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VOORWOORD

Inkomsten uit voorliggende voorziening verrekenen met de bijstandsuitkering, uitkering 
Participatiewet. Gemeenten vinden het ingewikkeld en er gaat dan ook veel mis. Terwijl het 
helemaal niet zo moeilijk is als je de Participatiewet in acht neemt en deze correct uitvoert. De 
achterliggende angst bij gemeenten is dat zij geen vordering willen hebben op de burger. Een 
onzinnige angst die ervoor zorgt dat de burger onnodig in financiële problemen kan komen. 
Gemeenten hebben meer dan genoeg mogelijkheden het verschuldigde bedrag bij de burger te 
innen. In principe kan de vordering nooit hoger zijn dan de geldende bijstandsnorm. Is dat wel 
zo, heb je, als gemeente, iets echt niet goed gedaan. 

UITGANGSPUNT

Deze werkwijzer gaat uit van de volgende wetsartikelen Participatiewet; artikel 31 middelen, 
artikel 32 inkomen, artikel 34 vermogen, artikel 45 vaststelling en betaling en artikel 58 
invorderen. 

DOEL

Het doel van deze werkwijzer is het voorkomen van onnodige bezwaar- en beroepsprocedures. 
Dat vraagt om een correcte uitvoering van de verrekening inkomsten uit voorliggende 
voorziening. Daarnaast is het zo dat dit in zowel het belang van de gemeente als van cliënt is. 
Immers, de cliënt moet niet onnodig in de financiële problemen komen en de gemeente hoeft 
niet meer te betalen dan tot geldende bijstandsnorm. Bovendien, incorrect verrekenen van de 
inkomsten zal er ook toe leiden dat de cliënt niet meer gemotiveerd is parttime werk aan te 
nemen terwijl dit wel eerder kan leiden tot duurzame uitstroom uit de uitkering. 

IN HET KORT..

Zorg ervoor dat verrekening inkomsten van de cliënt niet uitdraait op een financeel fiasco voor 
de cliënt. Gewantrouwd worden door de burger is de grootste vijand van een gemeente. Zorg 
er dus voor dat je het vertrouwen dat de cliënt in je heeft, niet schaadt. Wees zorgvuldig in het 
verrekenen en durf te vragen als je het niet weet, durf met cliënt in overleg te gaan. Mocht er 
toch iets niet goed gaan, fouten maken is tenslotte nog steeds menselijk, wees dan niet bang de 
fout toe te geven en herstel de fout naar behoren. 

Communicatie is het toverwoord.
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1. INKOMSTEN EN DE AANVULLENDE BIJSTAND

Inkomsten komen voort uit werk in loondienst, uit zelfstandig (parttime, marginaal) 
ondernemen en inkomsten uit overige werkzaamheden. Er zijn uiteraard natuurlijk nog meer 
inkomstenbronnen die als voorliggende voorziening aangemerkt kunnen worden.
Inkomsten uit loondienst zijn over het algemeen het eenvoudigst te verrekenen, al vraagt 
dit wel wat kennis van loonspecificaties. Tevens dient men rekening te houden dat deze 
inkomsten per week, per 4 weken of per maand betaald worden. Dit kunnen ook wisselende 
inkomsten zijn. Daarnaast kan het zijn dat de werkgever met het loon ook de vakantietoeslag, 
vakantierechten en ADV-uren uitbetaalt. 
Inkomsten uit zelfstandig (parttime, marginaal) ondernemen en inkomsten uit overige 
werkzaamheden zijn bruto inkomsten, hierover dient de cliënt nog loonheffing/premie 
volksverzekeringen af te dragen. Voor het verrekenen van deze bruto inkomsten zullen er 
duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met de cliënt en de cliënt zal een deugdelijke 
administratie moeten bijhouden. We zullen ons in deze werkwijzer slechts beperken tot de 
inkomsten uit voorliggende voorzieningen die netto uitbetaald worden. 

ARTIKEL 45 PARTICIPATIEWET

Artikel 45 PW, vaststelling en Betaling, bepaalt dat de uitkering per kalendermaand berekend 
en betaald dient te worden. Bij voorkeur wordt de bijstandsuitkering betaald voor de eerste van 
de nieuwe maand. Er zijn gemeenten die hiervan afwijken, conform artikel 45 mag dat maar het 
verdient niet de voorkeur omdat het overgrote deel van de vaste lasten van cliënt zoals de huur 
en alle verzekeringen rond de eerste van de maand worden afgeschreven. Daarnaast verdient 
het niet de voorkeur omdat de periodiciteit een kalendermaand dient te zijn, ook al vanwege 
het fiscale genietingsmoment. 
Inkomsten uit loondienst worden over het algemeen per kalendermaand betaald rond de 25ste. 
Indien de baan zou stoppen, zou de cliënt met het inkomen dat niet boven bijstandsniveau 
uitkomt, een langere tijd moeten overbruggen dan wanneer de  (aanvullende) bijstandsuitkering 
voor de eerste van de nieuwe maand betaald wordt. 
Dat betekent wel dat inkomsten in dezelfde maand pas de maand erop verrekend kunnen 
worden. Dit zal goed gecommuniceerd moeten worden met de cliënt, er ontstaat immers een 
vordering. 

VERWORVENHEID

Artikel 31 middelen. Inkomsten uit een voorliggende voorziening waarover de cliënt beschikking 
heeft, danwel redelijkerwijs over kan beschikken. 
Salaris dat per maand betaald wordt, wordt over het algemeen door de werkgever rond de 
25ste van maand gestort op de rekening van de werknemer. Deze inkomsten kunnen direct 
verrekend worden met de eerstvolgende uitkering. Dat is de uitkering in de opvolgende maand. 
Er ontstaat dus een vordering! Echter, in overleg met de cliënt kan er ook besloten worden 
het dezelfde maand te verrekenen. Dat kan als cliënt geen wisselende inkomsten heeft maar 
een vast salaris. In het hoofdstuk Communicatie en het hoofdstuk Diversiteit in verrekeningen 
komen we hier nog op terug. 
 
Er zijn ook werkgevers die het pas in de eerste week van de nieuwe maand storten. Weliswaar 
ligt de verworvenheid in de maand ervoor maar het moment dat de cliënt er beschikking over 
heeft, ligt in de nieuwe maand. De inkomsten dienen dan ook met deze maand verrekend te 
worden en niet met de maand ervoor. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de WW-uitkering. Het UWV stelt dat de eventuele            
inkomsten over een kalendermaand pas doorgegeven kunnen worden vanaf de eerste van de 
nieuwe maand. De betaling van de WW-uitkering zal dan ook niet eerder dan 4 dagen nadat 
cliënt zijn inkomsten heeft doorgegeven, worden uitbetaald. Cliënt heeft hiervoor de gehele 
maand de tijd. Stel, hij geeft op de eerste van de nieuwe maand zijn inkomsten door aan het 
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UWV. Binnen 10 tot 14 dagen zal cliënt de WW-uitkering op zijn rekening hebben staan. De 
verworvenheid ligt dan wel in de maand ervoor, het beschikking hebben over ligt in de nieuwe 
maand en zal dan ook verrekend moeten worden met deze maand. 

FISCAAL GENIETINGSMOMENT

De belastingdienst gaat uit van het moment waarop het inkomen bij de cliënt op de rekening 
staat, cliënt er dus beschikking over heeft. Een voorbeeld: cliënt heeft een WW-uitkering als 
voorliggende voorziening op de bijstandsuitkering. Op 1 januari geeft hij zijn inkomsten over de 
maand december door aan het UWV. Het UWV betaalt de WW over december uit in januari. Het 
fiscaal genietingsmoment ligt in januari en telt fiscaal mee voor het nieuwe jaar! 

LOONHEFFINGSKORTING

De loonheffingskorting wordt gezien als een voorliggende voorziening op de 
participatiewetuitkering. De cliënt zou dan verplicht zijn de loonheffingskorting altijd toe te 
passen op inkomen anders dan de participatiewetuitkering. Echter, bij een inkomen dat lager is 
dan de aanvullende bijstandsuitkering is dat helemaal niet logisch, conform het advies van de 
belastingdienst; pas de loonheffingskorting toe op het hoogste inkomen. 
De loonheffingskorting kent een maximaal bedrag per dag, per week, per maand en per 
jaar en wordt berekend over de periode waarop het inkomen betrekking heeft. Het bedrag 
loonheffingskorting kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan loonheffing afgedragen moet 
worden. Dat betekent dus dat met een laag inkomen de heffingskorting niet volledig toegepast 
kan worden en dat is de reden waarom de belastingdienst adviseert het toe te passen op het 
hoogste inkomen. 
Vraagt u zich daarom af of u cliënt moet verplichten de loonheffingskorting toe te laten passen 
op zijn voorliggende voorziening. Houd daarbij in het achterhoofd dat de heffingskorting nooit 
‘weg’ is. Niet alleen maandelijks maar zeker bij de definitieve berekening brutering bijstand 
hebben gemeenten de mogelijkheid het niet benutte deel van de heffingskorting toe te passen 
op de bijstandsuitkering. Mocht dit niet gedaan worden, zal het leiden tot een teruggave aan 
cliënt van teveel betaalde loonheffingen. Dit bedrag komt dan de gemeente toe. Communiceer 
dit duidelijk met de cliënt.
Als de heffingskorting dubbel wordt toegepast, zowel bij de voorliggende voorziening als 
door de gemeente, volgt er een naheffing van de belastingdienst. Deze naheffing zal door de 
gemeente vergoed moeten worden, uit de bijzondere bijstand. 

VERGOEDINGEN

Werken kost geld. Voor een deel worden deze kosten vergoed door de werkgever. De meest 
bekende vergoeding is de reiskostenvergoeding. Deze kan bestaan uit meerdere soorten 
reiskostenvergoeding zoals de woon/werkvergoeding, vergoeding openbaar vervoer en de 
dienstreisvergoeding. Deze vergoedingen zijn dus geen onderdeel van het salaris en mogen 
daarom ook niet verrekend worden met de bijstandsuitkering. 
Daarnaast worden er ook weleens vergoedingen betaald voor lunches buiten de deur, een 
vergoeding voor het wassen van bedrijfskleding of een vergoeding voor een  opleiding. 
Dat laatste kan bijvoorbeeld ook een rijbewijs zijn. Wij zijn er een  voorstander van dat deze 
vergoedingen ook niet verrekend worden met de uitkering. De reden  daarvoor is dat werken 
een sociaal aspect kent, dat kost geld en kun je van een inkomen op bijstandsniveau niet 
betalen. Gevolg; sociale buitensluiting en de motivatie om naar het werk te gaan zal verdwijnen. 
Dus eventuele eetvergoedingen niet verrekenen met de uitkering.

Een vergoeding voor een opleiding; geef mensen de kans hun kennis en kunde uit te breiden, 
het zal leiden naar een duurzame uitstroom op den duur. Een  werkgever  investeert immers 
niet voor niks in een werknemer! De participatiewet verplicht  bijstandsgerechtigden hun kennis 
en vaardigheden op peil te houden, dan wel uit te breiden. Zie artikel 47 c, lid 5 sub f en sub h 
Participatiewet. 
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Naast vergoedingen wordt er ook weleens een bijdrage voor bijvoorbeeld de 
personeelsvereniging ingehouden op het nettoloon door de werkgever. Er zijn  gemeenten die 
dit weer optellen bij het nettoloon en verrekenen met de aanvullende uitkering. Omwille van 
het sociale aspect van werken; verreken het niet. 

Het kan ook zijn dat in sommige CAO’s is bepaald dat de werknemers van hun netto  inkomen 
bijdragen aan een opleidingsfonds. Dit is dus een verplichte bijdrage en mag niet bij het netto 
opgeteld worden. 
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2. BIJZONDERE MIDDELEN
Artikel 31 lid 2 beschrijft wat niet tot de middelen behoort en dus ook niet gezien kan worden als 
inkomen. We pikken er een paar uit. 

DE VRIJLATING, ARTIKEL 31 LID SUB N PARTICIPATIEWET

Inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van €203,00 per 
maand (norm juli 2018), voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon 
die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende 
ten hoogste zes maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel 
van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling. De vrijlating hoeft niet opgenomen 
te worden in zes aaneengesloten maanden. 

DE VALKUILEN VOOR ZOWEL GEMEENTE ALS CLIENT

Veel gemeenten toetsen eerst de inkomsten aan de bijstandsnorm, stellen dan vast of er recht 
op bijstand bestaat. Als dat niet het geval is, wordt er geen aanvullende bijstand uitgekeerd. Dit 
is niet correct. 
De vrijlating dient eerst van de inkomsten uit voorliggende voorziening afgetrokken te worden, 
het resterende bedrag wordt vervolgens getoetst aan de bijstandsnorm. Indien dit bedrag 
onder de norm zit, wordt er aanvullende bijstand uitgekeerd. Komt het bedrag boven de 
norm, wordt er geen aanvullende bijstand uitgekeerd en dient het volledige bedrag vrijgelaten 
te worden. Deze maand telt dan ook niet mee voor de zes maanden vrijlating. Immers, deze 
hoeven niet meer aaneengesloten te zijn. 
Dit geldt voor personen die al in de bijstand zitten en een beschikking tot vrijlating hebben 
ontvangen. Mocht iemand zo slim zijn en een inkomen heeft dat net boven de bijstandsnorm 
zit, geen recht op bijstand heeft en dus ook niet toegelaten is tot bijstand en de vrijlating willen, 
dan gaat dit wetsartikel niet op. Deze persoon viel immers niet onder de participatiewet en kan 
dus ook niet beschikken over een beschikking tot vrijlating. 

Een valkuil heet toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. De hoogte 
hiervan is afhankelijk van het bruto jaarinkomen. De vrijlating kan ervoor zorgen dat het bruto 
jaarinkomen zo hoog wordt dat er toeslagen terugbetaald moeten worden. Met name de 
huurtoeslag en daarbij geldt hoe hoger de huur, hoe meer er terugbetaald moet worden. In de 
praktijk betekent dat de cliënt er uiteindelijk in zijn totaal inkomen nauwelijks op vooruit gaat. 
Als gemeente is het wenselijk dit te compenseren uit de bijzondere bijstand. 
Daarnaast is het zo dat als de gemeente de vordering huurtoeslag zou vergoeden en cliënt 
heeft nog een schuld bij de belastingdienst, er als eerste met de oude schuld verrekend gaat 
worden. Oude schulden komen weer tot leven. 

Om problemen met de toeslagen te voorkomen, zou de gemeente het vrijlatingsbedrag kunnen 
omzetten naar een vordering van cliënt op gemeente en deze vordering maandelijks voldoen uit 
de bijzondere bijstand. Deze telt namelijk niet mee voor het belastbaar jaarinkomen. 
Nog een valkuil; de inkomensdaling als de periode van vrijlating afgelopen is. Maak de cliënt 
hiervan bewust dus wees duidelijk in de communicatie!  
In theorie zou de cliënt dit bedrag kunnen sparen maar dat kan betekenen dat men geen recht 
zou kunnen hebben op diverse kwijtscheldingen!
De vrijlating mag ook niet van invloed zijn op de toekenning van de individuele inkomenstoeslag 
(artikel 36 Participatiewet)! 
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DE VRIJWILLIGERGERSVERGOEDING, ARTIKEL 31 LID 2 SUB K PARTICIPATIEWET

Een vergoeding van een organisatie waar een cliënt vrijwilligerswerk doet, is geen inkomen. Dit 
dient vrijgelaten te worden met een maximum bedrag dat voor 2019 is vastgesteld op maximaal 
170 euro per maand met een maximum van 1700 euro per jaar, hetgeen neerkomt op zo’n 140 
euro per maand. Deze vergoeding is persoonlijk dus bij een meerpersoonshuishouden heeft 
ieder lid van dit huishouden die vrijwilligersvergoeding ontvangt, dit niet met de uitkering 
verrekend mag worden. 
Een donatie aan een ANBI-stichting, dat kan zijn in geld of in natura als vrijwilligerswerk, kan 
men bij de belastingaangifte aftrekken van het belastbaar jaarinkomen. 
De teruggave van de belastingdienst die daarop volgt, mag niet verrekend worden met de 
(aanvullende) bijstandsuitkering. 

DE ACTIVERINGSPREMIE, ARTIKEL 31 LID 2 SUB J PARTICIPATIEWET

Een een- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.500,00 (norm 2019) per kalenderjaar, voor 
zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling. 

Een mooi wetsartikel in de Participatiewet dat heel veel mogelijkheden biedt! Gemeenten 
hebben de vrijheid hier zelf invulling aan te geven hoe dit budget te benutten ten behoeve 
van de cliënt en is dus niet bedoeld om aan het eind van het jaar aan te wenden voor de pot 
Algemene Middelen van de gemeente. Om deze invulling het hoogste rendement te laten 
behalen, zal de consulent met de cliënt in gesprek moeten. In het hoofdstuk Communicatie 
komen we hierop terug. 
Een andere mogelijkheid dat dit artikel biedt,  is een eventuele openstaande vordering hiermee 
te verrekenen als de cliënt uit de uitkering stroomt. 
Ook voor parttime ondernemers in de bijstand is dit artikel een uitkomst om bijvoorbeeld de 
kosten voor KvK-inschrijving, boekhoudprogramma en website te dekken. 
Tevens kan het aangewend worden voor bijvoorbeeld bij- en omscholing. 
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DE VREEMDE EEND

Niet benoemd in de Participatiewet maar komt wel regelmatig voor; verrekenbaar verlies uit 
werk en wonen, verrekenbaar ondernemersverlies.
Ook wel de latente belastingvordering genoemd. 
Conform artikel 3.150 van de wet op de inkomstenbelasting 2001 is dit te verrekenen met de te 
af te dragen inkomstenbelasting, ongeacht waar dat inkomen vandaan komt. Het te verrekenen 
bedrag kan ook nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan inkomstenbelasting is afgedragen. 
Een cliënt die een latente belastingvordering heeft, kan het totaalbedrag aan afgedragen 
loonbelasting terug krijgen, tot een maximum wat nog verrekenbaar is. De belastindienst 
bepaalt dat bedrag. Veel gemeenten zien dit als inkomsten, of zoals een gemeente beweert; ‘wij 
hebben de belastingen afgedragen, het komt ons toe!’
Beide zienswijzen zijn echter niet correct. De gemeente is, net als een werkgever of andere 
uitkeringsinstantie, slechts inhoudingsplichtig.

We hebben de kwestie latente belastingvordering voorgelegd aan enkele kamerleden van de SP 
en zij hebben namens ons de volgende vraag gesteld aan Staatssecretaris  Van Ark van sociale 
zaken en werkgelegenheid: 

“Enkele gemeenten zien verrekenbaar verlies als inkomsten en brengen dit in mindering op 
de bijstandsuitkering; er zijn echter ook gemeenten die het niet zien als inkomen maar wel 
als vermogen om het vervolgens te toetsen aan de vermogensgrens; is verrekenbaar verlies 
(ondernemers)verlies inkomen? Is verrekenbaar verlies uit werk en wonen inkomen? Wilt u uw 
antwoord juridisch onderbouwen?

Antwoord van de Staatssecretaris: 

“Of verrekenbaar verlies tot inkomens- of vermogenscomponent moet worden gerekend bij de 
bijstandsverstrekking, is afhankelijk van de periode waarop het inkomen betrekking heeft. Als 
het verrekenbaar verlies betrekking heeft op een periode in het verleden waarin geen bijstand is 
verstrekt, dan dient het inkomen uit verrekenbaar verlies als vermogenscomponent te worden 
beschouwd. “

Als een cliënt een latente belastingvordering heeft, zal dus moeten worden gekeken naar de 
periode in welke deze verworven is. Is het verworven in de periode voor de bijstand, dan dient 
het bedrag getoetst te worden aan de vermogensgrens. 
Alles dat boven de vermogengrens komt, mag verrekend worden met de (aanvullende) 
bijstandsuitkering, het overige dient vrijgelaten te worden. 

9



3. COMMUNICATIE

De Participatiewet zit vol met verplichtingen die aan de cliënt opgelegd worden als hij 
een bijstandsuitkering aanvraagt en niet alle rechten en plichten zijn even duidelijk of 
vanzelfsprekend. Daarom is een goede communicatie tussen consulenten en cliënten van 
essentieel belang. 

KEN JE CLIËNT!

Als consulent zult u uw cliënt goed moeten leren kennen. Dat wil niet zeggen dat u alles van zijn 
privéleven moet weten maar begin een eerste gesprek eens met de volgende vragen: Wie bent 
u? Wat vindt u leuk? 
Daarna kunt u verder gaan met bijvoorbeeld de vraag Wat kunt u. De antwoorden op deze 
vragen geven al een aardig beeld van de cliënt, ook betreffende eventuele belemmeringen 
naar het vergaren van inkomsten. Neem in ieder geval de antwoorden op deze vragen op in het 
dossier en kom er in volgende gesprekken op terug. 

Ga in gesprek met een cliënt die werk heeft gevonden. Feliciteer hem uiteraard eerst daarmee 
en bespreek daarna de gevolgen van het feit dat de inkomsten die verdiend worden, met 
de uitkering verrekend gaan worden en hoe dat zal gaan gebeuren. Bespreek de eventuele 
financiële beren op de weg zoals reiskosten en het verrekenmoment. Bekijk samen met de cliënt 
of de vrijlating een goed idee is en of bijvoorbeeld de activeringspremie(artikel 31 lid 2 sub j) een 
welkome hulp zou zijn om de extra kosten die werken nu eenmaal met zich meebrengt, op te 
vangen.

WEES BEREIKBAAR EN SCHAAD HET VERTROUWEN VAN CLIENT NIET

Sociale diensten zijn slecht bereikbaar, is een veelgehoorde klacht. Consulenten zijn alleen 
telefonisch bereikbaar op bepaalde tijden. E-mail wordt slecht gelezen en slecht beantwoord 
of consulenten willen helemaal niet per e-mail communiceren, enkel per telefoon tussen 09.00 
en 10.00 uur en per briefpost, merkten we in een kleine gemeente. Terugbelverzoeken worden 
niet opgevolgd. Dit moet echt veranderen. Een cliënt moet in ieder geval tijdens kantooruren 
contact op kunnen nemen met zijn eigen consulent, dan wel een andere consulent van dezelfde 
afdeling. E-mail tijdig beantwoorden en  beschikkingen en besluiten verzenden per briefpost 
en per e-mail. Het is aan te bevelen als gemeente een online ruimte in te richten waar cliënten 
hun uitkeringsspecificatie, gespreksverslagen, e-mails, telefoonnotities en alle  beschikkingen 
kunnen terugvinden. 
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SCHAAD HET VERTROUWEN VAN CLIËNT NIET
Beslissingen en besluiten van de gemeente kunnen grote gevolgen hebben voor de cliënt, zeker 
binnen het sociaal domein. Daarom is het van belang elke beslissing goed te onderbouwen en 
uit te leggen. Een cliënt heeft niets aan de mededeling Wij hebben een vordering op u, als deze 
niet is onderbouwd met een berekening en een gedegen uitleg hoe deze vordering is ontstaan. 
Denk bij elke beslissing aan het vertrouwensbeginsel, motiveringsbeginsel en 
zorgvuldigheidsbeginsel. Het zal enorm schelen in het aantal bezwaar- en beroepschriften. 
Mocht er toch iets misgaan met bijvoorbeeld een verrekening, geef de fout toe en herstel deze 
naar behoren. Maak dat ook inzichtelijk voor de cliënt. 
Een beschikking dient zodanig opgesteld te worden dat een buitenstaander die het dossier en 
de cliënt niet kent, direct begrijpt waar het over gaat. Dit voorkomt ook veel onnodige bezwaar- 
en beroepschriften. 

IN THE PICTURE

Cliënten met een voorliggende voorziening zijn meestal meer in beeld dan de cliënten zonder 
voorliggende voorziening. We zien dat de cliënten met voorliggende voorziening opeens 
gepushed gaan worden naar snellere uitstroom, worden meer op “nek gezeten” en “lastig 
gevallen” met heronderzoeken en extra gesprekken. Doe het niet, het legt een extra druk 
op deze cliënten en die zitten daar niet op te wachten. U zult dan als consulent steeds meer 
weerstand van uw cliënt gaan ondervinden. Deze categorie cliënten zorgt er zelf wel voor 
duurzaam uit te stromen. Steek liever uw energie in mensen die nog “niets doen”. 

WAT MAG U VAN UW CLIËNT VRAGEN

Uiteraard moet een goede communicatie van twee kanten komen en mag u van uw cliënt 
verwachten dat deze daaraan meewerkt, conform de participatiewet. De cliënt dient zich aan 
de gemaakte afspraken te houden en doet er verstandig aan een goede administratie bij te 
houden van loonstroken, uitkeringsspecificaties en indien er sprake is van zelfstandig(parttime, 
marginaal) ondernemen, een gedegen boekhouding. De gemeente zou een map kunnen 
samenstellen daarin alle relevante informatie die de cliënt nodig heeft om te voldoen aan de 
eisen van de Participatiewet, de beleidsregels en verordeningen van de gemeente. Er mag 
ruimte over blijven waar cliënt eventueel alle communicatie met de gemeente betreffende de 
uitkering zou kunnen opslaan. 

Moraal van het verhaal: houd de communicatie open en eerlijk, uw cliënt zal u dankbaar zijn. 
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3.1 BELEIDSREGELS EN VERORDENINGEN

Nederland kent zo’n 380 gemeenten en iedere gemeente heeft z’n eigen beleidsregels en 
verordeningen, gebaseerd op de landelijke wet- en regelgeving. 
Elke burger van Nederland wordt geacht de wet te kennen en dan ook nog de interpretatie van 
wet- en regelgeving door de gemeente waar de burger woont. 
Een tamelijk onmogelijke opgave. 

Van de burger wordt verwacht dat hij open en transparant is naar de gemeente toe, vooral 
als hij een beroep moet doen op voorzieningen die door de gemeente uitgevoerd worden. De 
burger mag hetzelfde dan ook verwachten van de gemeente. 
Veel gemeenten pretenderen ook open en transparant te zijn maar de praktijk is helaas anders. 
Wij merken bij onze cliënten dat zij enorm moeten trekken aan de gemeente om informatie 
los te krijgen, ook over hun eigen dossier. Het dossier waarvan de cliënt zelf verantwoordelijk 
is voor de correcte inhoud ervan. Hoe moet dat als je geen inzicht krijgt? Ook, als juridisch 
advieskantoor, lopen we regelmatig op tegen een muur van onwil bij de gemeente om relevante 
informatie te delen. 

PARTICIPATIEWET

Beleidsregels en verordeningen betreffende de participatiewet, daar kunnen we kort over zijn. 
Die lijken bij het overgrote deel van de gemeenten een groot geheim te zijn. Hooguit vindt je 
wat kindregelingen of verordeningen betreffende beschut werk en re-integratie maar het is wel 
heel summier. 

BESCHIKKINGEN

In beschikkingen wordt vaak verwezen naar beleidsregels en verordeningen. Het lijkt dan 
logisch om deze dan ook bij te voegen maar dat gebeurt niet. Bij contact met de gemeente, 
wordt je meestal verwezen  naar hun website, alwaar deze beleidsregels gevonden zouden 
kunnen worden. Heel soms, ver weggestopt onderin de website kun je dan soms wel eens wat 
beleidsregels en verordeningen vinden. Meestal in de stukken van de gemeenteraad, soms biedt 
Google uitkomst. 
Als u als gemeente een beschikking of besluit stuurt naar een cliënt en u verwijst in deze naar 
wetteksten, beleidsregels en verordeningen, voeg deze dan ook bij zodat cliënt niet hoeft te 
gaan zoeken of eindeloos te gaan bellen met de gemeente om de informatie los te krijgen. 
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TOELICHTING BELEID

Beleidsregels en verordeningen zijn meestal opgesteld in wollige taal en  ambtenarenjargon. 
Het verdient dus de voorkeur om de beleidsregels en de verordeningen te publiceren inclusief 
een toelichting in helder Nederlands. 
Als een gemeente een online ruimte heeft waar cliënt kan inloggen en zijn dossier kan inzien, 
is het aan te bevelen om daar directe links te plaatsen naar beleid en verordeningen die voor 
cliënt van belang zijn. Een andere mogelijkheid is beleid en verordeningen als PDF in de afdeling 
Documenten te zetten. In ieder geval zodanig dat cliënt daar bij kan. 

ACTUALISEREN

Uiteraard dienen gepubliceerde beleidsregels en verordeningen actueel te zijn. Daarbij is het 
van belang dat alle eerdere publicaties die niet meer geldig zijn, verwijderd dienen te worden. 
Dat geldt zeker voor verordeningen en beleid betreffende de participatiewet omdat de wet nog 
regelmatig gewijzigd c.q. aangevuld wordt. 
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4. COMPETENTIES VAN DE CONSULENT

Communicatie en de kunst van het correct verrekenen van inkomsten uit een voorliggende 
voorziening met de (aanvullende) bijstandsuitkering vragen nogal wat competenties en 
eigenschappen van de consulenten werk en inkomen. 
We zetten ze even op een rijtje: 

*Gedegen kennis van de Participatiewet
*Kennis van arbeidsrecht
*Kennis van belastingwetgeving en toeslagen
* In staat zijn oplossingen te bedenken in geval van conflicterende wet- en regelgeving
* Rekenvaardigheden en het kunnen onderbouwen van de berekening. 
* In staat zijn tot helder en duidelijk communiceren
* Uitstekend Nederlands in woord en geschrift! 
* Logisch denkvermogen
* Inlevingsvermogen 
* Rechtvaardigheid

MAATWERK LEVEREN

Er moet gezocht worden naar samenwerking met de cliënt in plaats van uit te gaan van 
de fraudebestrijding. Vertrouwen in plaats van wantrouwen. Soepel omgaan met de soms 
harde kaders van wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving gaat twee kanten op, soms in het 
(financiële) voordeel van de gemeente, soms in het voordeel van de cliënt. 
Tijdens een gesprek met cliënt; doorvragen en luisteren naar het antwoord. En bedenk dan 
met deze gegevens wat u daarmee kunt doen zonder de wet geweld aan te doen maar toch de 
eventuele belemmeringen die de Participatiewet kan opwerpen, voor cliënt kunt wegnemen 
zodat deze sneller zou kunnen uitstromen. Maatwerk leveren dus. 
Belemmeringen kunnen heel divers zijn. Belemmeringen bij de cliënt kunnen van medische 
aard zijn maar kan ook een puur financieel probleem zijn. In de grondslag is werkloosheid een 
economisch probleem, namelijk die van de lege portemonnee, en geen sociaal probleem. Er 
kunnen sociale problemen uit ontstaan maar dat geldt niet voor elke cliënt. De gemiddelde 
cliënt bestaat niet! 

Ga als consulent er ook niet klakkeloos van uit dat de cliënt ongeschoold, dom, geestelijk en/
of lichamelijk beperkt is, geen werkervaring heeft, een volledige WW-periode heeft doorlopen, 
dus al meer dan 3 jaar werkloos is, niet met geld om kan gaan en in de schulden zit. De cliënt 
tegenover u kan een ondernemer zijn geweest, jarenlang in het buitenland hebben gewerkt of 
was misschien wel een consulent werk en inkomen.
De cliënt tegenover u kan universitair geschoold zijn, afgestudeerd in de Nederlandse letteren 
of bijvoorbeeld rechten. Deze mensen pikken geen onzin, zij verwachten gelijkwaardigheid en 
een correcte onderbouwing/motivering van beslissingen van de gemeente. 
Iedereen kan in de omstandigheid komen dat hij een beroep moet doen op een 
bijstandsuitkering. Veroordeel deze mensen niet en zie ze niet als minderwaardig. Het zal een 
berg bezwaar- en beroepschriften schelen. 

HOUD UW KENNIS OP PEIL

Wet- en regelgeving verandert nogal eens door de jaren heen. Zorg ervoor dat u de actuele 
kennis in huis hebt. 
Leer van uw cliënten en leer van uw eigen fouten en de fouten van uw collega’s. Fouten maken 
is niet erg, fouten maken is menselijk maar durf ze toe te geven en herstel naar behoren. 
Maak gebruik van de kennis en ervaringen die de cliënt heeft met de actuele arbeidsmarkt. 
De zogenaamd aantrekkende economie is nog steeds niet merkbaar op de arbeidsmarkt, ook 
al wordt er geroepen dat er personeelstekort is. De lonen en fatsoenlijke contracten blijven 
achter. Nog steeds is flex wat er gevraagd wordt en wellicht dat dat voorlopig nog zo blijft. 
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Daarom heeft het geen zin cliënten met een kleine voorliggende voorziening te pushen naar 
meer. Meerdere bronnen van inkomsten leveren slechts financiële problemen op en genereren 
geen duurzame uitstroom. 
Cliënten in de schulden, daar zit niemand op te wachten, ook de gemeente niet. 
De cliënt is een mens, geen burgerservicenummer. 

De persoonlijke mening van een ambtenaar kan nooit voorliggend zijn op wet- en regelgeving 
en ook niet op de beleidsregels van de gemeente. Wat u wel kunt, en ook moet doen als 
gemeente, is signaleren wanneer wet- en regelgeving ernstig in het nadeel uitpakken voor de 
burger. Politiek Den Haag kan van alles verzinnen maar niet alle gevolgen ervan voorzien en 
overzien. Bijvoorbeeld de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid zou graag 
kennis willen nemen van de eventuele problemen en belemmeringen die de Participatiewet 
met zich meebrengt. Ze zal dan wel geïnformeerd moeten worden door gemeenten. Zonder 
signalen kan zij niks. 
Beleid van de gemeente mag ook niet in strijd zijn met de wet en ook de burger niet onnodig 
belemmeren. 
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5. AAN HET WERK! 

Hoera, de cliënt heeft werk gevonden! Uiteraard dient hij dit te melden bij zijn consulent. De 
consulent nodigt cliënt uit voor een gesprek om cliënt correct en helder te informeren hoe de 
gang van zaken is betreffende de benodigde gegevens en de verrekening van de inkomsten met 
de uitkering. 

De cliënt zal maandelijks op het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROFje) moeten invullen 
wat zijn netto inkomen over de kalendermaand waarop het ROFje betrekking heeft, is geweest. 
Het gaat dus om de werkelijk ontvangen bedragen, conform artikel 45 Participatiewet! 
Daarnaast dient cliënt de betreffende salarisspecificatie over die kalendermaand te overleggen. 

SALARISSTROOK LEZEN

Het begrijpend lezen van een salarisstrook is niet altijd even eenvoudig. Een echt standaard 
layout is er niet en standaard afkortingen al helemaal niet. De meeste informatie is wel te 
herleiden maar als het gaat om vergoedingen is het soms een puzzel. 
Komt u er niet uit, vraag dan de cliënt, wellicht weet hij de antwoorden en anders kunt u met 
cliënt afspreken dat hij navraag doet bij de werkgever. Maak op de salarisstrook aantekeningen 
en stop deze binnen handbereik in het dossier van cliënt. 
Vergoedingen die in ieder geval niet verrekend mogen worden met de uitkering:
Reiskostenvergoedingen;
*Vergoeding woon/werk
*Dienstreisvergoeding
*Vergoeding OV
Kledingvergoeding
Verblijfskosten
Representatiekostenvergoeding
Voorgeschoten bedragen t.b.v. functie en werkgever zoals bijvoorbeeld werkschoenen
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Andere vergoedingen voor bijvoorbeeld de eigen bijdrage lunchen op de zaak, daar zal over 
gesproken moeten worden. In dit voorbeeld zult u wel in gedachten moeten houden dat met 
elkaar eten op het werk een sociaal gebeuren is en u de cliënt omwille van een paar euro die hij 
niet heeft, van wilt buitensluiten. 
Vergoeding voor een opleiding: niet verrekenen met de uitkering. De werkgever investeert in 
zijn werknemer en dat doet hij niet voor niets. Wellicht dat na het voltooien van de opleiding er 
meer uren in het verschiet liggen voor de cliënt en dat hij daarmee duurzaam uit de uitkering is! 

Wat wel te verrekenen met de uitkering? Het netto uitbetaalde bedrag min de 
onkostenvergoedingen vermeerderd met de forfaitaire vakantietoeslag, al is dat laatste wel 
discutabel. 

Soms betaalt de werkgever de vakantietoeslag direct met het loon uit. Dit zie je veel bij 
flexcontracten. Het kan zelfs voorkomen dat de werkgever ook de vakantierechten en ADV-
uren direct uitbetaald. Deze methode wordt vaak gebruikt in de supermarktbranche. In 
hoofdstuk 6 gaan we verder in op de vakantietoeslag en hoe daarmee om te gaan. 

INLEVERDATUM ROF EN SALARISSTROOK

Bij voorkeur worden ROFje en salarisstrook tegelijkertijd ingeleverd. Als we uitgaan van 
de wenselijke betaaldatum van de bijstandsuitkering op de 28ste van de maand, zullen de 
eventuele inkomsten achteraf verrekend gaan worden. ja, er ontstaat een vordering. Nee, er is 
geen reden voor paniek. 
De uiterste inleverdatum ROFje en salarisstrook kan dan op de tiende van de nieuwe maand 
gezet worden. Daarmee ondervang je eventueel ‘de late loonstrook’ en de werkgever die pas 
in de nieuwe maand de vorige maand uitbetaald. Dit gebeurt nog wel eens bij flexcontracten 
en andere vormen van wisselende inkomsten. De gemeente heeft vervolgens ruim 10 
werkdagen om van alle cliënten met een voorliggende voorziening de ROFjes en salarisstroken 
te verwerken. Als cliënt alle informatie al eerder tot zijn beschikking heeft, is inleveren 
voor de tiende ook een optie of zelfs wenselijk maar geen verplichting. Daarmee wordt de 
uitkeringsadministratie ontlast omdat het werk makkelijker verdeeld kan worden. 
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6. FORFAITAIRE VAKANTIETOESLAG

Naast inkomsten uit werk bouwt de cliënt ook vakantietoeslag en vakantierechten op. Conform 
artikel 32 lid 2, middelen die het karakter hebben van een uitgesteld inkomen, dient dit bij de 
netto inkomsten opgeteld te worden. Jaarlijks stelt de overheid de rekenregels vast betreffende 
het forfaitair verrekenen van de vakantietoeslag inkomsten. 
Forfaitair verrekenen is dus het schatten van de vakantietoeslag, hetgeen automatisch een 
afwijking van de werkelijkheid met zich meebrengt. De vakantiegeldreservering is wettelijk 
vastgesteld op tenminste 8% van hetbruto jaarloon maar in CAO-regelingen kan een hoger 
percentage zijn afgesproken. In ieder geval mag het uitbetaalde vakantiegeld, indien het reeds 
forfaitair is verrekend met de uitkering, niet nogmaals verrekend worden. Dat kan betekenen 
dat de bijstandsgerechtigde een paar tientjes boven de bijstandsnorm uit komt maar het kan 
ook zijn dat hij onder de bijstandsnorm uit komt. 

Bij de rekenregels 2018 valt ons iets op bij de hogere inkomens tussen de €703, 29 en €1403,59; 
8% x inkomen + €1,50. 
8% van het nettoinkomen plus € 1,50. Dat betekent dat als een alleenstaande met netto 
inkomsten van bijvoorbeeld €835,00 per maand forfaitair €903,30 gekort gaat worden op 
de bijstandsuitkering. €996,56 min €903,30 = €93,26 min 5% = €88,60 wordt er gestort als 
aanvullende uitkering. Voor die maand heeft cliënt €923,60 netto exclusief vakantiegeld. Dat is 
ruim €23 euro minder dan de netto bijstandsnorm excl vakantiegeld. Er wordt dus €68,30 aan 
forfaitair vakantiegeld gekort maar cliënt bouwt in werkelijkheid niet meer dan €53,00 netto 
vakantiegeld op per maand bij de werkgever. Het bedrag dat hij onder bijstandsniveau komt, 
gerekend over een jaar, is zo’n €183,60. 
Bij inkomsten tussen de €502,47 en €542,65 zie je het omgekeerde gebeuren maar komt de 
cliënt maandelijks niet of nauwelijks onder de bijstandsnorm exclusief vakantiegeld. 
De afwijkingen zijn groot dit jaar! 

Ook in 2019 is het niet beter. De afwijking lijkt nog verder op te lopen. 
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INKOMSTEN INCLUSIEF VAKANTIETOESLAG

Er zijn werkgevers die het vakantiegeld direct per maand uitbetalen met het salaris, zeker 
bij tijdelijke contracten en/of 0-urencontracten. Dat is heel plezierig want het netto inkomen 
kan direct van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld afgetrokken worden. Het restant min 
5% vakantiegeldreservering over de aanvullende uitkering, wordt overgemaakt. Het grootste 
voordeel is dat er gerekend wordt met de werkelijke cijfers en het foutgehalte daalt enorm 
omdat er niet forfaitair verrekend hoeft te worden. 
Daarom is ons advies; stel aan cliënt voor dat hij zijn werkgever vraagt de 
vakantiegeldreservering per maand met het loon uit te betalen. Cliënt moet er dan wel rekening 
mee houden dat zijn netto inkomen per maand hoger is, dat hij minder vakantiegeld krijgt in mei 
en dat wanneer zijn baan stopt, zijn maandinkomen weer daalt naar bijstandsniveau exclusief 
vakantiegeld. Dit moet helder gecommuniceerd worden! Ook met de cliënten waarvan de 
werkgever het vakantiegeld al direct per maand uitbetaald. 

VAKANTIERECHTEN

Een arbeidscontractvorm die in de supermarktbranche heel populair is, is salarisuitbetaling 
inclusief vakantiegeld en vakantierechten. Dus de opgebouwde vakantieuren, ATV en ADV 
worden direct per salarisbetaling ook uitbetaald. Gemeenten zijn daar blij mee want het 
nettoloon wordt hoger en er behoeft minder aanvullende uitkering betaald te worden. 
Echter, er is een adder onder het gras. Indien de cliënt net boven de norm uit komt gedurende 
een bepaalde periode, zal hij uit de bijstand geschreven worden maar dat betekent wel dat 
cliënt geen verlofdagen waarbij zijn loon doorbetaald wordt, meer kan opnemen. In theorie 
zou dat betekenen dat hij voor bijvoorbeeld 14 dagen vakantie een bijstandsuitkering zou 
moeten aanvragen! Geen gemeente die deze bijstand zal toekennen, nog afgezien van de 
administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt. 
Wat kunt u als gemeente wel doen? Houd deze mensen in de uitkeringsadministratie op €0,00 
per maand. Cliënt geeft maandelijks zijn inkomsten door en zodra hij bijvoorbeeld verlofdagen 
of vakantie heeft genoten, vult de gemeente het inkomen aan tot bijstandsniveau. 
Administratieve last? Meer voor de cliënt dan voor de gemeente. Bovendien telt deze cliënt dan 
nog steeds mee voor het budget dat gemeenten jaarlijks toebedeeld krijgen van het rijk om de 
bijstandsuitkeringen te betalen. 

Er zijn nog branches die gebruik maken van vakantiebonnen. Deze kan de werknemer 
verzilveren als hij vakantie opneemt. Voor de verrekening van het salaris en de  verzilverde 
vakantiebonnen met de bijstandsuitkering geldt dan dat dit gezien moet worden als inkomen 
inclusief vakantiegeld. 

6.1 TER OVERWEGING
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Omdat de verschillen tussen het forfaitair vakantiegeld en het werkelijke bedrag aan 
vakantiegeld heel groot kunnen zijn, zou u, als gemeente, het volgende kunnen overwegen; 
Verreken de netto inkomsten zonder forfaitair vakantietoeslag te berekenen met de 
bijstandsnorm exclusief vakantiegeld. Reserveer het vakantiegeld uitkering zoals voor een 
persoon zonder voorliggende voorziening. 
In mei betaalt de werkgever de vakantietoeslag uit over de periode dat de cliënt gewerkt heeft, 
dit verreken je met de vakantiegeldreservering van de uitkering. Het verschil is een vordering 
van de cliënt op de gemeente of een vordering van gemeente op cliënt. In het eerste geval 
vult u als gemeente aan en in het tweede geval kunt u het volgende doen; verrekenen met de 
aanvullende uitkering of u gunt cliënt het extraatje. Dat kunt u vervolgens boekhoudkundig 
verwerken onder bijzondere bijstand of bijvoorbeeld het activeringsbudget, artikel 31 lid 2 sub j. 

Gaat u hiermee tegen de regels van wet in? Ja, maar de voordelen zijn naar onze mening groter 
dan de nadelen. 
Voordelen: 
Foutgehalte daalt drastisch.
Rekenen met de werkelijke cijfers. 
Cliënt komt maandelijks niet onder de bijstandsnorm exclusief vakantiegeld.

De eventuele nadelen:
Een extra administratie voor de gemeente.
Bij uitstroom uit de uitkering zal, bij uitbetaling vakantiegeld werkgever, berekend moeten welk 
deel daarvan nog met de uitkering verrekend moet worden. In theorie. U kunt het ook laten en 
het ‘verlies’ wegboeken onder het activeringsbudget of een eventuele uitstroompremie. 

DE MEEST LOGISCHE OPTIE

Op veel salarisspecificaties zijn cumulatieven te vinden. In die kolom wordt ook de reeds 
gereserveerde bruto vakantietoeslag maandelijks opgeteld. Hieronder een voorbeeld van 
cumulatieven op een salarisspecificatie. De maand juni is het makkelijkst, dan begint weer een 
nieuw vakantietoeslagjaar. In juli neem je het bedrag min de reservering van juni, in augustus 
het verschil tussen juli en augustus en zo voort. Je maakt de berekening van bruto naar netto 
afronding naar beneden op hele euro’s en u telt de uitkomst op bij het nettoloon. Dat bedrag 
verrekent u met de uitkering. Op deze manier rekent u met cijfers die heel dicht liggen bij de 
werkelijkheid.  Uiteraard mag de cliënt het vakantiegeld dan houden als het uitbetaald wordt 
door de werkgever. 
Let op: de salarisuitbetaling in mei zal zijn inclusief vakantiegeld. Vergeet dan niet het reeds 
verrekende bedrag vakantietoeslag ervan af te trekken!! 
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7. DIVERSITEIT IN VERREKENINGEN

Inkomsten verrekenen met de bijstandsuitkering is moeilijk, we horen het vaak en soms is het 
weleens complex maar we hoeven het niet moeilijker te maken dan het is. 
Het eenvoudigst te verrekenen zijn vaste inkomsten van een cliënt per maand, bij voorkeur 
inclusief vakantiegeld. Die trekt u van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld af, u berekent 5% 
vakantiegeldreservering en de uitkomst maakt u over aan cliënt. 
Inkomsten exclusief vakantiegeld, zie hoofdstuk 6 vakantiegeld maar we gaan nu even uit van 
de rekenregels, gesteld door het rijk. U past deze toe en trekt vervolgens dit bedrag af van de 
bijstandsnorm, berekent de 5% vakantiegeldreservering en betaalt de uitkomst uit aan cliënt. 

VAST INKOMEN PER MAAND EXCLUSIEF VAKANTIEGELD

Eenvoudig te verrekenen, ook in dezelfde maand indien de betaaldatum van de uitkering in 
de maand ligt. Hierbij kunt u met de cliënt de afspraak maken dat er direct verrekend wordt,  
zodra het ontvangen bedrag bekend is, in dezelfde maand, zelfs als de loonstrook nog niet 
voor handen is. De cliënt  levert de loonstrook in zodra hij hem heeft. Het enige dat u dan moet 
doen, is even controleren of het doorgegeven bedrag klopt, uiteraard na aftrek van o.a. de 
reiskostenvergoeding. 
De voordelen: 
* Minder administratieve lasten
* Geen vorderingen

Nadelen:
 *U dient bereikbaar te zijn voor de klant om het ontvangen bedrag aan inkomsten door te 
geven, telefonisch of per mail. Er zal wellicht een kortdurende blokkade op de uitkering gezet 
moeten worden. 

VAST INKOMEN PER MAAND INCLUSIEF VAKANTIEGELD

Zie hierboven behalve dan dat dit afgetrokken dient te worden van de bijstandsnorm inclusief 
vakantiegeld. 

BETALING PER WEEK

Komt het meest voor bij uitzendwerk. Meestal wisselende inkomsten inclusief vakantiegeld. 
U kunt simpelweg de bedragen die in die maand zijn binnen gekomen, bij elkaar optellen en 
verrekenen zoals hierboven. 
Vermeld wel duidelijk op de uitkeringsspecificatie welke bedragen van welke weken u hebt 
verrekend!! 
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7.1 DE VIERWEKELIJKSE BETALING

Inkomsten die per vier weken uitbetaald worden. Dit levert in Participatiewetland waarschijnlijk 
de meeste discussie op en het is inderdaad niet de eenvoudigste verrekening. 
Toch hoeven we het niet moeilijker te maken dan het is. Gemeenten zijn doodsbang voor een 
vordering op de burger maar willen ook beslist niet teveel uitbetalen. Toen kwam er iemand op 
het heldere idee; we gaan in het inkomen schatten en achteraf weer herberekenen. Waarom dat 
geen goed idee is, leest u in 7.3 en 7.4. 

HOE DAN WEL? 

Een volstrekt logische vraag en we gaan er antwoord op geven. 
Ga om te beginnen uit van artikel 45 participatiewet, vaststelling en betaling. Stel dus vast aan 
de hand van de gegevens die cliënt heeft overlegd, hoeveel inkomsten er zijn in die maand. Deze 
verrekent u zoals de inkomsten die per maand betaald worden. 
Nu kent de vierwekelijkse betaling 13 periode in plaats van 12 dus er komt een maand waarin 
er twee betalingen binnen komen bij cliënt. Één aan het begin van de maand, de ander aan het 
eind. De paniek slaat toe, wat nu?! 

TOEREKENEN NAAR DE MAAND

Veel gemeenten vinden dat ze de inkomsten naar de maand toe moeten rekenen waarin de 
inkomsten verworven zijn. Op grond van artikel 45 en artikel 58 lid 4 is dit helemaal niet nodig. 
Er zijn drie momenten waarop u dat wel doet:
1. Bij aanvang bijstandsuitkering. Is er nog een tegoed van inkomsten waarvan de 
verworvenheid voor aanvang bijstand ligt? Deze mogen niet verrekend worden. 
2. Bij uitstroom uit de bijstandsuitkering. Is er nog een tegoed van inkomsten waarvan de 
verworvenheid in de bijstandsperiode ligt? Dit behoort aan de gemeente toe. 
3. Twee betalingen in één maand bij inkomsten die per vier weken betaald worden. 

Er zijn nog een paar zeer uitzonderlijke situaties waarbij er naar de maand toegerekend kan en 
mag worden maar deze zijn zo zeldzaam dat we ze in deze werkwijzer niet zullen behandelen 
maar verwijzen naar artikel 45, artikel 58 lid 4 Participatiewet en maatwerk.

TWEE BETALINGEN IN EEN MAAND

Er is geen reden tot paniek. Tel de beide bedragen bij elkaar op, zit het bedrag inclusief forfaitair 
vakantiegeld (indien niet bij salaris in) onder de bijstandsnorm, kunt u op de normale manier 
verrekenen en de aanvulling uitbetalen. 

BEDRAGEN OPGETELD BOVEN DE NORM

Bijvoorbeeld; betaling A aan het begin van de maand, betaling B aan het eind van de maand. 
Betaling B toetst u aan de norm. Zit deze onder de norm, verrekent u verschil met betaling A. Is 
er van betaling A dan nog wat over, maakt u hier een vordering van. 

Komt betaling B boven de norm, laat u het bedrag boven de norm vrij, betaling A wordt in zijn 
geheel een vordering. 
Adviseer  in ieder geval de cliënt het bedrag van betaling A in z’n geheel op een spaarrekening te 
zetten zodat het niet opgaat in de huishoudpot. 

Spreek met cliënt af hoe dit bedrag gevorderd gaat worden, direct terugstorten op de rekening 
van de gemeente of verrekenen met de uitkering van de volgende maand. Wat u afspreekt, is 
ook afhankelijk van de inkomsten uit voorliggende voorziening van cliënt. Maak in ieder geval 
een beschikking van de vordering en de gemaakte afspraken hierover. 
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DE 25% VRIJLATING VIERWEKELIJKSE BETALING

De vrijlating, reeds besproken in hoofdstuk 2, maar wel wat lastiger. Met name als er twee 
betalingen in een maand zijn. Zolang de beide bedragen onder de norm zitten, is er niets aan de 
hand maar bij bedragen boven de norm zal op ieder bedrag afzonderlijk de vrijlating toegepast 
moeten worden en daarna getoetst aan de bijstandsnorm. 
Dan wordt betaling A een vordering min 25% vrijlating met een maximum van € 203,00. Betaling 
B min 25% vrijlating wordt getoetst aan de bijstandsnorm. Zit dit bedrag onder de norm, verre-
ken je het verschil met betaling A min 25% met een maximum van € 203,00 en het restant van 
betaling A wordt een vordering. 
Toch een tamelijk ingewikkelde berekening met genoeg kansen op fouten. 
Dit mag gedurende 6 maanden en deze 6 maanden behoeven niet aaeengesloten te zijn. De 
gemeente bepaalt in haar beleid binnen welke periode, bijvoorbeeld 12 of 24 maanden, deze 6 
maanden benut mogen worden. 

7.2 TER OVERWEGING

Als we, in plaats van 6 maanden, nou eens uitgaan van 7 perioden. Dus 7 betalingen. Het totaal-
bedrag aan mogelijke vrijlating blijft hetzelfde. Namelijk € 203,00 x 6 = € 1218,00 maximaal vol-
gens de norm per juli 2018. De € 1218, 00 delen we door 7 perioden, dan kom je uit op maximaal € 
174,00 per periode. Dit maakt het rekenen een stuk eenvoudiger. De 25% blijft van toepassing. 
Bij twee betalingen in één maand is de rekenwijze dan als volgt: 
Betaling A vrijlating 25% met een maximum van € 174,00, het restant wordt een vordering. 
Betaling B: vrijlating 25% met een maximum van € 174,00. De uitkomst toetsen aan de bijstand-
snorm. Boven de norm? Keer je uiteraard niks uit. Onder de norm; het verschil verreken je met 
de vordering van betaling A, het eventuele restant wordt later gevorderd. Communiceer dit 
goed met je cliënt en maak hiervan een beschikking met daarin de gemaakte afspraken. 

Nu zult u zeggen; conform artikel 31 lid 2 sub n mag de vrijlating maar maximaal 6 maanden wor-
den toegepast dus 7 perioden mag niet.
Mocht het zo zijn naar jurisprudentie dat het inderdaad maar 6 maanden mag zijn, is er voor 7 
perioden de mogelijkheid dit te financieren uit de activeringspremie.  
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7.3 FICTIEF VERREKENEN

Ook wel het schatten van de inkomsten waarover cliënt misschien in de nabije toekomst zou 
kunnen beschikken. We kunnen er heel kort over zijn. 
Het mag niet en doe het dan ook niet! 
Ook niet als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven, volgens zijn consulent. 
De redenen om het niet te doen: 

* Onnodige herberekeningen
* Onduidelijkheid bij de cliënt
* Fouten in de herberekeningen
* Achterstand in de verrekeningen
* Financiële problemen bij cliënt

De rechter heeft het verboden en daar zijn wij het volledig mee eens. Mocht u, als gemeente, 
denken ‘wij doen het toch’, onze persoonlijke portemonnee zal u zeer dankbaar zijn omdat het 
zeker gewonnen procedures zijn. 
Een kleine schets van het kostenplaatje:

* Bezwaarschrift 1 punt
* Hoorzitting 1 punt
* Beroepsschrift indien ongegrondverklaring bezwaar 1 punt
* Rechtszitting 1 punt

1 punt is €501,00 x 4 = €2004,00. (Tarief 2018)

Denkt u dat u meer kunt besparen met het fictief verrekenen van inkomsten, de daarop 
volgende herberekeningen en de discussies met cliënt? Wilt u echt ons overbezette 
rechtsysteem nog verder belasten met onnodige procedures? 
Bezint er ge begint... 

De uitspraak:
ECLI:NL:CRVB:2016:2272 X
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7.4 EEN CASUS; VIERWEKELIJKSE BETALING, VRIJLATING EN SCHATTEN

Een combinatie die onherroepelijk tot chaos leidt.

ENKELE FEITEN

De cliënt zit al geruime tijd in de bijstand.
Op 20 februari 2017 treed hij in dienst bij de werkgever en blijft een aanvullende uitkering 
ontvangen.
De betaling van het loon geschiedt per 4 weken periode en is inclusief vakantiegeld en 
vakantierechten.
De eerste datum van een betaalrun is op 17-03-2017 en betreft periode 03/2017.
Cliënt heeft op 23 maart 2017 beschikking over het eerste salaris ter hoogte van €730,33.

DE GEMEENTE BESLOOT TE GAAN SCHATTEN

De gemeente schat de inkomsten voor de maand maart op € 850,00 en trekt hier de forfaitaire 
Vakantietoeslag vanaf en komt uit op een bedrag van € 806,42. 
( 806,42 x 5,53 – 1,01 = 43,58 + 806,42 = 850,00 )
De vrijlating 25% is toegekend, € 200,00 (2017 ???) over het bedrag van € 806,42.
Het bedrag is dus nu € 606,42 en hier wordt de forfaitaire Vakantietoeslag weer berekend en bij 
opgeteld. 
( 606,42 x 7,78 – 14,62 = 32,66 + 606,42 = 638,98 )
Geldende bijstandsnorm 982,79 – 638,98 = 343,81. Hier gaat nog de 5% vakantiegeldreservering 
van af á €17,19
Netto uit te keren €326,62

Forfaitair vakantietoeslag ervan aftrekken en vervolgens er weer bij op berekenen. In onze ogen 
een volstrekt overbodige handeling. 

Maar er dient echter nog herberekend te worden de volgende maand om de geschatte 
bedragen weer  te corrigeren met de echte bedragen, door de geschatte bedragen eerst weer 
terug te boeken en vervolgens met de echte cijfers het bedrag weer correct te krijgen.

Om het verhaal helemaal compleet te maken werd er gelijk maar weer een bedrag van   € 
860,00 geschat voor deze maand. 

De gemeente heeft de volgende afweging gemaakt bij de herberekening.
Dit stelt de gemeente.

* periode 03/2017 van de werkgever loopt van 27 februari tot 26 maart.
* de gemeente wenst 2/28 toe te kennen aan de periode februari €52,17.
* de gemeente wenst 26/28 toe te kennen aan de periode maart €678,16

De werkelijke periode loopt van 20 februari in dienst tot maximaal 17 maart 2017, gezien de 
datum salarisrun.

Zelfs het toerekenen naar de maand gebeurt niet correct, de gemeente gaat tenslotte uit van 26 
maart maar we weten nu dat er voor deze uitbetaling tot hooguit 17 maart is gewerkt.

De berekening zou zo moeten zijn:
* Periode 03/2017 van 20 februari tot hooguit 17 maart 2017.
* 9/26 toekennen aan periode februari
* 17/26 toekennen aan periode maart.
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SALARISSTROOK EN URENSTAAT

Nog verder kijkend, zien wij op de salarisspecificatie dat er in deze periode 03/2017 61,75 uur 
is gewerkt, die moeten dus hebben plaatsgevonden voor 17 maart 2017. Om dit te kunnen 
vaststellen, hebben we de urenstaat nodig.
Week 8 is 19 uur, week 9 is 19 uur en week 10 is 23,45 uur( uur, minuten) bij elkaar opgeteld 61,75 
uur. Week 10 stopt volgens de kalender op zondag 12 maart.

De berekening zou dus nu moeten zijn:
* Periode 03/2017 van 20 februari tot hooguit 12 maart 2017
* 9/21 toekennen aan de periode februari.
* 12/21 toekennen aan de periode maart.

Per dag is het ook nog bekend.  Toch de kalender er maar eens bijpakken. 
Om het aantal uren aan de maand toe te kennen in plaats van het aantal dagen. 

Het lijkt een detail, maar doe je dit niet, ben je als nog aan het schatten. En aangezien je bij een 
te hoog maandinkomen uit de uitkering gezet kan worden, dient dit dan wel uiterst zorgvuldig 
te gebeuren.

Het aantal uren wat we kunnen toebedelen aan februari is 28,5 uur en aan maart 33,25 uur

730,33 / 61,75 = 11,83 x 28,5 = 337,08
730,33 / 61,75 = 11,83 x 33,5 = 396,21
(afwijking door niet af te ronden)

De gemeente heeft dus in eerste instantie na schatten een  Netto bedrag van €326,62 
uitgekeerd, volstrekt eraan voorbijgaand dat deze cliënt nu dus tot 20 april moet wachten tot 
zij het het gemiste bedrag aan inkomsten aangevuld krijgt. Cliënt heeft een liquiditeitsprobleem 
van €86,67. Deze gemeente schat niet alleen maar miskent ook nog eens artikel 45 PW en artikel 
31 PW, het beschikking hebben over middelen in een kalendermaand.
Zou deze gemeente op basis van het toerekenen naar de maand op urenbasis gedaan hebben is 
het liquiditeitsprobleem nog groter. Echter wordt er dan wel gerekend met de daadwerkelijke 
cijfers. Deze berekening dient bij aanvang van de uitkering zeker plaats te vinden. Bij uitstroom 
en bij 2 periode betalingen in 1 maand.
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OVERWEGINGEN

Waarom heeft deze gemeente in eerste instantie een vordering laten ontstaan van €52,17 er 
was tenslotte beschikking over €730,33 op 23 maart 2017. Het had volledig in lijn gelegen om dit 
bedrag in één keer in mindering te brengen op de uitkering, zodat er geen onnodige vordering 
ontstaat.
Cliënt zat tenslotte al in de bijstand en het bedrag kon zonder problemen direct worden 
gevorderd en verrekend. 

De voorgaande berekeningen laten de waanzin zien van het schatten, forfaitair vakantietoeslag 
schatten en dus een geschatte vrijlating en het toerekenen naar de maand wat eigenlijk dus 
ook een schatting is, daar het niet wordt herleid naar het aantal daadwerkelijke  gewerkte en 
betaalde  aantal uren en minuten per periode.

HOE GING HET VERDER

Cliënt werd uit de uitkering gegooid toen hij meer dan 3 maanden inkomsten had boven de 
bijstandsnorm. De gemeente ging daarbij uit van de inkomsten voor de 25% vrijlating. Daarnaast 
ging de gemeente eraan voorbij dat cliënt inkomsten had inclusief vakantietoeslag en inclusief 
verlofuren. Als cliënt vakantie wil, zal hij hiervoor een bijstandsuitkering aan moeten vragen. 
Het bezwaar op fictief verrekenen is uiteraard door de gemeente gegrond verklaard en het niet 
goed toepassen van de vrijlating, subsidiair einde uitkering door inkomsten boven de norm, 
werd ongegrond verklaard. Hierop is beroep ingesteld en ter zitting  gaf de inbreng van de 
rechter gelijk duidelijkheid over de vrijlating, deze ging volledig mee in onze standpunten dat  
eerst de vrijlating dient te worden toegepast en daarna het resterende bedrag te toetsen aan de 
bijstandsnorm. Zij kwam dan ook met een uitspraak van het CRvB, uitspraaknummer ECLI: NL: 
CRVB: 2010 : BM4484
Uitspraak: beroep gegrond.  ECLI: NL: RBROT: 2018 : 8363. Helaas niet gepubliceerd op 
rechtspraak.nl

Cliënt heeft inmiddels een andere baan gevonden met een normaal contract waarbij 
vakantiedagen en vakantietoeslag wordt opgebouwd en gereserveerd. Bij deze werkgever 
werkt hij 32 uur per week en dat levert voldoende inkomsten op om geen gebruik meer te 
hoeven maken van een bijstandsuitkering. Hoera! 

De gemeente was het echter niet eens met de uitspraak van de rechter en heeft hoger beroep 
aangetekend bij het CRvB. We zullen ons commentaar hierop maar laten bij Wordt Vervolgd. 

27



8. DE JAAROPGAVE

Cliënten met een voorliggende voorziening worden over het algemeen met minimaal twee 
jaaropgaven geconfronteerd, van de voorliggende voorziening en een van de (aanvullende) 
bijstandsuitkering. De jaaropgaven van een werkgever zijn al af te lezen in de cumulatieven van 
de laatste loonstrook van het jaar en aan de hand daarvan ook eenvoudig te controleren door 
cliënt zelf. 
De jaaropgave van de (aanvullende) bijstandsuitkering is een ander verhaal. De 
bijstandsuitkering is een netto uitkering die achteraf gebruteerd wordt. Op de 
uitkeringsspecificaties staat alleen het netto uit te keren bedrag en reservering vakantiegeld 
vermeld, geen bruto dus. Het eerste en enige bruto bedrag dat de cliënt te zien krijgt, is het 
bedrag op de jaaropgave. Er is voor cliënt maar een manier om te controleren of de gemeente 
de jaaropgave correct gemaakt heeft, namelijk de loonheffing van het bruto aftrekken en de 
uitkomst vergelijken met wat hij werkelijk van de gemeente op zijn bankrekening  gestort heeft 
gekregen. 

BRUTERING BIJSTANDSUITKERING

In de Rekenregels en Handleiding loonheffingen over Bijstandsuitkeringen, uitgave van de 
Belastingdienst, staat uitgebreid beschreven hoe de bijstandsuitkering te bruteren. 
De formule is vrij eenvoudig: 
(Netto betaalde uitkering min de heffingskorting) x 57,6% min de heffingskorting is Loonheffing. 
Dit bedrag telt u op bij het nettobedrag en zie daar, het bruto. 
Volgens de rekenregels hoeft de gemeente voor bijstandsgerechtigden geen loonstaten op te 
maken en bij te houden. Dat vinden wij bijzonder jammer. Het zou fijn zijn als dit wel zou moeten 
om het geheel inzichtelijk te houden betreffende netto/bruto en als er een geschil is betreffende 
de hoogte van het brutobedrag op de jaaropgave! 

8.1  EEN CASUS: HET GING HELEMAAL MIS MET DE JAAROPGAVE
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LOONHEFFINGSKORTING

De loonheffingskorting wordt gezien als voorliggende voorziening en zou altijd 
op de inkomsten, anders dan de bijstandsuitkering, toegepast moeten worden.                            
Belastingtechnisch gezien is dat niet altijd even logisch. Belastingdienst adviseert; pas hem toe 
op het hoogste inkomen. Tevens kan de loonheffingskorting maar op één inkomen toegepast 
worden. Echter, de bijstandsuitkering is een uitzondering. Gemeenten mogen de heffingskorting 
altijd toepassen, verminderd met de heffingskorting die reeds elders is toegepast. 
Bij het berekenen van de heffingskorting die elders is benut, moet u opletten over welk tijdvak 
de inkomsten gaan, een maand, vier weken, een week of misschien was het maar een dag. 
Daarnaast kunnen de inkomsten zodanig laag zijn dat de heffingskorting niet volledig benut 
kan worden. Als de loonheffing over inkomsten van bijvoorbeeld een maand lager is dan 
de maximale heffingskorting voor een maand, is de heffingskorting niet volledig benut. De 
gemeente mag het onbenutte deel van de heffingskorting toepassen op de bijstandsuitkering. 
Daarom hoeft u als gemeente ook niet moeilijk te doen als de heffingskorting op inkomsten 
lager dan het omslagpunt volledige benutting heffingskorting, niet wordt toegepast; u kunt de 
volledige heffingskorting van die maand toepassen op de uitkering. 

Een correcte toepassing van de rekenregels op de correcte  netto bedragen zal een nihil-
aangifte inkomstenbelasting opleveren voor de cliënt. Elke afwijking zal zichtbaar worden bij 
de aangifte, soms met grote gevolgen voor de toeslagen!
Een dringend advies: volg de regels en de adviezen van de belastingdienst!
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8.1 EEN CASUS: HET GING HELEMAAL MIS MET DE JAAROPGAVE

Een cliënt had zes maanden plus een week inkomsten uit een voorliggende voorziening, in dit 
geval loon uit werk. Maandelijks moest er nog een kleine honderd euro aanvullende uitkering 
uitbetaald worden. Een vast aantal uren en een vast salaris per maand. Daar zou toch weinig mis 
mee kunnen gaan, zou je zeggen. De betaaldatum van de uitkering ligt rond de twaalfde van de 
opvolgende maand, voor de vierde van die maand moeten alle inkomsten doorgegeven worden 
over de afgelopen maand. 
Afgezien van te late betalingen van de aanvullende uitkering en reiskostenvergoedingen die 
niet van netto salaris werden afgetrokken, ging het van een leien dakje. In oktober van dat jaar 
stopte de baan. De WW-uitkering werd aangevraagd en toegekend van 9 oktober 2017 tot en 
met 8 januari 2018. De WW kon alleen maar achteraf verrekend worden, gezien de regels UWV 
inkomsten doorgeven vanaf de eerste van de nieuwe maand. Het gevolg daarvan is dat de 
betaling van de WW ook in de nieuwe maand plaatsvindt. Voor het fiscale jaar houdt het UWV 
de betaaldatum aan, dus de uitkering over december, betaald in januari telt mee voor nieuwe 
jaar. 
De gemeente betaalt ook pas in de nieuwe maand maar telt de bijstandsuitkering 
over december, betaald in januari, mee voor het oude jaar. Conform de rekenregels              
belastingdienst mag dat, mits dat voor alle bijstandsgerechtigden zo wordt toegepast. 

Eind januari; Alle jaaropgaven, in totaal drie, zijn binnen.
Jaaropgaven werkgever en UWV: controleerbaar en correct.
De jaaropgave van de gemeente: 

Bruto bijstand: 8920
Loonheffing: 2134

8920 min 2134 is 6786 euro. Dit zou de netto bijstand moeten zijn die cliënt heeft ontvangen. 
De optelsom van alle ontvangen bedragen van de gemeente geeft echter een uitkomst van 5013 
euro. Een verschil van 1773! 
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WAT GING ER MIS? 

En vooral wanneer ging het mis? 
We kwamen uit op een uitkeringsspecificatie, gedateerd op 12 juli 2017, over de periode juni 
2017. Zie afbeelding hieronder. 

Cliënt had over deze specifiactie gebeld met de uitkeringsadministratie want het uit te betalen 
bedrag van €28,97  was te laag. Immers, vast salaris. Over de andere bedragen heeft cliënt 
verder niets gezegd, zij ging ervan uit dat dit iets boekhoudkundigs was en rook geen onraad. Er 
volgde een nabetaling maar geen gecorrigeerde specificatie. 

Er werd een bezwaar ingediend tegen de jaaropgave. Deze werd niet-ontvankelijk verklaard. De 
gemeente meldde in haar beslissing op bezwaar dat de jaaropgave slechts een optelsom is van 
de brutobedragen en derhalve niet kan worden aangemerkt als  zijnde een besluit waartegen 
bezwaar kan worden gemaakt. Bovendien had de jaaropgave geen rechtsgevolgen, volgens de 
gemeente.

Een incorrecte jaaropgave kan wel degelijk rechtsgevolgen hebben voor de cliënt. In dit geval 
moet cliënt ruim 400 euro huurtoeslag gaan terugbetalen! 

De gemeente heeft nog wel een onderzoek gedaan en kwam met de volgende verbijsterende 
conclusie: cliënt moet €1695,38 aan teveel betaalde uitkering terugbetalen. Uit coulance zou 
er geen boete worden opgelegd. Dit was de trigger voor de oplossing van het raadsel te 
hoge jaaropgave; de twee als incasso vermelde bedragen, samen €1773,73 zijn opgeteld bij de 
netto uitkering en vervolgens gebruteerd. Deze bedragen zijn twee maandsalarissen van de 
werkgever over april en mei, de laatste inclusief vakantiegeld. 

VAKANTIEGELD 2018

De vakantiegeldreservering uitkering werd betaald in juni 2018. Cliënt had berekend dat 
dit ongeveer 280 euro zou moeten bedragen, berekend op de uitgekeerde bedragen. De 
verbijstering was groot toen bleek dat het uitbetaalde vakantiegeld rond de 90 euro te veel 
bleek te zijn. 
De oorzaak hiervoor is eveneens te vinden in de uitkeringsspecificatie van 12 juli 2017, over de 
periode juni. 
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DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

Er is beroep aangetekend bij de rechtbank, de gemeente houdt voet bij stuk dat het bezwaar 
niet ontvankelijk is en zegt dat zij niets hoeft te corrigeren omdat de jaaropgave correct zou 
zijn en hetzelfde geldt voor alle uitkeringsspecificaties. De vordering op cliënt van €1695,38 
is wel van tafel omdat de ambtenaar Vordering en Verhaal niet kon vaststellen dat er een 
vordering zou zijn. Volgens hem leek het alsof er een vordering zou zijn. Dan zou je zeggen; 
uitkeringsspecificatie en jaaropgave kloppen dan dus ook niet. Tegen het vakantiegeld is ook 
bezwaar gemaakt want deze is direct gerelateerd aan de jaaropgave. Dit bezwaar is eveneens 
door de gemeente niet-ontvankelijk verklaard want ook hier betreft het een optelsom van.. 
Het bezwaar is daarop toegevoegd aan het beroep op de jaaropgave en helaas niet ter zitting 
behandeld.

Ter zitting.
De gemeente bleef volhouden dat de jaaropgave correct was berekend tot aan het laatste punt. 
De rechter stelde de directe vraag klopt de jaaropgave, ja of nee. Daarop kwam het antwoord 
dat er een fout in de jaaropgave zit en dat de gemeente de loonkostensubsidie die zij voor cliënt 
had betaald aan de werkgever van cliënt, bij de netto uitkering had opgeteld en vervolgens 
gebruteerd. Volgens de gemeente was cliënt daarvan op de hoogte. Cliënt wist van niks. 

De uitspraak: beroep ongegrond, cliënte had maar in bezwaar moeten gaan tegen de 
specificatie over de periode juni 2017. Dit conform vaste rechtspraak dat een jaaropgave niet 
vatbaar is voor bezwaar en beroep. De rechter verklaarde, ondanks het frauduleus handelen 
van de gemeente en duidelijk cijfermatig bewijs, het dus toch ongegrond. Daarmee kunnen we 
concluderen dat een gemeente elk fantasiebedrag op een jaaropgave kan zetten. Er is hoger 
beroep aangetekend bij het CRvB. 

8.2 JAAROPGAVE TOCH EEN BESLUIT? 

Conform artikel  1:3  lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht wordt een jaaropgave niet gezien als een 
besluit omdat het een optelsom is van eerder feitelijk vastegestelde bedragen. In het geval van 
inkomsten die een van bruto naar nettoberekening kennen, is dat ook zo. 
De bijstandsuitkering is een uitzondering in deze omdat deze achteraf, na vaststelling van 
het netto, gebruteerd wordt. De bijstandsuitkering is een gegarandeerd netto, zo stelde 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma en daarom zou het niet wenselijk zijn vooraf het bruto vast te 
stellen. Daarnaast is er een wethouder in Zwolle geweest die stelde dat een specificatie van 
bruto naar netto te moeilijk zou zijn voor een bijstandsgerechtigde. Als dat zo zou zijn, zou 
de bijstandsgerechtigde nooit aan het werk moeten gaan vanwege de van bruto naar netto 
salarisspecificaties..... 

Omdat het bruto niet eerder bij de bijstandsgerechtigde bekend is dan wanneer hij de 
jaaropgave heeft ontvangen, stellen wij dat de jaaropgave een besluit is, dan wel een 
beschikking conform artikel 1:3 lid 2 Algemene Wet Bestuursrecht omdat het geen besluit is 
van algemene strekking. 

Of je maakt als gemeente inzichtelijk hoe de jaaropgave tot stand is gekomen en met welk 
netto er is gerekend. Al dan niet op een bijlage bij de jaaropgave; een lijst van de per maand 
netto uitgekeerde bedragen en daar de som van. Berekening netto naar bruto erbij en dan is de 
jaaropgave Participatiewet geen besluit meer maar een optelsom van de uitgekeerde bedragen. 
Mits er sprake is van de correcte netto ontvangen bedragen!
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9. DE UITKERINGSSPECIFICATIE

De specificatie die de cliënt krijgt van de gemeente dient heel duidelijk en correct te zijn. Alle 
bedragen die erop vermeld staan, moeten herleidbaar zijn. Veel gemeenten kiezen ervoor 
de uitkeringsspecifiacties zo summier mogelijk te houden, anders zou het voor cliënt te 
‘ingewikkeld’ zijn om te begrijpen welk bedrag hij uitgekeerd krijgt. 
Vooringenomenheid, daar worden we niet vrolijk van. Er is niets tegen een gedegen uitleg over 
de uitkeringsspecificatie en er is ook geen reden om aan te nemen dat cliënt het ‘wel niet zal 
begrijpen’. Uitleg krijgen over een salarisspecificatie is ook volkomen normaal. 

OPBOUW SPECIFICATIE

Bovenaan de geldende bijstandsnorm voor cliënt. Daarna de eventuele inkomsten exclusief 
vakantiegeld. Vervolgens de eventuele inkomsten inclusief forfaitair vakantiegeld. De eventuele 
25% vrijlating. Subtotaal. Reservering vakantiegeld 5% over het uit te keren bedrag en daarna het 
bedrag dat uitgekeerd wordt. 

Daarnaast zouden we graag zien dat de netto naar bruto berekening op de specificatie komt te 
staan. De reden daarvoor is dat cliënt zo inzicht houdt op zijn bruto jaarloon. Dit is met name 
van belang als de 25% vrijlatingsregeling wordt toegepast. Cliënt kan tijdig een wijziging van zijn 
bruto jaarloon doorgeven aan de belastingdienst, afdeling Toeslagen. 

We zien, hoera, bij enkele gemeenten dat zij een kolom cumulatieven hebben opgenomen in 
de specificatie waarin o.a. het reeds gereserveerde vakantiegeld vermeld staat. We zijn er een 
voorstander van dit met alle bedragen te doen; de netto en de brutobedragen. Tevens een 
optelsom van reeds verrekende inkomsten, forfaitair verrekend VT over de inkomsten en als 
er een vordering of bijvoorbeeld leenbijstand is die afgelost moet worden, dan ook hiervan de 
tussenstanden. 

Bij verrekening achteraf, is het beslist noodzakelijk te vermelden op de uitkeringsspecifiactie 
welke periode van de inkomsten uit de voorliggende voorziening er verrekend is zodat ook dit 
inzichtelijk blijft voor cliënt en er niks vergeten wordt te verrekenen of dat er dubbel verrekend 
wordt. 

DIGITALE RUIMTE

Een digitaal platform waar cliënten kunnen inloggen en al hun gegevens kunnen vinden; 
communicatie van gemeente naar cliënt, inclusief alle beschikkingen. Alle e-mailverkeer 
betrekking hebbend op de cliënt, ook e-mails naar derden. Cliënt heeft, in het kader van de AVG, 
recht op te weten waar en bij wie zijn gegevens terecht komen. Cliënt moet in de digitale ruimte 
zijn complete dossier terug kunnen vinden. 

Uiteraard moet daar ook de uitkeringsspecificatie te vinden zijn en de ingeleverde bewijzen van 
inkomsten die verrekend zijn met de uitkering. Met een ‘vinkjes’systeem zou cliënt de volledige 
specificatie moeten kunnen zien, inclusief alle berekeningen. Heeft hij geen behoefte aan de 
berekeningen, kan hij dat uit zetten.  

Voor de mensen die geen computer hebben en/of er ook niet mee overweg kunnen, blijft het 
papieren ROFje en papieren uitkeringsspecificaties gewoon bestaan. Het zal vermoedelijk maar 
een klein deel van het totale bijstandsbestand zijn. 
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9.1 VOORBEELD SPECIFICATIE

Een heel uitgebreide specificatie die exact laat zien wat er verrekend is en welke componenten 
niet behoren tot de inkomsten uit voorliggende voorzieningen. Daarnaast laat het zien hoe de 
verrekening met welke formules tot stand is gekomen. Het voordeel hiervan is dat de cliënt in-
zicht heeft en, als hij vragen heeft, hij deze gericht kan stellen. Dat scheelt in overbodige discus-
sies en bezwaarschriften. De uitkeringsspecificatie kan gezien worden als een beschikking en is 
daarom vatbaar voor bezwaar indien er iets in de ogen van de cliënt niet klopt. 
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NAWOORD
De algemene bijstandswet, in 1963 kwam het door de tweede kamer. Met dank aan de 
toenmalige minister van sociale zaken, Suurhoff en de eerste vrouwelijke minister van 
Nederland, Marga Klompé. “Een bloemetje op tafel hoort erbij” was de uitspraak van Marga 
Klompé. 
Voor het eerst werd de armenzorg een taak van de overheid. 
En dat is het nog steeds, al is het bloemetje op tafel inmiddels allang weer wegbezuinigd. 

2013, invoering van de fraudewet. Gebaseerd en ontwikkeld op grond van verkeerde cijfers maar 
toch moest die wet er komen. Het tijdperk van wantrouwen was aangebroken en dat zien we 
terug in de wijze waarop gemeenten inkomsten uit voorliggende voorzieningen verrekenen en 
hoe zij met bijstandsgerechtigden omgaan. 

2015, invoering van de Particpatiewet en in 2019 zal er geëvalueerd gaan worden, alhoewel de 
bedroevende resultaten allang zichtbaar zijn. De wet lijkt volledig de plank mis te slaan als het 
gaat om het creëren van meer werkgelegenheid en werkgelegenheid voor mensen met een 
‘vlekje’. Het wantrouwen jegens de burger, die hulp aan de gemeente durft te vragen, viert 
hoogtij. Ondertussen wordt de bijstandsgerechtigde zonder ‘vlekje’ verhandicaptiseerd en, 
soms onder drang en dwang, verzocht zich te melden voor het Doelgroepregister. 

Daar moeten we van af. 
Elk werk moet lonen, elke voorliggende voorziening op welke uitkering dan ook, zou een 
financieel voordeel op moeten leveren voor de cliënt. In ieder geval mag het geen financiële 
achteruitgang betekenen! 
Daarom ook deze werkwijzer verrekenen inkomsten uitkering Participatiewet. Uiteraard zijn 
er meer mogelijkheden om uit de uitkering te komen dan alleen via werk in loondienst. In onze 
werkwijzer Duurzaam uit de uitkering, release zo snel mogelijk, zullen we hier dieper op ingaan. 

We hopen dat deze werkwijzer ertoe bijdraagt dat het foutgehalte in de verrekeningen van 
inkomsten met de bijstandsuitkering flink zal dalen en daarmee ook het aantal bezwaar- en 
beroepsprocedures. Ook al is dat een deel van ons brood, het bloemetje op tafel bij de cliënt 
moet terug! En wat ons betreft, komt er ook een bloemetje op tafel bij de gemeenten. 

Met vriendelijke groet, 
De Auteurs.
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WIE ZIJN WIJ? 

Frankhuis & Twistvliet, financieel en juridisch adviseurs. Voor startende ondernemers en 
kleine ondernemers, met name startende ondernemers vanuit de Participatiewet. Voor 
uitkeringsgerechtigden, cliëntenraden, politieke partijen en diverse organisaties en initiatieven.  

FINANCIEEL ADVIES

Vanaf het eerste moment ondersteuning bieden en vormgeven van het ondernemers- en 
financieringsplan en het bemiddelen in financieringsaanvragen.

JURIDISCH ADVIES

Daarnaast biedt F&T juridische bijstand aan mensen die in conflict geraken binnen het sociaal 
domein met hun gemeente. Daarbij proberen we het probleem welke de cliënt ervaart eerst op 
te lossen door in gesprek met de gemeente en de cliënt te gaan. Soms lukt dat niet en dan zal er 
helaas een juridische procedure opgestart moeten worden. 

MEDIATION

Als we juridische procedures kunnen voorkomen, zullen we dat zeker niet laten. Ons 
rechtssysteem is overbelast en daarom proberen we overbodige procedures te voorkomen. Elk 
conflict zullen we proberen op te lossen middels gesprekken met beide partijen en vaak lukt 
dat. Conflicten ontstaan vaak door een gebrek aan communicatie. 

ADVIES, INSTRUCTIE EN OPLEIDING

De adviseurs van Frankhuis & Twistvliet zijn ook in te huren om u, als gemeente, cliëntenraad 
of organisatie, te instrueren hoe om te gaan met de diverse procedures die de Participatiewet 
kent, zodat het voor alle partijen goed werkbaar wordt en blijft.
Samen met u kijken we graag naar cases die ingewikkeld zijn of waarmee het misging. Bij het 
laatste is dan ook vooral de vraag waarom het mis ging. 
Advies, instructie en opleiding van F&T heeft een interactief karakter en we gaan dan ook 
graag met u, als geïntereseerde in discussie om uiteindeijk samen tot oplossingen te komen 
voor problemen die veroorzaakt worden door een gebrek aan communicatie maar ook door 
conflicterende wetgeving. 

INTERESSE? 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, telefonisch via 06-455 26 711 of via 
e-mail info@frankhuisentwistvliet.nl
We horen graag van u!
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RELEVANTE WETTEKSTEN PARTICIPATIEWET
ARTIKEL 31 MIDDELEN

1 Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de 
alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot de middelen worden 
mede gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de belanghebben-
de door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen. In elk geval behoort tot 
de middelen de ten aanzien van de alleenstaande of het gezin toepasselijke heffingskorting, 
bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
2 Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend:
a. de middelen die deze ontvangt ten behoeve van het levensonderhoud van een niet in de 
bijstand begrepen persoon;

b. kinderbijslag ontvangen ten behoeve van zijn in of buiten Nederland woonachtige kinderen;

c. de jonggehandicaptenkorting;

d. tegemoetkomingen in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

e. eigenwoningbijdrage of een bijzondere bijdrage ontvangen op grond van de Wet bevordering 
eigenwoningbezit;

f. vergoedingen en tegemoetkomingen, waaronder begrepen de tegemoetkoming ontvangen 
op grond van artikel 19 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, voor, 
alsmede de vermindering of teruggave van, loonbelasting of inkomstenbelasting en van premies 
volksverzekeringen op grond van kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten 
behoren, tenzij voor deze kosten bijstand wordt verleend;

g. vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onder-
deel g, van de Wet op de loonbelasting 1964, tenzij voor deze vergoedingen en verstrekkingen 
bijstand wordt verleend;

h. inkomsten uit arbeid van de tot zijn last komende kinderen, alsmede door hen ontvangen uit-
keringen inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, tenzij het de verlening van bijzondere 
bijstand betreft voor bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan van die kinderen;

i. rente ontvangen over op grond van artikel 34, tweede lid, onderdelen b en c, niet in aanmer-
king genomen vermogen en spaargelden;

j. een een- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.500,00 per kalenderjaar, voor zover dit 
naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;

k. een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste een bij minis-
teriële regeling vast te stellen bedrag;

l. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen en vergoedingen voor materiële en immate-
riële schade;

m. giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële 
schade voorzover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening 
verantwoord zijn;
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n. inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 209,00 per 
maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioen-
gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes 
maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college 
moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling;

o. de ten behoeve van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de 
loonbelasting 1964 bij een uitvoerder als bedoeld in artikel 19g, derde lid, van die wet, zoals dit 
artikellid op 31 december 2011 luidde opgebouwde voorziening;

p. een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet;

q. een uitkering als bedoeld in artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet of een tege-
moetkoming als bedoeld in artikel 2:52 of 3:10 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten;

r. inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder tot 12,5 procent van deze inkomsten, met 
een maximum van € 130,70 per maand, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 
30 maanden, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, ingeval:

1°. hij de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar,

2°. de periode van zes maanden, bedoeld in onderdeel n, is verstreken, en

3°. dit volgens het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;

s. een vergoeding als bedoeld in artikel 18 van de Wet inburgering zoals dit luidde voor de inwer-
kingtreding van het bij koninklijke boodschap van 14 november 2011 ingediende voorstel van wet 
tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking 
van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (33 086), nadat dat voorstel tot 
wet is verheven voorzover deze niet een vergoeding is als bedoeld in onderdeel f;

t. tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicap-
ten, artikel 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l van de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring zelfstandigen, artikel 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
of artikel 24 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zoals dat op 31 
december 2013 luidde;

u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.6 van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 als blijk van waardering ontvangt;

v. een uitkering tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die de 
belanghebbende jonger dan 21 jaar van zijn ouder of ouders ontvangt, voor zover deze uitke-
ring op grond van artikel 12 reeds in aanmerking is genomen bij de vaststelling van het recht op 
bijzondere bijstand;

w. het vrijgelaten deel van de toeslag, uitkering, kinderbijslag of ouderdomspensioen op grond 
van de artikelen 14h, vijfde lid, van de Toeslagenwet, 27h, vijfde lid, van de Werkloosheidswet, 
54a, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 24a, vijfde lid, van 
de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 29h,vijfde lid, van de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, 3:44, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong-
gehandicapten, 97, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 45h, vijfde 
lid, van de Ziektewet, 17h, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 45a, vijfde lid, van de 
Algemene nabestaandenwet, 17j, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 29, zesde lid, van 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 
en 29, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen;
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x. een inkomensondersteuning als bedoeld in artikel 33a van de Algemene Ouderdomswet;

y. inkomsten uit arbeid van een persoon die medisch urenbeperkt is tot 15 procent van deze in-
komsten uit arbeid, met een maximum van € 132,56 per maand, voor zover hij algemene bijstand 
ontvangt, tenzij onderdeel n of r van toepassing is.

3 De middelen worden in aanmerking genomen tot het bedrag dat resteert na aftrek van:

a. de daarover door de belanghebbende verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting;

b. de daarover door de belanghebbende verschuldigde premies volksverzekeringen dan wel een 
inhouding die met een of meer van deze premies overeenkomt alsmede de inkomensafhankelij-
ke bijdrage, bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet;

c. ten laste van de belanghebbende komende verplichte bijdragen ingevolge een pensioenrege-
ling en daarmee vergelijkbare regelingen;

d. andere ten laste van de belanghebbende komende verplichte inhoudingen.

4 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het in aanmerking nemen 
van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen.

5 Het tweede lid, onderdelen c, j, k, n en r, zijn niet van toepassing op de persoon die jonger is 
dan 27 jaar.

6 Onder het redelijkerwijs kunnen beschikken over vermogens- en inkomensbestanddelen, be-
doeld in het eerste lid, wordt niet verstaan het op verzoek van het college:

a. indienen door de belanghebbende van een aanvraag tot vervroeging van de ingangsdatum 
van een ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of artikel 1 van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling, zolang de belanghebbende nog niet de pensioengerechtig-
de leeftijd heeft bereikt; of

b. benutten van de mogelijkheid om te beschikken over de waarde van een lijfrente overeen-
komstig artikel 15, tweede lid, onderdeel b, alsmede om te beschikken over een waardetoename 
van die lijfrente.



ARTIKEL 32 INKOMEN

1 Onder inkomen wordt verstaan de op grond van artikel 31 in aanmerking genomen middelen 
voorzover deze:

a. betreffen inkomsten uit of in verband met arbeid, inkomsten uit vermogen, een premie als 
bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel j, een kostenvergoeding als bedoeld in artikel 31, 
tweede lid, onderdeel k, inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van een of meer 
kostgangers, socialezekerheidsuitkeringen, uitkeringen tot levensonderhoud op grond van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voorlopige teruggave of teruggave van inkomstenbelasting, 
loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen als bedoeld in ar-
tikel 43 van de Zorgverzekeringswet, dan wel naar hun aard met deze inkomsten en uitkeringen 
overeenkomen; en

b. betrekking hebben op een periode waarover beroep op bijstand wordt gedaan.

2 Middelen die het karakter hebben van uitgesteld inkomen worden in aanmerking genomen 
naar de periode waarin deze zijn verworven. Middelen die het karakter hebben van doorbe-
taling van inkomen over een periode worden in aanmerking genomen naar de periode waarin 
deze te gelde kunnen worden gemaakt.

3 Indien een van de gehuwden geen recht op algemene bijstand heeft, wordt zijn inkomen 
slechts in aanmerking genomen voor zover het inkomen van de gehuwden tezamen, met 
inbegrip van de bijstand die zou worden verleend indien zijn inkomen niet in aanmerking wordt 
genomen, meer zou bedragen dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Voor de vaststelling van 
het inkomen van de niet-rechthebbende echtgenoot is deze paragraaf van overeenkomstige 
toepassing.

4 In afwijking van het derde lid wordt, indien de gehuwden gescheiden leven, doch niet duur-
zaam gescheiden, het inkomen van de niet-rechthebbende echtgenoot slechts in aanmerking 
genomen voor zover het de bijstandsnorm te boven gaat.

ARTIKEL 33 BIJZONDER INKOMEN

1 Indien inkomen in natura in aanmerking wordt genomen wordt de waarde daarvan vastgesteld 
op het daarvoor door belanghebbende opgeofferde bedrag.

2 Het inkomen uit studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 wordt in 
aanmerking genomen naar het van toepassing zijnde normbedrag voor de kosten van levenson-
derhoud, genoemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000 en, indien een toeslag als 
bedoeld in artikel 3.5 van die wet is toegekend, het bedrag aan toeslag, genoemd in artikel 3.18 
van die wet.

3 De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten op grond van hoofdstuk 4 
van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt in aanmerking genomen 
naar het normbedrag voor de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet.

4 Indien de belanghebbende de woning bewoont met een of meer huurders, onderhuurders of 
kostgangers, worden de daaruit voortvloeiende lagere algemene noodzakelijke kosten van het 
bestaan als inkomen in aanmerking genomen indien daarmee nog geen rekening is gehouden bij 
de vaststelling van de norm, bedoeld in artikel 22a.

5 Indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of een van de echtgenoten de pensioenge-
rechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt voor de vaststelling van de hoogte van de algemene bij-
stand een in de vorm van een periodieke uitkering ontvangen particuliere oudedagsvoorziening 
buiten beschouwing gelaten tot een bedrag van:
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a. voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder: € 20,25 per kalendermaand;

b. voor de gehuwden tezamen: € 40,50 per kalendermaand.

ARTIKEL 34 VERMOGEN

1 Onder vermogen wordt verstaan:
a. de waarde van de bezittingen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijker-
wijs kan beschikken, verminderd met de aanwezige schulden. De waarde van de bezittingen 
wordt vastgesteld op de waarde in het economische verkeer bij vrije oplevering;

b. middelen die worden ontvangen in de periode waarover algemene bijstand is toegekend, 
voorzover deze geen inkomen betreffen als bedoeld in de artikelen 32 en 33.

2 Niet als vermogen wordt in aanmerking genomen:
a. bezittingen in natura die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn dan wel, gelet op 
de omstandigheden van persoon en gezin, noodzakelijk zijn;

b. het bij de aanvang van de bijstand aanwezige vermogen voorzover dit minder bedraagt dan 
de van toepassing zijnde vermogensgrens, genoemd in het derde lid;

c. spaargelden opgebouwd tijdens de periode waarin bijstand wordt ontvangen;

d. het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf, bedoeld in artikel 50, eerste lid, 
voorzover dit minder bedraagt dan € 51.600;

e. vergoedingen voor immateriële schade als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen l en 
m;

f. de voorziening, bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel o.

3 De in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde vermogensgrens is:

a. voor een alleenstaande: € 6.120;

b. voor een alleenstaande ouder: € 12.240;

c. voor de gehuwden tezamen: € 12.240.

4 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op bezittingen die worden verworven in de 
periode waarover algemene bijstand is toegekend en op middelen als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, met dien verstande dat de van toepassing zijnde vermogensgrens, bedoeld in het 
derde lid, daarbij wordt verminderd met het vermogen dat:
a. bij aanvang van de bijstandsverlening niet in aanmerking is genomen op grond van het twee-
de lid, onderdeel b;

b. tijdens de bijstandsverlening niet in aanmerking is genomen op grond van dit lid.
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ARTIKEL 45 VASTSTELLING EN BETALING

1 De algemene bijstand wordt per kalendermaand vastgesteld en betaald. In afwijking van de 
eerste volzin wordt de vakantietoeslag, voorzover niet reeds eerder betaald, jaarlijks betaald in 
de maand juni over de aan die maand voorafgaande twaalf maanden of zo veel eerder als de va-
kantietoeslag over deze periode vaststaat, dan wel binnen drie maanden volgend op de maand 
waarin de algemene bijstand is beëindigd.

2 Het college kan op grond van artikel 18, eerste lid, besluiten de algemene bijstand over een 
andere periode als bedoeld in het eerste lid vast te stellen of te betalen.

3 De algemene bijstand wordt vastgesteld over het deel van de kalendermaand waarover recht 
op bijstand bestaat, indien de alleenstaande of het gezin voorafgaand aan of volgend op de 
bijstandsverlening:

a. gedurende een periode van ten minste 30 dagen geen algemene bijstand ontvangt; of

b. anderszins geen recht op algemene bijstand heeft.

4 De algemene bijstand wordt uitbetaald aan ieder van de rechthebbende echtgenoten voor de 
helft dan wel op hun gezamenlijk verzoek aan een van hen voor het geheel.

5 Ingeval van overlijden van een van de echtgenoten, van de alleenstaande ouder, van het 
laatste ten laste komende kind van gehuwden waarvan de leeftijd van een echtgenoot of beide 
echtgenoten 18, 19 of 20 jaar is, of van het laatste ten laste komende kind van de alleenstaande 
ouder, wordt de algemene bijstand tot en met één maand na de dag van het overlijden, betaald 
naar de op het moment van overlijden van toepassing zijnde bijstandsnorm aan de andere echt-
genoot, de ten laste komende kinderen, onderscheidenlijk de gewezen alleenstaande ouder.

ARTIKEL 58 TERUGVORDERING

1 Het college van de gemeente die de bijstand heeft verleend vordert de kosten van bijstand 
terug voor zover de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is ontvangen als gevolg van 
het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de 
verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsor-
ganisatie werk en inkomen.

2 Het college van de gemeente die de bijstand heeft verleend kan kosten van bijstand terugvor-
deren, voorzover de bijstand:

a. anders dan in het eerste lid, ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

b. in de vorm van geldlening is verleend en de uit de geldlening voortvloeiende verplichtingen 
niet of niet behoorlijk worden nagekomen;

c. voortvloeit uit gestelde borgtocht;

d. ingevolge artikel 52 bij wijze van voorschot is verleend en nadien is vastgesteld dat geen recht 
op bijstand bestaat;

e. anderszins onverschuldigd is betaald voorzover de belanghebbende dit redelijkerwijs had 
kunnen begrijpen, of
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f. anderszins onverschuldigd is betaald, waaronder begrepen dat:

1°. de belanghebbende naderhand met betrekking tot de periode waarover bijstand is verleend, 
over in aanmerking te nemen middelen als bedoeld in paragraaf 3.4 beschikt of kan beschikken;

2°. bijstand is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand door de belanghebbende 
vergoedingen of tegemoetkomingen worden ontvangen met het oog op die bestemming.

3 Indien een gemeente ingevolge artikel 42, derde lid, gehouden is kosten van bijstand over een 
bepaalde periode aan een andere gemeente te vergoeden, geschiedt de terugvordering over 
die periode, voorzover zij nog niet heeft plaatsgehad, door het college van eerstgenoemde 
gemeente.

4 Het college is bevoegd tot verrekening van in de voorafgaande zes maanden ontvangen mid-
delen met de algemene bijstand.

5 Bij gebreke van tijdige betaling kan de vordering worden verhoogd met de op de terug-
vordering betrekking hebbende kosten. Loonbelasting en de premies volksverzekeringen 
waarvoor de gemeente die de bijstand verstrekt krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 
inhoudingsplichtige is, kunnen worden teruggevorderd, voor zover deze belasting en premies 
niet verrekend kunnen worden met de door het college af te dragen loonbelasting en premies 
volksverzekeringen.

6 Terugvordering als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, vindt niet plaats, indien de betref-
fende kosten zijn gemaakt meer dan twee jaar vóór de datum van verzending van het besluit tot 
terugvordering.

7 In afwijking van het eerste lid kan het college besluiten van terugvordering of van verdere 
terugvordering als bedoeld in het eerste lid af te zien, indien de persoon van wie de kosten van 
bijstand worden teruggevorderd:

a. gedurende tien jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. gedurende tien jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het 
achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke 
rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;

c. gedurende tien jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig 
moment zal gaan verrichten; of

d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom, in één keer aflost.

8 Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het college besluiten geheel of gedeel-
telijk van terugvordering af te zien.
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