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Vraag: In de Drechtraad is toegezegd de volgende vraag van de heer Van Verk 
schriftelijk te beantwoorden: 

In afgelopen weken staan er regelmatig berichten in de krant van mensen 
die door de sociale dienst op de huid worden gezeten, vanwege het feit dat 
hun moeder boodschappen doet, iemand geschenken krijgt of een 
geldbedrag voor een verjaardag krijgt overgemaakt. De heer Van Verk hoort 
graag van de portefeuillehouder of onze sociale dienst ook een dergelijk 
draconisch beleid voert of hier met een zekere coulance mee omgaat.  
 

Antwoord: Recente berichtgeving over gemeenten die mensen met een uitkering korten in 
verband met ontvangen boodschappen is niet goed te beoordelen aangezien 
niet alle feiten bekend zijn. Ook in de situatie in bijvoorbeeld gemeente 
Wijdemeren is niet geheel duidelijk op grond waarvan precies het betreffende 
besluit is genomen.   
Met betrekking tot het ontvangen van boodschappen en giften kent de Sociale 
Dienst Drechtsteden (SDD) eigen beleid dat gebonden is aan wetgeving en 
jurisprudentie.  
 
Beleid SDD 
Binnen de SDD wordt maatwerk geleverd. Elke situatie staat op zichzelf en 
wordt individueel bekeken en beoordeeld. Er wordt rekening gehouden met de 
situatie van de klant.  
Het kenmerk van giften is dat deze een onverplicht karakter hebben.  
 
Incidentele giften tot 15% van de toepassing zijnde bijstandsnorm* op jaarbasis 
worden vrijgelaten. Hieronder worden o.a. boodschappen geschaard, 
verjaardagsgeld en bijvoorbeeld een ontvangen 'Tikkie' omdat je voor iemand 
geld voorschiet.  

* Er gelden meerdere normen voor bijstand, waarbij onder meer 
leeftijd, woonsituatie en het hebben van kinderen bepalend is. 
Voor gehuwden zonder kostendelende medebewoners is de norm 
bijvoorbeeld 15% van € 1.536 = € 230,-  en voor alleenstaanden 
15% van € 1.075 = € 161,-. Op jaarbasis gaat het dus om € 2.760,- 
respectievelijk € 1.932,- wat voor incidentele giften wordt vrijgelaten. 

 
Giften met een periodiek karakter worden wel beschouwd als inkomen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een vast bedrag per maand van de 
ouders ontvangt, wat gezien kan worden als een vergoeding voor algemeen 
levensonderhoud. Het periodieke karakter van de gift dient wel onderzocht te 
zijn, en waar nodig kan maatwerk worden toegepast – zelfs in het geval van 
giften met een periodiek karakter. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat 
Drechtsteden een van de weinige organisaties is die de mogelijkheid tot 
vrijlating van giften in haar beleid heeft opgenomen. 
 
Indien het gaat om de bestemming van een gift, dan zal bij een specifieke 
bestemming (bijvoorbeeld studiekosten of schulden) vrijlating eerder in de rede 
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liggen dan wanneer deze betrekking heeft op de algemeen noodzakelijke 
kosten van het bestaan (levensonderhoud). 
  
Giften in natura moeten worden omgerekend naar de geldelijke waarde. 
Een uitzondering hierop is de bijdrage in natura vanuit de ‘Voedselbank’. 
Elk besluit over het al of niet vrijlaten van de gift dient goed te worden 
gemotiveerd in rapportage én beschikking. 
 
Wettelijke kader 
In de Participatiewet staat vermeld dat tot de middelen worden gerekend: alle 
vermogens- en inkomensbestanddelen waarover de alleenstaande of het gezin 
beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot de middelen worden mede 
gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de 
belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden 
ontvangen. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat boodschappen worden aangemerkt 
als middelen. Om die reden kan het ontvangen van boodschappen in de vorm 
van een gift gekort worden op de uitkering. Bijstand is immers bedoeld voor het 
kunnen betalen van levensonderhoud waaronder boodschappen. Dit wordt door 
meerdere gemeenten ook gedaan.  
 
 
Van belang nog is om te verwijzen naar de Kamerbrief van staatssecretaris 
Van 't Wout van 18 januari jl. met betrekking tot de aanpak van de hardheid in 
de Participatiewet en mogelijkheden tot maatwerk. Hierin geeft hij aan actief te 
gaan inventariseren waar (onderdelen van) regelgeving in de praktijk te hard 
uitpakken. Op het terrein van de Participatiewet wordt in ieder geval gekeken 
naar de terugvorderingsplicht (bij schending van de inlichtingenplicht), waarbij 
er balans moet komen in de regelgeving en de uitvoering daarvan. Daarbij past 
het dat er aandacht is voor de individuele omstandigheden van de betrokkene. 
Dat is iets waar de SDD in haar uitvoeringspraktijk al rekening mee houdt. 
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