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620 VERHUISKOSTEN  

1) ALGEMEEN  

Verhuiskosten moeten worden gerekend tot de algemene bestaanskosten, welke uit de eigen middelen 
moeten worden bestreden. Men wordt geacht voor verhuiskosten, die in het algemeen voorzienbaar zijn, ook 
op het niveau van het minimum inkomen te reserveren. Dit geldt zowel voor het betrekken van een andere 
woning als voor het verhuizen naar een bejaardenverzorgingstehuis.  

2) NIET-VOORZIENBARE VERHUIZINGEN  

Slechts bij bijzondere, zich onverwacht voordoende omstandigheden kan er aanleiding zijn bijstand te 
verlenen. Het moet uiteraard gaan om een verhuizing die strikt noodzakelijk geacht kan worden. In die 
gevallen zal de bijstand moeten worden afgestemd op de mate, waarin de betrokkene zelf voor de 
betreffende kosten gedurende een periode van maximaal vijf jaar heeft kunnen reserveren. Als bijvoorbeeld 
de laatste verhuizing 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden, wordt de aanvrager in staat geacht gedurende 2 
jaar te hebben gereserveerd. In dergelijke situaties wordt bijstand om niet verleend tot het bedrag dat men 
redelijkerwijs niet binnen vijf jaar heeft kunnen reserveren.  

De bijstand dient uitsluitend betrekking te hebben op de direct met de verhuizing verband houdende kosten, 
zoals vervoerskosten, aansluitkosten voor huishoudelijke apparaten. 

De kosten van herstoffering, voor zover noodzakelijk, betreffen duurzame gebruiksgoederen, waarvoor 
bijstand kan worden verleend in de vorm van een renteloze geldlening.  

Voor andere kosten zal in het algemeen geen bijstand kunnen worden verleend als deze niet direct 
samenhangen met de bijzondere omstandigheden, die de noodzaak van de verhuizing bepalen.  

3) NALATEN RESERVERING  

Indien en voor zover wegens het nalaten van reservering financiële hulp noodzakelijk is, dient primair de 
cliënt voor de verkrijging hiervan te worden verwezen naar een kredietverlenende instelling. Verleent deze 
geen of slechts ten dele hulp, dan zal de dienst zelf tot hulpverlening overgaan en wel in de vorm van 
leenbijstand. Uiteraard komt bijstand niet aan de orde als krachtens een andere wettelijke regeling in de 
verhuiskosten kan worden voorzien.  

4) VOORZIENBARE VERHUIZINGEN  

In principe kan geen bijstand om niet worden verleend, doch zal verwijzing naar een kredietverlenende 
instelling moeten plaats vinden. Uiteraard gelden voor de vaststelling van de noodzakelijke kosten dezelfde 
beperkingen als bij niet-voorzienbare verhuizingen. Ook hier vindt geen bijstandsverlening plaats als in de 
verhuiskosten door middel van een andere wettelijke regeling kan worden voorzien.  

In geval de bijzondere, zich onverwacht voordoende omstandigheden ontbreken kan worden verlangd dat 
het voorhanden zijnde vermogen ingezet wordt voor deze kosten. Het vermogen is immers gereserveerd 
geld. 

Het komt ook voor dat men bij een voorzienbare verhuizing niet heeft gereserveerd. Deze gevallen worden 
in principe verwezen naar een kredietverlenende instelling. Eventueel kan in die situatie bij een 
noodzakelijke te achten verhuizing leenbijstand worden verstrekt in verhuiskosten.  

5) GLOBALISERINGSTABEL  

Voor de hoogte van deze bijstand kan worden uitgegaan van de in richtlijn 545 genoemde globale bedragen 
voor uitsluitend woningstoffering.  

VERWIJZING  

Richtlijn 545 Woninginrichting 

TREFWOORDEN  
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