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Afdeling Samenleving Richtlijn 150 

 

BETALINGSSYSTEMATIEK/VOORSCHOTVERLENING 

 

Algemeen 

De algemene bijstand wordt maandelijks achteraf uitbetaald. De vakantietoeslag wordt in het 

algemeen jaarlijks achteraf uitbetaald, in de maand mei of bij beëindiging van de bijstand.  

 

De maanduitkering wordt uiterlijk op de 28e van de maand bijgeschreven op de rekening van 

de bijstandsgerechtigde, tenminste als aan alle verplichtingen is voldaan en er zich geen 

omstandigheden voordoen waarbij het recht op bijstand niet of niet volledig kan worden 

vastgesteld. 

 

Voorschotverlening 

Het college is, op grond van artikel 52 lid 1 en 2 WWB, verplicht om, uiterlijk binnen vier 

weken na datum aanvraag algemene bijstand en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken, 

bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening te 

verstrekken, zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld. Bij een verlengde 

wachttijd voor het indienen van een aanvraag kan dus niet eerder dan 8 weken na datum 

eerste melding een voorschot worden verstrekt. 

 

Er zijn twee uitzonderingen: 

a. indien belanghebbende de voor de vaststelling van het recht op algemene bijstand 

van belang zijnde gegevens of de gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig 

heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel indien belanghebbende anderszins 

onvoldoende medewerking verleent; 

b. wanneer bij de aanvraag duidelijk is dat er geen recht op algemene bijstand bestaat. 

 

 

Hoogte en duur voorschot 

De hoogte van het voorschot bedraagt in ieder geval 90% van de hoogte van de algemene 

bijstand, bedoeld in artikel 19 lid 2 WWB ( de van toepassing zijnde norm + eventuele 

toeslag inclusief VT minus eventuele inkomsten exclusief VT) 

 

De plicht tot het verstrekken van een voorschot vervalt op het moment dat het college een 

aanvraag heeft afgewezen of buiten behandeling heeft gesteld en indien tot reguliere 

uitbetaling van de algemene bijstand is overgegaan. 

 

Criteria 

Uiterlijk binnen vier weken na datum aanvraag dient de beoordeling plaats te vinden of er 

ambtshalve een voorschot verstrekt moet worden. Er moet aan een tweetal criteria zijn 

voldaan: 

- er is sprake van een volledige aanvraag, dan wel met een hersteltermijn om redenen niet 

verwijtbaar aan belanghebbende en; 

- uit de aanvraag blijkt in voldoende mate dat er recht bestaat. 
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Wordt hieraan niet voldaan is er geen recht en is om een voorschot verzocht dan dient  

afwijzend ter worden beschikt. 

 

Wordt voldaan aan de beide criteria dan wordt belanghebbende hierover geïnformeerd over 

de hoogte en de verrekening van het voorschot met de eerste betaling.  

Tevens dient belanghebbende er op gewezen te worden dat het voorschot teruggevorderd 

wordt als achteraf blijkt dat er geen recht op bijstand bestaat. Ziet belanghebbende af van 

het recht op voorschot dan dient hierover te worden gerapporteerd zonder beschikking aan 

de klant. 

 

 

Acute financiële problemen/Broodnood 

Indien bij acute financiële problemen, voor het verstrijken van de genoemde 4 weken, 

verzocht wordt om een voorschot dient dit individueel en in alle redelijkheid te worden    

vastgesteld. Deze verstrekking vindt éénmalig plaats. 

Als nadien alsnog wordt overgegaan tot het verstrekken van een voorschot ter  

hoogte van 90% van de algemene bijstand, dient het reeds verstrekte voorschot hierop in  

mindering te worden gebracht. 

 

Aan belanghebbenden aan wie reeds een periodieke uitkering is toegekend kan geen  

voorschot worden verstrekt. 

 

Uitbetaling voorschotten 

 

Voorschotten worden bij voorkeur op de bank/ girorekening van belanghebbende 

overgemaakt. 

 

Verwijzingen WWB : 

Art. 45  

Art. 52 
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