
Richtlijn eenmalige uitkering sociale minima 2008 
 

Inwoners in onze gemeente met een laag gezinsinkomen en een gering vermogen kunnen 
eind 2008 van de gemeente een fnanciële vergoeding ontvangen.  
De vergoeding bedraagt € 50,- per huishouden. 
 
De grondslag voor deze vergoeding is te vinden in: 

o Artikel 35 Wet werk en bijstand 

o Amendement Tang/Spekman (TK 31 474 XV, nr. 10) 

o Brief van de staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid aan de Tweede 
Kamer d.d. 9 oktober 2008, kenmerk W&B/B&K/08/27273 

 
Doelgroep 
Belanghebbenden met een inkomen van maximaal 120% van de voor hen toepasselijke 
bijstandsnorm en zonder in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de 
Wet werk en bijstand. De hier bedoelde bijstandsnorm is de norm bedoeld in artikel 5 
onderdeel c van de Wet werk en bijstand.  
Verder moet u over zelfstandig huisvesting beschikken in Krimpen aan den IJssel 
 
Uitzondering op de doelgroep 

o een uitkering ontvangen respectievelijk een bijdrage betalen volgens de AWBZ 

o een uitkering ontvangen volgens de WSF 

o verblijven in een Penitentiaire Inrichting 
 
 
Inkomens- vermogensgrenzen  
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet het gezinsinkomen lager zijn dan 
120% van het sociaal minimum.  
 

Inkomensgrenzen 
De netto gezinsinkomensgrenzen (excl. vakantiegeld) zijn:  
 
Personen 21 tot 65 jaar   Inkomensgrens  
- Gehuwden:     € 1.457,75 
- Alleenstaande ouder:     € 1.311,99  
- Alleenstaande:      € 1.020,42 
 
Personen van 65 jaar en ouder   Inkomensgrens  
- Gehuwden:       € 1.531,42 
- Alleenstaande ouder:    € 1.376,65  
- Alleenstaande:      € 1.116,19 

 
Vermogensgrenzen 
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, mag u niet te veel vermogen hebben. 
Onder vermogen valt spaargeld, maar ook bezittingen als een auto, boot,  caravan en 
een eigen huis.  De waarde van het spaargeld en die bezittingen samen mag voor gezinnen 
en alleenstaande ouders in 2008 niet meer zijn dan € 10.650,- en voor alleenstaanden niet 
meer dan € 5.325,-. 
 
 



Hoogte uitkering 
De hoogte van de eenmalige onbelaste uitkering bedraagt € 50,-. Dit bedrag wordt niet 
aangemerkt als inkomen. Daarmee valt het niet onder de middelen bedoeld in artikel 31 van 
de WWB. 
 
Peildatum 
Als peildatum voor de beoordeling van het recht op de eenmalige uitkering geldt 1 oktober 
2008. 
 
Aanvraag 
De eenmalige uitkering wordt ambtshalve verstrekt aan die belanghebbenden waarvan bij de 
gemeente bekend is dat zij een inkomen hebben onder de 120% van de bijstandsnorm en 
geen in aanmerking te nemen vermogen.  
De overige belanghebbenden vragen de eenmalige uitkering aan via een aanvraagformulier. 
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 februari 2009 
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