerbedekking, gordijnen etc..
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de eventueel aanwezige draagkracht,
overeenkomstig de regels opgenomen in de richtlijnen B063 t/m B065, in mindering gebracht.
* Vorm waarin de bijstand wordt verstrekt
 De directe kosten van verhuizing worden in beginsel als bijstand "om niet" verleend. Bij
verwijtbaar gedrag zal de bijstand als lening moeten worden verstrekt (art. 48 lid 2b
Participatiewet).
 De indirecte kosten van een verhuizing (herinrichting) dienen met inachtneming van het
vorenstaande in beginsel als leenbijstand te worden verstrekt. Hierbij wordt verwezen naar
de richtlijnen inzake duurzame gebruiksgoederen.
* Eigen vermogen
Als cliënt eigen vermogen heeft c.q. heeft gereserveerd komt de vraag op waarvoor het vermogen
c.q. de reservering moet worden gebruikt. Het aanwezige vermogen wordt geacht gebruikt te
worden voor de inrichtingskosten. Verder wordt verwezen wordt naar richtlijn 137.
Als er aanleiding is om bijstand te verlenen en er geen draagkracht is, kan voor de directe
verhuiskosten bijstand om niet worden verstrekt, terwijl voor de (her)inrichtingskosten normaal
gesproken alleen leenbijstand wordt verleend.

* Aan de bijstand te verbinden verplichtingen
Aan belanghebbende worden de volgende verplichtingen opgelegd:




De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten te voldoen.
De verplichting om betalingsbewijzen over te leggen.
In geval van schulden of het dreigen van schulden kan op grond van belanghebbende
verplicht worden mee te werken aan het verrichten van betalingen in zijn naam uit de
verleende bijstand aan de leverancier van de goederen of diensten.
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B103 - Eerste maand huur en administratiekosten
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake bijstandsverlening voor de eerste maand
huur en administratiekosten.
Invulling Gemeente Hardenberg

Bij een verhuizing kan het volgende zich voordoen:
-men moet –nog- huur betalen voor de woning die wordt verlaten;
-men moet huur betalen voor de nieuwe woning;
-bij aanvang wordt voor de nieuwe woning betaling van een 2e maand huur of een waarborgsom
gevraagd;
-de waarborgsom voor de oude woning wordt teruggestort.
Zie ook richtlijn B102- Verhuiskosten.
Evenals ten aanzien van de inrichtingskosten dient er een onderzoek te worden gedaan naar de
noodzaak van de verhuizing. De noodzaak dient in een rapportage door de consulent te worden
vastgelegd. Het is dus niet de bedoeling zonder onderliggende rapportage een brief naar de
woningbouwvereniging (wbv) te laten uitgaan met de toezegging dat de gemeente de eerste maand
huur etc. zal voldoen.
De toezegging dient met de nodige zorgvuldigheid en met onderbouwing van de noodzaak te
worden gedaan omdat verlening van bijstand voor de eerste huur etc. niet los gezien kan worden
van de verlening van bijstand voor de kosten van inrichting (wie A zegt...).
Voor de waarborgsom kan geen bijstand worden verstrekt indien men de waarborgsom van de te
verlaten woning terugontvangt (is incl. rente). Als toch bijstand voor de waarborgsom wordt
verleend is ( zowel indien sprake is van een "eerste" waarborgsom als van een niet terugbetaalde
waarborgsom) artikel 48 lid 2 onder c van de PW van toepassing (= leenbijstand).
Voor de aflossing hiervan dient zo spoedig mogelijk een aflossingsregeling getroffen te worden. Ten
aanzien van de te verlenen bijstand voor de eerste huur dient rekening te worden gehouden met de
eventueel toe te kennen huurtoeslag over de eerste volledige maand.
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B105 - Overbrugging scherpe terugval in inkomen
In deze richtlijn kan het college aangeven of het al dan niet bijzondere bijstand verstrekt ter
(gedeeltelijke) compensatie van een (scherpe) inkomensachteruitgang.
Invulling Gemeente Hardenberg

Het college verstrekt in beginsel geen bijzondere bijstand ter (gedeeltelijke) compensatie van een
(scherpe) inkomensachteruitgang. De bijstandsnorm (norm + toeslag - verlaging, zie artikel 5 onder
c Participatiewet) wordt toereikend geacht voor de voorziening in de algemeen noodzakelijke
bestaanskosten.

102
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

B106 - Overige bijzondere kosten
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven ten aanzien van de verlening van bijzondere
bijstand voor kostensoorten die in de “Medische kosten: algemeen” tot en met “Woonkosten:
periodiek” nog niet aan de orde zijn gekomen.
Invulling Gemeente Hardenberg

Deze richtlijn bestaat uit;





Reiskosten in verband met gerechtelijke procedures
Reiskosten ivm gezinshereniging vanuit buitenland
Reiskosten in verband met omgangsregeling kind
Computer

Reiskosten in verband met gerechtelijke procedures
Hoofdregel
Reiskosten i.v.m. gerechtelijke procedures komen voor bijstandsverlening in aanmerking, wanneer
de cliënt in het kader van een gerechtelijke procedure verplicht is bij de behandeling van rechtszaak
te verschijnen, of wanneer zijn aanwezigheid in verband met de behartiging van zijn belangen
dringend gewenst is.
Gaat het om "normale" reiskosten binnen de regio, dan zal de cliënt(e) deze zelf moeten
bekostigen.
Toelichting
In bepaalde gevallen kunnen de reiskosten erg hoog zijn, bijvoorbeeld bij een echtscheiding die voor
de rechtbank Rotterdam dient of wanneer men binnen korte periode herhaaldelijk noodzakelijk
moet verschijnen. In dergelijke gevallen kunnen deze kosten als bijzondere kosten beschouwd
worden.
Reiskosten ivm gezinshereniging vanuit buitenland
Hoofdregel
Reiskosten in verband met gezinshereniging vanuit buitenland behoren in het algemeen niet tot de
noodzakelijke bestaanskosten. Deze kosten behoren tot de eigen verantwoordelijkheid voor de
kosten van het bestaan.
Reiskosten in verband met omgangsregeling kind
Volgens vaste jurisprudentie behoren reiskosten in verband met een omgangsregeling met kinderen
tot de kosten van het normale familieverkeer. Hiervoor kan dan ook geen bijzondere bijstand
worden verleend, ook al gaat het om de reiskosten van de kinderen en de ex-partner geen belang
heeft bij de omgangsregeling (uitspraak CRvB 06-04-2004, nrs. 01/4612 NABW e.a.) Dit geldt
onverminderd indien de omgangsregeling niet op een afspraak van de betrokken ouders berust,
maar door interventie van de kinderrechter tot stand is gekomen (zie o.a. RvS, Agvb 5 augustus
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1992, nr.G04.91.0109, gepubliceerd in JABW 1992/240). Dit geldt ook in het geval dat de reiskosten
hun oorzaak vinden in de verhuizing van de gewezen echtgenoot naar een andere gemeente.
Dergelijke kosten komen niet voort vanuit bijzondere omstandigheden. Of het de kosten van de
verzorgende ouder die het kind haalt en brengt of die van het minderjarig kind betreft (dat in de
gezinsbijstand is begrepen) is daarbij niet van belang. zie verder “Omgangsregeling ouder-kind”.
Computer
Hoofdregel
Voor de aanschaf van een computer is geen bijstand mogelijk.
Toelichting
Indien een computer noodzakelijk is in het kader van re-integratie, kan hiervoor een vergoeding uit
het P-deel worden verstrekt.
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B137 - In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht
In deze richtlijn kan het college aangeven welke middelen - zijnde de individuele inkomenstoeslag, ,
het vermogen en het inkomen voorzover het meer bedraagt dan de bijstandsnorm al dan niet in- of
exclusief de middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 Participatiewet (PW) en artikel 34 lid 2 PW - het in
aanmerking wil nemen voor de draagkracht.
Invulling Gemeente Hardenberg

In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht
Vaststelling van het inkomen
In aanmerking te nemen inkomen
Van het in aanmerking te nemen inkomen worden de middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 PW en
artikel 33 lid 5 PW niet tot het draagkrachtinkomen van belanghebbende gerekend. De middelen als
bedoeld in genoemde artikelen worden dus ook voor de bijzondere bijstand vrijgelaten. (Het
inkomen wordt dus op dezelfde wijze vastgesteld als bij de algemene bijstand.)
In aanmerking te nemen vermogen
Van het in aanmerking te nemen vermogen worden de middelen bedoeld in artikel 34 lid 2 PW niet
tot het draagkrachtvermogen van belanghebbende gerekend. De middelen als bedoeld in genoemd
artikel worden dus ook voor de bijzondere bijstand vrijgelaten, m.u.v.: leenbijstand t.b.v.
inrichtingskosten en directe verhuiskosten.
Ingeval van leenbijstand/inrichtingskosten en directe verhuiskosten kan maximaal 1½ keer de
maandnorm vrijgelaten worden.
Inkomen minderjarige kinderen
Inkomsten uit arbeid van ten laste komende kinderen (artikel 31 lid 2 onderdeel h Participatiewet)
worden als volgt vrijgelaten:
* tot 16 jaar onbeperkte bijverdienste ingeval van inkomsten uit arbeid
* 16-18 jaar 1240 netto per kwartaal (wel dienen inkomsten vanaf 800 per kwartaal te worden
doorgegeven, zowel aan de SVB als aan de gemeente)
Het betreft hier een afgeleide van de vrijstelling inkomsten kinderen ingeval de AKW.
Nadeel huurtoeslag/zorgtoeslag
Voorts dient rekening te worden gehouden met nadeel van de huur-/zorgtoeslag, dit is het verschil
tussen de daadwerkelijk ontvangen toeslag en de toeslag die zou zijn ontvangen bij een inkomen op
bijstandsniveau.
Draagkracht en de individuele inkomenstoeslag.
De individuele inkomenstoeslag wordt als een voorliggende voorziening meegerekend, en dus niet –
ook- in de draagkracht berekening.
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B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand
In deze richtlijn kan het college aangeven of en, zo ja, welke categorieën van personen worden
aangewezen voor het recht op categoriale bijzondere bijstand. Categoriale bijzondere bijstand staat
slechts open voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, chronisch zieken of
gehandicapten (voor kosten in verband met chronische ziekte of handicap) en huishoudens met ten
laste komende kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen (voor kosten ten behoeve van
de maatschappelijke participatie van dat kind).
Invulling Gemeente Hardenberg

N.v.t.

106
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

B145 - Berekening woonkostentoeslag huurders
In deze richtlijn kan het college aangeven op welk wijze de hoogte van de woonkostentoeslag voor
huurders wordt vastgesteld.
Invulling Gemeente Hardenberg
De bijstandsnorm vermeerderd met de huurtoeslag, voorzien normaliter in de betaling van
woonkosten.
In bepaalde gevallen kan een woonkostenvergoeding worden verleend als bijzondere bijstand,
namelijk:
1. er bestaat (nog) geen recht op huurtoeslag;
2. de woonkosten van de eigen woning liggen boven de minimale normhuur.
Ook in gevallen waarin men geen bijstand ontvangt en waarbij het inkomen van de aanvrager en
diens partner hoger is dan het bijstandsniveau, kan een woonkostenvergoeding worden verstrekt.
Dit geldt zowel voor huurwoningen als eigen woningen. De ruimte in het inkomen boven het
bijstandsniveau wordt helemaal besteed aan de woonkosten. Het meerdere van de woonkosten kan
opgevangen worden met een woonkostenvergoeding.
De wet op de huurtoeslag geldt als voorliggende voorziening voor een (mogelijke)
woonkostentoeslag. Een woonkostentoeslag is in principe niet mogelijk, wanneer de huurtoeslag is
afgewezen of ingaat op een later tijdstip, omdat:
- het verzoek niet tijdig is ingediend;
- niet tijdig eventuele aanvullende gegevens werden verstrekt;
- de aanvrager met zijn eventuele medebewoner(s) en/of onderhuurder(s) niet (tijdig) op het
adres waarvoor men huursubsidie vraagt ingeschreven stond in de Basisregistratie Personen
(BRP).
Woonkostenvergoeding en huurwoning
Algemeen
Huurtoeslag voorziet in die gevallen, waarin gedurende het tijdvak voor huurtoeslag (1 januari tot en
met 31 december) het inkomen plotseling daalt of wegvalt. De voorlopige huurtoeslag wordt met
terugwerkende kracht aangepast aan het gewijzigde geschatte jaarinkomen op basis van de
wijziging van het inkomen. Na afloop van het jaar wordt de huurtoeslag definitief vastgesteld op
basis van het werkelijk genoten inkomen over dat afgelopen jaar.
Wanneer kan een woonkostenvergoeding bij een huurwoning worden verleend?
Alleen in bijzondere situaties waarin geen huurtoeslag wordt verstrekt, omdat de huur boven de
maximale huurgrens uitstijgt. Zie hierna.
In alle andere gevallen kan het nodig zijn om wegens gebrek aan middelen bijstand in de vorm van
een voorschot te verlenen ( bijv. omdat in de laatste maanden van het jaar het inkomen sterk
gedaald is, en er een tijdelijke tekort aan middelen is om de huur te betalen ondanks de verstrekte
voorschotten.
Woonkosten boven de maximale huur voor huurtoeslag
In het algemeen is een bedrag aan woonkosten boven de maximale grens voor huurtoeslag niet
aanvaardbaar. Bij het eventueel verstrekken van een vergoeding voor woonkosten, die meer
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bedragen dan de maximale huur voor huurtoeslag, wordt in ieder geval rekening gehouden met
eventuele draagkracht.
De woonkostenvergoeding wordt voor een periode van één jaar verleend, waarbij tevens een
verhuisplicht wordt opgelegd. De termijn kan telkens met hoogstens één jaar worden verlengd,
wanneer cliënt al het mogelijke heeft gedaan om goedkopere huisvesting te vinden, maar daar niet
in geslaagd is.
Geen woonkostenvergoeding wordt toegekend als cliënt ook vóór de bijstandsverlening al niet meer
in staat was de hoge woonkosten te voldoen, omdat het inkomen in geen relatie stond tot de
woonlasten.
Vaststelling woonkosten huurwoning
Voor de vaststelling van de woonkosten wordt aansluiting gezocht bij de "kale" huurprijs, zoals die
bij de huurtoeslag wordt gehanteerd. Dit is de prijs voor het gebruik van alleen de woonruimte.
Daarboven kunnen nog een aantal met name genoemde servicekosten voor huurtoeslag in
aanmerking komen, namelijk energiekosten gezamenlijke ruimte, schoonmaakkosten
gemeenschappelijke ruimten (hal/trap) en huismeesterkosten.
De overige servicekosten worden niet meegerekend.
Woonwagen of woonboot
Ook voor woonwagens in huur kan huurtoeslag verkregen worden.
Berekeningswijze van de woonkostenvergoeding
Als een voorschot woonkostenvergoeding als aanvulling op verstrekte huurtoeslag wordt
toegekend, wordt eerst de woonkostenvergoeding berekend alsof men geen huurtoeslag ontving.
Vervolgens wordt op de uitkomst daarvan de huurtoeslag (voorschot huurtoeslag) in mindering
gebracht.
Aanvullende informatie over woonkostentoeslag/huurtoeslag kan ook verkregen worden via
http://www.toeslagen.nl.
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B146 - Berekening woonkostentoeslag eigenaren
In deze richtlijn kan het college aangeven op welk wijze de hoogte van de woonkostentoeslag voor
woningeigenaren wordt vastgesteld.
Invulling Gemeente Hardenberg

De vaststelling van de toeslag is overeenkomstig de berekening van de woonkostentoeslag
huurders.
De woonkosten van de eigen woning als volgt vast te stellen:
- hypotheekrente (geen aflossing)
- waterschapslasten (eigenaarsgedeelte)
- OZB (eigenaarsgedeelte)
- opstalverzekering
- onderhoudskosten: - woning vòòr 1945 602,00 euro per jaar
- woning ná 1945

514,00 euro per jaar

- cv installatie

80,00 euro per jaar

De (eventuele) verhuisplicht wordt gebaseerd op de bruto woonlasten!
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B148 - Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake de verlening van bijzondere bijstand voor
de extra kosten van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 PW; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Bijzondere bijstand voor extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen kan onder
voorwaarden verstrekt worden. Zie hiervoor beleidswijzer B070.
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B151 - Dieetkosten
In deze richtlijn kan het college het beleid ten aanzien van het verlenen van bijzondere bijstand voor
dieetkosten aangeven.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 PW; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Bijzondere bijstand voor dieetkosten kan onder voorwaarden verstrekt worden. Zie hiervoor
beleidswijzer B070.
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B152 - Zelfzorgmiddelen bij een chronische aandoening
In deze richtlijn kan het college het beleid ten aanzien van het verlenen van bijzondere bijstand voor
de kosten van zelfzorgmiddelen bij een chronische aandoening aangeven.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 PW; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Bijzondere bijstand voor zelfzorgmiddelen bij een chronische aandoening kan onder voorwaarden
verstrekt worden. Zie hiervoor beleidswijzer B070.
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B153 - Tandheelkundige hulp
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven ten aanzien van het verstrekken van bijzondere
bijstand voor de kosten van tandheelkundige hulp.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 PW; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Bijzondere bijstand voor tandheelkundige hulp kan onder voorwaarden verstrekt worden. Zie
hiervoor beleidswijzer B070.
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B154 - Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven ten aanzien van het verlenen van bijzondere
bijstand voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 PW; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Bijzondere bijstand voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg kan onder voorwaarden
verstrekt worden. Zie hiervoor beleidswijzer B070.
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B155 - Fysiotherapie en oefentherapie
In deze richtlijn kan het college het beleid ten aanzien van het verlenen van bijzondere bijstand voor
de kosten van fysiotherapie en oefentherapie aangeven.
Invulling Gemeente Hardenberg

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 PW; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Bijzondere bijstand voor fysiotherapie en oefentherapie kan onder voorwaarden verstrekt worden.
Zie hiervoor beleidswijzer B070.
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B160 - Eigen risico
In deze richtlijn kan het college zijn beleid aangeven ten aanzien van het verstrekken van bijzondere
bijstand voor de onder een eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallende kosten. Hierbij
dient bedacht te worden dat de Zvw zowel een verplicht eigen risico voor iedere verzekerde van 18
jaar of ouder (artikel 19 lid 1 Zvw), als een vrijwillig (hoger) eigen risico (artikel 20 lid 2 Zvw) kent. Zie
hierover “Eigen risico”.
Invulling Gemeente Hardenberg

Zowel het verplichte eigen risico, als het vrijwillige eigen risico wordt/worden niet vergoed.
Verwezen wordt naar de algemene toelichting B0.
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B165 - Kosten mentorschap
In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake bijstandsverlening voor de kosten van
mentorschap.
Invulling Gemeente Hardenberg

M.b.t. deze richtlijnen wordt – qua systematiek - verwezen naar richtlijn B076 inzake “Kosten
bewindvoering”.
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Bijstand
Inkomens- en studietoeslag

o
o
o
o
o

Beoordeling arbeidsinspanning voor langdurigheidstoeslag (vervallen) (B107)
Gemeentelijke uitvoeringsregels inzake langdurigheidstoeslag (vervallen) (B156)
Beoordeling geringe inkomsten (vervallen) (B158)
Gemeentelijke uitvoeringsregels inzake individuele inkomenstoeslag (B162)
Gemeentelijke regels inzake individuele studietoeslag (B174)
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Inkomens- en studietoeslag
De richtlijnen B107, B156 en B158 zijn komen te vervallen!!!

B162 Gemeentelijke uitvoeringsregels inzake individuele inkomenstoeslag
Het onderstaande is onderverdeeld in:



Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2015

In de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 is bepaald:
Artikel 1. Begrippen
In deze verordening wordt verstaan onder:




inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de
algemene bijstand;
peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;
referteperiode: periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2. Indienen verzoek
Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een
door het college vastgesteld formulier.
Artikel 3. Langdurig laag inkomen
Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de
Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is
dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag
1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:
a. € 370 voor een alleenstaande;
b. € 473 voor een alleenstaande ouder;
c. € 529 voor gehuwden.
2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge
de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in
aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of
alleenstaande ouder zou gelden.
3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.
4. De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de
ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.
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In de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2015 is het volgende bepaald.
Regel 1: Zicht op inkomensverbetering
Indien de belanghebbende op de peildatum geen inkomsten uit arbeid heeft en er geen (medische
en/of sociale) vastgestelde belemmeringen zijn om te werken, dan wordt er uitzicht op
inkomensverbetering veronderstelt.
Regel 2: Geen recht op individuele inkomenstoeslag
Een belanghebbende komt niet aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag, indien:
a. aan hem/haar in de referteperiode een maatregel is opgelegd op grond van de
geüniformeerde arbeidsverplichtingen (art. 18 Participatiewet), dan wel wegens schending
van een niet geüniformeerde arbeids- of re-integratieverplichting vanaf categorie 2 (zie
artikel 7 en 8 van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente
Hardenberg);
b. hij/zij uit ’s Rijks bekostigd onderwijs (w.o. Wtos en studiefinanciering) volgt/kan volgen of
tijdens de referteperiode heeft gevolgd.
Regel 3: Vermogen
Met het oog op de vermogenstoets wordt het vermogen in aanmerking genomen waarover de
belanghebbende op de peildatum beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.
Regel 4: Vaststelling hoogte inkomen
Wanneer de belanghebbende 36 maanden of langer voorafgaande aan de peildatum (=
referteperiode) heeft geleefd van een bijstandsuitkering, hoeft hij geen bewijsstukken aan te
leveren. Het inkomen kan worden vastgesteld op grond van de gegevens van de belanghebbende
die aanwezig zijn bij de gemeente. In andere gevallen moet het inkomen van de belanghebbende
gedurende de gehele referteperiode worden vastgesteld. Dat wordt als volgt gedaan:
a. aan de hand van bewijsstukken van netto-inkomsten in de drie jaar voorafgaande aan de
peildatum, zoals afschriften bankrekening, loonstroken etc. en
b. aan de hand van jaaropgaven of andere jaaroverzichten van inkomsten in de drie jaar
voorafgaande aan de peildatum.
Regel 5: Gehuwden/gezamenlijke huishouding





Indien op de peildatum bij gehuwden/partners met een gezamenlijke huishouding één
partner is uitgesloten op grond van artikel 11 of artikel 13 Participatiewet, dan kan de andere
partner wel recht hebben op de individuele inkomenstoeslag van een alleenstaande (ouder).
Omdat belanghebbende wel beschouwd dient te worden als gehuwde, dient wel het
gezinsinkomen te worden getoetst aan de norm van artikel 21 onderdeel b Participatiewet.
Ook het inkomen en vermogen van de niet rechthebbende echtgenoot zal aan de eis van
artikel 36 Participatiewetmoeten voldoen.
Indien op de peildatum bij gehuwden/partners met een gezamenlijke huishouding één
partner niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 36, hebben beide partners geen recht.
Indien de belanghebbende in de referteperiode meerdere partners heeft gehad, dienen de
inkomsten van die partners te worden meegenomen in de inkomenstoets.
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Regel 6: Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de
bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van
overwegende aard leidt.
B174 Gemeentelijke regels inzake individuele studietoeslag
Het onderstaande is bepaald in de Verordening individuele studietoeslag 2015.
Indienen verzoek (artikel 2)
Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet wordt ingediend door
middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier. De aanspraak op een individuele
studietoeslag ontstaat niet eerder dan de dag van aanvraag. Het college kan bij het beoordelen van
vervolgrechten ambtshalve beslissen.
Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon (artikel 3)
Het college kan advies inwinnen over het oordeel of een persoon niet in staat is tot het verdienen
van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie
overeenkomstig het gestelde in artikel 36b van de Participatiewet.
Aanspraak op individuele studietoeslag (artikel 4)
Een persoon kan slechts eenmaal in een studiejaar in aanmerking komen voor een individuele
studietoeslag. Het studiejaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
Hoogte individuele studietoeslag (artikel 5)
Een individuele studietoeslag bedraagt € 1.000,00 per studiejaar voor uitwonenden en € 370,- voor
thuiswonenden. Indien ten tijde van de aanvraag over een gedeelte van een studiejaar aanspraak
bestaat op een studietoeslag, is de hoogte van de studietoeslag naar rato. Het voornoemd
bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de
consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar
boven afgerond op hele euro’s.
Betaling individuele studietoeslag (artikel 6)
De studietoeslag wordt in één keer over het studiejaar uitbetaald.
Afwijken individueel geval
Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien
onverkorte toepassing daarvan zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.
Opmerking:
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bepalingen van de Verordening individuele
studietoeslag 2015 en de toelichting.
Gemeente heeft (vooralsnog) geen aparte beleidsregels vastgesteld.
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BijstandBetaling bijstand

o
o
o
o
o
o
o

Moment uitbetalen vakantietoeslag (B115)
Verstrekken voorschotten tijdens aanvraag (B116)
Hoogte en duur voorschotten tijdens aanvraag (B117)
Verrekening van bij aanvraag verstrekte voorschotten (B118)
Adres voorzitter GS (B119)
Moment uitbetalen algemene bijstand exclusief vt (B139)
Overbruggingsuitkeringen (B159)
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B115 Moment uitbetalen vakantietoeslag
De gereserveerde vakantietoeslag wordt - apart van de maandelijkse uitkering - medio juni
uitbetaald.
In afwijking hiervan wordt bij beëindiging van de bijstand de vakantietoeslag uitbetaald na
beëindigingsrapportage. In het algemeen binnen twee maanden.

B116 Verstrekken voorschot tijdens aanvraag
Het college is verplicht een voorschot te verlenen uiterlijk binnen 4 weken na datum aanvraag indien
het recht op bijstand nog niet is vastgesteld (zie artikel 52 PW). Voor uitzonderingen zie artikel 52 lid
1 sub a en b PW.

B117 Hoogte en duur voorschotten tijdens aanvraag
De hoogte van een eventueel voorschot op basis van artikel 52 PW bedraagt in ieder geval 90% van
de bijstandsnorm (zie artikel 19 lid 2 PW)
Daarbij wordt rekening gehouden met de bijstandsnorm die het meest waarschijnlijk is, eventueel
op te leggen verlagingen met toepassing van de afstemmingsverordening en de waarschijnlijke duur
van de voorschotperiode.
Voorschotten worden nooit toegekend voor een periode van meer dan 4 weken.
Voorschotten bij een lopende uitkering worden niet verstrekt. Ingeval van hoge uitzondering kan
een enkele keer een (klein) voorschot worden verstrekt voor bijvoorbeeld levensonderhoud.
Dit voorschot wordt in principe weer met de eerstvolgende uitkering verrekend.
Voorschotten voor bijzondere bijstand worden in principe niet toegekend. Slechts in zeer
bijzondere omstandigheden kan deze worden vastgesteld op basis van een raming van de
daadwerkelijke kosten welke voor vergoeding in aanmerking komen.

B118 Verrekening van bij aanvraag verstrekte voorschotten
De verstrekte voorschotten op grond van artikel 52 PW worden zonder machtiging verrekend met
de toegekende bijstand (artikel 52 lid 4 PW)
Ingeval belanghebbende hierdoor in ernstige financiële problemen zou geraken, kan het college met
belanghebbende een gespreide terugbetaling van het voorschot overeenkomen. Zo mogelijk
geschiedt dit door een maandelijkse inhouding op de uitkering van belanghebbende.

B119 Adres voorzitter GS
Voorzitter van Gedeputeerde Staten van Overijssel
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE
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B139 Moment uitbetalen algemene bijstand exclusief vt
De algemene bijstand exclusief vakantietoeslag wordt uitbetaald in de tweede week (rond de 9e)
van de maand volgend op de maand waarop de algemene bijstand betrekking heeft.
Voorbeeld:
de algemene bijstand (exclusief vakantietoeslag) over januari wordt in de tweede week van februari
uitbetaald.

B159 Overbruggingsuitkering
Algemeen
Cliënt moet zelf in de periode tot de betaaldatum van de uitkering in zijn bestaan voorzien. Pas als is
vastgesteld, dat hiertoe de middelen ontbreken, kan zo nodig bijzondere bijstand ter overbrugging
naar de eerstvolgende betaling verstrekt worden.
Onder bijstand ter overbrugging wordt verstaan een eenmalige betaling op grond van de PW voor
levensonderhoud ter overbrugging naar de eerstvolgende (reguliere) betaling van de periodieke
uitkering.
Belangrijk:
Geen bijstand wordt verstrekt als:
 de overbruggingsproblematiek volledig kan worden opgelost door een versnelde uitbetaling
van bijstand waarvoor reeds recht is opgebouwd;
 een overbrugging nodig is vanwege een structurele wijziging in de administratieve
procedures van het betalingssysteem (bijvoorbeeld de algemene omschakeling van een
wekelijkse naar een maandelijkse uitbetaling).
Overbrugging en vaststelling recht
Hoofdregel
Bijstand wordt verleend ter overbrugging naar eerstvolgende betaling als:
 cliënt niet in staat is de periode tot de eerste betaling en de daarop volgende betaalperiode
zelf te overbruggen en
 deze situatie redelijkerwijs niet voorzienbaar was.
Concreet valt hierbij te denken aan:
 personen die na verlating door de partner plotseling zonder inkomen zitten;
 werklozen die van een wekelijkse loonbetaling overgaan naar de maandelijkse betaling van
de uitkering.
Overbrugging en bijstand om niet
Als in de hiervoor genoemde situaties cliënt niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan
bijstand "om niet" worden verstrekt.
Dit geldt echter niet in de navolgende of soortgelijke situaties:
 er is sprake is van ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid;
 de beschikbare middelen waren toereikend om in de te overbruggen periode te voorzien,
maar deze zijn voor andere doeleinden aangewend, respectievelijk zijn voortijdig
opgesoupeerd;
 er is sprake van een vermogen in de vorm van een eigen woning (KH/VKH);
 de verwachting bestaat, dat betrokkene slechts een korte periode een beroep op de WWB
zal moeten doen.
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In deze situaties zal zo nodig slechts bijstand in de vorm van een lening mogelijk zijn.
Overbrugging en vaststelling hoogte van de bijstand
Voor de vaststelling van de te overbruggen periode dient rekening te worden gehouden met:
 de ingangsdatum van de uitkering en het daarmee reeds opgebouwde recht op uitkering;
 het moment, waarop het verzoek om een voorschotbetaling wordt gedaan;
 het moment, waarop men over de eerste reguliere betaling kan beschikken, en;
 de periode, die met de eerste reguliere betaling moet worden overbrugd.
De hoogte van de bijstand wordt gebaseerd op 90% van de van toepassing zijnde norm (het
beslagvrije deel dat als absoluut minimum beschouwd wordt), waarop de volgende posten in
mindering worden gebracht:
 het (nog) aanwezige huishoudgeld;
 de eventueel reeds betaalde vaste lasten (zoals energienota en de huur). De hoogte van de
bijstand wordt verder bepaald door het aantal volle weken dat moet worden overbrugd.
Berekening:
De te overbruggen periode is van tot aangezien op 9 de eerste volledige WWB-uitkering
wordt ontvangen. De norm exclusief v.t. is 90% van de bijstandsnorm = € per maand.
/
maand
01- - - - 8/31 x € 903.77
Minimaal benodigd
Af: uitkering eerste periode
Blijft voor overbrugging

x€

=

€
€

€
€
€
€

Alle beschikbare middelen (banksaldo’s) dienen in mindering te worden gebracht op de
overbruggingsuitkering.
Op deze overbruggingsuitkering is een voorschot verstrekt. Indien er al wel een voorschot is
verstrekt, dan moet deze verrekend worden.

Voorbeeld Berekening:
Ingangsdatum bijstand 12-04-2015. De te overbruggen periode is van 12-04-2015 tot 9 juni 2015,
aangezien op 9 juni 2015 de eerste volledige PW uitkering wordt ontvangen. De norm exclusief v.t. is
voor betrokkene in dit voorbeeld 90% van € 912.79 = € 821,51 per maand.
12-04-2015 t/m 30-04-2015
19/ 30 x € 796.79
Mei 2015
01-06-2015 t/m 08-06-2015
8/30 x € 796.79
Minimaal benodigd
Af: uitkering april 12-04 t/ 30-04 19/30 x € 912.79
Blijft voor overbrugging

=

€ 504.63
€ 821,51
€ 212.47
€ 1538.61
€ 578.10
€ 960.51

Alle beschikbare middelen (banksaldo’s) dienen in mindering te worden gebracht op de
overbruggingsuitkering.
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Op deze overbruggingsuitkering zijn voorschotten verstrekt. De voorschotten kunnen worden
verrekend.
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Bijstand
Verhaal

o

Gevallen waarin wordt afgezien van verhaal (B126)
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B126 Gevallen waarin wordt afgezien van verhaal
Het onderstaande is bepaald in de Beleidsregels verhaal Hardenberg.
Gebruik maken bevoegdheid
Burgemeester en wethouders maken gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van verleende
bijstand overeenkomstig de regels aangegeven in de artikelen 61 t/m 62i van de Participatiewet.
Kwijtschelding
Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen op verzoek van een belanghebbende of
uit eigen beweging (ingeval sprake is van “dringende redenen”) geheel of gedeeltelijk kwijtschelding
verlenen.
TreMa-normen
Verhaal vindt plaats naar wettelijke maatstaven. Bij de berekening van de hoogte van de
verhaalsbijdrage wordt gebruik gemaakt van de zgn. “TreMa”-normen.
Kruimelbedragen
Bedragen kleiner dan € 45,- per maand worden niet opgelegd. Deze bedragen worden betiteld als
“Kruimelbedragen” waarbij de gemeente afziet van oplegging.
Gewijzigde (financiële) omstandigheden
Het college past de betalingsverplichting (eventueel ambtshalve) aan, op aanvraag op gewijzigde
omstandigheden ten aanzien van de draagkracht van de belanghebbende.
Verhaal in rechte
Indien de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is de verlangde gelden aan de gemeente
te betalen dan wel niet of niet tijdig tot betaling daarvan overgaat, besluit het college tot verhaal in
rechte, tenzij de te verhalen ontstane betalingsachterstand een bedrag van € 500,- niet te boven
gaat.

128
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

Bijstand
Onderzoeken
o
o
o
o
o
o
o

Frequentie heronderzoeken (B127)
Procedure heronderzoeken (B128)
Procedure beëindigingsonderzoek (B129)
Reactie op weigering mee te werken aan beëindigingsonderzoek (B130)
Frequentie debiteurenonderzoeken (B131)
Procedure debiteurenonderzoek (B132)
Het archiveren en bewaren van dossiers (B135)
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B127 Frequentie heronderzoeken
Paragraaf 4.2 van het Uitvoeringsplan hoogwaardige handhaving vermeldt het volgende:
De controle voor gemeentelijke uitkeringen (momenteel m.n. Participatiewet) wordt op basis van
signalen/risico's ingericht. Zie verder Procedure heronderzoeken.

B128 Procedure heronderzoeken
• Instrumenten bij heronderzoek
• Controle van de verplichtingen
• Bijlage 1. Verificatierichtlijnen gemeente Hardenberg 2015
• Bijlage 2. Het stoplichtenmodel
• Bijlage 3. Fraudekompas 2015
• Bijlage 4. Oranje Protocollen
• Bijlage 5. Overzicht van controle instrumenten
• Bijlage 6. Protocol huisbezoek (bijlage 6)
• Bijlage 7. Heronderzoeksplan Bbz 2004
Instrumenten bij heronderzoek
Paragraaf 4.2 van het Uitvoeringsplan hoogwaardige handhaving vermeldt het volgende:
De volgende instrumenten worden bij het heronderzoek (periodiek of incidenteel) ingezet:
1. Bestandsvergelijkingen waaronder de maandelijks beschikbaar komende informatie van
het Inlichtingenbureau.
2. Jaarlijkse signalen van de Belastingdienst over vermogen.
3. Het mutatieformulier: iedere klant wordt dit formulier toegezonden, dat alleen moet
worden teruggestuurd als er zich wijzigingen in de gezins-, werk- of financiële situatie van
de klant en diens gezinsleden hebben voorgedaan. Meteen na het terugsturen van het
mutatieformulier krijgt de klant automatisch een nieuw exemplaar. Klanten met regelmatig
wisselende inkomsten zullen maandelijks het mutatieformulier moeten inleveren (en krijgen
dus maandelijks een nieuw formulier). Bij deze categorie klanten moeten maandelijks
financiële mutaties in het administratieve systeem worden aangebracht.
4. Gerichte schriftelijke controles: op projectbasis (thema’s) krijgen bepaalde groepen
klanten een voor hun groep specifiek formulier toegestuurd waarbij ze ook documenten
moeten inleveren (bijv. bank en/of giroafschriften).
5. Regionale themacontroles, veelal op initiatief van het Regionaal Coördinatiepunt
Fraudebestrijding (RCF).
6. Het regulier gemeente themaonderzoek, waarbij een gericht (beperkt) onderzoek wordt
gedaan over een onderwerp (bijv. samenwoning) waarover een signaal is binnengekomen.
7. Intensieve controle als het regulier onderzoek onvoldoende duidelijkheid verschaft wordt
een diepgaander onderzoek ingesteld.
8. Opsporingsonderzoek vindt plaatst bij overdracht vanuit het regulier onderzoek en/of de
intensieve controle en wordt uitsluitend door de sociale recherche uitgevoerd.
9. Wijkteams hebben als algemene taak om een vertrouwensrelatie op te bouwen met haar
klantenbestand. De generalisten zullen voornamelijk na het waarnemen van signalen op
bezoek gaan. Tijdens dit bezoek zal er tevens gecontroleerd worden op bv. Samenwoning
etc.
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Daarnaast kan uiteraard onderzoek nodig zijn als gevolg van een anonieme tip, een vermoeden van
fraude door een consulent (onderzoek dient niet verricht te worden door een generalist) etc.
Controle van verplichtingen
Hoofdstuk 6 van het Uitvoeringsplan hoogwaardige handhaving vermeldt het volgende:
Naast controle op de gegevens moeten wij ook controleren of de klant zich aan zijn verplichtingen
houdt. In de WWB/Ioaw/Ioaz is het accent sterker verschoven naar het nakomen van verplichtingen
en door de komst van de Participatiewet zijn de accenten op de maatregelen strenger geworden. De
gemeente verwacht van haar klant dat:





De klant meewerkt. De klant moet de gevraagde informatie op tijd leveren, verschijnen bij
een oproep, zich legitimeren etc.
De klant zich niet misdraagt ten opzichte van de medewerkers van de gemeente en derden
die namens de gemeente werkzaamheden uitvoeren, zoals het UWV en
reïntegratiebedrijven. Agressief gedrag (verbaal en non-verbaal) en bedreigingen worden
niet getolereerd.
De klant actief moet werken aan zijn reïntegratie. Hij moet actief zoekgedrag tonen, gebruik
maken van de voorzieningen en geaccepteerde arbeid aannemen.

Als de klant zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij/zij op grond van de wet, Verordening
verrekening bestuurlijke boete bij recidive, dan wel Afstemmings-/Maatregelverordening een boete,
opschorting en/of maatregel op zijn uitkering krijgen.
B129 Procedure beëindigingsonderzoek
Paragraaf 5 van het Uitvoeringsplan hoogwaardige handhaving vermeldt het volgende:
Bij beëindiging van de uitkering wordt in een laatste onderzoek de rechten en plichten van
wederzijdse partijen vastgesteld. De gegevens/bewijsstukken die de klant moet aanleveren, zijn
genoemd in de verificatierichtlijnen. De klant ontvangt bij de beëindiging van zijn uitkering altijd een
beschikking.

B130 Reactie op weigering mee te werken aan beëindigingsonderzoek
Gemeente maakt geen gebruik van ROF (maar van mutatieformulieren):
De bijstand wordt in beginsel doorbetaald tot aan de vermoedelijke beëindigingsdatum. Ligt de
vermoedelijke beëindigingsdatum reeds in het verleden, dan wordt de betaling onmiddellijk
geblokkeerd.
Indien belanghebbende niet tijdig de gevraagde gegevens overlegt, wordt het recht opgeschort per
datum waarop belanghebbende de gevraagde inlichtingen had moeten verstrekken, waarbij aan
belanghebbende een hersteltermijn wordt gegeven om alsnog de inlichtingen de te verstrekken.
(procedure artikel 54 lid 1 PW)
Indien ten gevolge van de schending van de inlichtingenplicht het recht op bijstand niet kan worden
vastgesteld of anderszins wordt herzien of ingetrokken, wordt teveel betaalde bijstand
teruggevorderd en voor zover mogelijk verrekend met gereserveerde vakantietoeslag.
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B131 Frequentie \debiteurenonderzoeken
Uit hoofdstuk 7, par. 7.2 van het Uitvoeringsplan hoogwaardige handhaving blijkt het volgende:
Personen met een uitkering
Er wordt intern ingehouden Er wordt niet intern ingehouden Betaalt terug aan GKB
Geen onderzoek
Onderzoek 6 maanden*
Onderzoek 36 maanden**
*Meestal onderzoek over 6 maanden, maar sneller als het te verwachten is dat de financiële situatie
snel wijzigt. Alles in overleg met de consulent inkomen.
**Meestal onderzoek over 36 maanden, maar vaker wanneer er vorderingen ontstaan (bijvoorbeeld
door fraude) die vragen om interne aflossing, naast de inhouding voor de GKB lening.
Personen zonder uitkering
Er is terugbetalingsafspraak
Geen onderzoek als de regeling 'redelijk' is.
Wel onderzoek over 12 maanden als de regeling te 'mager'
is.***

Er is nog geen
terugbetalingsafspraak
Minstens eens per 12 maanden****

***Er wordt gekeken naar de hoogte van de vordering in relatie tot de maandelijkse aflossing in
relatie tot de kans op wijziging van de financiële situatie van de debiteur.
****Er wordt gekeken naar de hoogte van de vordering in relatie tot de kans op wijziging van de
financiële situatie van de debiteur in relatie tot de overige omstandigheden van de debiteur.
Debiteuren die zich niet houden aan de betalingsverplichting worden, nadat aan hen de
terugvorderingsbeschikking, de eerste aanschrijving (+acceptgirokaart) en de aanmaning
(+acceptgirokaart) zijn verstuurd, doorgaans uitbesteed ter inning aan Invoned. Echter, worden tot
op heden deze werkzaamheden verricht door Cannock Chase aangezien Invoned technisch niet in
staat is om de dienst te leveren. Er dient vermeld te worden dat er, nadat de aanmaning verstuurd is,
na 2 weken telefonisch contact opgenomen zou moeten worden met de niet betalende debiteur om
alsnog te trachten die debiteur ervan te overtuigen dat uitbesteding heel veel extra geld kost voor
hen en dat dat beter voorkomen kan worden door alsnog te gaan betalen. Echter, vanwege de
verhoogde werkdruk lukt die actie de laatste tijd meestal niet meer.

Ook dient vermeld te worden dat vorderingen niet worden uitbesteed ter inning aan Cannock Chase
of in de toekomst aan Invoned, indien de betreffende debiteur nog uitkering via onze gemeente
ontvangt.

B132 Procedure Debiteurenonderzoek
* Toezending vragenformulier
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1. Aan de debiteur wordt in beginsel een vragenformulier gezonden dat hij met de gevraagde
bewijsstukken binnen de gestelde termijn dient terug te zenden. Op dit vragenformulier
dient de debiteur gegevens over zijn leefsituatie, inkomen, woonlasten, ziektekosten,
schulden, verwervingskosten, alimentatie- en omgangsregelingkosten en overige
bijzondere kosten te verstrekken, en deze aan te tonen door middel van bewijsstukken.
Daarbij wordt gewezen op de bijzondere inlichtingenplicht inzake terugvordering (artikel 60
lid 2 WWB) c.q. verhaal (artikel 62 lid 2 jo. 60 lid 2 WWB).
2. Er behoeft geen vragenformulier gezonden te worden aan de debiteur:
1. die nog cliënt is; diens financiële omstandigheden worden verondersteld voldoende
bekend te zijn;
2. die geen cliënt meer is en wiens schuld enkel het gevolg is van verstrekte bijstand in
de vorm van een geldlening, zolang hij zich aan zijn betalingsverplichtingen houdt;
3. die failliet verklaard is of onderworpen is aan een schuldsaneringsregeling krachtens
de WSNP;
4. die onvindbaar is;
5. die op grond van de huidige aflossingsregeling zijn gehele schuld binnen drie/vijf jaar
(voor fraude gelden andere perioden) zal hebben terugbetaald, zolang hij zich aan
zijn betalingsverplichting houdt.
* Rappelverzoek
Verstrekt de debiteur niet tijdig de gevraagde inlichtingen of bestaat er twijfel omtrent de juistheid
ervan dan wordt hem hiervan schriftelijk bericht. Daarbij wordt een hersteltermijn verleend. Tevens
wordt nogmaals gewezen op de inlichtingenplichten.
* Inwinnen inlichtingen bij derden
Worden de gevraagde inlichtingen niet steeds verstrekt of blijft er twijfel bestaan omtrent de
juistheid ervan, dan kunnen inlichtingen aan de (ex-)werkgever en/of één of meer van de in artikel 64
lid 1 WWB genoemde instanties worden opgevraagd. Ingeval van een vermoeden van fraude wordt
bezien of er aangifte bij het OM gedaan moet worden.
* Bepaling aflossing op grond van beleidsregel 27 van de nota Terugvordering, Verhaal en
krediethypotheek wordt het aflossingsbedrag vastgesteld. Indien belanghebbende niet bereid is tot
het treffen van een minnelijke regeling dan zal uiteindelijk beslaglegging via tussenkomst van de
deurwaarder kunnen plaatsvinden (beleidsregel 28 van eerder genoemde nota). * Nieuw besluit
Bij een wijziging van de betalingsverplichting zal een nieuw besluit genomen worden.

B135 Het archiveren en bewaren van dossiers
Zie hetgeen Schulinck vermeld bij “Bewaartermijn dossier”.
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Bijstand
Voorliggende voorzieningen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Duur aanvultermijn zelfstandigen (V001)
Gegevens Bbz-commissie (V002)
Bijzondere bijstand specifieke kosten zelfstandigen (V003)
Marginale zelfstandigen (V004)
Rapporterende instanties zelfstandigen (V005)
Beleid startende zelfstandigen (V006)
Centrumgemeente WWIK (vervallen) (V007)
Procedure doorverwijzen naar WWIK-centrumgemeente (vervallen) (V008)
Gemeentelijk genormeerde maatregelen Ioaw (vervallen) (V009)
Waarschuwing i.p.v. boete bij nul-fraude (vervallen) (V010)
Uitvoerder boeteprocedure (vervallen) (V011)
Verhoging boete wegens recidive (vervallen) (V012)
Terugvordering kruimelbedragen Ioaw (vervallen) (V013)
Aangewezen gemeente voor bijstandsverlening aan schippers (V014)
Frequentie heronderzoeken Ioaw en Ioaz (vervallen) (V015)
Procedure heronderzoeken Ioaw en Ioaz (vervallen) (V016)
Moment en procedure beëindigingsonderzoek Ioaw en Ioaz (vervallen) (V017)
Reactie weigering medewerking aan beëindigingsonderzoek Ioaw en Ioaz
(vervallen) (V018)
Moment uitbetalen vt bij beëindiging Ioaw- of Ioaz-uitkering (vervallen) (V019)
Afzien van debiteurenonderzoek Ioaw en Ioaz (vervallen) (V020)
Samenvatting beleid inburgering (V021)
Hoogte bestuurlijke boete Wet inburgering (V022)
Kinderopvang voor sociaal-medisch geïndiceerden (V023)
Bestuurlijke boete Wet kinderopvang (vervallen) (V024)
Waarschuwing IOAW (vervallen) (V025)
Hoogte maatregel IOAW bij samenloop en overige zaken (oude richtlijn) (V026)
Duur hersteltermijn tijdens IOAW (vervallen) (V027)
Categorieën aanvragen bij UWV i.p.v. college (vervallen) (V028)
Toeslagen voor personen van 21 tot en met 26 jaar (vervallen) (V029)
Moment uitbetalen inkomensvoorziening exclusief vt (vervallen) (V030)
Overzicht hoogte verlagingen (V031)
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V001 Duur aanvultermijn zelfstandigen
M.b.t. zelfstandigen heeft de gemeente een samenwerkingsverband met het regionaal Bureau
Zelfstandige, (RBZ te Zwolle).
Voo2 Gegevens Bbz-commissie
M.b.t. zelfstandigen heeft de gemeente een samenwerkingsverband met het regionaal Bureau
Zelfstandige,. (RBZ te Zwolle).
V003 Bijzondere bijstand specifieke kosten zelfstandigen
M.b.t. zelfstandigen heeft de gemeente een samenwerkingsverband met het regionaal Bureau
Zelfstandige,. (RBZ te Zwolle). Aanvragen bb vinden in principe plaats bij het Rbz.
V004 Marginale zelfstandigen
Inleiding
Het verlenen van bijstand aan zelfstandigen is geregeld in het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).
Bijstandsverlening aan zelfstandigen is een activeringsinstrument en beoogt instroom in de
PW/IOAW te voorkomen en uitstroom uit deze regelingen te bevorderen. De regeling richt zich op
gevestigde zelfstandigen (zie ook gevestigde zelfstandigen), startende zelfstandigen (zie ook
startende zelfstandigen), oudere zelfstandigen, beëindigende zelfstandigen en op
uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf zouden willen starten.
Sinds jaar en dag kennen we, naast zelfstandigen, (werkloze) cliënten die bedrijfs- of beroepsmatige
activiteiten voor eigen risico verrichten of willen gaan verrichten. Deze cliënt moet worden
onderscheiden van de zelfstandige.
Het verrichten van zelfstandige activiteiten door een cliënt kan onder bepaalde voorwaarden
worden toegestaan. Hiermee wordt beoogd, dat deze (zo snel mogelijk) weer
uitkeringsonafhankelijk kan worden. Het vermogen, noodzakelijkerwijs vastgelegd ten behoeve van
de zelfstandige activiteiten, wordt vrijgelaten (zie instructie vermogen). De zelfstandige activiteiten
moeten een bescheiden karakter hebben. Het verrichten van bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten
met behoud van uitkering op een schaal die uitgaat boven een bescheiden schaal is niet toegestaan
vanwege de duurzame inkomensgarantie aan de werkloze en het concurrentievervalsende effect. Er
moet in alle gevallen gekeken worden, wat de kortste weg naar duurzame arbeid is. Dit hoeft niet
altijd arbeid in loondienst te zijn, maar het kan ook zelfstandig ondernemerschap zijn. Een
combinatie van deze twee soorten arbeid (gemengde beroepspraktijk) is ook mogelijk.
Het beleid met betrekking tot het verrichten van zelfstandige activiteiten met behoud van uitkering
is gebaseerd op de volgende jurisprudentie:
JABW datum
Vz. Rechtspraak, R.v.S. 1987/319 19-06-1987
Raad van State
1990/105 30-01-1990
Raad van State
1994/12 08-03-1994
Raad van State
1994/152 08-03-1994
Centrale Raad van Beroep 1995/172 12-12-1994
Rechtbank Roermond
1998/25 19-11-1997
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Centrale Raad van Beroep 2000/101 16-05-2000

Het beleid van de gemeente Hardenberg
Zelfstandige activiteiten
Een zelfstandige is de cliënt van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd die voor de voorziening in de
kosten van het bestaan is aangewezen op arbeid in bedrijf of beroep (Art.1 Bbz 2004). Een
zelfstandige is tenminste 1225 uren op kalenderjaarbasis werkzaam in zijn onderneming of 875 uren
als zijn/haar partner dan 525 uren meehelpt. De cliënt moet dit aantal uren aannemelijk maken,
maar hoeft dit niet te bewijzen. Om te voldoen aan het urencriterium, mogen uren voor opleiding,
reistijd woon/werk-verkeer, administratie en dergelijke worden meegeteld. De regels die de
Belastingdienst hanteert zijn leidend.
Het verwerven van inkomen uit beroep of bedrijf met behoud van uitkering kan in beginsel worden
toegestaan. Het verrichten van zelfstandige activiteiten moet dan wel voldoen aan de volgende
uitgangspunten:






de werkzaamheden zijn van bescheiden schaal
voor deze werkzaamheden moet vooraf toestemming zijn verleend
de cliënt moet volledig beschikbaar blijven voor arbeid in dienstbetrekking en voldoen aan
alle andere voorwaarden als werkloze
de activiteiten zijn niet concurrentievervalsend
de cliënt moet een deugdelijke boekhouding bijhouden

De winst uit de zelfstandige activiteiten wordt bepaald aan de hand van de jaarstukken Deze winst
wordt berekend met toepassing van de algemeen gebruikelijke boekhoudkundige principes, zoals:




realisatiebeginsel (opbrengst verantwoorden op het moment van ontvangst of facturering);
confrontatiebeginsel (toerekenen van de kosten van een bepaald product naar de periode
waarin de opbrengst werd gerealiseerd);
transactieactie (beginsel het verantwoorden van de uitgaven en ontvangsten als kosten en
opbrengsten in de periode waarop ze betrekking hebben).

In de dagelijkse praktijk is meestal sprake van de toepassing van het kasstelsel en factuurstelsel. Een
eenmaal gekozen stelsel kan niet zomaar worden gewijzigd. De klant is dus verplicht een
deugdelijke boekhouding/administratie te voeren.
De cliënt moet maandelijks zo nauwkeurig mogelijk op het rechtmatigheidsformulier opgeven
hoeveel wordt verdiend. De cliënt kan hierover overleggen met zijn/haar consulent zelfstandigen.
Na afloop van het boekjaar wordt aan de hand van de jaarstukken en de belastingaangifte bepaald
hoe hoog de jaarwinst was. Het eventuele verschil met de al gekorte bedragen wordt teruggestort
aan de cliënt of van de cliënt teruggevorderd. Het is niet toegestaan om een verlies van een
voorafgaand jaar te verrekenen met de winst in een volgend jaar (dit wordt verliescompensatie
genoemd).
Elke werkloze cliënt heeft een consulent die verantwoordelijk is voor de re-integratie/participatie
van deze cliënt. Deze consulent verstrekt, gevraagd of ongevraagd, informatie van algemene aard
die van belang is voor het voorzien in eigen onderhoud.
Individuele voorlichting of onderhandeling over het verzoek, om met behoud van uitkering
zelfstandige activiteiten te mogen verrichten, behoort tot de taak van de consulent zelfstandigen
van het Rbz.
Het Rbz kan de volgende taken verrichten:
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Beoordeling van het recht op een uitkering op grond van het Bbz 2004
Beoordeling van het toepassen van de BS-regeling
Beoordeling of cliënt in aanmerking kan komen voor de voorbereidingsperiode Bbz 2004
Vaststelling van het (bedrijfs)vermogen

Aanmelding van een cliënt aan het Rbz kan door een mail te sturen aan info@rbzzwolle.nl met
naam en cliëntnummer en een toelichting op de situatie.
De voorbereidingsperiode is mogelijk voor uitkeringsgerechtigden die zich zo kunnen oriënteren op
het (cultureel) ondernemerschap of zelfstandige beroepsuitoefening. Deze periode kan maximaal
voor de duur van 1 jaar worden toegekend. De cliënt dient hiervoor vooraf toestemming bij de
consulent zelfstandigen te vragen. Bij het verlenen van de toestemming wordt men doorgaans
ontheven van de actieve arbeidsplicht. Wel moet men als werkzoekende ingeschreven blijven staan
bij UWV.
Zolang er nog geen beslissing is genomen of de cliënt bij het Rbz thuishoort, wordt de cliënt nog niet
overgedragen naar het Rbz.
In beginsel wordt toestemming verleend aan een cliënt die wil starten met zelfstandige activiteiten
op bescheiden schaal. De toestemming gaat gepaard met een groot aantal voorwaarden en wordt in
principe verleend voor maximaal 20 uren per week. Als de cliënt het niet eens is met de op te leggen
voorwaarden, wordt geen toestemming verleend. De cliënt kan hiertegen (of tegen een aantal
voorwaarden) bezwaar maken.
De toestemming wordt in beginsel geweigerd als een cliënt aanvankelijk zijn zelfstandige
activiteiten verzweeg, bijvoorbeeld bij een illegale autohandel. Op dit beginsel wordt een inbreuk
gemaakt als cliënt voldoende concreet vertrouwen weet op te wekken, inzake het naleven van -de
voorwaarden in de toekomst.
Het overtreden van de voorwaarden kan leiden tot beëindiging van de uitkering. Dit is onder andere
afhankelijk van de ernst van het verzuim.
Doorgaans wordt de toestemming verleend voor één jaar. Deze periode kan in bijzondere gevallen
op individuele gronden worden verlengd. Er zijn, vanuit de cliënt gezien, twee verschillende
doelstellingen mogelijk bij BS-regeling.
Ten eerste kan een werkloze de wens hebben om zich op enig moment definitief te vestigen als
zelfstandige en heeft daartoe een reële kans. Als deze stap, eventueel met hulp van het Bbz 2004,
niet kan worden gemaakt, zal de toestemming in beginsel worden ingetrokken. De toestemming
wordt niet ingetrokken als de zelfstandige activiteiten zicht bieden op arbeid in loondienst (de zgn.
"springplankfunctie").
In bepaalde gevallen (maatwerk) kan het voorkomen dat het gewenst is om de 20 uren per week uit
te smeren over een kortere periode.
Die gevallen doen zich in principe uitsluitend voor in combinatie met toestemming voor de
voorbereidingsperiode o.g.v. het Bbz 2004. De cliënt heeft in die fase geen sollicitatieplicht. Zie ook
Voorbereidingsperiode.
De startersconsulent van het Rbz kan worden ingeschakeld om de begeleiding op zich te nemen bij
het opstellen van een ondernemingsplan. Dit is vooral bedoeld om meer inzicht te krijgen in de
exploitatiekansen van de nieuwe onderneming en/of de aspirant-ondernemer zelf.
Hiervoor geldt een periode van hooguit maximaal 26 weken. Hierdoor blijft de omvang van de
zelfstandige activiteiten beneden de 1225 uren per jaar (uitgaande van 40 uren per week).
Ten tweede kan het voorkomen, dat de cliënt zelfstandige activiteiten verricht, waarmee zijn/haar
sociale vaardigheden worden verbeterd. Er is dan echter geen vooruitzicht om hiermee uiteindelijk
weer zelf te kunnen voorzien in de bestaanskosten. Voor deze groep cliënten kan de toestemming
jaarlijks worden verlengd, mits de activiteiten een inkomen opleveren en zo een bijdrage leveren aan
het verminderen van de bijstand (het zgn. "inverdieneffect"). Zo kan de BS-regeling met name voor
oudere- en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte cliënten als sociaal activeringsinstrument worden
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ingezet.
Deze groep cliënten hoeft niet ingeschreven te staan als werkzoekende en/of heeft geen
sollicitatieplicht.
In die gevallen kan ook worden afgeweken van het "20 uren beginsel". Wel moet een boekhouding
worden bijgehouden en de inkomsten moeten beperkt blijven. De inkomsten uit de zelfstandige
activiteiten moeten bij een belastingaangifte worden opgevoerd als bijverdiensten. Er bestaat bij die
aangifte geen mogelijkheid tot het claimen van de "zelfstandigenaftrek". De consulent
zelfstandigen neemt dit mee als één van de voorwaarden, zodra toestemming wordt verleend.
Over de (aanvullende) bijstand van een cliënt wordt inkomstenbelasting en premie betaald. Het is
soms mogelijk om hiervan een teruggaaf te krijgen van de Belastingdienst. De cliënt is verplicht om
deze teruggaaf te melden. Afhankelijk van de oorzaak van de teruggaaf kan dit er toe leiden, dat
verleende bijstand wordt teruggevorderd.
Als de cliënt over een bepaald belastingjaar gebruik maakte van de zelfstandigenaftrek en ook een
uitkering genoot, onderzoekt de consulent zelfstandigen wat het feitelijk gewerkte aantal uren over
dat jaar is geweest. Blijkt het aantal gewerkte uren hoger dan de bij beschikking toegestane uren,
dan wordt de bijstand beëindigd.
Terugvordering van bijstand is slechts mogelijk tot het bedrag van de ontvangen
belastingteruggaaf. De cliënt levert immers over de gewerkte uren informatie door vermelding op
het rechtmatigheidsformulier.
Als met een beschikking toestemming wordt verleend, om met behoud van uitkering zelfstandige
activiteiten te mogen verrichten, worden de volgende mededelingen en voorwaarden opgenomen
in de beschikking:
1. Genoemde werkzaamheden dienen van bescheiden omvang te zijn en te blijven. Voor de
bepaling van de omvang van de werkzaamheden gelden de volgende criteria:
1. maximaal 50% van de normale arbeidstijd mag besteed worden aan zelfstandige
activiteiten;
2. het gestelde onder a. betekent in principe, dat het toepassen van de
zelfstandigenaftrek voor de belastingheffing niet kan worden toegestaan.
2. Er moet blijven voldaan aan de voorwaarden die aan de uitkering zijn gesteld. Dit betekent
onder meer dat men volledig beschikbaar dient te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt.
Tenzij de arbeidsvoorwaarden niet zijn opgelegd.
3. Er moet voldaan worden aan de normale wettelijke vereisten. Hierbij valt te denken aan:
o aanvragen van een OB (omzetbelasting)-nummer;
o ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;
o voldoen aan vestigingsverplichtingen.
4. Van de inkomsten en uitgaven uit genoemde werkzaamheden moet een deugdelijke
boekhouding worden bijgehouden en na afloop van ieder boekjaar moet het
boekhoudverslag met de belastingaangifte over het betreffende jaar zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen drie maanden na afloop van dat jaar, aan het Rbz worden gestuurd.
Aan de hand hiervan kan vastgesteld worden of terugvordering van verleende bijstand moet
plaatsvinden of dat er nog recht is op een nabetaling. De inkomsten en uitgaven worden op
jaarbasis verrekend.
5. In geval van een belastingteruggaaf moet het Rbz te Zwolle hiervan onmiddellijk in kennis
worden gesteld. Een dergelijke teruggaaf moet, in afwachting van een nader onderzoek,
worden gereserveerd. In het algemeen wordt een belastingteruggaaf als inkomen
beschouwd waardoor verleende bijstand kan worden teruggevorderd.
6. Er mag géén sprake zijn van oneerlijke en valse concurrentie, dit betekent dat:
o prijzen en tarieven en/of de brutowinstmarge niet lager mogen zijn dan in de
branche gebruikelijk is;
o de bedrijfskosten niet buitensporig mogen worden opgevoerd.
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7. De zelfstandige activiteiten moeten een inkomen opleveren waardoor vermindering van
bijstand mogelijk wordt.
De inkomsten worden voor 100% op de uitkering gekort. Daarbij wordt rekening gehouden
met de gemaakte onkosten en de te eventueel te betalen belasting en premies.
Om te voorkomen dat iemand aan het eind van het jaar nog een vordering krijgt van de
gemeente, is het voor de cliënt verstandig om al een inschatting te maken van de
verdiensten, zodat deze maandelijks als voorschot op de uitkering kunnen worden gekort,
waardoor er aan het eind van een jaar geen vordering ontstaat.
De "bescheiden “schaler" dient dit zelf aan de hand van zijn boekhouding te bewaken en/of
bij te stellen in overleg met zijn consulent Zelfstandigen.
8. Op het maandelijks in te leveren rechtmatigheidsformulier moet de cliënt vermelden op
welke dagen de werkzaamheden als zelfstandige zijn verricht en hoeveel uren per dag
hieraan zijn besteed.
Als de activiteiten in omvang groeien en niet meer kan worden gesproken van werkzaamheden van
bescheiden omvang, moet een keuze worden gemaakt tussen het verkleinen van de activiteiten met
behoud van werknemerschap en het uit bouwen van de activiteiten naar een volwaardig bedrijf of
beroep. In dat laatste geval kan een aanvraag worden ingediend voor financiële hulp op grond van
het Bbz 2004, als startende ondernemer.

Regeling dienstverlening aan huis
Medewerkers in de thuiszorg, die tot voorheen in loondienst werkzaam waren bij een
thuiszorginstelling, kunnen worden geconfronteerd met een “gedwongen zzp-erschap”. De
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt niet verlengd. De medewerkers kunnen de
werkzaamheden als “zelfstandige” voortzetten. Er is hierdoor veel onduidelijkheid over de positie
van de thuiszorgmedewerkers en hun rechten en plichten.
Loondienst of zelfstandig ondernemer/ zzp-er?
In de meeste situaties is er sprake van een loondienstverband tussen de zorgverlener en de
zorgbehoevende, waarbij de zorginstelling een bemiddelende rol vervult. Er wordt hier vaak ten
onrechte gesproken van zelfstandig ondernemer of zzp-erschap. Het uitvoeren van de
werkzaamheden in deze constructie valt onder de “Regeling dienstverlening aan huis”, dit is een
bijzondere regeling binnen de arbeidsovereenkomsten.
Regeling dienstverlening aan huis
De Regeling dienstverlening aan huis maakt het voor particulieren mogelijk om op een eenvoudige
manier iemand in te huren voor dienstverlening/zorg aan huis. Er hoeft geen loonbelasting en
premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen en de ontslagbescherming en
doorbetaling bij ziekte zijn beperkt. Huishoudelijk werk verdwijnt hierdoor minder snel in het illegale
circuit, en hiermee wordt beoogd meer banen te creëren.
Gevolgen Regeling dienstverlening aan huis




Zorgverlener is niet verzekerd voor WW, WIA en ZW;
Zorgverlener wordt belast met extra administratieve zaken als boekhouding bijhouden en
aangifte inkomstenbelasting doen;
Zorgverlener moet zelf zorgen voor afdracht inkomstenbelasting;
139

Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen





Door een lager netto inkomen zorgt de regeling mogelijk voor extra instroom in de WWB;
De inkomsten moeten worden vastgesteld aan de hand van de boekhouding en aangifte
inkomstenbelasting, wat voor extra werkzaamheden leidt voor de gemeente;
De gemeente moet zorgen voor goede informatieverstrekking en maken van afspraken met
de klant, dit leidt tot extra werkzaamheden voor de gemeente.

Voorwaarden Regeling dienstverlening aan huis
Om gebruik te kunnen maken van de Regeling dienstverlening aan huis moet worden voldaan aan
de volgende voorwaarden:




Het gaat om huishoudelijk werk in en om het huis;
Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn particulieren;
Er wordt maximaal 3 dagen per week bij elke opdrachtgever gewerkt, ongeacht het aantal
uren.

Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de “Regeling dienstverlening aan huis” dat is er sprake
van een “bijzondere arbeidsovereenkomst” tussen zorgbehoevende en zorgverlener. De
zorgverlener moet jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen en zelf zorgdragen voor de afdracht
van inkomstenbelasting en premies. Bepaalde verwervingskosten mogen op de inkomsten in
mindering worden gebracht. De gemeente dient de hoogte van de inkomsten jaarlijks vast te stellen
aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting en de boekhouding. Deze systematiek is gelijk aan
de systematiek zoals die geldt voor de bescheidenschaal regeling, uitgevoerd door het Rbz.
Naast inkomsten uit de Regeling dienstverlening aan huis, zijn er meer mensen die inkomsten
genieten anders dan inkomsten uit “gewone” arbeidsovereenkomst en anders dan inkomsten uit
zelfstandige activiteiten, zoals freelancers. Deze inkomsten moeten worden opgegeven aan de
Belastingdienst als inkomsten uit Overige werkzaamheden middels aangifte inkomstenbelasting.
Procedure en werkafspraken Regeling Overige Inkomsten
Alle inkomsten anders dan inkomsten uit “gewone” arbeidsovereenkomst en anders dan inkomsten
uit zelfstandige activiteiten, vallen onder de Regeling Overige Inkomsten die wordt uitgevoerd door
het Rbz. Onder deze regeling vallen o.a. de inkomsten uit de Regeling dienstverlening aan huis
(voormalig thuiszorgmedewerkers) en freelance-inkomsten.
Enkele kenmerken van overige inkomsten zijn:






Er is geen (gewone) arbeidsovereenkomst;
De klant ontvangt doorgaans wel maandelijkse specificaties van de inkomsten. Maar hier
worden geen loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen op ingehouden;
De klant is niet verzekerd voor WW, WIA en ZW;
Klant moet zelf inkomstenbelasting afdragen aan de Belastingdienst;
Geen inschrijving KvK nodig, wel eventueel VAR ROW (resultaat overige werkzaamheden;

Er is geen sprake van zelfstandig ondernemerschap en/of inkomsten uit zelfstandige activiteiten. De
Bescheidenschaal regeling en de voorwaarden die hiervoor gelden, zijn bij deze inkomsten dan ook
niet van toepassing. Er is eveneens geen sprake van een “gewone” arbeidsovereenkomst. Korten
van de inkomsten zoals deze worden gekort op basis van een salarisspecificaties is dan ook niet van
toepassing. De klant moet een administratie bijhouden van de inkomsten en deze jaarlijks middels
aangifte inkomstenbelasting op te geven als “overige inkomsten”. Eventuele verwervingskosten
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mogen op de inkomsten in mindering worden gebracht, evenals het te betalen bedrag aan
inkomstenbelasting en premie ZVW.
Zodra wordt geconstateerd dat een klant inkomsten heeft anders dan inkomsten uit “gewone”
arbeidsovereenkomst dient de klant bij het Rbz te worden aangemeld. Dit kan door een mail te
sturen aan info@rbzzwolle.nl met naam en cliëntnummer en een toelichting op de situatie. Het Rbz
nodigt de klant vervolgens uit voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt vastgesteld tot welke
categorie de inkomsten behoren en hoe de inkomsten door de Belastingdienst worden gezien.
Hierover is veel onduidelijk wat leidt tot verwarring alsook wordt vaak ten onrechte gesproken over
inkomsten als zzp-er. Door het Rbz wordt de klant geïnformeerd over rechten, plichten en gevolgen
en de klant wordt ondersteund met het opzetten van een goede administratie.
De inkomsten worden gekort op de WWB-uitkering. Maandelijks geeft de klant de inkomsten op
middels het rechtmatigheidsformulier en stuurt de specificaties mee. Per jaar achteraf worden de
inkomsten door het Rbz definitief vastgesteld en afgerekend met de WWB-uitkering, aan de hand
van de administratie en aangifte inkomstenbelasting. Deze dient de klant jaarlijks uiterlijk 1 april aan
het Rbz toe te sturen.
Als een klant dergelijke werkzaamheden wil verrichten wordt dit besproken met de consulent werk.
De consulent werk meldt de klant vervolgens aan bij het Rbz.
De werkzaamheden van het Rbz bestaan met betrekking tot de Regeling Overige Inkomsten uit:




Intakegesprek om soort inkomsten vast te stellen en de klant te informeren over rechten en
plichten;
Ondersteuning bij het opzetten van een deugdelijke administratie;
Jaarlijkse definitieve vaststelling inkomsten en afrekening WWB aan de hand van de
administratie en aangifte inkomstenbelasting.

De klant blijft tot de caseload behoren van zowel de consulent werk als de consulent inkomen. De
klant behoeft geen toestemming voor het verrichten van deze werkzaamheden zoals geldt voor de
Bescheidenschaal regeling.
V005 Rapporterende instanties zelfstandigen
M.b.t. zelfstandigen heeft de gemeente een samenwerkingsverband met het regionaal Bureau
Zelfstandige, (RBZ te Zwolle).
V006 Beleid startende zelfstandigen
Het RBZ Zwolle is bezig deze richtlijn te actualiseren.
V007 Centrumgemeente WWIK (vervallen)
V008 Procedure doorverwijzen naar WWIK-centrumgemeente (vervallen)
V009 Gemeentelijk genormeerde maatregelen Ioaw (vervallen)
V010 Waarschuwing i.p.v. boete bij nul-fraude (vervallen)
V011 Uitvoerder boeteprocedure (vervallen)
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V012 Verhoging boete wegens recidive (vervallen)
V013Terugvordering kruimelbedragen Ioaw (vervallen)
V014 Aangewezen gemeente voor bijstandsverlening aan schippers
De bijstand aan een ondernemer in de binnenvaart wordt verleend door de centrumgemeente als
bedoeld in artikel 36 Bbz 2004. Schippers die verblijven op het grondgebied van deze gemeente
dienen zich voor bijstand te wenden tot de gemeente Zwolle.
V015 Frequentie heronderzoeken Ioaw en Ioaz (vervallen)
V016 Procedure heronderzoeken Ioaw en Ioaz (vervallen)
V017 Moment en procedure beëindigingsonderzoek Ioaw en Ioaz (vervallen)
V018 Reactie weigering medewerking aan beëindigingsonderzoek Ioaw en Ioaz (vervallen)
V019 Moment uitbetalen vt bij beëindiging Ioaw- of Ioaz-uitkering (vervallen)
V020 Afzien van debiteurenonderzoek Ioaw en Ioaz (vervallen)
V021 Samenvatting beleid inburgering
Het beleid m.b.t. inburgering is thans enkel de Verordening inburgering gemeente Hardenberg
Voor meer informatie wordt verwezen naar het Handboek Grip op Inburgering van Schulinck.
V022 Hoogte bestuurlijke boete Wet inburgering
De maximale hoogte van de bestuurlijke boete is vastgelegd in de Verordening Wet inburgering
gemeente Hardenberg. Er is niet gekozen om de maximumbedragen zoals genoemd in artikel 34 WI
aan te houden. Bij elke overtreding zal de bestuurlijke boete moeten worden afgestemd op de ernst
van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Bovendien
moet daarbij ook zo nodig rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder de
overtreding is gepleegd (artikel 38, tweede lid, WI). Deze bepaling brengt met zich mee dat bij elke
op te leggen bestuurlijke boete zal moeten worden nagegaan welke boete passend is, gelet op de
individuele omstandigheden van de betrokken inburgeringsplichtige.
Hoofdstuk 4. De bestuurlijke boete
Artikel 9 De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen
1. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 125 indien de inburgeringsplichtige of de
persoon ten aanzien van wie het college op redelijke gronden kan vermoeden dat deze
inburgeringsplichtig is geen of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek,
bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de wet.
2. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 250 indien de inburgeringsplichtige geen of
onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde
inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de
wet of aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 6 van deze verordening.
3. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 250 indien de inburgeringsplichtige niet
binnen de in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde termijn of binnen de door het college
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op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet verlengde termijn het
inburgeringsexamen heeft behaald.
Artikel 10 Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding
1. De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt ten
hoogste € 200 indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als
verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding.
2. De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, bedraagt ten
hoogste € 400 indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als
verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding.
3. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 800 indien de inburgeringsplichtige niet
binnen de door het college op grond van artikel 32 of 33 van de wet vastgestelde termijn het
inburgeringsexamen heeft behaald.
V023 Kinderopvang voor sociaal-medisch geïndiceerden
Verwezen wordt naar de Verordening kinderopvang sociaal-medische indicatie Hardenberg.

V024 Bestuurlijke boete Wet kinderopvang (vervallen)
V025 Waarschuwing IOAW (vervallen)

V026 Hoogte maatregel IOAW bij samenloop en overige zaken (oude richtlijn)
Deze richtlijn is per 1 januari 2015 geïntegreerd in richtlijn V031 - Overzicht hoogte verlagingen.
Wilt u het beleid raadplegen dat tot 1 januari 2015 gold, klik dan op historie of reis terug in de tijd
door bij de keuzemogelijkheid 'weergave' (zie rechts bovenaan de pagina) te kiezen voor 'tot en met
31-12-2014'.
V027 Duur hersteltermijn tijdens IOAW (vervallen)
V031 Overzicht hoogte verlagingen
In de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hardenberg is bepaald:
Artikel 8. Gedragingen IOAW en IOAZ
Gedragingen van een belanghebbende waardoor of een verplichting op grond van de artikelen 37 en
38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers of de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden
onderscheiden in de volgende categorieën:
a. eerste categorie: het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de
registratie;
b. tweede categorie:
143
Gemeente Hardenberg
Beleidsregels/richtlijnen

o
o

1°. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;
2°. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden
voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e,
van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers of de artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid,
onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit niet heeft geleid tot het
geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening;

o

3°. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste
lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet te willen nakomen, wat heeft geleid
tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande
ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 38, eerste lid,
van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen;
o 4°. het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen
tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
b. derde categorie:
het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening
gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid,
onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige
beëindiging van die voorziening.
Artikel 9. Hoogte en duur van de verlaging
De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 7 en 8, wordt vastgesteld op:
a. 10% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de eerste categorie;
b. 20% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de tweede categorie;
c. 30% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de derde categorie.
Artikel 13. Zeer ernstige misdragingen
1. Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover personen en instanties die zijn
belast met de uitvoering van de Participatiewet als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet,
tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers als bedoeld in artikel 37, eerste lid,
onder g, van die wet of tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen als
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g, van die wet, wordt een verlaging opgelegd van:
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a. 100% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld
tegen de in het eerste lid genoemde personen;
b. 100% van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld
tegen materiële zaken en bij mondelinge of schriftelijke bedreigingen gericht tegen de in
het eerste lid genoemde personen.
Artikel 15. Samenloop van gedragingen
1. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in deze verordening of
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt één verlaging
opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging wordt uitgegaan van de
gedraging waarop de hoogste verlaging is gesteld.
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in deze
verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt voor
iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig
opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de
omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is.
3. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening of
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid,
van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die
schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.
4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze
verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel
17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging of boete opgelegd,
tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden
van de belanghebbende niet verantwoord is.
Artikel 16. Recidive
1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikel 7, onder b en/of c, artikel
8, onder b en/of c, artikel 12, tweede lid onder a, b en c, artikel 13 lid 1 onder a en lid 2 onder a of
artikel 14 opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van
de oorspronkelijke verlaging verdubbeld.
2. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikel 7, onder a, artikel 8,
onder a, artikel 12 lid 2 onder d of artikel 13 lid 1 onder b en lid 2 onder b opnieuw schuldig maakt
aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de hoogte van de oorspronkelijke verlaging
verdubbeld.
3. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee
een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de
Participatiewet, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18,
vierde lid, van de Participatiewet, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm
gedurende twee maanden.
Artikel 17. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ
Als het college de uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 20, tweede lid, van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging die tot deze weigering heeft geleid tevens op grond van
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deze verordening tot een verlaging zou kunnen leiden, blijft een verlaging ter zake van die
gedraging achterwege.
Artikel 18. Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering
1. Het college kan de uitkering tijdelijk weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen
als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als:
a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de
zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een persoon ter zake een
verwijt kan worden gemaakt, of
b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van een persoon zonder dat aan de
voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting
redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevergd.
2. Het college kan de uitkering blijvend weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen
als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW van de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als
een persoon:
a. nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of
b. door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt.
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WERK
Doelstellingen,
voorzieningen en
samenwerking

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Afspraken met UWV inzake aanbieden voorzieningen aan personen met uitkering
via UWV (W001)
Procedure aanvraag en toekenning re-integratievoorzieningen (W002)
Afspraken met cliënt over de gevolgen van het niet nakomen/ voortijdig afbreken
van een reïntegratie (W003)
Overzicht aangeboden reïntegratievoorzieningen (vervallen) (W004)
Overzicht gemeentelijke re-integratiepartners (W005)
Overzicht diagnostische instrumenten (W006)
Plan van aanpak / Trajectplan (W007)
Hulpverleningsinstellingen (W008)
Sociale activering (W009)
Scholing (W010)
Loonkostensubsidie (overige doelgroep) (W011)
Persoonlijke ondersteuning (W012)
Beschut werk (W013)
No-riskpolis (W014)
Loonkostensubsidie artikel 10d Participatiewet (W015)
Ondersteuning leer-werktrajecten (W016)
Overige voorzieningen (W017)
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W001 Afspraken met UWV inzake aanbieden voorzieningen aan personen met uitkering via
UWV
Deze richtlijn kan worden gevuld met het beleid van uw gemeente.

W002 Procedure aanvraag en toekenning re-integratievoorzieningen
Artikelen 2 en 3 van de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015 bepalen, samengevat,
het volgende:
Beleid en evenwichtige verdeling
Het college biedt aan inwoners ondersteuning bij de re-integratie naar de arbeidsmarkt voor zover
deze ondersteuning door het college noodzakelijk wordt geacht.
Het college onderzoekt nauwkeurig de individuele mogelijkheden en capaciteiten van een inwoner
om de ondersteuning zo doelmatig mogelijk te realiseren en legt dit vast in een plan van aanpak van
de betreffende inwoner.
Het college kan voorzieningen aanbieden aan personen die:



behoren tot de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en
behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het college houdt bij het aanbieden van de voorzieningen rekening met de omstandigheden en
functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op
zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie
of gebruik maakt van de voorziening beschut werk.
Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:
a. de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar; en
b. de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.
Algemene bepalingen over voorzieningen




De voorziening moet gericht zijn op de arbeidsinschakeling en bijdragen aan het (op termijn)
mogelijk maken van reguliere arbeid.
Het college stelt in het plan van aanpak, na overleg met de belanghebbende, vast welke
voorziening wordt aangeboden.
Het college bepaalt de voorwaarden waaronder de voorziening wordt aangeboden
waaronder een budgetplafond of een bijdrage door de persoon uit de doelgroep.

Het college kan een voorziening beëindigen als:


de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9
en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet
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inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
niet nakomt;
de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;
de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening,
tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a onder 2,van de
wet;
naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle
arbeidsinschakeling;
de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die
gebruik maakt van de voorziening;
de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de
aangeboden voorziening;
de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in
deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

W003 Afspraken met cliënt over de gevolgen van het niet nakomen/ voortijdig afbreken van een
re-ïntegratie
Het onderstaande is bepaald in artikel 3 van de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg
2015.
Het college kan een voorziening beëindigen als:
a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9
en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
niet nakomt;
b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;
c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening,
tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a onder 2,van de
wet;
d. naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle
arbeidsinschakeling;
e. de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die
gebruik maakt van de voorziening;
f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de
aangeboden voorziening;
g. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in
deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.
Afstemming van de bijstand
Ontvangt belanghebbende bijstand dan stemt het college deze af overeenkomstig de
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hardenberg, zie hiervoor
Hoogte verlaging bij schending niet-geüniformeerde verplichtingen (B173).
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W004 Overzicht aangeboden re-integratievoorzieningen
Op basis van de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015 kunnen de volgende
voorzieningen worden aangeboden:
De voorzieningen zelf zijn nader uitgewerkt bij het aangegeven nummer:
-Plan van aanpak / Trajectplan (W007);
- Sociale activering (W009)
- Scholing (W010)
-Loonkostensubsidie (W011 en W015)
-Persoonlijke ondersteuning (W012)
-Beschut werk (W013)
-No-riskpolis (W014)
-Ondersteuning leer-werktrajecten (W016)
-Overige voorzieningen (W017)
-Werkstage (artikel 6a)
-Proefplaatsing (artikel 6b)
-Participatieplaats (artikel 7)
-(vergoeding voor)Verwervingskosten (artikel 12)
-Indienstnemingssubsidie (artikel 14)

W005 Overzicht gemeentelijke re-integratiepartners
De belangrijkste re-integratiepartner is het ATC in Hardenberg.
Daarnaast wordt op individuele basis (mondjesmaat) trajecten ingekocht.
Het betreft dan een maatgerichte inkoop.
Een voorbeeld hierbij is een re-integratie traject bij de Standergroep in Zwolle voor een persoon met
een Autisme Spectrum Stoornis(ASS)

W006 Overzicht diagnostische instrumenten
Bij de uitvoering wordt gebruik gemeente van de Webapplicatie Competensys.
Competensys is zowel een diagnose- als en matchingprogramma.
Samen met de cliënt (gesprek) wordt een vragenlijst (d.m.v. computer) ingevuld op het gebied van
competenties/beperkingen/kansen/indeling Werkspoor of Participatiespoor/Participatieladder e.d.
Door middel van dit programma kan de persoon ook gematched worden aan een vacature.

W007 Plan van aanpak / Trajectplan
Het onderstaande is bepaald in artikel 2 en 3 van de Re-integratieverordening gemeente
Hardenberg 2015.
Het college onderzoekt nauwkeurig de individuele mogelijkheden en capaciteiten van een inwoner
om de ondersteuning zo doelmatig mogelijk te realiseren. Het college legt het vast in een plan van
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aanpak van de betreffende inwoner. In dit plan wordt vastgesteld welke voorziening wordt
aangeboden.
W008 Hulpverleningsinstellingen
Huidige invulling Gemeente Hardenberg
Hulpverleningsinstellingen (W008)
Zorg

Instelling

Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding

- GKB Assen
- De Kern
-Eurowijzer
-Humanitas

Verslavingszorg

-Tactus
- Leger des Heils
Zwolle

Psychologische en psychosociale hulpverlening

- GGD
- Dimence

Juridische ondersteuning, ondersteuning bij invullen formulieren - Raad en Recht
- MEE
- Olde Vechte
- De Stuw
- Vluchtelingenwerk

Overige regionale hulpverleningsinstellingen

W009 Sociale activering
Het onderstaande is bepaald in de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015.
Sociale activering (artikel 4)
Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van
sociale activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen
geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening. Het
college stemt de duur van deze activiteiten af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.
Toelichting:
Onder 'sociale activering' wordt verstaan: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle
activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op
zelfstandige maatschappelijke participatie (artikel 6, eerste lid, onderdeel c, Participatiewet). Bij
activiteiten in het kader van sociale activering kan worden gedacht aan het zelfstandig, zonder externe
begeleiding, verrichten van vrijwilligerswerk of deelnemen aan activiteiten in de wijk of buurt.
W010 Scholing
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Het onderstaande is bepaald in de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015.
Scholing (artikel 5)
Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep scholing aanbieden. De scholing kan
worden aangeboden in de vorm van subsidie of verstrekking in natura. Een scholingstraject voldoet
in ieder geval aan de volgende eisen:
a. het gaat de capaciteiten van de te scholen persoon niet te boven;
b. het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.
Het voorgaande is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a,
van de Participatiewet.
Toelichting:
Scholing is bij uitstek een maatwerkinstrument. Daarbij onderscheiden we verschillende vormen. Het
varieert van een startkwalificerende opleiding tot een functiegerichte training. Het is moeilijk vooraf
algemene richtlijnen te geven die in de verordening opgenomen kunnen worden. Scholing is een
voorziening die in het algemeen de mogelijkheid biedt voor duurzame uitstroom. Het uitgangspunt is om
eerst de arbeidsmogelijkheden te verkennen waarvoor geen scholing nodig is.
Scholing is geïndiceerd voor mensen die zonder scholing geen kans maken op plaatsing op de
arbeidsmarkt. Als die kansen er niet zijn, bijvoorbeeld omdat terugkeer naar het oude beroep onmogelijk
is, behoort scholing tot de mogelijkheden. Mensen zonder startkwalificatie lopen snel tegen dit
probleem aan. Vervolgens wordt er gekeken naar de arbeidsmarktrelevantie van de scholing. Tenslotte
wordt de scholing getoetst aan de motivatie en de cognitieve vaardigheden van de kandidaat.
Scholing kan worden aangeboden aan personen zonder een startkwalificatie. Vooral voor personen
zonder startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de re-integratie. Onder startkwalificatie
wordt verstaan een havo of VWO-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo),
niveau twee.
Scholing in combinatie met participatieplaats
Wanneer een persoon die in aanmerking is gebracht voor een participatieplaats niet over een
startkwalificatie beschikt, dient het college aan deze persoon scholing of opleiding aan te bieden. Dit
geldt vanaf zes maanden na aanvang van de werkzaamheden op de participatieplaats. De scholing of
opleiding moet zijn gericht zijn vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Het college hoeft een
persoon alleen geen scholing of opleiding aan te bieden als dergelijke scholing of opleiding naar zijn
oordeel de krachten of bekwaamheden van de persoon te boven gaan of als naar zijn oordeel scholing of
opleiding niet bijdraagt aan vergroting van de kans op inschakeling in het arbeidsproces van de persoon.
Dit volgt uit artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet.
W011 Loonkostensubsidie (overige doelgroep)
Artikel 14 van de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015 bepaalt het volgende:
Het college kan een indienstnemingsubsidie verstrekken aan werkgevers die met een werknemer
een arbeidsovereenkomst sluiten.
De aanvraag
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De indienstnemingsubsidie moet worden aangevraagd voor de ingangsdatum van de
arbeidsovereenkomst. Voor het aanvragen van de indienstnemingsubsidie dient de werkgever
gebruik te maken van een daarvoor vastgestelde formulier.
De hoogte van de subsidie
De indienstnemingsubsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de loonkosten gedurende
maximaal een jaar. De loonkosten worden gemaximaliseerd tot 120 van het Wettelijk Minimum
loon.Het college bepaalt bij de subsidieverlening de tijdstippen en wijze van uitbetaling. Het college
kan voorschotten verstrekken op de subsidie welke worden verrekend met de vaststelling.
Concurrentieverhouding
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet
onverantwoord worden beïnvloed, geen verdringing plaatsvindt en voldaan wordt aan Europese
regelgeving.

W012 Persoonlijke ondersteuning
Het onderstaande is bepaald in de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015.
Persoonlijke ondersteuning (artikel 11)
Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het
verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele
begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken
te verrichten.

W013 Beschut werk
Artikel 8 van de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015, bepaalt het volgende:
Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die door
een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en
aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan
worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.
Voorselectie
Het college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en wint bij het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies in voor de beoordeling of zij uitsluitend in een
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
hebben. Het college selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt.
Ondersteunende voorzieningen
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Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te
maken zet het college de volgende ondersteunende voorzieningen in:



fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving,
uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of
arbeidsduur.

Omvang
Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor
beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. In verband hiermee overlegt het college met het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, aan de gemeente gelieerde bedrijven en andere
reguliere werkgevers.

W014 No-riskpolis
Het onderstaande is bepaald in de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015.
No-riskpolis (artikel 13)
Het college kan werkgevers de kosten van een no-riskpolis vergoeden als:
a. de werkgever voor ten minste de duur van zes maanden een arbeidsovereenkomst aangaat
met een werknemer;
b. de werknemer voorafgaande aan de aanvang van de arbeid behoort tot de doelgroep;
c. de werknemer een structurele functionele of andere beperking heeft of de werkgever ten
behoeve van de werknemer een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet
ontvangt;
d. artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is; en
e. de werknemer zijn woonplaats heeft binnen de gemeente.
De no-riskpolis vergoedt:
a. het loon van de werknemer tot 120 procent van het minimumloon; en
b. 15 procent boven de dekking voor extra werkgeverslasten.
Om de werkgever een no-riskpolis te kunnen verstrekken, sluit de gemeente een verzekering af via
het UWV. De begunstigde is de werkgever. Het college verstrekt de no-riskpolis tot en met 24

W015 Loonkostensubsidie artikel 10d Participatiewet
Het onderstaande is bepaald in de Verordening Loonkostensubsidie gemeente Hardenberg 2015.
Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie (artikel 2)
Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Hierbij neemt
het college de volgende criteria in acht:
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a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid,
onderdeel a, van de wet;
b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en
c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.
Het college kan advies inwinnen over het oordeel of een persoon tot de doelgroep
loonkostensubsidie behoort. De adviseur neemt daarbij de in voornoemde criteria in acht.
Vaststelling loonwaarde (artikel 3)
Het college gebruikt de hierna omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te
stellen. Het college kan advies inwinnen over de vaststelling van de loonwaarde van een persoon uit
de doelgroep. De adviseur neemt daarbij de hierna omschreven methode in acht.
Wijze bepalen loonwaarde (artikel 4)
Het college maakt gebruik van de Dariuz Works loonwaardemeting of daaraan gelijkwaardig
instrument om de loonwaarde van een persoon te bepalen. De loonwaardemethode is een
objectieve meting van competenties gebaseerd op kennis van werknemers met een verminderde
loonwaarde. De definitieve bepaling van de loonwaarde vindt eerst plaats na bedrijfsbezoek. De
bepaling van de loonwaarde wordt vastgelegd in een schriftelijke rapportage met advies. Een
definitieve bepaling van de loonwaarde zoals omschreven in het tweede lid vindt plaats, indien
a. de persoon behoort tot de doelgroep; én
b. er een werkgever is die een contract aan deze persoon aanbiedt binnen de geldende cao.
Loonkostensubsidie (artikel 5)
Het college bepaalt de loonkostensubsidie, nadat de loonwaarde is vastgesteld. De
loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon voor de werkgever
voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimum loon gedurende de arbeidsperiode
of zoveel korter als het college redelijk acht.
W016 Ondersteuning leer-werktrajecten
Het onderstaande is bepaald in de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015.
Ondersteuning bij leer-werktraject (artikel 10)
Het college kan ondersteuning bieden aan een persoon uit de doelgroep voor wie volgens het
college een leer-werktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van
een leer-werktraject en het personen betreft:
a. van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de
Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd; of
b. van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

W017 Overige voorzieningen
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Het onderstaande is bepaald in de Re-integratieverordening gemeente Hardenberg 2015 en is als
volgt onderverdeeld:








Werkstage
Proefplaatsing
Participatieplaats
Detacheringsbaan
Verwervingskosten
Indienstnemingssubsidie
Innovatie

Werkstage (artikel 6a)
Het college kan een persoon uit de doelgroep een werkstage gericht op arbeidsinschakeling
aanbieden als deze nog niet actief is geweest op de arbeidsmarkt en/of een grote afstand heeft tot
de arbeidsmarkt. Het doel van een werkstageis het opdoen van werkervaring of het leren
functioneren in een arbeidsrelatie. Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de
concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de
arbeidsmarkt plaatsvindt. In een schriftelijke overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:
a. het doel van de werkstage, en
b. de wijze waarop de begeleiding plaats vindt.
Proefplaatsing (artikel 6b)
Het college kan een persoon, die behoort tot de doelgroep een proefplek gericht op
arbeidsinschakeling aanbieden voor zover dit gezien zijn afstand tot de arbeidsmarkt passend is. Het
doel van een proefplek is het beoordelen of een persoon voldoende competenties heeft voor een
beoogde arbeidsplaats. Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de
concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de
arbeidsmarkt plaatsvindt. Er wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld met de beoogde
werkgever en de persoon die op de proefplek wordt geplaatst.
Participatieplaats (artikel 7)
Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand overeenkomstig
artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten. Het college zorgt
ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden gericht op de arbeidsinschakeling worden
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. De werkgever en de persoon die de additionele
werkzaamheden gaat verrichten ondertekenen de overeenkomst met een maximale looptijd van 2
jaar. De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 100,- per 6 maanden, als
voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.
Detacheringsbaan (artikel 9)
Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een
dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling. De werknemer wordt voor het
verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. De detachering wordt vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie als tussen de
werknemer en de inlenende organisatie. Een werknemer wordt uitsluitend geplaatst als hierdoor de
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concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed of er geen verdringing op de
arbeidsmarkt plaatsvindt.
Verwervingskosten (artikel 12)
Het college kan aan een belanghebbende een vergoeding voor aantoonbare verwervingskosten
bieden. Verwervingskosten kunnen worden toegekend als aan één van de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
a. bij aanvaarding van arbeid voor minimaal 6 maanden dat leidt tot maximale deelname aan
de arbeidsmarkt van belanghebbende, naar vermogen. Dit moet blijken uit een door de
werkgever en belanghebbende getekende arbeidsovereenkomst;
b. de arbeid wordt gedurende minimaal twaalf uren per week verricht;
c. als belanghebbende in het kader van een re-integratietraject noodzakelijk geachte
verwervingskosten maakt, dit ter beoordeling van het college.
De hoogte van de verwervingskosten is maximaal € 300,-.
Indienstnemingssubsidie (artikel 14)
Het college kan een indienstnemingsubsidie verstrekken aan werkgevers die met een werknemer
een arbeidsovereenkomst sluiten. De indienstnemingsubsidie moet worden aangevraagd voor de
ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst. Voor het aanvragen van de indienstnemingsubsidie
dient de werkgever gebruik te maken van een daarvoor vastgestelde formulier. De
indienstnemingsubsidie bedraagt ten hoogste 10 procent van de loonkosten gedurende maximaal
een jaar. De loonkosten worden gemaximaliseerd tot 120 procent van het Wettelijk Minimum loon.
Het college bepaalt bij de subsidieverlening de tijdstippen en wijze van uitbetaling. Het college kan
voorschotten verstrekken op de subsidie welke worden verrekend met de vaststelling. De subsidie
wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden
beïnvloed, geen verdringing plaatsvindt en voldaan wordt aan Europese regelgeving.
Innovatie (artikel 15)
Het college kan, als experiment in het kader van het onderzoeken en toepassen van mogelijkheden
om de participatie te bevorderen, afwijken van het bepaalde in deze verordening. De duur van een
experiment is ten hoogste drie jaar. Indien het experiment noodzaakt tot bijstelling van deze
verordening kan de periode zoals worden verlengd tot aan het moment van inwerkingtreding van de
bijstelling.
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Overgangsrecht en
financiering
Overige onderwerpen
Participatiewet
o
o

Mandaat (A001)
Wijze waarop cliëntenparticipatie concreet vorm is gegeven (A017)

A001 Mandaat
Verwezen wordt naar het mandaatbesluit van de gemeente.
Ga op de websites van Ommen en Hardenberg onder ‘Publieksdienst’ naar ‘Verordeningen’.
Vul daar achter “Zoekterm in titel” in mandaat en klik dan op “Zoeken”.
Dan vind je de Nadere regelingen, zoals die op de dag van vandaag gelden.
Contactpersoon voor beide gemeenten is collega Dickjan Doornbos.

A017 Wijze waarop cliëntenparticipatie concreet vorm is gegeven
Voor informatie over de wijze waarop de cliëntenparticipatie wordt vormgegeven wordt verwezen
naar en op 29 juni 2010 door de gemeenteraad vastgestelde Verordening Cliëntenparticipatie.
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Bestuurs(proces)recht Rechtsbescherming
o
o

Adres rechtbank, sector bestuursrecht (A002)
Rechtstreeks beroep bij rechtbank (A027)

A002 Adres rechtbank, sector bestuursrecht
De Gemeente Hardenberg valt onder het Arrondissement van de Rechtbank Overijssel.
Dit zijn de contactgegevens van de Rechtbank Overijssel:
Rechtbank Overijssel
Team bestuursrecht
Bezoekadres: Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle
Postadres: Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Telefoon: 088-3615555

A027 Rechtstreeks beroep bij rechtbank
Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel
onmisbaar.
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Praktisch begrippen
o

Voorbeelden van inrichtingen (B001)

B001 Voorbeelden van inrichtingen
Het gegeven of een instellingen wel/niet een inrichtingen is op grond van art. 1 onder f PW wordt per
geval bekeken.
Als richtlijn kan het volgende aangegeven worden:
Inrichtingen:
 Psychiatrische inrichtingen
 Ziekenhuizen
Geen inrichtingen o.a.:
 Blijf-van-mijn-lijfhuizen (en/of andere opvang- en begeleidingscentra)
 Projecten voor begeleid zelfstandig wonen (RIBW)
 Opvang voor dak- en thuislozen (sociale pensions)
 Stichting Limor
 Etc.
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