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Afdeling Samenleving Richtlijn 135 

 

INGANGSDATUM BIJSTANDSVERLENING 

 

Algemeen   

De algemene regel dat een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) niet 

eerder ingaat dan op de dag van de aanvraag of op een tijdstip gelegen na de aanvraag, 

staat expliciet in de WWB vermeld (art. 44, eerste lid, WWB). Het behoort tot de eigen 

verantwoordelijkheid van de belanghebbende dat hij een aanvraag tijdig indient. Slechts als 

er bijzondere omstandigheden aan te geven zijn is bijstandsverlening voor de datum van 

aanvraag mogelijk. 

 

Bijstand na een voorliggende voorziening (b.v. W.W.) 

In het algemeen brengt het UWV een belanghebbende tijdig op de hoogte van het feit dat 

zijn uitkering binnenkort (gedeeltelijk) afloopt. Het is dan de verantwoordelijkheid van de 

belanghebbende dat hij zich tijdig meldt bij het UWVwerkbedrijf voor een (aanvullende) 

bijstandsuitkering. 

 

Een aanvraag bijstand levensonderhoud is tijdig aangevraagd als hij zich binnen 1 week c.q. 

5 werkdagen na de einddatum van zijn uitkering op grond van de voorliggende voorziening 

bij het UWV heeft gemeld voor het indienen van een aanvraag bijstand levensonderhoud. 

Het recht op bijstand wordt dan beoordeeld vanaf de eerste dag na de einddatum van de 

uitkering op grond van de voorliggende voorziening. Indien de aanvraag bijstand 

levensonderhoud echter na de termijn 1 week c.q. 5 werkdagen wordt ingediend, wordt het 

recht op bijstand beoordeeld vanaf de datum van de aanvraag bijstand levensonderhoud. 

 

Bijstand na afwijzing voorliggende voorziening 

Indien de belanghebbende zich binnen een week c.q. 5 werkdagen na ontvangst van de 

afwijzende beschikking meldt bij het UWV voor het indienen van een aanvraag bijstand 

levensonderhoud, wordt het recht op bijstand beoordeeld vanaf de datum dat de 

belanghebbende een aanvraag heeft ingediend voor uitkering op grond van de voorliggende 

voorziening.  

Indien de aanvraag bijstand levensonderhoud echter na de termijn van 1 week c.q. 5 

werkdagen na ontvangst van de afwijzende beschikking wordt ingediend, wordt het recht op 

bijstand beoordeeld vanaf de datum van de aanvraag bijstand levensonderhoud. 

 

Verlengde wachttijd 

Iedereen van 27 jaar en ouder mag gelijk een aanvraag voor levensonderhoud indienen 

tijdens het intakegesprek op het UWV. Alle jongeren van 27 jaar en jonger krijgen een 

zogenaamde verlengde wachttijd (art. 41 lid 4 e.v. WWB). De aanvraag voor bijstand mag 

niet eerder worden ingediend dan vier weken na datum melding (als bedoeld in art. 44 

WWB). 

Uitzondering hierop zijn: 

- WW-gerechtigden, deze mogen 4 weken voor het aflopen van de WW uitkering zich 

melden, waarbij de aanvraag dan direct aansluit op de einde datum van de WW 

- Asielzoekers en statushouders deze mogen ook direct een aanvraag indienen. 
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Bepalingen WWB  

Art. 40, eerste lid, WWB 

Art. 41 lid 4 e.v., WWB 

Art. 44, eerste lid, WWB 

Art. 45 WWB 

 

Bepalingen Awb 

Art. 4:1 Awb 

Art. 4:2, eerste lid, Awb 
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Ingangsdatum bijstandsverlening 
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