Wijzigingen uitvoeringsregels bijzondere bijstand 2016
Per 1 oktober 2016 zijn de regels om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand
gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn in uw voordeel. Hieronder vindt u de
belangrijkste wijzigingen.
1. Het vermogen dat meetelt voor draagkracht is gewijzigd naar 1,5 keer de
bijstandsnorm
Draagkracht is het deel van uw inkomen en vermogen dat u moet gebruiken om de kosten
waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt te betalen.
Tot 1 oktober 2016 was sprake van draagkracht als uw vermogen hoger was dan 1 keer de
bijstandsnorm van de Participatiewet die voor u van toepassing was. Vanaf 1 oktober 2016 is
sprake van draagkracht als uw vermogen hoger is dan 1,5 keer de bijstandsnorm.
Voordeel van deze wijziging is dat u meer vermogen mag houden en dat niet hoeft in te
zetten voor de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.
Voorbeeld
Een alleenstaande man heeft op 1 augustus 2016 (in de oude situatie) een aanvraag
ingediend voor de kosten van een advocaat van € 80,-. Op zijn bankrekening stond op de
datum van de aanvraag een positief saldo van € 1.100,-. De bijstandsnorm voor een
alleenstaande is € 928,29.
Voor 1 oktober 2016
Draagkracht uit vermogen van deze man was: het vermogen dat meer bedraagt dan 1 x de
bijstandsnorm van € 928,29.
Het saldo op de bankrekening van de man bedraagt € 1.100,-.
Deze man kan dus (€ 1.100 minus € 928,29 =) € 171,71 betalen.
De aanvraag werd afgewezen omdat de man zelf in de kosten kon voorzien.
Na 1 oktober 2016
Draagkracht uit vermogen van deze man is: het vermogen dat meer bedraagt dan 1,5 x de
bijstandsnorm (1,5 keer € 928,29) € 1.392,44.
Het saldo op de bankrekening (€ 1.100,-) is lager.
Deze man heeft dus geen draagkracht uit vermogen.
De aanvraag wordt nu wel toegekend.
2. Persoonsondersteunend budget/Inspanningspremie niet meer onder draagkracht
Tot 1 oktober 2016 werd bij de berekening van uw draagkracht ook het toegekende
Persoonsondersteunend budget/de Inspanningspremie (POB/IP) meegenomen als
draagkracht. Vanaf 1 oktober 2016 is dat niet meer van toepassing.
Voorbeeld
Een alleenstaande vrouw heeft op 1 augustus 2016 een aanvraag ingediend voor de kosten
van een advocaat van € 80,-.
Deze vrouw heeft op 1 juli 2016 een POB van € 500,- gekregen.
Het saldo op haar bankrekening was € 500,-.
Voor 1 oktober 2016
Deze mevrouw had geen draagkracht uit vermogen, omdat het saldo op haar bankrekening
€ 500,- was. Zij heeft van het POB (nog) geen noodzakelijke uitgaven gedaan en daarom
werd het POB gezien als draagkracht, waardoor de aanvraag werd afgewezen.

Na 1 oktober 2016
Deze mevrouw heeft geen draagkracht uit POB, omdat het bedrag niet meer meetelt als
draagkracht. De aanvraag wordt nu wel toegekend.
3. Woonkostentoeslag
U kunt voor maximaal 6 maanden woonkostentoeslag krijgen en als het noodzakelijk is, kunt
u een verlenging krijgen van maximaal 6 maanden. Besloten is om het maximale bedrag dat
u kunt krijgen in de verlengingsperiode voor alle woningen gelijk te trekken tot € 250,- per
maand.
Daarnaast is woonkostentoeslag eenmalig per persoon/(echt)paar mogelijk en eenmalig per
woning.
Voorbeeld
Een man met een huur onder de huurtoeslaggrens heeft voor 6 maanden
woonkostentoeslag gekregen van € 350,- per maand. Hij heeft op 1 augustus 2016 voor de
tweede periode van 6 maanden woonkostentoeslag aangevraagd.
Voor 1 oktober 2016
Kreeg meneer hetzelfde bedrag van € 350,- voor 6 maanden.
Na 1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 geldt voor de tweede periode een bedrag van maximaal € 250,- per
maand. Hij krijgt daarom € 250,- voor de tweede periode van 6 maanden.
4. Overbruggingsuitkering vergunninghouders
Vergunninghouders zijn asielzoekers/vluchtelingen. Als zij zelf onvoldoende inkomen en
vermogen hebben, kunnen ze naast inrichtingskosten vanaf 1 oktober 2016 ook een
overbruggingsuitkering krijgen. Dat is een uitkering waarmee zij de periode vanaf hun
vestiging in een ISD gemeente tot aan de uitbetaling van hun eerste uitkering kunnen
overbruggen. Dit was al zo, maar was nog niet opgenomen in deze regels.
5. Opstapeling van zorgkosten
Voor bepaalde zorgkosten geldt een eigen bijdrage. De rijksoverheid bepaalt voor welke
zorgkosten een eigen bijdrage geldt en hoe hoog die eigen bijdrage is (bijvoorbeeld voor een
hoortoestel of orthopedische schoenen). Voor deze kosten van de eigen bijdrage is
bijzondere bijstand niet mogelijk. Bepaalde eigen bijdragen kunnen verzekerd zijn via de
aanvullende zorgverzekering.
Door een opstapeling van de eigen bijdrage voor verschillende zorgkosten kan het bedrag
dat iemand zelf moet betalen aan eigen bijdragen erg hoog zijn.
Voor 1 oktober 2016
U kon in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als uw kosten in verband met de eigen
bijdragen in een kalenderjaar hoger waren dan € 500,- per persoon of als de gezamenlijke
kosten van een echtpaar hoger waren dan € 800,-.
Na 1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 kunt u in aanmerking komen als uw eigen bijdragen in een
kalenderjaar totaal hoger zijn dan € 250,- per persoon of als de gezamenlijke kosten van een
echtpaar hoger zijn dan € 400,-.
Voorwaarde is wel dat de kosten niet vergoed worden via een aanvullende zorgverzekering
en u onvoldoende draagkracht hebt.

Draagkracht is het deel van uw inkomen en vermogen dat u zelf moet gebruiken om de
kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt te betalen.
6. Aflossingsbedrag leenbijstand
Meestal hoeft u bijzondere bijstand niet terug te betalen. In sommige situaties kunt u
bijzondere bijstand als een lening krijgen (= leenbijstand). Dan moet u het bedrag wel
terugbetalen.
Vanaf 1 oktober 2016 zijn de aflossingsregels en het minimale bedrag dat u per maand moet
aflossen voor iedereen gelijk. Het minimale bedrag dat u af moet lossen is € 25,- per maand.

