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200 JONGEREN 

1) ALGEMEEN  
Het recht op bijstand van personen tot 21 jaar is beperkter dan voor personen van 21 jaar en ouder. Daarbij 
moet een onderscheid gemaakt worden tussen personen van 18 tot 21 jaar, de jongmeerderjarigen, en 
personen tot 18 jaar, de minderjarigen. Personen die behoren tot de eerste categorie kunnen aanspraak 
maken op algemene bijstand. Bijzondere bijstand is slechts mogelijk voor zover geen beroep kan worden 
gedaan op de onderhoudsplicht van de ouders. Personen die behoren tot de tweede categorie zijn in beginsel 
uitgesloten van zowel algemene als bijzondere bijstand. In deze richtlijn wordt per categorie aangegeven 
onder welke voorwaarden bijstand kan worden verleend. De bijzondere uitkering dient te worden verhaald 
op de onderhoudsplichtigen. Daarbij geldt steeds dat rekening gehouden dient te worden met eventuele 
uitsluitingsgronden.  

 
2) BIJSTAND AAN JONGMEERDERJARINGEN (18, 19 en 20 JAAR)  
Personen van 18 tot 21 jaar kunnen aanspraak maken op algemene bijstand. In artikel 12 WWB is bepaald 
dat aan 18, 19 en 20 jarigen slechts bijzondere bijstand kan worden verleend, voor zover zijn noodzakelijke 
kosten van het bestaan uitgaan boven de bijstandsnorm en hij geen beroep kan doen op zijn ouders omdat 
de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn of redelijkerwijs het onderhoudsrecht ten opzichte 
van de ouders niet te gelde kan worden gemaakt.  

Alvorens tot bijzondere bijstandsverlening over te gaan zal moeten w orden onderzocht in hoeverre zich in 
de individuele situatie omstandigheden voordoen die dienen te leiden tot extra noodzakelijke kosten.  
Aan thuiswonenden wordt in principe geen aanvullende bijstand verleend. Bijstand aan uitwonenden wordt 
beoordeeld aan de hand van de individuele omstandigheden, zij het dat de noodzaak in principe wordt 
aangenomen indien de jongeren reeds langer dan zes maanden zelfstandig wonen (anders dan inwonend bij 
derden), of indien de jongere in het kader van de Wet op de Jeugdhulpverlening uit huis was geplaatst; of in 
geval van overlijden van beide ouders of als beide ouders in het buitenland woonachtig zijn.  

3) HOOGTE BIJZONDERE UITKERING  
Wanneer voldaan is aan de beschreven voorwaarden kan de navolgende bijzondere uitkering worden 
verleend. 

Alleenstaanden 18- tot 21-jarigen verblijvende in een inrichting 
Bijzondere bijstandsverlening afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Bijstand wordt afgestemd op de 
omstandigheden rekening houdend met de onderhoudsbijdrage en de bestaanskosten. 

Alleenstaande ouders van 18 tot en met 20 jaar 
Om de bijzondere uitkering te bepalen wordt uitgegaan van de situatie van een 21-jarige alleenstaande 
ouder. Van de vastgestelde uitkering wordt vervolgens de betreffende landelijke norm behorende bij de 
leeftijdscategorie 18 t/m 21 afgetrokken. Kortom een aanvulling vindt plaats op de landelijke norm tot het 
bedrag dat betrokkene zou ontvangen als hij/zij 21 jaar zou zijn. 

Alleenstaanden van 18 tot en met 20 jaar 
De norm van deze bijzondere uitkering is afgeleid van de kinderbijslagbedragen die voor deze 
leeftijdscategorie gelden en is landelijk genormeerd. 

Alleenstaande ouders tot 18 jaar 
Om de uitkering te bepalen wordt uitgegaan van de situatie van een 21-jarige alleenstaande ouder. De 
uitkering wordt geheel als algemene bijstand verstrekt. 

 
3) BIJSTAND AAN MINDERJARINGEN  
Personen jonger dan 18 jaar kunnen in principe geen zelfstandige aanspraak op bijstand maken, aangezien 
de ouders in aanmerking komen voor gezinsbijstand. Bovendien staat de onderhoudsplicht van de ouders 
bijstandsverlening in de weg. Om die reden kent artikel 13 e WWB een uitsluiting van personen jonger dan 
18 jaar. 
In bepaalde omstandigheden zijn incidentele uitzonderingen toegestaan. In de praktijk kan het voorkomen, 
dat beide ouders niet in staat zijn het kind te verzorgen, aangezien: 
Zij in detentie verblijven (art. 16 WWB) 
Zij zelf minderjarig zijn  
Zij in het buitenland verblijven of wanneer hun verblijfplaats niet bekend is  
Zij zijn overleden.  
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Ook kan het voorkomen dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de ouders redelijkerwijs niet in 
staat zijn hun kind een goede verzorging te bieden of dat van het kind redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden bij de ouders te verblijven (crisissituaties).  
In dergelijke gevallen moet aan de hand van de bijzondere individuele omstandigheden worden nagegaan of 
zeer dringende redenen aanwezig zijn die het noodzakelijk maken om de belanghebbende als zelfstandig 
subject van bijstand aan te merken, die zelfstandig voor bijstand in aanmerking komt. Indien de Wet op de 
jeugdhulpverlening niet van toepassing is en er evenmin sprake is van een justitiële plaatsing als pleegkind 
bij een pleeggezin, wordt aan het kind bijstand verleend. De bijstandsuitkering wordt als algemene bijstand 
verstrekt op grond van art. 18 lid 1 WWB.  

 
4) BIJSTAND VOOR KINDEREN VAN THUISWONENDE MINDERJARIGE OUDERS 
Een bijzondere situatie doet zich voor ingeval van een thuiswonende minderjarige alleenstaande ouder 
waarin met toepassing van artikel 18 lid 1 en 4 WWB kan worden afgeweken van de gezinsbijstand. 
Ten behoeve van het kind van een thuiswonende minderjarige alleenstaande ouder kan een bedrag verstrekt 
worden gelijk aan het verschil tussen de norm voor een alleenstaande ouder en de norm van een 
alleenstaande (20% van het netto minimumloon).  
De thuiswonende minderjarige alleenstaande ouder kan zelf een beroep doen op de ouders op grond van de 
onderhoudsplicht.  
De grootouders, bij wie de minderjarige alleenstaande ouder veelal inwonend is, zijn op grond van het 
Burgerlijk Wetboek niet onderhoudsplichtig ten opzichte van hun kleinkind. 
Omdat het kind van de minderjarige ouder met toepassing van artikel 16 lid 1 tot een zelfstandig subject van 
bijstand wordt gemaakt komt formeel het recht op bijstand ook dit kind toe. Het ligt echter voor de hand dat 
bijstand feitelijk te betalen aan de minderjarige alleenstaande ouder in plaats van aan het pasgeboren kind.  
Relatie met de algemene kinderbijslagwet 
Ingeval ten behoeve van betreffend kind kinderbijslag wordt verstrekt aan een ander dan de minderjarige 
alleenstaande ouder, bijvoorbeeld aan de voogd, dan moet er van worden uitgegaan dat deze vorm van 
bijstandsverlening niet op zijn plaats is, omdat het kind dan niet geacht wordt ten laste van de minderjarige 
alleenstaande ouder te komen c.q. niet tot diens huishouden te behoren. 
De kinderbijslag aan de minderjarige alleenstaande ouder mag in overeenstemming met artikel 31 lid 2 
onderdeel b WWB niet gekort worden op de bijstand ten behoeve van het kind van de minderjarige 
alleenstaande ouder. 

 
5) WEGGELOPEN MINDERJARIGEN 
Met toepassing van artikel 18 lid 1 en lid 4 WWB kan aan van huis weggelopen minderjarigen bijstand 
worden verleend. Dit is in afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 1 onder e; waarbij uitgesloten van 
bijstand degene jonger dan 18 jaar. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt in uitzonderlijke situaties 
en bij bijzondere omstandigheden, waarbij na een crisissituatie terugkeer naar het ouderlijk huis niet 
verantwoord is. Door de bestaande onderhoudsplicht tussen ouders en minderjarige kinderen, dient de 
mogelijkheid tot verhaal onderzocht en indien mogelijk toegepast te worden. 

Mogelijk kan Bureau jeugdzorg de voorliggende voorziening zijn. Jeugdzorg geeft een indicatie af op grond 
waarvan zorg geboden dient te worden door een zorgaanbieder Jeugdzorg draagt ook zorg voor de inning 
van de eigenbijdrage via het LBIO bij de ouders van de minderjarige. Deze bijdrage komt ten gunste van 
bureau jeugdzorg en kan ertoe leiden dat eerder verstrekte bijstand niet kan wor den teruggevorderd 
wegens ontbreken draagkracht. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van het kind 
en het aantal uren verblijf per dag. 

Er kan geen bijstand worden verstrekt in deze kosten; kinderbijslag is een toereikende en passende 
voorliggende voorziening. 

6) EIGEN INKOMSTEN  
Als belanghebbende inkomsten heeft worden deze in eerste instantie verrekend met de algemene bijstand en 
vervolgens het meerdere met de bijzondere bijstand. Het inkomen wordt volledig verrekend.  

BEPALINGEN WWB 
Art.  13, 12,  16, 20 WWB 

TREFWOORDEN 
Jongerennormen 
Jongmeerderjaringen (bijstand aan) 
Minderjaringen (bijstand aan) 
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