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Afdeling Samenleving Richtlijn 410 Ingangsdatum: 01-11-2012 

 

VERMOGEN 

 

Algemeen vermogensvaststelling bij aanvraag 

Van de bijstandsaanvrager en diens eventuele partner bedraagt het vermogen het totaal van 

alle bezittingen bij aanvang van de bijstand, verminderd met de op dat moment aanwezige 

schulden. Het eindbedrag van deze aftreksom dient lager te zijn dan de in de wet genoemde 

vermogensgrenzen. Is het vermogen hoger dan genoemde grenzen dan bestaat er geen 

recht op bijstand. 

 

Voorlopige vermogensvaststelling  

Als er sprake is van vermogen wat nog niet door een boedelscheiding is verdeeld bij de 

aanvraag van en bijstandsuitkering, dan wordt het vermogen voorlopig vastgesteld. Bij deze 

voorlopige vaststelling wordt rekening gehouden met de dan bekende bezittingen minus de 

schulden. Na afwikkeling van de boedelscheiding dient het vermogen dan nog definitief te 

worden vastgesteld. Bij een vermoeden dat belanghebbende na de boedelscheiding de voor 

hem/haar geldende vermogensgrens zal overschrijden, dient de bijstand vanaf datum 

aanvang bijstand tot de grens van het vrij te laten vermogen te worden teruggevorderd (op 

grond van middelen achteraf). 

Indien na terugvordering de vermogensgrens nog steeds wordt overschreden dan wordt de 

uitkering direct beëindigd. 

 

Vermogenstoename tijdens bijstand/erfenis 

Indien gedurende de bijstandsperiode vermogen wordt ontvangen (bv. erfenis) vindt een 

nieuwe vaststelling van het vermogen plaats. Hiervoor wordt het bij aanvang van de bijstand 

in de toekenningbeschikking genoemde vermogen vermeerderd met het tijdens de 

bijstandsperiode ontvangen vermogen. Indien vervolgens het vermogen hoger is dan het vrij 

te laten vermogen dient de uitkering beëindigd te worden ingaande de datum dat beschikt 

kan worden over de ontvangen gelden. Bij een erfenis wordt het vermogen opnieuw 

vastgesteld zodra de gelden zijn ontvangen, echter met dien verstande dat het bedrag wordt 

toegerekend naar de datum van overlijden van de erflater.  

 

Niet als vermogen in aanmerking te nemen middelen 

Binnen de WWB wordt het volgende niet als vermogen in aanmerking genomen: 

 

a. toekomstige kosten, zoals bijvoorbeeld te verwachten toekomstige ziektekosten  en  

     kosten in verband met de vervanging van duurzame gebruiksgoederen; 

b. bezittingen in natura die naar aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn zoals bij 

    voorbeeld een gebruikelijke inboedel; 

c. het bij aanvang van de bijstand aanwezige vermogen voor zover dit minder bedraagt  

    dan de van toepassing zijnde vermogensgrens; 

d. spaargelden opgebouwd tijdens de periode van bijstand; 

e. het vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf, bedoeld in artikel 50 lid 1,  

    voor zover dit minder bedraagt dan € 48.000,00 (bedrag 2012); 

f.  vergoedingen voor immateriële schade als bedoeld in artikel 31, lid 2 onderdelen l   

    en m. 
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Vermogensvaststelling inzake bezit motorvoertuigen 

De wet kent geen afzonderlijke vermogensvrijlating voor een vervoermiddel. De gemeente 

Krimpen aan den IJssel gaat uit van het feit dat de waarde van een auto volledig als 

onderdeel van het vermogen dient te worden gezien. Hetzelfde geldt voor vergelijkbare 

waardes van andere vervoermiddelen. 

Om de waarde te kunnen bepalen van een auto wordt uitgegaan van de ANWB koerslijst. 

 

Vermogensvaststelling inzake reservering begrafeniskosten 

De wet kent ook geen afzonderlijke vermogensvrijlating voor een reservering, bestemd voor 

begrafeniskosten. 

Bij een reservering voor begrafeniskosten zijn meerdere opties mogelijk, er doen zich allerlei 

verzekeringsvormen voor, die een spaarovereenkomst inhouden of een prestatie via een 

eenmalige storting. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel kiest ervoor om bedragen voor een 

begrafenisverzekering met een verstrekking in natura, c.q. een uitbetaling alleen bij 

overlijden, tot een maximaal bedrag van € 5.000,00 buiten beschouwing te laten. (dit geldt 

ook bij geblokkeerde rekeningen met een dergelijke bestemming. 

Belanghebbende kan over desbetreffende gelden namelijk niet redelijkerwijs beschikken, 

zodat dit soort verzekeringen niet tot de middelen kan worden gerekend. Afkoop is hier niet 

mogelijk of kan in redelijkheid niet worden geëist. 

 

Vermogensvaststelling bij uitbetaling heffingskortingen 

Indien bij aanvang van de bijstand blijkt dat een belanghebbende geen heffingskortingen 

ontvangt maar hierop wel recht kan doen gelden, dienen alsnog de heffingskortingen te 

worden aangevraagd bij de Belastingdienst. 

De Belastingdienst zal vervolgens deze heffingskortingen ingedikt gaan uitbetalen. 

Heffingskortingen kunnen alleen worden ingehouden over de maanden dat een WWB-

uitkering is ontvangen. Het bedrag aan heffingskortingen welk ontvangen is in de periode 

voorover geen bijstand is toegekend, dient als vermogen te worden beschouwd. De reden 

hiervan is dat alle middelen die geen inkomsten zijn worden aangemerkt als vermogen. 

 

Intering van vermogen 

Als de aanvrager beschikt over een vermogen dat de toepasselijke vermogensgrens 

overschrijdt wordt de aanvraag om bijstand afgewezen. Immers: de aanvrager beschikt over 

voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. In de 

beschikking wordt aan de afwijzing de mededeling toegevoegd dat pas bijstand wordt 

verleend nadat het vermogen boven de vermogensgrens (oververmogen) op een 

verantwoorde wijze is aangewend voor noodzakelijke kosten van het bestaan, waarbij binnen 

redelijke grenzen kan worden uitgegaan van het bestaande levenspatroon. 

In de wet zelf is niet aangegeven welk interingstempo aanvaardbaar moet worden geacht. 

Evenmin is aangegeven welke uitgaven als passend moeten worden gezien. In de 

jurisprudentie worden echter wel aanknopingspunten duidelijk. Hieraan is de volgende 

gedragslijn ontleend. 

In de afwijzende beschikking wordt geen concrete interingsperiode voor het oververmogen 

vermeld. Wordt wederom een aanvraag ingediend, dan dient allereerst het vermogenssaldo 

concreet te worden bepaald aan de hand van de feitelijke omstandigheden. Tevens wordt 

globaal getoetst in hoeverre het interingstempo verantwoord is. Hierbij wordt in het algemeen 
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uitgegaan van een bestedingsritme van anderhalf maal de relevante bijstandsnorm, 

beoordeeld vanaf de datum van de voorgaande aanvraag. 

Blijkt dat het oververmogen nog gedeeltelijk aanwezig is dan wordt de aanvraag wederom 

afgewezen. Indien het oververmogen op een verantwoorde wijze feitelijk is besteed dan 

wordt bijstand verleend vanaf de datum van de nieuwe aanvraag. Wordt aan de hand van de 

individuele omstandigheden echter duidelijk dat de besteding van het oververmogen 

onverantwoord heeft plaats gevonden, dan wordt aan de bijstandsverlening tevens een 

maatregel verbonden. Afhankelijk van uitgavenpatroon, omstandigheden van persoon en 

gezin e.d. kan de maatregel een tijdelijke verlaging of uitsluiting van bijstand inhouden 

 

Afkoopsom alimentatie 

Overeenkomstig jurisprudentie van de Kroon wordt een afkoop van alimentatieverplichtingen 

in de vorm van een door partijen vastgestelde afkoopsom, onder aftrek van verschuldigde 

inkomstenbelasting en premieheffing, beschouwd als een vermogen, waarvan de 

bestemming overeenstemt met die van een periodieke bijstandsuitkering. Bedoeld vermogen 

dient derhalve in zijn geheel te worden aangesproken ter voorziening in de algemene 

noodzakelijke kosten van het bestaan.  

 

Bepaling WWB 

Art. 31 en 34. 

 

 


