
810 SAMENLOOP EN OVERGANG ROA NAAR WWB  

  

ALGEMEEN  

Deze richtlijn is van toepassing op personen die nog vallen onder de "oude" ROA regeling. 
Vanaf 1 april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet in werking getreden waardoor er diverse 
zaken zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld met betrekking tot de statussen, de vluchteling heeft op 
grond hiervan direct aanspraak op algemene bijstand en o.a. ook met betrekking tot de 
huisvesting, want de vluchteling zal zelf een woning gaan huren van de woningstichting in 
plaats van dat hij een woning toegewezen krijgt van de Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen 
aan den IJssel. 

  

1) ROA   

  

1.1 Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel   

De huisvestiging van de ROA-gerechtigde wordt in Krimpen aan den IJssel verzorgd door de 
Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel. De Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen 
aan den IJssel stelt voor ROA-gerechtigde een woning beschikbaar. Voor deze woonkosten 
hoeft de ROA-gerechtigde geen vergoeding te betalen. De gemeente ontvangt vanuit de ROA 
een aparte vergoeding voor de huisvesting. De vergoeding wordt doorbetaald aan de Stichting 
Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel.  

  

1.2 Hoogte van de ROA-vergoeding  

De ROA kent een zakgeldregeling gecombineerd met een huisvestingsregeling. De ROA 
vergoeding (sinds 1/7/92 niet geïndexeerd) wordt vastgesteld conform de tabel Regeling 
Opvang Asielzoekers.  

  

2) ROA EN BIJZONDERE BIJSTAND  

  

Een ROA-gerechtigde heeft geen recht op bijzondere bijstand. Via de Stichting 
Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel ontvangt de ROA-gerechtigde een persoonlijke 
toelage voor extra kosten. Deze vergoeding bedraagt voor personen van 16 jaar en ouder € 
60,00 per maand. Personen tot 16 jaar ontvangen € 30,00 per maand. 

Voor de overige extra kosten kan een beroep gedaan worden op de ROA-gelden via de 
Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel. De Stichting heeft een lijst opgesteld van 
de meest gebruikelijke kosten. Deze lijst is echter niet limitatief. Op individuele 
omstandigheden kunnen kosten die niet op de lijst vermeld staan vergoed worden. 
Voorbeelden zijn:  

De maandelijkse toelage voor volwassenen en kinderen (€ 60,00 en € 30,00) 

 

Ouderbijdrage lagere school  

Overblijfkosten en kinderopvang (alleen bij cursus Nederlands)  

Schoolreisje middelbare school max. € 25,00 per jaar.  

Advocaat kosten binnen de normale procedure (incl. griffekosten, reiskosten i.v.m. 
procedure etc.)  

Brillen tot maximaal € 50,00 (per 2 jaar)  

 3) WWB EN ROA

 

  
Een ROA gerechtigde kan gebruik maken van een woning die ter beschikking wordt gesteld 
door de Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel. De ROA gerechtigde kan ook bij 
iemand intrekken. In de meeste gevallen zal het hier een (huwelijks) partner betreffen. Indien 
de hoofdbewoner een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft de bijstandsuitkering in verband met 
de inwoning niet te worden aangepast. Gezien de hoogte van de ROA vergoeding wordt 
aangenomen dat de kosten van levensonderhoud niet kunnen worden gedeeld. Indien er 
echter sprake is van een gezamenlijke huishouding ex art. 3 WWB, zal het totaal van de te 
verstrekken uitkering (WWB plus ROA) wel worden gemaximaliseerd aan de gehuwden WWB-
norm. Zie hiervoor de voorbeelden in § 3.1 en § 3.2.  
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3.1 Alleenstaande WWB gerechtigde met inwonende ROA’ er (geen art.3 WWB)  

Indien de hoofdbewoner voor de inwoning de maximale voor hem geldende gemeentelijke 
toeslag ontving, zal er door de inwoning niets wijzigen.  

  

3.2 Samenwonende/gehuwden waarvan één bijstandsgerechtigd is en de ander 
ROA.   
Indien bij twee samenwonende/gehuwden de één aanspraak maakt op een WWB uitkering en 
de ander een ROA vergoeding ontvangt wordt de totale uitkering gemaximaliseerd aan de 
gehuwden WWB-norm. In onderstaand schema is weergegeven welke inkomsten gezien 
dienen te worden als middelen (art 31 WWB):  

  

Schematische weergave van de middelen en vrij te laten middelen :  

 

 

WWB en ROA zonder kinderen  

De bijstandsgerechtigde partner ontvangt een norm alleenstaande met een toeslag. Door de 
inwoning van de partner met een ROA vergoeding verandert er voor de bijstandsgerechtigde 
partner niets. De som van een WWB norm voor een alleenstaande met gemeentelijke toeslag 
plus de ROA vergoeding is lager dan de bijstandsnorm die geldt voor 
gehuwden/samenwonenden. 

  

WWB en ROA met kinderen  

Indien de kinderen een status hebben, ontvangt de bijstandsgerechtigde partner een 
alleenstaande oudernorm. Hebben de kinderen geen status dan ontvangt de 
bijstandsgerechtigde partner een norm die is gebaseerd op een alleenstaande. In dit soort 
gevallen dient de te verstrekken uitkering (WWB plus ROA) gemaximaliseerd te worden aan de 
gehuwden WWB-norm.  

De aanvullende zakgeld vergoeding voor minderjarige kinderen dient te worden vrijgelaten. De 
aanvulling kan beschouwd worden als vervanging voor de kinderbijslag. Voor de ROA 
gerechtigde is de hoogte van deze vergoeding afhankelijk van de leeftijd van het kind.  

De extra toelage van de Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel van € 60,00 
(vanaf 16 jaar) en € 30,00 (tot 16 jaar) kan worden vrijgelaten aangezien deze aanvulling is 
bedoeld voor de bijzondere kosten van bestaan. De ROA gerechtigde kan immers geen beroep 
doen op de bijzondere bijstand.  

 

 

4) OVERGANG VAN ROA NAAR DE WWB  

  
In theorie eindigt het recht op ROA drie maanden na de datum waarop de asielzoeker 
schriftelijk kennis is gegeven van de beschikking tot toelating. Bij de ROA wordt geen 
kalendermaand bepaling toegepast.  

In de praktijk hanteert de COA echter bij het beëindigen van de ROA het volgende beleid:  

De dag waarop de Vreemdelingenpolitie de beschikking persoonlijk aan de 
statushouder overhandigd wordt beschouwd als de dag waarop de asielzoeker in 
kennis is gesteld van de beschikking tot toelating. De asielzoeker kan dan nog 
maximaal 3 manden na de feitelijke uitreiking aanspraak maken op een ROA-

Middelen : Vrij te laten middelen :  

WWB uitkering 

ROA basisvergoeding  

Inkomsten (art. 32 WWB)  

ROA toeslag voor kinderen van 0 tot 
18 jaar 

Rijksvergoeding personen tot 18 jaar  

Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen 
aan den IJssel vergoeding  
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uitkering.  

Indien de beschikking door de Vreemdelingenpolitie via de advocaat aan de 
statushouder wordt uitgereikt, wordt de beschikkingsdatum gehanteerd.  

 

 

4.1 Overgang ROA naar WWB bij eigen woonruimte  

Indien de statushouder na het verkrijgen van de status maar voor de maximale ROA termijn 
een zelfstandige woning krijgt toegewezen dient de ROA met ingang van de datum waarop de 
woning wordt opgeleverd beëindigd te worden. Aansluitend kan er een WWB-uitkering worden 
toegekend.  

  

4.2 Overgang ROA naar WWB bij een woning van Stichting Vluchtelingenwerk 
Krimpen aan den IJssel  

Indien de statushouder binnen de maximale ROA termijn van 3 of 4 maanden nog geen eigen 
woonruimte toegewezen heeft gekregen wordt de ROA beëindigd na het bereiken van de 
maximale termijn. Aansluitend wordt er een WWB uitkering toegekend.  

  

5) WWB EN EEN WONING VAN DE STICHTING VLUCHTELINGENWERK 
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL  

Na toekenning van de verblijfstatus vervalt het recht op ROA en kan de statushouder een 
beroep doen op de WWB. Formeel kan de WWB gerechtigde geen gebruik meer maken van 
een woning van de Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel. In de praktijk is er 
echter niet direct na de toekenning van de WWB een nieuwe reguliere woning beschikbaar. Ter 
overbrugging van deze periode kan de WWB gerechtigde in de woning van de Stichting 
Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel blijven wonen. Hiervoor dient wel een vergoeding 
aan de Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel betaald te worden.  

Op basis van NIBUD-gegevens is er voor zelfstandig wonende een forfaitair bedrag 
vastgesteld voor de bovengenoemde kosten.  

  

Forfaitair bedrag voor de vaste lasten van een woning van de Stichting Vluchtelingenwerk 
Krimpen aan den IJssel :  

Alleenstaande                                    € 270,00

 

Alleenstaande ouders                        € 305,00 

Samenwonenden/gehuwden             € 340,00 

 

 

Wanneer er sprake is van een gedeelde woonruimte komt de bijstandgerechtigde in 
aanmerking voor een korting op zijn WWB van 10%. Indien een dergelijke verlaging van 
toepassing is kan het forfaitaire bedrag verlaagd worden met € 90,00. 

De forfaitaire bedragen worden in mindering gebracht op de uitkering van de WWB gerechtigde 
en rechtstreeks overgemaakt naar de Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel.  

Een aanvulling via de huurtoeslag of woonkostentoeslag is niet mogelijk omdat de vaststelling 
van het forfaitaire bedrag is gebaseerd op ondergrens van de huurtoeslag zoals deze wordt 
uitgevoerd door de Belastingdienst.  

  

Bepalingen WWB  

Art. 3 WWB

 

Art. 31 WWB  

Art. 32 WWB  

 

 

Trefwoorden  

ROA
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Bijzondere bijstand  

Stichting Vluchtelingenwerk Krimpen aan den IJssel  

ROA-vergoeding 
Overgang ROA naar WWB  
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