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MEMO 

 

D ATUM  :  2 september 2014 

AAN  :  Dagelijks Bestuur 

CC  :  Ambtelijk overleg 

VAN  :  Magda Kamminga 

AFD /TE AM  :  Ondersteuning/Beleid  

ONDERW ERP  :  Beleid interen op vermogen 

Aanleiding 

Jaarlijks ontvangt de RSD zo’n 20 aanvragen om bijstand, waarbij het vermogen van de aanvrager meer 
bedraagt dan de van toepassing zijnde vermogensgrens. Wanneer de van toepassing zijnde 
vermogensgrens wordt overschreden, bestaat er geen recht op algemene bijstand.  

Wanneer het bedrag van het vermogen de vermogensgrens overschrijdt, zal hierop "ingeteerd" moeten 
worden. Cliënten met teveel vermogen moeten eerst het meerdere aanwenden om zelf in hun 
bestaanskosten te voorzien voordat er recht op algemene bijstand bestaat. 

Hoe er wordt ingeteerd, behoort tot de verantwoordelijkheid van de cliënt. De RSD moet volstaan met het 
afwijzen van de (aanvraag om) algemene bijstand, danwel niet innemen van de aanvraag.  

Toelichting 

Interen op vermogen 

Wanneer het bedrag van het vermogen de vermogensgrens overschrijdt, zal hierop "ingeteerd" moeten 
worden. Cliënten met teveel vermogen moeten eerst het meerdere aanwenden om zelf in hun 
bestaanskosten te voorzien voordat er recht op algemene bijstand bestaat. 

Interingsnorm  

Wanneer na intering op het vermogen opnieuw een aanvraag om algemene bijstand wordt gedaan, moet de 
RSD beoordelen of het interen op een voor de WWB aanvaardbare wijze heeft plaatsgevonden. De WWB 
geeft zelf geen norm hiervoor. De RSD heeft in het verleden een interingsnorm van 1,5 maal de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm vastgesteld. Deze norm wordt ook in de jurisprudentie acceptabel geacht. 
De interingsnorm kan onder omstandigheden nog worden verhoogd in verband met hoge woonkosten, 
woonkosten die boven de maximale huursubsidiegrens liggen. Daarnaast kan er reden zijn om het in te 
teren vermogen lager vast te stellen als gevolg van substantiële noodzakelijke uitgaven.  
 

Gevolgen te snel interen 

Wordt de interingsnorm overschreden dan kan daardoor blijk zijn gegeven van een tekortschietend besef 
van de verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. De RSD kan hier op reageren door middel 
van: 

1. Het verlenen van bijstand bij wijze van geldlening.  
2. Het verlagen van de bijstand met toepassing van de afstemmingsverordening. 

1. Verlenen van bijstand bij wijze van geldlening 

Op grond van artikel 48 lid 2 onderdeel b WWB kan de RSD de bijstand in de vorm van een geldlening of 
borgtocht verstrekken indien de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef 
van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Het te snel interen van vermogen is een 
omstandigheid waarin de cliënt door eigen toedoen eerder een beroep op de bijstand moet doen. 
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De RSD heeft beoordelingsvrijheid met betrekking tot de periode waarover met toepassing van artikel 48 lid 
2 onderdeel b WWB leenbijstand wordt verstrekt. Op grond van artikel 48 lid 2 onderdeel b WWB kan de 
RSD de totale bijstand die wordt verleend tot het moment waarop een cliënt een beroep op bijstand zou 
hebben gedaan als hij niet tekort zou zijn geschoten in zijn besef van verantwoordelijkheid, verstrekken als 
een lening.  

2. Het verlagen van de bijstand met toepassing van de afstemmingsverordening 

De RSD kan ook bij een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid in combinatie met of als alternatief 
voor het geheel of gedeeltelijk verlenen van de bijstand in de vorm van een geldlening, de bijstand verlagen 
met toepassing van de maatregelenverordening. De maatregelenverordening kent hiervoor een maatregel 
uit de vierde categorie en bedraagt 100% gedurende 1 maand. 

Als de RSD besluit beide sancties op te leggen (leenbijstand én verlaging) moet wel voldoende acht 
geslagen worden op het totale effect hiervan voor de bijstandsgerechtigde. Het mag niet zo zijn dat het totale 
effect van en het verlening van bijstand als lening en het opleggen van een maatregel meer bedraagt dat de 
periode waarover de cliënt eerder bijstand ontvangt. 

Gevraagd besluit 

Het MT stelt het volgende voor te besluiten: 

- Wie te snel en op een onverantwoorde wijze heeft ingeteerd op het vermogen, handelt in strijd met de 
  geest van de Wwb. 
- In die gevallen kan de uitkering als lening worden verstrekt. Gemeenten ontvangen hierdoor meer geld  
  retour. 
- Omdat deze lening terugbetaald dient te worden, kunnen er financiële problemen ontstaan. 
- Het MT kiest daarom voor de systematiek waarbij een maatregel wordt opgelegd, inhoudende  
  een maatregel van 100% gedurende 1 maand wanneer de cliënt te snel heeft ingeteerd op het  
  vermogen. Heeft de cliënt meer dan 2 maal de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand  
  ingeteerd en zijn er geen duidelijke redenen aanwezig waarom er meer ingeteerd is, dan is een extra 
  maatregel op zijn plaats. Naast de 100% maatregel wordt na de eerste maand een extra maatregel  
  van 10% opgelegd voor iedere maand dat de cliënt eerder aangewezen is op bijstand dan dat zou hebben 
  plaatsgevonden bij intering van 1, 5 maal de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand 
 
Te snel interen in de praktijk 
 
Op jaarbasis worden gemiddeld 5 aanvragen ingediend waarbij te snel is ingeteerd op het vermogen. 
Hoofdzakelijk gaat het om cliënten die een vermogen in de vorm van spaargeld hebben opgebouwd. Er 
kunnen echter ook andere redenen zijn. Zo hadden we kort geleden een aanvraag waarbij de cliënt een 
schadevergoeding heeft toegekend gekregen, waarbij in begrepen was een bedrag voor levensonderhoud.  
 
Hoe wordt op een aanvraag besloten waarbij te snel is ingeteerd en er geen omstandigheden zijn waardoor 
de interingsnorm verhoogd kan worden. 
 
Voorbeeld: 
 
Stel een cliënt vraagt op 1 augustus 2013 bijstand aan. Cliënt is een alleenstaande. Het vrij te laten 
bescheiden vermogen is € 5000,-- en de van toepassing zijnde bijstandsnorm is € 1000,-- 
Bij de aanvraag heeft de cliënt een vermogen van € 20.000,--. De aanvraag wordt afgewezen. 
 
De interingsnorm is 1,5 x de bijstandsnorm = € 1500,-- (€ 1,5 x € 1000,--)  
 
De cliënt kan van dit vermogen 10 maanden leven tot 1 juni 2014. 
 
Cliënt vraagt op 1 januari 2014 opnieuw bijstand aan. Het vermogen is op dat moment nog € 5000,--. De 
cliënt heeft in de periode van 1 augustus tot 1 januari 2014 meer dan 2 maal de bijstandsnorm ingeteerd. 
Per maand is gemiddeld € 3.000,-- ingeteerd op het vermogen (€ 15.000,-- : 5 maanden = € 3000,--) Er zijn 
geen bijzondere omstandigheden waardoor er meer dan 1,5 maal de bijstandsnorm is ingeteerd. 
 
De aanvraag wordt toegekend. Over de maand januari 2014 krijgt cliënt een maatregel opgelegd van 100%. 
Vanaf 1 februari 2014 tot 1 juni 2014 wordt een maatregel van 10% opgelegd.  
 
Nb. namen van betrokkenen door RCR KRH verwijderd. 


