
Handboekoverleg 27-05-2010 1 Ingangsdatum 01-06-2010 

 

Afdeling Samenleving Richtlijn 515 

 

LEENBIJSTAND 

 

Algemeen 

Leenbijstand valt onder de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand voor de kosten van 
noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen kan worden verleend in de vorm van een 

geldlening, dan wel in de vorm van een bedrag om niet. Door burgemeester en wethouders 

worden de afossingsbedragen en duur van de afossingen bepaald. Zie ook richtlijn nr. 545 

“Woninginrichting”. 

  

Onderhavige richtlijn heeft onder meer geen betrekking op leenbijstand die verstrekt kan 

worden ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, leenbijstand aan een 

zelfstandige, ter betaling van een waarborgsom, in de vorm van voorschotten en ter afossing 

van een (gedeeltelijke) schuldenlast.  

 
Afossing 
Bij het verstrekken van leenbijstand wordt uitgegaan van een maximale afossing van 36 
maanden x 6% van de van toepassing zijnde norm inclusief vakantiegeld. De volledige lening 
dient terugbetaald te worden. 
Wanneer het noodzakelijke bedrag van de lening de maximale afossing te boven gaat, wordt 

er een hercontrole ingeboekt na drie jaar om te bezien of het resterende bedrag ‘’om niet’’ 

verstrekt kan worden. Hierbij moet worden afgewogen of belanghebbende 36 maanden aan 

zijn afoscapaciteit heeft voldaan, de leenbijstand voor het verstrekte doel gebruikt is en er 

geen sprake is van verwijtbare gedragingen. Wijziging van de bijstandsnorm kan van invloed 

zijn op de hoogte van de maandelijkse afossing, niet op het terug te betalen bedrag. 

 
Verstrekking om niet 

Gelet op eerdergenoemde bedraagt de maximale afossing 36 maanden X 6% van de van 

toepassing zijnde norm. Wanneer het noodzakelijke bedrag de maximale afossing te boven 

gaat, wordt het resterende bedrag niet als lening verstrekt, maar om niet. 
 

Uitzondering op de regel 

Bij jonggehuwden en in geval van eerste woninginrichting geldt als uitzondering dat de 

verstrekte bijstand in zijn geheel terugbetaald dient te worden, gelet op de eigen 

verantwoordelijkheid om in dergelijke kosten te voorzien. Bovendien geldt deze regeling niet 

voor bijstand in bijzondere bestaanskosten met een meerjarige gebruiksduur. Tenslotte 

kunnen zich bijzondere individuele omstandigheden voordoen (afstemming van de bijstand 

op persoon en gezin, ongenoegzaam verantwoordelijk besef enz.) die afwijking hiervan 

rechtvaardigen.  
 

Rente 

Vorengenoemde leenbijstand wordt renteloos verstrekt.  
 

Bepalingen WWB 

Artikel 48 WWB 

Artikel 51 WWB  
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Trefwoorden 

Herziening van bijstand 

Leenbestand 

Rente 

Verstrekking om niet 
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