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Afdeling Samenleving Richtlijn 565 Ingangsdatum: 01-11-2012 

DRAAGKRACHTBEREKENING  

 

Algemeen 

Op grond van artikel 35 WWB heeft men recht op bijzondere bijstand voor zover men niet 

beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden 

voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel van 

het college niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, het vermogen of het inkomen 

voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en artikel 

34, tweede lid WWB, niet van toepassing zijn. 

Dit zou betekenen dat inkomensbestanddelen (artikel 31 lid 2) en vermogensbestanddelen 

(artikel 34 lid 2 WWB) welke bij de vaststelling van het recht op algemene bijstand buiten 

beschouwing worden gelaten, voor de bijzondere bijstand wel in aanmerking genomen 

dienen te worden. 

 

Ten aanzien van de draagkrachtberekening bijzondere bijstand kan het volgende worden 

opgemerkt. De beschikbare draagkracht op basis van vermogen of inkomen is van wezenlijk 

belang voor de vraag, of in bepaalde noodzakelijk te achten kosten bijstand kan worden 

verleend. In het algemeen wordt er van uitgegaan, dat bij een inkomen op bijstandsniveau 

enige draagkracht ontbreekt. Bij een inkomen boven bijstandsniveau wordt volgens een 

draagkrachtberekening een zeker percentage (110% van de voor belanghebbende geldende 

bijstandsnorm) betrokken bij de vaststelling van de eigen bijdrage. Op dit punt heeft de 

gemeente volledige beleidsvrijheid gekregen. 

 

Vermogen 

Ongeacht of het gaat om algemene of bijzondere bijstand, men dient in de kosten van 

levensonderhoud of bijzondere kosten zelf te voorzien in het geval dat de landelijk geldende 

vermogensgrenzen zijn overschreden. In het kader van bijzondere bijstand gelden geen 

afzonderlijke vermogensgrenzen. In de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt ook voor 

bijzondere bijstand toepassing gegeven aan artikel 34 WWB. Vaststelling van het vermogen 

dient alleen plaats te vinden bij aanvang van de bijstand of bij wijziging van de bijstandsnorm 

van gehuwden naar alleenstaande. Indien er regulier bijstand voor levensonderhoud wordt 

verstrekt behoefd er bij de aanvraag voor bijzondere bijstand niet opnieuw een 

vermogensvaststelling plaats te vinden. Wel kan er rekening met het vermogen worden 

gehouden indien het aanvangsvermogen wordt overschreden door toekenning van de 

langdurigheidstoeslag. Steekproefsgewijs kan wel om bankafschriften worden gevraagd.  

 

Inkomen 

Voor de vaststelling van het inkomen wordt in de gemeente Krimpen aan den IJssel  

toepassing gegeven aan artikel 31 lid 2 WWB, zodat zowel voor de algemene bijstand als 

voor de bijzondere bijstand hetzelfde inkomensbegrip wordt gehanteerd.  

Aangezien wordt uitgegaan van het gegeven dat een inkomen op bijstandsniveau geen 

draagkracht oplevert is het vaststellen van een draagkrachtjaar in die gevallen niet zinvol.  

Slechts in die gevallen waar wordt beschikt over een inkomen boven bijstandsniveau wordt 

de draagkracht en een draagkrachtperiode vastgesteld.  

 

Bij de draagkrachtberekening wordt uitgegaan van al het meerdere boven 110% van het 

sociaal minimum, ofwel 110% van de geldende bijstandsnorm, inclusief de gemeentelijke 

toeslagen en kortingen volgens art. 31 WWB (Hier geldt de regeling volgens de WWB 
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inkomensvrijlating en vergoeding voor verrichten vrijwilligerswerk). De 

draagkrachtberekening geldt voor de duur van een jaar. Het tijdstip, waarop de periode 

begint, wordt bepaald op de eerste dag van de maand, waarin de aanvraag is ingediend. 

 

Op de draagkracht worden in het algemeen geen buitengewone uitgaven in mindering 

gebracht. Zijn er extra uitgaven, dan worden deze als regel aangemerkt als bijzondere 

bestaanskosten. Daarmee wordt een verregaande vereenvoudiging van de 

draagkrachtberekening bereikt. 

 

Er wordt met al het meerdere boven 110% van het bijstandsniveau rekening gehouden, 

waardoor er geen recht op (bijzondere )bijstand bestaat. Bij gewijzigde omstandigheden, 

zoals een wijziging in inkomen of gezinssamenstelling, kan worden verzocht om een 

herziening van de draagkracht voor het lopende draagkrachtjaar. Indien herziening leidt tot 

een nihilstelling van de draagkracht kunnen alleen de dan aanwezige bijzonder 

noodzakelijke kosten worden meegewogen in een beoordeling ten aanzien van verstrekking 

van bijstand. Immers voor de wijziging was er wel draagkracht aanwezig. 

Verondersteld kan worden dat bij een langdurig inkomen op bijstandsniveau de draagkracht 

in zijn geheel is opgesoupeerd.  

 

Personen in verzorgingstehuizen 

Personen in een bejaardenverzorgingstehuis betalen sinds 1 januari 1997 een eigen bijdrage 

AWBZ. Het is van belang na te gaan welke AWBZ bijdrage is opgelegd teneinde de 

draagkracht te kunnen bepalen. Daarbij geldt als referentie inkomen voor de 

draagkrachtberekening de bijstandsnorm naar verblijf in een inrichting. 

 

Beslag 

Het kan voorkomen dat er op het inkomen een executoriaal beslag ligt. Hiermee 

vergelijkbaar is de situatie dat er tijdens de behandeling van een aanvraag schuldregeling of 

WSNP loonbeslag wordt gelegd op het inkomen. In deze gevallen kan belanghebbende als 

gevolg van beslag feitelijk niet beschikken over een deel van het inkomen. Hierbij blijft de 

beslagvrije voet gegarandeerd volgens artikel 60, vierde lid, WWB.  

 

Voor het bedrag van het beslag vindt geen compensatie plaats met een inkomensaanvulling, 

gelet op de systematiek van artikel 60 WWB. Met andere woorden: voor het bedrag vanaf de 

beslagvrije voet wordt geen aanvullende bijstand verleend, ook al zou de belanghebbende 

met (vrijwillige) aflossingen van schulden feitelijk beschikken over een nog lager inkomen. In 

een dergelijk geval kan de betrokkene immers een beroep doen op o.a. de WSNP, hiermee 

wordt een minimuminkomen tot 90% van de geldende norm gegarandeerd.  

 

Bij de draagkrachtberekening bijzondere bijstand kan wegens bijzondere individuele 

omstandigheden tijdelijk wél rekening worden gehouden met het beslag. Rekening houdend 

met de feitelijke aflossing van schulden kan, ook bij een netto inkomen boven 

bijstandsniveau, worden vastgesteld dat de draagkracht nihil is. Dit standpunt is gebaseerd 

op de jurisprudentie (LJN AS5115 en AV8374). Hieraan wordt de verplichting verbonden dat 

bij de schuldeiser of de bewindvoerder wordt verzocht het inkomen tot een hoger bedrag vrij 

te laten. Deze verplichting dient evenwel individueel te worden bezien in geval van meerdere 

schuldeisers en het voortraject naar de WSNP. In bovenstaande situaties wordt de 

verplichting alle medewerking te verlenen aan het schuldhulpverleningstraject opgelegd. 
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In het geval van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid wegens het ontstaan van de 

schulden vindt afstemming plaats volgens artikel 18 WWB en wordt met het beslag resp. de 

schulden evenwel geen rekening gehouden.  

 

Bovenstaande geldt eveneens wanneer een schuldsaneringsregeling op grond van de 

WSNP is uitgesproken. De draagkracht kan dan alleen berekend worden over middelen 

waarover belanghebbende daadwerkelijk de beschikking heeft (zie CRvB 01-02-2005, nr. 

02/93 NABW). De CRvB neemt hierbij als uitgangspunt dat dit slechts de middelen betreft 

die op de voet van artikel 295 lid 2 Fw buiten de boedel worden gelaten. Aangezien dit in de 

praktijk neerkomt op 90% van de bijstandsnorm, betekent dit dat er in het algemeen geen 

draagkracht zal kunnen bestaan bij een belanghebbende ten aanzien van wie een 

schuldsaneringsregeling van toepassing is. 

 

 

Berekening eigen bijdrage 

Naam:            

Adres:            

Postcode:                           

Woonplaats: 
Krimpen aan 
den IJssel         

Registratienummer:            

Aanvraagnummer:            

Aanvraagdatum:            

            

Berekening eigen bijdrage in 
bijzondere bestaanskosten.           

            

Draagkracht periode:                  

            

Vermogen           

            

Beschikbaar vermogen           

Buiten beschouwing te laten 
vermogen           

Eigen bijdrage op grond van 
vermogen           

            

Inkomen per maand 
(netto,incl. vakantiegeld)           

            

LOON /WAO /ZW /WW    €              -          

LOON /WAO /ZW /WW    €              -          

A.O.W.     €              -          

Pensioenen    €              -          

           

Alleenstaande ouderkortingen    €              -          

Algemene Heffingskorting    €              -          



 

                                              4                              Handboekoverleg 29-11-2012 

Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting           

?    €              -          

Totaal inkomen    €              -       €            -    

            

Normberekening           

Landelijke bijstandsnorm 
(inclusief VT)    €              -          

Gemeentelijke toeslag 
(inclusief VT)    €              -          

Verhoging bij personen in 
inrichting (art.23,lid 2)    €              -          

Totaal:    €              -          

Korting wegens:           

Delen van bestaanskosten    €              -          

Ontbreken woonlasten    €              -          

Totaal kortingen:    €              -          

          

 Totaal   €    

          

   110%    €            -    

Aftrek: eigen bijdrage AWBZ bij 
personen verblijvend in een 
inrichting         €            -    

Aftrek: ivm onderhoudsplicht 
t.b.v. (ex)-echtgeno(o)t(e) en 
kinderen         €            -    

Draagkrachtruimte          €            -    

           
Eigen bijdrage op grond van 
vermogen       €            -      

Eigen bijdrage op grond van 
inkomen per jaar       €            -      

         €            -      

Reeds verbruikt in verband met 
eerder gemaakte kosten      totaal   €            -      

Eigen bijdrage        €            -      

        nihil    

 

 

Bepalingen WWB 

Art. 18 WWB  

Art. 35 WWB  

Art. 31-34 WWB 
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Trefwoorden 

Beslag  

Draagkrachtberekening 

Draagkracht uit vermogen 

Draagkracht uit inkomsten 

Inkomen 

Personen in verzorgingstehuizen 

Schuldenregeling 

Vermogen 

 

 

 

 


