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WONINGINRICHTING

Algemeen
In  principe  kan  geen  bijstand  worden  verleend  in  de  kosten  van  woninginrichting  en 
stoffering.  Deze  kosten  komen  als  regel  voor  bij  het  overgaan  van  niet  zelfstandige 
huisvesting naar een eigen woning of bij verhuizing. Woninginrichting en stoffering behoren 
tot  de  voorzieningen,  waarvan  de  kosten  geacht  worden  te  kunnen  bestreden  uit  het 
aanwezige inkomen. 
Als  een  niet  zelfstandig  gehuisveste  een  eigen  woning  ambieert  of  bij  een  vrijwillige 
verhuizing, behoort het tot de eigen verantwoordelijkheid om de inrichtingskosten daarvoor 
bijeen te sparen c.q. een beroep te doen op kredietverlenende instellingen zonder hulp van 
overheidswege. 

Noodsituaties
Uitzonderingen op de bovenvermelde regel zijn gevallen, waarin aangetoond kan worden, 
dat het betrekken van een eigen of andere woning een dwingende noodzaak is, geen uitstel 
kan leiden en bovendien reserveringsmogelijkheden hebben ontbroken.

Dit kan voorkomen bij een gehuwde vrouw, die met haar kinderen uit de echtelijke woning is 
gezet.  In  het  algemeen  zullen  alleenstaanden  en  ongehuwde  moeders  niet  onder  de 
uitzonderingen kunnen worden gerekend, tenzij  er zeer gegronde redenen aanwezig zijn, 
zoals een onhoudbare woonsituatie. De afwijzing van bijstand geschiedt op grond van de 
overweging, dat de urgentie voor zelfstandige huisvesting ontbreekt. In de urgente gevallen, 
waarin  wel  bijstand kan worden verleend,  moet  in  aanmerking worden genomen,  dat  de 
aanvragers met de woninginrichting een stuk bezit verwerven, zodat het redelijk is, dat zij 
zelf  althans  een  deel  van  de  kosten  dragen.  Primair  dient  het  spaargeld  te  worden 
aangesproken en dient een beroep te worden gedaan op een kredietverlenende instelling. 

Vermogen
Op grond van artikel 35 lid 1 WWB heeft de alleenstaande of het gezin recht op bijzondere 
bijstand voor zover er niet kan worden beschikt over de middelen om te voorzien in de uit 
bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze 
kosten naar het oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de 
langdurigheidstoeslag, het vermogen en het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de 
bijstandsnorm.
Het college bepaalt het begin en de duur van de periode waarover het vermogen en het 
inkomen in aanmerking wordt genomen. Inhoudende dat het college het vermogenssaldo in 
beginsel volledig als draagkracht in aanmerking neemt.
In  verband  met  het  feit  dat  belanghebbenden  met  de  woninginrichting  een  stuk  bezit 
verwerven, lijkt het reëel dat zij zelf ook een deel van de kosten dragen.
Bij een aanvraag woninginrichting dient op grond van vorenstaande het volledige vermogen 
te  worden  aangewend  om  in  de  kosten  te  voorzien.  Tevens  zal  het  bedrag  aan 
langdurigheidstoeslag,  waarop  de  aanvrager  recht  kan  doen  gelden  in  het  jaar  van  de 
aanvraag om woninginrichting,  hetzij  het bedrag welk  in dat jaar reeds is ontvangen,  als 
draagkracht dienen te worden meegenomen 

Aflossing
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Bij  het verstrekken van leenbijstand wordt  uitgegaan van een maximale aflossing van 36 
maanden x 6% van de van toepassing zijnde norm inclusief vakantiegeld. De volledige lening 
dient terugbetaald te worden.
Wanneer het noodzakelijke bedrag van de lening de maximale aflossing te boven gaat, wordt 
er een hercontrole ingeboekt na drie jaar om te bezien of het resterende bedrag ‘’om niet’’ 
verstrekt kan worden. Hierbij moet worden afgewogen of belanghebbende 36 maanden aan 
zijn afloscapaciteit heeft voldaan, de leenbijstand voor het verstrekte doel gebruikt is en er 
geen sprake is van verwijtbare gedragingen. Wijziging van de bijstandsnorm kan van invloed 
zijn op de hoogte van de maandelijkse aflossing, niet op het terug te betalen bedrag.

Uitzondering op de regel
Bij  jonggehuwden  en  in  geval  van  eerste  woninginrichting  geldt  als  uitzondering  dat  de 
verstrekte  bijstand  in  zijn  geheel  terugbetaald  dient  te  worden,  gelet  op  de  eigen 
verantwoordelijkheid om in dergelijke kosten te voorzien. Bovendien geldt deze regeling niet 
voor  bijstand  in  bijzondere  bestaanskosten  met  een  meerjarige  gebruiksduur.  Tenslotte 
kunnen zich bijzondere individuele omstandigheden voordoen (afstemming van de bijstand 
op  persoon  en  gezin,  ongenoegzaam  verantwoordelijk  besef  enz.)  die  afwijking  hiervan 
rechtvaardigen. 

Rente
Vorengenoemde leenbijstand wordt renteloos verstrekt. 

Eerste woninginrichting
Bij een eerste woninginrichting, dus in geval van een niet-zelfstandige gehuisveste (jonge 
samenwonenden,  jonggehuwden  of  daarmee  vergelijkbare  situaties),  zal  men  genoegen 
moeten nemen met een zogenaamde "bescheiden start", dit houdt in dat we 70% van de 
bedragen zoals gesteld in de globaliseringstabel als leenbijstand verstrekken.

Bepalingen WWB
Artikel 34 WWB
Artikel 35 WWB
Artikel 48 WWB
Artikel 51 WWB

Trefwoorden
Eerste woninginrichting
Draagkracht
Globaliseringstabel
Leenbijstand
Maximale bedragen
Noodsituaties
Rente
Vermogen
Woninginrichting

Handboekoverleg 30-06-2011 2 Ingangsdatum 01-07-2011


