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Beantwoording toezegging commissie SB: Wachttijden verstrekking uitkering
bijstand (WWB)

Beste raadsleden,
In de commissievergadering SB (beeldvormende avond Armoedebeleid) van 15 juni 2017 is onderstaande toezegging
gedaan:


Wethouder Overmans geeft aan dat hij aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk maakt binnen welke
termijn na aanvraag de 1e uitkering aan bijstand (WWB) wordt verstrekt.
Dit n.a.v. de suggestie van wachttijden van 6 weken.

Op verzoek van de wethouder ontvangen jullie onderstaand de beantwoording.


Achtergrond
Bij de herinrichting van de Algemene bijstandswet (Abw)) in 1996 werd bepaald dat de bijstandsuitkering
achteraf betaald moest worden. Het college had hierin geen vrijheid en alle interne processen moesten worden
aangepast. Op deze manier konden eventuele (wisselende) inkomsten met de uitkering over die maand
worden verrekend en kregen uitkeringsgerechtigden meteen een correct bedrag aan uitkering. Zo werden zij
niet belast met herzieningsbesluiten en terugvorderingen van ten onrechte teveel betaalde uitkering.
Op 1 januari 2004 werd de Abw vervangen door de Wet Werk en Bijstand (WWB) en verviel de bepaling dat de
betaling achteraf plaats moest vinden en liet de wetgever het college de keus om te bepalen of de bijstand
wordt betaald in de maand waarop de bijstand betrekking heeft of achteraf. Vanwege voornoemde reden
(inkomsten direct met de uitkering over die maand verrekenen) hebben wij het proces gelaten zoals het was,
dus achteraf betalen. Dit betekent dat al sinds 1996 de bijstand wordt uitbetaald in de 10e tot 15e dag van de
maand volgend op de maand waarop de bijstand betrekking heeft. Overigens gebeurt dit doorgaans bij alle
gemeenten zo.
Een eventueel besluit om de bijstand te gaan betalen in de maand waarop de bijstand betrekking heeft
o.i. voor de uitkeringsgerechtigden die inkomsten hebben grote consequenties omdat zij n.l. geconfronteerd
worden met verrekeningen, herzieningsbesluiten en terugvorderingen.
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Ook het UWV betaalt de WW-uitkering om die reden achteraf. Op de 1e van de volgende maand ontvangt een
WW-uitkeringsgerechtigde een inkomstenverklaring. Zodra deze door het UWV retour is ontvangen, wordt de
WW-uitkering binnen 10 dagen betaald. Dit betekent dat als een WW-uitkering op 31 mei afloopt,
belanghebbende de WW-uitkering tot en met 31 mei omstreeks de 10e dag van juni ontvangt. Wanneer
belanghebbende dan per 1 juni een bijstandsuitkering aanvraagt en deze wordt toegekend, ontvangt hij de
bijstandsuitkering over de maand juni tussen 10 en 15 juli. Deze betaalperiodes sluiten dus op elkaar aan en
is er een sluitende inkomensvoorziening.
In het geval dat bij iemand zijn arbeidscontract afloopt en hij geen recht op een WW-uitkering heeft, kan het
wel zo zijn dat er 6 weken liggen tussen de betaalmomenten van het laatst betaalde salaris en de eerste
betaling van de bijstandsuitkering. Stel dat iemands contract op 31 mei afloopt en de werkgever betaalt het
salaris ook op de laatste dag van die maand, krijgt hij op 31 mei zijn laatst verdiende salaris en tussen 10 en
15 juli de uitkering over de maand juni.
Voorschot
De Participatiewet bepaalt dat zolang het recht op bijstand niet is vastgesteld, aan belanghebbende uiterlijk
binnen vier weken na de datum van de bijstandsaanvraag bij wijze van voorschot bijstand in de vorm van een
renteloze geldlening wordt verleend. Dit voorschot kan dus alleen worden verstrekt als er nog geen besluit op
de aanvraag is genomen én moet worden terugbetaald. Wanneer het recht op bijstand wordt toegekend, wordt
dit voorschot verrekend met de toegekende bijstand over de desbetreffende periode. In het geval dat
belanghebbende hierdoor in ernstige financiële problemen geraakt, kan met belanghebbende een gespreide
terugbetaling van het voorschot overeen worden gekomen.
Overbruggingsuitkering
Zoals gezegd is in 1996 de betaaldatum verschoven naar de maand volgend op de maand waarop de bijstand
betrekking heeft. Als er vanwege verschuiving van de betalingsdatum behoefte is aan extra bijstand ter
overbrugging, dan kan deze op grond van de Participatie wet enkel als bijstand om niet worden verstrekt. In
de Participatiewet is geen andere grondslag aanwezig om in een dergelijke situatie bijstand in de vorm van
een geldlening te verstrekken.
We verstrekken in beginsel geen overbruggingsuitkeringen voor algemene kosten van het bestaan, tenzij er
sprake is van zeer dringende redenen. Dit is maatwerk ter beoordeling van de inkomensconsulent.
Wat betekent dit concreet?
Een voorschot tijdens de aanvraagperiode is alleen mogelijk als er niet binnen 4 weken op de aanvraag is
beslist. In de praktijk is het vaak het geval dat wel binnen 4 weken op de aanvraag is beslist. Een voorschot
moet ook worden terugbetaald en wordt verrekend met de toegekende bijstand over de betreffende periode.
Dit betekent dat belanghebbende een maand later weer in dezelfde periode verkeert en een voorschot dus
niets oplost. Ter verduidelijking een nadere toelichting:
Wanneer iemands arbeidscontract op 31 mei afloopt (en er is onvoldoende WW-recht opgebouwd), wordt de
bijstandsuitkering van 1 juni tot en met 30 juni tussen 10 en 15 juli uitbetaald. In het geval er niet binnen 4
weken op de aanvraag is beslist, kan op 28 juni een voorschot worden verstrekt. Wanneer de reguliere
betalingsrun tussen 10 en 15 juli dan plaatsvindt, komt er bij belanghebbende niets tot uitbetaling, omdat de
verrekening met het voorschot dan plaatsvindt. Belanghebbende krijgt dan pas tussen 10 en 15 augustus weer
uitkering over de maand juli. Er zit dan weer eenzelfde termijn tussen de 2 betalingen als er zou hebben
gezeten tussen einde arbeidscontract en de eerste betaling van de bijstandsuitkering.
Wanneer er ernstige financiële problemen zijn, kan met belanghebbende een gespreide terugbetaling
plaatsvinden. De vraag is hoe wenselijk dat is. Bijvoorbeeld in het geval van een alleenstaande ouder is de
bijstandsnorm € 933,65. Wanneer dat bedrag over bijvoorbeeld 6 maanden wordt verrekend, betekent dit voor
de alleenstaande ouder gedurende 6 maanden een bedrag van € 778,04 en dus een verlaagde uitkering.
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Maatwerk
De financiële situatie van belanghebbenden wordt bij iedere aanvraag zorgvuldig onderzocht en vaak blijkt dat
er nog voldoende geld op de spaar en/of betaalrekening staat om de periode tot de eerste betaling van de
bijstandsuitkering te overbruggen. Ook vinden belanghebbenden vaak zelf een oplossing. Indien een
inkomensconsulent constateert dat een belanghebbende niet zelf tot een oplossing is gekomen en er is sprake
van zeer dringende redenen, wordt een overbruggingsuitkering om niet verstrekt.
Overigens ligt deze werkwijze in dezelfde lijn als die de regiogemeenten hanteren.
Onderzoek naar meer betalingsmomenten in een maand
Team Ondersteuning van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening onderzoekt momenteel de
mogelijkheden en onmogelijkheden van meerdere betaalmomenten in een maand. Hierbij worden ook de
personele consequenties en de consequenties voor werkprocessen e.d. in beeld gebracht. Wij zullen u hiervan
op de hoogte houden.
Hiermee is deze toezegging afgedaan (id.nr. 115 iBabs)
Met vriendelijke groet
Marja Breeuwer
Griffie | Gemeente Uden | Markt 145 | Postbus 83, 5400 AB UDEN
T 14-0413 | marja.breeuwer@uden.nl | aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
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