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Signaal bijzondere bijstand
Een goede dialoog met burgers kan veel problemen voorkomen
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Inwoners die in een uitzonderlijke financieel knellende positie zitten, 
kunnen − als alle andere regelingen zijn uitgeput − om hulp vragen 
via de individuele bijzondere bijstand. Het maakt dan niet uit of je 
studeert, werkt, uitkeringsgerechtigd of met pensioen bent. Maar  
de individuele bijzondere bijstand kent wel zijn eigen voorwaarden.

Bijzondere bijstand hoort een bijdrage te zijn waar je aanspraak op 
kunt maken om extra en bijzondere kosten te kunnen betalen. Het 
gaat om inwoners die financieel in de knel zitten en niet via andere  
regelingen bijzondere kosten kunnen betalen. De kosten moeten  
onverwacht zijn, bijvoorbeeld door ziekte, een verhuizing, een schei-
ding of stijgende energieprijzen. Het maakt niet uit of je werkt, studeert, 
een uitkering hebt of met pensioen bent. Bijzondere bijstand vraag je 
aan bij je gemeente. 
In 2015 is besloten dat gemeenten voortaan de hulp aan inwoners 
regelen. Zij staan het dichtst bij de mensen en weten wat zij nodig 
hebben. Daarom is een raamwerk gemaakt voor bijzondere bijstand. 
Hierin staat waarvoor mensen een bijdrage in bijzondere kosten kun-
nen aanvragen. Van gemeenten wordt maatwerk verwacht. De voor-
waarden om bijzondere bijstand te kunnen krijgen? Die verschillen  
per gemeente.
Gemeenten mogen hun inwoners ook helpen door hen een deel  
of helemaal geen belastingen te laten betalen voor riool, afval, de  
woning waarin mensen wonen of de honden die ze hebben. De regels 
voor het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen stelt elke 
gemeente weer zelf op. Het geven van informatie over deze hulp kan 
in elke gemeente weer anders zijn. 

Bijzondere bijstand: (on)mogelijk

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft aan burgers gevraagd wat zij 
van deze financiële hulp vinden. Dat is dit jaar extra belangrijk door de 
hogere kosten voor gas, elektriciteit en ook boodschappen. Zo kunnen 
we een signaal afgeven of inwoners echt worden geholpen. Het is niet 
mogelijk om alle gemeenten in Nederland te onderzoeken. Maar dat 
is ook niet het doel van dit signaal. De LCR geeft vooral door wat de 
ervaringen zijn van burgers (én eventueel de mensen die hen helpen).

Goede voorbeelden
Er moet meer gewerkt worden aan controle achteraf (steekproefs- 
gewijs) in plaats van vooral alle bewijsstukken, vaak ingewikkelde  
stukken, opvragen. ISD BOL (van Brunssum en Landgraaf) heeft het 
aanvraagproces voor bijzondere bijstand gedigitaliseerd en werkt  
vanuit vertrouwen. Zo krijgen aanvragers sneller hun bijzondere  
bijstand. Wie niet mee kan in het digitale proces kan een papieren  
aanvraagformulier ontvangen of kan ook naar het loket gaan voor  
hulp bij het invullen. De service aan inwoners is verbeterd en het is  
een lastenverlichting voor de uitvoering. Deze goede voorbeelden  
zouden breed gedeeld moeten worden in het land!
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Te complex
‘Een alleenstaande moeder met kinderen moest bijzondere bijstand aan- 
vragen. Ze vroeg of ik haar wilde helpen, dat deed ik! Ik ben hoogopgeleid maar 
de online aanvraag, de vragen, de documenten die zij moest aanleveren waren  
veel te complex en mevrouw begreep het niet. Ik vroeg de ambtenaar of zij 
kon helpen. Nee dat kon niet en het kostte mij veel tijd, alleen was het haar 
nooit gelukt! Er worden vragen gesteld die gewoon te moeilijk zijn of anders 
worden geïnterpreteerd.  

Het is ontmoedigend en mensen durven niet aan te vragen omdat er te  
veel privé-kwesties of documenten worden gevraagd die zij amper kunnen  
aantonen. Ik denk dat eerst de aanvraagmodule vereenvoudigd moet  
worden in begrijpelijke taal. Mensen moeten ondersteund worden door  
de gemeente en gestimuleerd worden om laagdrempelig een aanvraag  
in te kunnen dienen. Mensen zien door de bomen het bos niet meer.’
Cliëntondersteuner
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Gemeenten gaan heel verschillend om met de bijzondere bijstand. 
Dat blijkt bij de toekenning van bijzondere bijstand voor energielasten. 
Divosa heeft uitgezocht dat 30 procent van de gemeenten deze  
vergoeding niet heeft geregeld in de bijzondere bijstand. 
Er bestaan ook grote verschillen tussen gemeenten. Voor inwoners  
is het lang niet altijd duidelijk wat zij van hun gemeente kunnen  
verwachten. Ze kunnen de informatie niet vinden of krijgen bij contact 
met de gemeente andere informatie dan ze via bijvoorbeeld de web-
site hebben opgezocht. 

Bestaanszekerheid is een wettelijk recht van alle mensen die in  
Nederland wonen. Dat betekent dat als de gemeente niet de hulp 
biedt die nodig is voor mensen om die bestaanszekerheid te hebben, 
de rechter of de landelijke overheid in hoort te grijpen. Eigenlijk zorgt 
de gemeente dan niet goed voor de inwoners en dat is wel een taak 
van gemeenten. Ze handelen misschien wel in strijd met de begin- 
selen van behoorlijk bestuur.

•  Het aanvragen van bijzondere bijstand gebeurt vaak digitaal. Voor 
 sommige aanvragers is dat erg lastig. Ook als het mogelijk is om  
 op papier een aanvraag in te dienen, blijkt dat voor een deel inge- 
 wikkeld te zijn,  omdat de regels moeilijk te begrijpen zijn. Op aan- 
 vraagformulieren staan soms teksten waarvan mensen bang wor- 
 den om een aanvraag in te dienen. Bijvoorbeeld: als een aanvrager  
 niet alle gegevens goed invult, moet de bijzondere bijstand worden  
 terugbetaald met daar bovenop een boete die net zo hoog is als  
 het aangevraagde bedrag. 

•  Wie al nauwelijks rondkomt en voor onverwachte kosten komt te  
 staan, verwacht hulp van de gemeente. Een aantal burgers melden  
 dat zij wel hulp krijgen, maar dan moeten ze dat geld later weer  
 terugbetalen aan de gemeente: het is een lening.

•  Het blijkt dat rechters vaak verwijzen naar bijzondere bijstand als  
 het gaat om de kosten voor beschermingsbewind. Zo gaat een 
 groot deel van het gemeentelijk budget daar naartoe en niet naar 
 andere noodzakelijke kosten.

•  Vormen van bijzondere bijstand, zoals hulp bij de aanschaf van 
 noodzakelijke huishoudelijke apparaten die kapot gaan of extra 
 ziektekosten die niet onder de verzekering vallen, zijn voor inwoners 
 lang niet altijd aan te vragen. Hun gemeente vergoedt die kosten  
 maar voor een klein deel of helemaal niet meer. Of er zijn drempels 
 om een bijdrage te krijgen. Soms krijgt een aanvrager te horen dat 
 het nodig is om te sparen voor grotere uitgaven, maar wordt kwijt-
 schelding van gemeentelijke belastingen geweigerd omdat er te 
 veel spaargeld is.

•  Voor aanvragers gebeuren er soms vreemde dingen waardoor 
 mensen het gevoel hebben klem te worden gezet. Veel mensen 
 geven het signaal af dat aanvraagprocedures erg lang duren. 
 Soms zo lang dat ze in de problemen kunnen raken als er geen  
 hulp wordt gegeven.

•  Krijgt iemand geen hulp, maar heeft hij of zij er misschien wel recht  
 op, dan maken veel mensen geen bezwaar. Daarover zijn verschi-
 lende signalen ontvangen: mensen weten niet dat dat kan, de 
 regels zijn ingewikkeld of de medewerker van de gemeente heeft  
 laten doorschemeren dat het slimmer is om dat niet te doen.

Verschillen

Signalen
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Geen kwijtschelding
‘Ik heb een heel lage WIA-uitkering (1200 euro per maand) en heb bij de 
gemeente gevraagd of ik kwijtschelding kon krijgen van de ozb, de honden-
belasting en de rioolheffing. Het duurde heel lang voordat ik een antwoord 
kreeg. Toen kwam de brief binnen. De gemeente vond dat ik voldoende in- 

komen heb om de belastingen wel te betalen. Er zat verder geen uitleg  
of toelichting bij. Daar kon ik het dan mee doen. Het was meteen: einde  
verhaal, discussie gesloten.’
Carla, 35 jaar
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Geen kwijtschelding
‘De gemeente gaf aan dat mijn banksaldo te hoog was. Ik heb namelijk een 
klein buffertje van 300 euro voor onvoorziene uitgaven. Dat advies is me ooit 
gegeven en dat doe ik dan maar. Maar daardoor kan ik geen kwijtschelding 
van de gemeentebelastingen krijgen. Ik heb bezwaar gemaakt maar de 

gemeente vraagt steeds om allerlei papieren en vertraagt de afhandeling. 
Ik ben er nu al 6 maanden mee bezig.’
Barend, 29 jaar
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•  Bijzondere bijstand zou een regeling zonder voetangels en klemmen  
 moeten zijn. Vaak wordt de doelstelling van de wet niet gehaald en 
 komen inwoners in grote financiële nood. Een levensbestendig 
 sociaal minimum dat aan mensen uit te leggen is, kan een oplos-
 sing bieden. 
 De huidige situatie is er een waarin mensen vaak niet worden  
 geholpen omdat ze de regeling niet kennen, te moeilijk vinden of  
 door allerlei voorwaarden niets krijgen. 

•  Een goede dialoog met burgers kan veel problemen voorkomen.  
 Procedures kunnen eenvoudiger als mensen al bekend zijn bij de  
 gemeente. Controle kan achteraf plaatsvinden. Het is goed als er  
 meer goede voorbeelden van gemeenten volgen die zich richten  
 op het helpen van inwoners. 

•  Van sommige inwoners weet de gemeente dat zij altijd geld tekort  
 komen. Categoriale bijstand kan helpen om ervoor te zorgen dat  
 de individuele inkomenstoeslag niet steeds opnieuw hoeft te   
 worden aangevraagd maar automatisch wordt verstrekt zolang  
 een situatie niet verandert. Dit middel kan ook worden ingezet bij  
 bijvoorbeeld de gestegen energielasten. 

•  Veel informatie over de bijzondere bijstand is niet beschikbaar.  
 Bijvoorbeeld: hoeveel geld er naartoe gaat en voor wat. Als dat  
 voor iedereen openbaar is, is het gemakkelijker om aan te geven  
 dat gemeenten hogere budgetten nodig hebben.

•  Mensen die bijzondere bijstand nodig hebben, hebben vaak ook  
 schulden. Als de financiële hulp als lening wordt gegeven, komt er  
 een extra schuldeiser bij. Mensen worden dan niet geholpen door  
 de bijstand, maar nog verder achterop gezet. 

Wat kan helpen
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Borg
‘Meneer moest verhuizen. De gemeente stelt dat de verhuizing niet nood- 
zakelijk is, want hij verhuist van een kamer naar een woning. Ik, als zijn  
begeleidster, meng me in de aanvraag die dan toch in behandeling wordt 
genomen. Dat proces duurt lang: meneer moet de borg betalen anders 
krijgt hij de sleutel niet, maar de gemeente heeft nog geen beslissing  
genomen. Ik krijg de borg via een zakelijk netwerk bij elkaar. De gemeente belt 

dan en stelt vast dat meneer geen aanspraak kan maken op bijzondere 
bijstand voor verhuiskosten want ‘er is al in voorzien’. Als ik zeg dat het geld 
voor de borg aan de zakelijke contacten terugbetaald moet worden, stelt de 
gemeente dat er voor een lening geen bijstand wordt verstrekt. De aanvraag is 
afgewezen. Een particuliere stichting helpt hem uiteindelijk uit de brand.’
Woonbegeleidster
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Minder rechten
‘Onderschat de invloed van jurisprudentie niet. Door rechtspraak is de af- 
gelopen jaren de ruimte die de wet geeft voor het toekennen van bijzondere 
bijstand verder ingeperkt. Neem het voorbeeld van vervanging van duurzame 
gebruiksgoederen zoals wasmachines of koelkasten. Veel rechters vinden 

dat deze uitgaven te voorzien waren en dat mensen daar dus voor hadden 
kunnen sparen. Dat is voor velen niet realistisch, maar daarmee is er wel 
veel schade aangericht.’
Bijstandsbond 
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De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft een signaleringsteam Participatie-
wet ingesteld dat mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van  
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het signaleringsteam van  
de LCR bekijkt verschillende onderdelen van de Participatiewet vanuit  
de ogen van mensen die er een beroep op doen. Deze informatie wordt 
beoordeeld. Wat staat er in de wet? Wat is de bedoeling ervan? Zijn er 
cijfers beschikbaar over dat deel van de Participatiewet?
 
Het signaal ‘Bijzondere bijstand: (on)mogelijk’ is een van de eerste signalen  
en wordt aangeboden aan het ministerie van SZW met als doel om de wet, 
de uitvoering of de bejegening te verbeteren.

Colofon

Het Signaleringsteam van de LCR bedankt iedereen die eigen ervaringen  
heeft gedeeld of een bijdrage heeft geleverd aan dit signaal.

www.landelijkeclientenraad.nl
www.hetgaatovermij.org

Bekijk ook de uitzending bij Pakhuis de Zwijger over de bijzondere bijstand.

Voor vragen, kan contact worden opgenomen via: 
info@landelijkeclientenraad.nl

Vormgeving: Lawine visuele communicatie, Utrecht
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