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Welkom 

In ’t Kardoes worden de 39 deelnemers hartelijk welkom geheten. Sjaak Rijk en Rianne 
Salemink – beide werkzaam bij Sociale Zaken Almere - zullen de deelnemers aan deze 
Beraadsgroep informeren over bijzondere bijstand.  
Na de pauze is er ruimte voor vragen en waarnemingen. 
 
Bestaanskosten 
Het bestaan kost geld. De Participatiewet maakt een onderscheid tussen algemene kosten van het 
bestaan en bijzondere kosten van het bestaan. Er zijn ook niet noodzakelijk kosten. Een trip naar 
Nieuw Zeeland is niet noodzakelijk om te kunnen bestaan. Daar biedt noch de maandelijkse 
bijstandsuitkering, noch de bijzondere bijstand ruimte voor. 
Algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan maakt iedereen. Denk aan huur, hypotheekrente, 
energie, water, voeding en dergelijke. De bijstandsuitkering is bedoeld om dat soort kosten te 
bestrijden. Door bijzondere omstandigheden kan de bijstandsuitkering niet voldoende zijn. Dat kan 
het geval zijn als er nog niet recht bestaat op de volledige huurtoeslag. 
 
Algemene voorwaarden 
Voor het recht op bijzonder bijstand gelden so wie so de voorwaarden die ook voor algemene 
bijstand aan de orde zijn. Zo moet de aanvrager onder meer de Nederlands nationaliteit hebben of 
daarmee gelijk zijn gesteld. Daarnaast moet hij of zij in Nederland verblijven. De uitzondering op deze 
regel is een vakantieverblijf van maximaal vier weken buiten Nederland.  
Tot slot moet de aanvrager niet kunnen beschikken over voldoende middelen van bestaan en moet 
ook geen beroep op een voorliggende voorziening kunnen doen. 
 
Uitsluiting 
Een aantal mensen is uitgesloten van het recht op bijstand. Daardoor hebben ze ook geen aanspraak 
op bijzondere bijstand. Het gaat dan om: 

- Gedetineerden zijn niet beschikbaar om arbeid te verrichten. Bij een alternatieve straf hoeft 
dat niet per se het geval te zijn. Wie zich onttrekt aan de ten uitvoerlegging van een straf 
heeft ook geen recht op bijstand. 

- Dienstplichtigen 
- Stakers 
- Wie langer dan vier weken buiten Nederland is, tenzij daar goedkeuring voor is. 
- Wie jonger is dan 18 jaar  
- Wie bijstand aanvraag vanwege het betalen van schulden 
- Uitreizigers: Nederlanders die uitreizen naar het Kalifaat  
- Een aantal bijzondere groepen jongeren  

 
Volgorde van beoordelingscriteria 
1. Doen de kosten zich voor? Nee: afwijzen  Ja: ga naar vraag 2 
2. Zijn de kosten in het individuele geval noodzakelijk? Nee: afwijzen Ja: ga naar vraag 3 
3. Zijn er bijzondere omstandigheden? Nee: afwijzen Ja: ga naar vraag 4 
4. Kunnen de kosten worden voldaan uit aanwezige middelen? Ja: afwijzen Nee: ken toe 
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Aanvragen 
Voor aanvragen bijzondere bijstand heeft Sociale Zaken een snelbalie. Daar kunnen aanvragers een 
computer gebruiken om de aanvraag te doen. Voor het aanvragen via internet is een DigID nodig. 
Wie een digitale aanvraag indient krijgt een email als bewijs van de aanvraag.  
Wie nog geen DigID heeft kan via internet alvast melden dat hij of zij een aanvraag wil dienen. Dan 
moet er tegelijkertijd een DigID worden aangevraagd. 
De aanvrager moet ook bewijsstukken aanleveren.  
Op de website van de gemeente is de nodig informatie te vinden: 
https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-
bijstand-snelbalie/#c41277 
 
Incidenteel of structureel 
Sommige kosten komen eenmalig voor en andere hebben een periodiek karakter. De eigen bijdrage 
voor een advocaat is incidenteel, terwijl bijzondere bijstand voor woonkosten als regel periodiek zal 
zijn. Bij incidentele kosten kijkt Sociale Zaken of de aanvrager voor de kosten heeft kunnen sparen 
(reserveren). Het kan zijn dat er geen reserveringsruimte is omdat schulden worden afgelost. Dat is 
geen reden om bijzondere bijstand toe te kennen. Daarnaast kent Sociale Zaken geen bijzondere 
bijstand toe voor duurzame gebruiksgoederen als het mogelijk is daar een lening voor te sluiten. 
 
Eigen middelen    
Sociale Zaken bekijkt of de aanvrager beschikt over eigen middelen. Die middelen kunnen bestaan uit 
een inkomen boven de bijstandsnorm of spaargeld en dergelijke. Het college heeft veel vrijheid bij 
het meenemen van middelen. 
Sociale Zaken Almere kiest er voor om bij de berekening van de draagkracht uit inkomen de middelen 
vrij te laten die de gemeente volgens het tweede lid van artikel 31 Participatiewet niet als middel 
hoort aan te merken. De wettelijke vrijlatingsregels over vermogen gelden in Almere ook bij het 
beoordelen van aanvragen voor bijzondere bijstand. Bij duurzame gebruiksgoederen verlangt Sociale 
Zaken dat de aanvrager elke beschikbare euro gebruikt..  
Het college bepaalt de periode waarover met draagkracht rekening wordt gehouden. Dat is maximaal 
een jaar. 
 
Hoogte bijzondere bijstand  
De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van de noodzakelijk te maken bijzondere kosten 
en de draagkracht in vermogen en inkomen. Bij bijzondere kosten voor duurzame gebruiksgoederen 
– woninginrichting, fiets etc. – gaat Almere er van uit dat alle spaarcentjes worden gebruikt. Die 
komen dus in mindering op de bijzondere kosten. Bij andere kosten hanteert Almere de vrijlating van 
artikel 31 Participatiewet.  
Bij het berekenen van de draagkracht uit het inkomen telt al het inkomen boven de bijstandsnorm 
mee. Een tekort aan huur- en zorgtoeslag zijn een aftrekpost.  
Almere vindt dat een aanvrager van de eerste € 100 van het bovenminimale inkomen neemt 5 
procent kan gebruiken voor de bijzondere kosten. Boven de € 100 is dat 35 procent. Bij 
woonkostentoeslag houdt Almere rekening met 100 procent draagkracht.  
Deze maandelijkse draagkracht brengt Sociale Zaken een jaar lang in rekening. De bijzondere kosten 

https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-snelbalie/#c41277
https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-snelbalie/#c41277
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worden dus verlaagd met de draagracht in het inkomen van een jaar. Als de kosten hoger zijn krijgt 
de aanvrager voor het verschil bijzondere bijstand. 
 
Om niet of lening 
Bijzondere bijstand hoeft vaak niet terug te worden betaald. De bijstand wordt dan volgens artikel 48 
van de Participatiewet om niet toegekend. Dat is anders bij duurzame gebruiksgoederen. Als de 
aanvrager geen lening kan krijgen, wordt de bijstand in de vorm van leenbijstand toegekend. Is een 
lening bij de kredietbank wel mogelijk? Dan staat Sociale Zaken als regel borg. Ook dat is een vorm 
van bijstand: borgtocht. 
 
Bestedingsplicht 
De toegekend bijzondere bijstand moet binnen een maand gebruikt zijn voor de bijzonder 
noodzakelijke kosten van het bestaan. Sociale Zaken kan om bewijs vragen. Bewijsstukken waar dat 
uit blijkt dient de aanvrager minstens twee jaar te bewaren. 
 
Medische kosten 
Medische kosten zijn niet per definitie bijzonder noodzakelijke kosten van het bestaan. Zo hoort de 
premie voor de zorgverzekering tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Die 
algemeen noodzakelijke kosten moet iedereen uit het inkomen op minimaal bijstandsniveau 
bekostigen. Daarnaast gelden de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet als toereikende en 
adequate voorliggende voorzieningen. Voor verstrekkingen die uitsluitend vanwege de kosten uit het 
verzekeringspakket zijn gehaald is wel bijzondere bijstand mogelijk. 
Alleen bij zeer dringende omstandigheden – acute noodsituaties – kan Sociale Zaken wel bijzondere 
bijstand toekennen. Gemeenten kunnen ook buitenwettelijk beleid vaststellen en dan meer doen 
dan wettelijk nodig is. 
Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft is verzekerd tegen ziektekosten. Daarom kent Sociale 
Zaken geen bijzondere bijstand toe aan mensen die niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. 
 
Eigen bijdrage ziektekosten 
Almere heeft een collectieve zorgverzekering die ook eigen bijdragen uit et basispakket (deels) 
vergoedt. Alleen als die collectieve zorgverzekering kosten niet dekt is bijzondere bijstand mogelijk 
en alleen voor het deel dat dat de collectieve verzekering niet vergoedt. 
Voor voorzieningen die buiten het basispakket vallen kent Almere in principe geen bijzondere 
bijstand toe, tenzij er sprake is van buitenwettelijk beleid. 
 
Medisch advies 
De medewerkers van Sociale Zaken zijn geen arts. Bij aanvragen voor medische kosten die duurder 
zijn dan € 200 vraagt Sociale Zaken een medisch advies aan bij bureau JPH Consult.    
Het kan dan gaan om de extra kosten van het volgend van een medisch dieet, dure geneesmiddelen, 
orthopedisch schoeisel of reiskosten voor medische behandelingen. 
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Uitvaartkosten 
De kosten van een uitvaart worden door de erfgenamen gemaakt. Als een erfgenaam niet over 
voldoende middelen beschikt om de uitvaart te bekostigen, dan kan hij of zij een aanvraag voor 
bijzondere bijstand indienen. 
Als niemand zorgt voor de uitvaart, doet de gemeente dat op basis van de Wet op de lijkbezorging. 
De gemeente verhaalt de kosten op de erfenis. 
 
Bewindvoering 
Als iemand die onder bewind is gesteld een minimaal inkomen en geen vermogen heeft en de 
rechter wel heeft vastgesteld krijgt de bewindvoerder recht heeft op een vergoeding, kan bijzondere 
bijstand worden aangevraagd. Daarbij moet de rechterlijke uitspraak worden overgelegd. 
Er wordt wel geklaag over de effectiviteit van bewindvoerders. Ze kosten de gemeenschap ook veel 
geld. Almere experimenteert met een poel bewindvoerders. Er volgt een evaluatie. 
 
Rechtsbijstand 
Wie een advocaat nodig heeft en daar vanwege een laag inkomen een toevoeging voor krijgt, moet 
een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Voor die kosten kan hij of zij bijzondere bijstand 
aanvragen. Dat is ook het geval voor het griffierecht en bijkomende kosten. 
 
Schoolkosten 
De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos), het kind gebonden budget en 
de Wet studiefinanciering 2000 zijn toereikende voorliggende voorzieningen. Daarom is bijzondere 
bijstand voor schoolkosten in principe niet mogelijk. Voor opleidingen die niet in Almere te vinden 
zijn kan bijzondere bijstand voor de reiskosten worden aangevraagd. Almere heeft bijvoorbeeld geen 
Dansacademie. 
 
Ouderen, zieken, mensen met een handicap 
Ouderen, zieken en mensen met een handicap hebben soms hulpmiddelen nodig vanwege hun 
gesteldheid. Denk dan aan alarmering, aangepaste computer, maaltijdvoorziening en dergelijke. 
Soms moet iemand een duur dieet volgen. Voor dat soort noodzakelijke kosten kan een aanvraag 
bijzondere bijstand worden ingediend. 
 
Reiskosten 
Voor de reiskosten die gemoeid zijn met bezoek aan een gedetineerde kan de bezoeker bijzondere 
bijstand aanvragen. Bij reiskosten voor woon- werk hoort de werkgever iets te doen. Voor de 
reiskosten voor re-integratie-trajecten hoeft geen bijzondere bijstand te worden aangevraagd. Die 
kosten kunnen uit het re-integratiebudget worden betaald. Voor de kosten van ziekenbezoek buiten 
Almere is een aanvraag voor bijzondere bijstand mogelijk. 
 
Schulden 
De hoofdregel is dat er geen bijstand wordt toegekend om schulden te voldoen. Als – bijvoorbeeld – 
een deurwaarder beslag legt op het inkomen en de deurwaarder daarbij de beslagvrije niet 
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respecteert, zal Sociale Zaken geen aanvullende bijstand toekennen. De schuldenaar moet dan bij de 
deurwaarder zijn om die de beslagvrije voet aan te laten passen. 
Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Zo kan Sociale Zaken wel borg staan bij een 
saneringskrediet. Ook zijn uitzonderingen mogelijk als er sprake is van dringende redenen.  
Sociale Zaken kan bijstand toekennen voor aanslagen inkomstenbelasting als Sociale Zaken in dat jaar 
bijstand heeft betaald en er bruto inkomsten zijn verrekend. Dat is ook mogelijk als er achteraf teveel 
heffingskorting blijkt te zijn ontvangen en Sociale Zaken die met de bijstand heeft verrekend. 
Sociale Zaken kent wel bijzondere bijstand toe suppletie  
 
Woonkosten periodiek 
Woonkosten kan iedereen normaal gesproken betalen uit het inkomen en de huurtoeslag of de 
teruggave inkomstenbelasting voor koopwoningen. Dat zijn dan ook voorliggende voorzieningen. 
Soms zijn die niet passend en kan een Almeerder een aanvraag indienen voor woonkostentoeslag. 
Daardoor garandeert Sociale Zaken iedereen een inkomen op het niveau van de bijstand plus de bij 
een woning horende huurtoeslag. Voor dure koopwoningen is die garantie zelfs hoger dan de 
maximale huurtoeslag. 
Het moet gaan om zelfstadige woonruimte. Dat is woonruimte met alle noodzakelijke voorzieningen, 
zoals eigen voordeur, keuken, wc en douche. 
Alleen rechtmatig in Nederland verblijvende personen komen in aanmerking voor bijstand.  
Het verschil tussen bijstand plus woonkosten toeslag minus inkomen en huurtoeslag of teruggave 
inkomstenbelasting betaalt de gemeente uit. 
Bij koopwoningen is er een maximale duur van de uitkering. Bij huurwoningen zal de uitkering na 
verloop van tijd niet meer nodig zijn. Wie woonkostentoeslag ontvangt kan een urgentieverklaring 
krijgen voor een sociale huurwoning.   
 
Woonkosten incidenteel 
Verhuiskosten zijn – samen met herinrichtingskosten - incidenteel voorkomende algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan. Voor dat soort kosten wordt iedereen geacht te sparen of geld 
te lenen. Almere kent bijzondere bijstand toe als iemand vanwege bijzondere omstandigheden niet 
heeft kunnen sparen/reserveren voor de verhuiskosten. Almere kent dan bijzondere bijstand toe 
voor de verhuiskosten, de eerste maand huur en de administratiekosten en, de inrichtingskosten en 
eventuele dubbele huur. 
 
Vanwege de duur van de presentatie vertrokken de deelnemers na afloop van de presentatie. 


