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Afdeling Samenleving Richtlijn 190 Ingangsdatum: 01-03-2013 
 
GIFTENBELEID RESP.  CHARITATIEVE UITKERINGEN   
 
Algemeen 
De vrijlating van giften resp. charitatieve uitkeringen is geregeld in art. 31 lid 2 sub m WWB. Het 
gaat hier om de vrijlating van middelen voor zover dit, gezien de bestemming en de hoogte van 
de giften, uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is. Door de giften niet in 
aanmerking te nemen wordt voorkomen dat deze wet een ontmoediging vormt voor de 
vrijgevigheid van personen of instellingen. Wat betreft de hoogte van de gift geldt dat het in de 
rede ligt om de gift in aanmerking te nemen voor zover cumulatie daarvan met de bijstand leidt 
tot een bestedingsniveau dat niet verenigbaar is met hetgeen op bijstandsniveau gebruikelijk is.  
De wettelijke bepaling geeft derhalve geen strikte invulling en laat de gemeente de vrijheid tot 
eigen beleid. Het gaat steeds om een individuele afweging.  
 
Dit artikel geeft derhalve geen strikte invulling en laat de gemeente de vrijheid tot eigen 
beleid. Door de giften niet in aanmerking te nemen wordt voorkomen dat deze wet een 
ontmoediging vormt voor de vrijgevigheid van instellingen of personen. Gezien het 
minimumbehoeftekarakter van de bijstand kan de vrijlating niet onbeperkt zijn. Het gaat bij 
giften om de afweging welke gemaakt dient te worden of er sprake is van een middel ten 
behoeve van levensonderhoud. Het zal derhalve altijd om een individuele afweging gaan. 
Giften mogen niet leiden tot een structureel hoger besteedbaar inkomen dan het 
bestaansminimum. 
 
Onder een gift kan worden verstaan een onverplichte betaling door een natuurlijk persoon uit 
vrijgevigheid. Onder een charitatieve uitkering wordt verstaan een onverplichte betaling door 
een rechtspersoon, eveneens uit vrijgevigheid. Bijvoorbeeld afkomstig van kerken of andere 
instellingen. Giften en charitatieve uitkeringen worden voor de toepassing van deze richtlijn op 
een gelijke wijze afgewikkeld en kunnen worden gelijkgesteld aan een schenking.    
 
Incidentele giften resp. charitatieve uitkeringen 
Eenmalige giften zonder specifiek doel kunnen buiten beschouwing worden gelaten voor zover 
een bedrag van € 1.000 per jaar (of de tegenwaarde daarvan bij een gift in natura) niet wordt 
overschreden. Ten aanzien van de eventueel méér ontvangen gelden dient een individuele 
afweging te worden gemaakt. Daarbij dienen deze meerdere gelden als regel benaderd te 
worden als verworven vermogen en zal vrijlating  afhangen van het bij de betreffende cliënt  
reeds eerder buiten beschouwing gelaten vermogen. 
 
Periodieke giften resp. charitatieve uitkeringen 
Periodieke betalingen zonder specifiek doel krijgen het karakter van inkomsten, waardoor er 
sprake is van een besteedbaar inkomen dat structureel hoger ligt dan het bestaansminimum. 
Dit is uit het oogpunt van bijstandsverlening niet aanvaardbaar. Dergelijke betalingen dienen 
dan ook te worden verrekend met de bijstand, zodra de vorengenoemde grens van € 1.000 per 
jaar is bereikt. Bij periodieke giften wordt de onder punt 2 aangegeven vermogensbeoordeling 
niet gevolgd.  
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