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Afdeling Samenleving Richtlijn 100 Ingangsdatum: 18-10-2012 

 

ALGEMEEN NOODZAKELIJKE KOSTEN VAN HET BESTAAN 

 

Algemeen 

De basisuitkeringen van de WWB dienen ter voorziening in zowel de periodieke als de 

incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Met algemeen 

noodzakelijke kosten van het bestaan bedoelt de wetgever de bestaanskosten die kunnen 

worden gerekend tot het op minimumniveau algemeen gangbare bestedingspatroon. Tot 

deze kosten behoren niet slechts kosten voor periodiek noodzakelijke verbruiksgoederen of 

diensten, zoals voeding, verwarming, gebruik van gas, water en elektriciteit, maar ook kosten 

die minder regelmatig voorkomen. In dit verband kan worden gedacht aan kosten voor 

aanschaffing van kleding, aanschaffing, vervanging en herstel van huisraad en van andere 

duurzame gebruiksgoederen. Als deze noodzakelijke uitgaven geen verband houden met 

bijzondere individuele omstandigheden, behoren zij te worden voldaan uit de 

basisuitkeringen.  

 

Toeslag en/of verlaging van bijstand 

De wet noemt standaardbedragen voor de verstrekking van algemene bijstand in bepaalde 

gezinssituaties. Het betreft bepaalde bijstandsnormen volgens artikel 20 tot en met artikel 24 

WWB. 

Tevens geeft de wet echter aan, dat de gemeente de bijstandsnormen kan verhogen door de 

toevoeging van een toeslag of verlagen door het aanbrengen van een verlaging. Dit geldt 

overigens niet voor personen van 65 jaar en ouder. De voor onze gemeente geldende 

criteria zijn opgenomen in de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Krimpen aan den 

IJssel. 

 

Samenvatting 

De algemene bijstand, bestemd voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten, bestaat uit 

een landelijk gelijke bijstandsnorm, vermeerderd respectievelijk verminderd met een door het 

gemeentebestuur vastgestelde verfijning daarvan, die van andere gemeenten kan afwijken.  

 

Verwijzingen 

Zie voor de hoogte van de landelijk geldende normbedragen WWB, Ioaw, Ioaz en Bbz. en 

voor de verhoging en/of verlaging richtlijn 120 Normbedragen en de Toeslagenverordening 

Wet werk en bijstand Krimpen aan den IJssel.  Zie voor een aanvulling op de algemene 

bijstand met bijzondere bijstand richtlijn 500 Bijzondere noodzakelijke kosten van het 

bestaan. 

 

Bepalingen WWB  

Art.  5, sub b. WWB 

Art. 8, eerste lid, sub c. WWB 

Art. 20 t/m 24  WWB 

Art. 30 WWB 

 

Trefwoorden 
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Bijstandsnorm 

Inkomensvoorziening 

 

 


