
401 HERZIENING VAN BIJSTAND  

  

1) ALGEMEEN  

Herziening is het met terugwerkende kracht, dan wel achteraf opnieuw vaststellen van en 
beslissen over het recht op uitkering over een periode in het verleden. Dit kan ook volledige 
intrekking inhouden. Voor de Ioaw en Ioaz geldt voor opschorting en herziening hetzelfde als 
voor de WWB is gesteld. Vervolgens zal, als regel in hetzelfde besluit, een besluit tot 
terugvordering worden genomen.  

  

2) HERZIENINGSBESLUIT  

Een herzieningsbesluit wordt in principe genomen:  

bij het achteraf opleggen van een maatregel in het verleden (omdat de GSD de 
maatregel in principe altijd oplegt in de toekomst, is dit slechts van toepassing bij 
situaties waarin de uitkering al beëindigd is);  

bij het, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de belanghebbende, 
achteraf constateren dat het besluit tot toekenning of de voortzetting van de 
bijstand bij juiste of volledige informatie anders had moeten luiden dan is 
vastgelegd;  

als anderszins, dus zonder dat dit het gevolg is van (verwijtbaar) handelen van de 
belanghebbende, een onjuist besluit is genomen, dat gewijzigd moet worden.  

Een herzieningsbesluit is niet nodig:

 

als de belanghebbende, zodra dat mogelijk is, inkomsten heeft opgegeven over de 
laatste drie maanden die verrekend kunnen worden (art. 58, derde lid, WWB);  

als een voorschot wordt teruggevorderd (art. 58, eerste lid, onder d. WWB);  

 als het besluit tot bijstandsverlening op zich juist was en blijft, maar ‘anderszins’ 
tengevolge van een fout een onjuist bedrag aan de belanghebbende betaald is 
(art. 58, eerste lid, sub e. WWB);  

als de belanghebbende na verloop van tijd alsnog de beschikking krijgt over 
middelen met betrekking tot een periode waarover bijstand is verleend, zoals 
recht op een andere uitkering of de uitbetaling van een bestaand recht op een 
erfenis of het te gelde maken van een vermogensbestanddeel;  

 als naderhand vergoeding wordt verkregen van kosten, waarvoor met het oog op die 
bestemming bijstand is verleend (art. 58, eerste lid, sub f. WWB);  

als wordt teruggevorderd wegens lening of borgtocht (art. 58, eerste lid sub b. en c. 
WWB).  

3) DRINGENDE REDENEN
 

Om dringende redenen, waaronder begrepen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
kan worden afgezien van herziening of intrekking. Indien daartoe wordt besloten, moet wel 
gemotiveerd worden medegedeeld waarom van herziening wordt afgezien. Wel moet dan de 
bijstand voor de toekomst opnieuw en juist worden vastgesteld.  

  

Bepalingen WWB  

Art. 54 WWB

 

Art. 58 WWB  

 

 

TREFWOORDEN  

Dringende redenen

 

Herzieningsbesluit 

Herziening van bijstand  
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