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Aan het bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen 

Kromme Rijn Heuvelrug 

Zeist 

 

Zeist, 23 oktober 2014 

 

Onderwerp: advies RCR over Beleid interen op vermogen d.d. 2 september 2014. 

 
Geacht Bestuur, 

 

In het memo van 2 september 2014 wordt voorgesteld regels te stellen over de wijze 

waarop ingeteerd dient te worden op vermogen indien een aanvraag ingediend wordt 

voor bijstand. Het zou gaan om ongeveer 20 aanvragen voor bijstand per jaar waarbij 

het vermogen van de aanvrager hoger is dan de gehanteerde bijstandsnorm voor 

vermogen. Bij gemiddeld 5 van deze aanvragers zou het gaan om sneller interen dan dat 

de RDWI nu als norm hanteert. 

 

Aantallen aanvragen: 

Wij willen voorop stellen dat het hier wel om heel weinig aanvragen gaat waar nu regels 

voor gesteld gaan worden. Mogelijkerwijs gaat echter het aantal aanvragen oplopen 

gezien de gewijzigde economische omstandigheden, de wijzigingen in de duur van de 

WW en toenemende aantallen ZZP’ers zonder werk, waardoor het stellen van eenduidige 

regels zinvol zal zijn. 

 

Informeren: 

Wij zien als groot knelpunt het feit dat mensen, voordat zij besluiten een aanvraag te 

doen voor bijstand, niet op de hoogte zijn en/of kunnen zijn van de in het verleden 

gehanteerde norm en de nu te stellen norm omtrent hoeveel en hoe snel men mag 

interen op het vermogen. In het memo wordt hier ook niet op ingegaan. 

Wij adviseren u hier actie op te ondernemen zodat mensen hierover vooraf geïnformeerd 

kunnen zijn. 

 



 

Verschillende gevallen: 

Daarnaast willen wij opmerken dat geen geval hetzelfde is. 

Onder andere als het gaat om het krijgen van een erfenis. Wij vragen aandacht voor de 

datum van daadwerkelijke ontvangst van een erfenis, welke veel later kan zijn dan dat 

iemand van de notaris te horen krijgt dat hij of zij geld erft en dit ook meldt.  

Het kan dan niet zo zijn dat men alvast op de uitkering gekort wordt terwijl men het 

bedrag van de erfenis nog niet heeft ontvangen!  

Wij adviseren in alle gevallen maatwerk toe te passen, waarbij elk geval op zijn merites 

dient te worden beoordeeld. 

 

Onduidelijkheid duur opleggen Maatregel: 

Het is ons niet duidelijk hoe het opleggen van een Maatregel in zijn werk gaat, wat de 

regels hiervoor zijn en hoe lang deze Maatregel toegepast mag worden. 

Wij adviseren dit te verduidelijken. 

 

Communicatie: 

Wij adviseren u, teneinde ontijdige aanvragen te voorkomen en dus onnodige kosten te 

hebben, het beleid vindbaar en helder uitgelegd, te communiceren zodat mogelijke 

toekomstige aanvragers en huidige cliënten hierover duidelijk geïnformeerd kunnen zijn. 

Het is aanvragers dan ook duidelijk aan welke regels zij zich dienen te houden alvorens 

zij een uitkering mogen aanvragen, zonder dat zij geconfronteerd worden met 

Maatregelen uwerzijds. 

 

Wij stellen het op prijs om de beleidsregels te ontvangen en op de hoogte te worden 

gesteld van het communicatietraject. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Regionale Cliëntenraad Kromme Rijn Heuvelrug 

 

Wilma Vincken, voorzitter 
 

 




