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Afdeling Samenleving Richtlijn 130 

 

NORMERING VAN BIJSTAND  

Algemeen 

Als regel wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke bijstandsverlening aan 

zelfstandig wonende en aan in een inrichting verblijvende personen. Hiernaast speelt de 

leefsituatie en leeftijd een rol. Er kan sprake zijn van een alleenstaande, een alleenstaande 

ouder of een gezin (al dan niet met ten laste komende kinderen) 

 

Bijstand aan zelfstandig wonende personen 

De basisuitkering ter voorziening in het dagelijks levensonderhoud (algemeen noodzakelijke 

kosten van het bestaan) wordt ‘normbijstand’ genoemd. De normbijstand bestaat uit de 

landelijke norm, vermeerderd met een eventuele gemeentelijke toeslag of eventueel 

verminderd met een gemeentelijke korting wegens delen van kosten of ontbreken van 

woonkosten. Hiernaast is mogelijk om bijzondere bijstand in de algemene bestaanskosten te 

verstrekken. Het kan hier gaan om een overbruggingstoeslag of een woonkostentoeslag. 

Ook bij personen jonger dan 21 jaar kan in individuele omstandigheden een aanvulling via de 

bijzondere bijstand plaatsvinden. Zie richtlijn 200 Jongeren. 

 

Premie aanvullende ziektekosten 

In het algemeen dient de bijstandsontvangende zich verplicht te verzekeren grond van de 

zorgverzekeringswet. Ingaande 1 januari 2012 biedt de gemeente de mogelijkheid aan om 

deel te nemen aan het gemeente compleet pakket van VGZ. De premie dient in principe door 

de betrokkene zelf voldaan te worden aan de zorgverzekeraar. Het gemeente pakket bestaat 

eruit dat in principe alle kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De verzekering 

bestaat uit een basisverzekering en een aanvullend pakket. Deelname is niet verplicht, er is 

in principe echter geen vergoeding meer mogelijk voor eigen bijdragen of kosten die bij 

anders verzekerden niet worden vergoed. Deelname tijdens het verzekeringsjaar bij 

achterstanden kan alleen indien er geen sprake is van bronheffing en er al een 

zorgverzekering was afgesloten bij VGZ. Alle anders verzekerden kunnen pas aan het einde 

van het kalenderjaar overstappen. 

 

Bijstand aan in een inrichting verblijvende personen 

Afhankelijk van bestaande voorliggende voorzieningen wordt, bij gebleken noodzaak tot 

opneming, bijstand verleend in algemene bestaanskosten (landelijke norm) en eventueel in 

de vaste lasten, onder aftrek van de eigen middelen. Zie richtlijn 240. De bijstandsverlening 

is dan ter hoogte van een zak-en kleedgeldnorm 

 

Bepalingen WWB 
Art. 19 t/m 30 WWB 

 

Verwijzing  

Woonkostentoeslag richtlijn 550 
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Trefwoorden 

Bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 

Gezinsbijstand 

In inrichting verblijvend 

Zak- en kleedgeld 

Zelfstandig wonend 

 

 

 

 


