
580 VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN  

  

1) ALGEMEEN   

Onder voorliggende voorziening wordt verstaan elke voorziening buiten de WWB waarop de 
persoon of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van 
middelen of ter bekostiging van specifeke uitgaven.  

Bijzondere bijstand wordt alleen verstrekt in kosten die door een voorliggende voorziening niet 
of slechts gedeeltelijk worden gedekt. Bijvoorbeeld een tandheelkundige behandeling, die 
gedeeltelijk door de ziektekostenverzekeraar wordt vergoed. De resterende, voor eigen 
rekening blijvende, kosten komen voor bijzondere bijstandsverlening in aanmerking voor zover 
het uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten zijn. Daarnaast wordt er beoordeeld 
of er draagkracht aanwezig is zodat de kosten (deels) voor eigen rekening dienen te blijven.  

  

Geen recht op bijstand bestaat voor zover een beroep kan worden gedaan op een 
voorliggende voorziening die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende 
toereikend en passend te zijn. Of een bepaalde voorziening kan worden aangemerkt als 
toereikend en passend is niet alleen afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden in 
het individuele geval, maar wordt, in het kader van aard en doel van de betreffende 
voorziening, mede bepaald door hetgeen naar maatschappelijk inzicht aanvaardbaar wordt 
geacht.  

  

Het recht op bijstand strekt zich tevens niet uit tot kosten die uitdrukkelijk buiten de 
werkingssfeer van een voorliggende voorziening zijn gelaten. Als uitgangspunt geldt dat de 
WWB geen functie heeft wanneer binnen de voorliggende regeling een bewuste beslissing is 
genomen over de noodzakelijkheid van een voorziening in het algemeen of een specifeke 
situatie. 

  

Indien bij een beroep op een voorliggende voorziening in het betrokken geval voor bepaalde 
kosten in het geheel geen vergoeding wordt toegekend, omdat de voorziening in een concreet 
geval door een instantie niet noodzakelijk wordt geacht, wordt daarvoor eveneens geen 
bijstand verleend. Wordt daarentegen de voorziening in het individuele geval door een 
betreffende instantie wel noodzakelijk geacht, maar worden de kosten - bijvoorbeeld om 
budgettaire redenen - niet volledig vergoed, dan hebben burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid aanvullende bijstand te verlenen voor zover die kosten door de voorliggende 
voorziening voor belanghebbende noodzakelijk worden geacht.  

  

Op grond van dringende redenen kunnen burgemeester en wethouders van bovenstaande 
afwijken. De situatie zou zich voor kunnen doen dat weliswaar een beroep op een voorliggende 
voorziening kan worden gedaan, doch dat de effectuering daarvan nog enige tijd vergt. 
Gedurende deze periode kan bijstand worden verleend indien de belanghebbende anders 
tijdelijk in omstandigheden zou verkeren dat hij niet over middelen beschikt om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Vanzelfsprekend is er dan aanleiding aan de 
bijstand de verplichting te verbinden dat betrokkene, zodra dit mogelijk is, daadwerkelijk een 
beroep op de betreffende voorliggende voorziening voorzien zal doen.  

  

Geen bijstand wordt verleend voor kosten van medische handelingen en verrichtingen die 
gerekend kunnen worden tot de ontwikkelingsgeneeskunde als bedoeld in de Wet op 
bijzondere medische verrichtingen of wanneer zodanige medische behandelingen en 
verrichtingen buiten Nederland plaatsvinden.  

  

Bepalingen WWB  

Art. 5 WWB

 

Art. 14 WWB  

Art. 15 WWB  

Trefwoorden  

pagina 1 van 2Gemeente Krimpen aan den IJssel

9-2-2010http://intranet/Smartsite.shtml?id=14320



Voorliggende voorzieningen  

  

pagina 2 van 2Gemeente Krimpen aan den IJssel

9-2-2010http://intranet/Smartsite.shtml?id=14320


	Dia 1
	Dia 2

