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Afdeling Samenleving Richtlijn 453 Ingangsdatum: 01-01-2013 

 

Beleidsregels Ouderentoeslag 65+  

Paragraaf 1 Algemeen 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. de Ouderentoeslag  65+: uitkering als bedoeld in Artikel 35, derde lid, van de WWB; 

b. de WWB: de Wet werk en bijstand; 

c. verstrekkingsjaar: kalenderjaar waarop de Ouderentoeslag 65+ betrekking heeft; 

d. de peildatum: 1 januari van het verstrekkingsjaar; 

e. de referteperiode: de periode van 4 kalenderjaren voorafgaand aan het 

verstrekkingsjaar; 

f. toetsinkomen: het (gezins)inkomen ten bedrage van het relevante sociaal minimum;  

g. vermogen: de vermogensvaststelling en de vermogensgrenzen als bedoeld in artikel 34 

van de WWB zijn van toepassing. Ook het vermogen in een eigen woning wordt 

meegenomen behoudens de wettelijke vrijlatingsbepaling (artikel 34 WWB). 

 

Paragraaf 2 Afbakening van de doelgroep 

 

Artikel 2. Doelgroep en doelstelling 

1. Voor de Ouderentoeslag 65+ worden naar de situatie op de peildatum de volgende 

doelgroepen onderscheiden: 

a. alleenstaanden van 65 jaar of ouder; 

b. alleenstaande ouders van 65 jaar of ouder met een ten laste komend kind jonger 

dan 18 jaar;  

c. gehuwden waarvan tenminste een partner 65 jaar of ouder is. 

2. De doelstelling van de regeling is bij te dragen aan een inkomensvoorziening voor de 

aangewezen doelgroepen op een vergelijkbare wijze als de wettelijke 

langdurigheidstoeslag voor personen jonger dan 65 jaar.  

 

Artikel 3. Algemene vereisten  

Om in aanmerking te komen voor de Ouderentoeslag 65+ in het verstrekkingsjaar dient de 

aanvrager op de peildatum en de aanvraagdatum: 

a. zijn woonplaats te hebben in de gemeente Krimpen aan den IJssel; 

b. zijn verblijfplaats niet in een AWBZ-inrichting te hebben; 

c. te behoren tot een doelgroep voor de Ouderentoeslag 65+. 

 

Artikel 4. Vereisten gedurende de referteperiode 

1. Om in aanmerking te komen voor de Ouderentoeslag 65+ in het verstrekkingsjaar dient 

de aanvrager: 

a. tijdens de referteperiode niet te beschikken over een hoger toetsinkomen als 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f; 

b. tijdens de referteperiode niet te beschikken over een vermogen als bedoeld in artikel 

1 lid, onder g. 

2. Indien door wijziging in de gezinssituatie ten aanzien van de aanvrager in de loop van 

een kalenderjaar twee of meer minimuminkomensniveaus van toepassing zijn wordt 

naar evenredigheid een individueel minimuminkomensniveau vastgesteld.  
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3. Indien over (een deel van) de referteperiode een inkomenstoets in het kader van een 

gemeentelijke regeling eerder heeft plaatsgevonden en daarbij is vastgesteld dat het 

inkomen niet hoger is dan het voor de Ouderentoeslag 65+ relevante toetsbedrag, hoeft 

het inkomen over (dat deel van) de referteperiode niet opnieuw getoetst te worden. 

 

Paragraaf 4 Hoogte van de Ouderentoeslag 65+ 

 

Artikel 5. Normbedrag per doelgroep   

De bedragen voor de ouderentoeslag bedragen voor 2013: 

    

Alleenstaande: € 300,00  

Alleenstaande ouder: € 400,00  

Gehuwden:  € 450,00  

 

Paragraaf 5 Het geldend maken van het recht 

 

Artikel 6. Aanvraag en beslissing 

1. Burgemeester en wethouders stellen het recht op de Ouderentoeslag 65+ vast op 

schriftelijke aanvraag. Het aanvraagformulier wordt ambtshalve of op aanvraag 

toegestuurd. 

2. De aanvraag wordt door de alleenstaande, de alleenstaande ouder dan wel de 

echtgenoten gezamenlijk gedaan, zulks afhankelijk van de omstandigheden van de 

persoon of het gezin op de peildatum. 

3. Belanghebbenden kunnen een aanvraag om een Ouderentoeslag 65+ slechts indienen 

in het verstrekkingsjaar.  

 

Artikel 7. Uitbetaling 

1. De bijdrage wordt betaalbaar gesteld op de bank- of girorekening, vermeld op het 

aanvraagformulier.  

2. De bijdrage wordt aan de aanvrager met een uitkering ingevolge de WWB betaald op 

dezelfde wijze als deze uitkering. 

3. De toeslag wordt verstrekt per kalenderjaar. De toeslag voor dat jaar kan gedurende het 

hele kalenderjaar worden aangevraagd. Er kan maximaal één verstrekking per 

kalenderjaar worden gedaan. 

 

Artikel 8. Terugvordering 

De bijdrage kan teruggevorderd worden indien deze 

1. tot een te hoog bedrag is verleend, of 

2. ten onrechte is verleend, of 

3. anderszins onverschuldigd is betaald en belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen 

weten. 
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Paragraaf 6 Slotbepalingen 

 

Artikel 9.  Inwerkingtreding 

1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking. 

2. Deze beleidsregels zijn van kracht tot 1 januari 2014. 

 

Artikel 10.  

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling, als 

toepassing daarvan wegens bijzondere omstandigheden onredelijke gevolgen heeft gezien 

de doelstelling van de regeling. 

 

Artikel 11. Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Ouderentoeslag 65+ . 

 

 

Toelichting 

 

Artikel 35, derde lid, van de Wet werk en bijstand, die op 1 januari 2004 in werking is 

getreden, biedt het college de mogelijkheid aan personen van 65 jaar of ouder, behorend tot 

een bepaalde categorie, onder zekere voorwaarden categoraal bijzondere bijstand te 

verlenen. Het college kiest ervoor deze bevoegdheid te gebruiken om ouderen die reeds drie 

jaar of langer van een minimuminkomen moeten rondkomen extra te ondersteunen.  

 

De Beleidsregels Ouderentoeslag 65+ worden per jaar vastgesteld.  

 

Artikel 1 

Het college kiest voor een referteperiode van vier kalenderjaren voorafgaand aan het 

verstrekkingsjaar.  

 

De controle op de inkomensgegevens is eenvoudig opgezet, teneinde ondergebruik tegen te 

gaan. Voorkomen moet worden dat de aanvrager aan een aanvraagformulier bijlagen met 

complexe inkomensgegevens, belastingformulieren e.d. dient toe te voegen. Zou dat het 

geval zijn dan wordt immers veelal van de indiening van een aanvraag afgezien. Controle op 

de inkomensgegevens vindt in principe plaats door uit te gaan van het toetsbedrag per 

categorie (netto inkomen) op de peildatum van het verstrekkingsjaar. Dit betekent dat als 

regel het netto maandinkomen over januari van het verstrekkingsjaar bepalend is. Aan de 

aanvrager wordt via het aanvraagformulier verzocht naar waarheid te verklaren dat het 

aangegeven maandinkomen over de referteperiode gelijk is. De gemeente zal met 

steekproeven controleren of deze verklaring correct is.  

 

Het spreekt vanzelf dat bij grotere inkomensschommelingen of andere signalen extra eisen 

kunnen worden gesteld aan de bewijsplicht van de aanvrager. Bijvoorbeeld indien de 

aanvrager niet langer werkt maar met pensioen is gegaan of beschikt over een vergelijkbaar 

inkomen. Het zo nodig verplichten tot het verstrekken van extra gegevens wordt aan de 

organisatie overgelaten.      

 

Artikel 3 

Voor personen die gezien hun situatie op de peildatum tot de doelgroep behoren, geldt een 

aantal vereisten. Belanghebbenden moeten ingeschreven zijn in de Gemeentelijke 
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Basisadministratie van Krimpen aan den IJssel. Personen die op de peildatum hun domicilie 

hebben in een instelling voor verpleging en verzorging of een andere inrichting in de zin van 

de WWB, worden uitgesloten van de Ouderentoeslag 65+. De Ouderentoeslag 65+ richt zich 

namelijk op personen en gezinnen die een zelfstandige huishouding voeren. 

 

Artikel 4 

Het is niet de bedoeling dat de Ouderentoeslag ten goede komt aan personen met een 

vermogen van een zekere omvang, ook al hebben zij mogelijk een laag inkomen. Als uiterste 

bedrag voor het vermogen wordt het vermogen gehanteerd zoals vermeld in artikel 34 van 

de WWB.  

 

Uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is gebleken dat een groot deel van 

de doelgroep geen vermogen heeft (Bijstand en Vermogen, augustus 2007). Mede hierdoor 

en om deze regeling laagdrempelig te houden dienen de gegevens omtrent het inkomen en 

vermogen niet ingeleverd te worden, maar kan volstaan worden met een verklaring onder de 

betreffende vermogensgrens en inkomensgrens te vallen. Achteraf kunnen de gegevens 

omtrent het inkomen en vermogen steekproefsgewijs opgevraagd worden.  

 

 

Trefwoorden 
Ouderentoeslag 

 


