MAG JE SCHADEVERGOEDING HOUDEN IN DE
BIJSTAND?
Bij het Steunpunt ………kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid,
voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.
Zij behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken.
Zoals gebeurde in de onderstaande situatie.
Peter Hoekstra, 40 jaar en gehuwd, is werkloos en heeft een bijstandsuitkering. Zijn vrouw
heeft geen inkomen, daarom ontvangen ze een uitkering voor gehuwden/samenwonenden van
€ 1.523,- per maand. Enkele jaren geleden heeft Peter, hij werkte toen nog, een operatie
ondergaan in het ziekenhuis. Er is iets fout gegaan tijdens de operatie, want sindsdien heeft hij
chronische hoofdpijn. Peter heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de medische
misser en een letselschadevergoeding geëist. Het heeft vervolgens lang geduurd voordat een
vergoeding werd toegekend. Eindelijk zal het bedrag overgemaakt worden. Maar Peter wordt
er door een kennis op gewezen dat de vergoeding wel ’s volledig verrekend kan worden met
de bijstandsuitkering. Hij moet zich niet rijk rekenen. Geschrokken van deze waarschuwing
gaat hij naar het spreekuur van vrijwillige hulpverleners om advies te vragen. Mag Peter de
letselschadevergoeding houden of raakt hij die kwijt vanwege de bijstandsuitkering?
De spreekuurhouder geeft hem de volgende informatie: Als het gaat om een vergoeding voor
verlies van inkomen of uitkeringsrecht dan zal deze volledig verrekend worden met de
bijstandsuitkering. Deze vergoeding voor zogenaamde loonderving wordt beschouwd als
inkomen en mag niet worden behouden. Maar als het gaat om een vergoeding voor
persoonlijke schade en medische of juridische kosten dan wordt deze niet als inkomen
gerekend. Bij persoonlijke schade wordt gesproken van een immateriële schadevergoeding
oftewel smartengeld. Het is dus heel belangrijk waar de letselschadevergoeding voor bedoeld
is. Een vergoeding kan ook deels voor loonderving zijn en deels voor immateriële schade.
Voor de verrekening met de bijstand wordt dan het laatste deel vrijgelaten.
Als de letselschadevergoeding helemaal of deels behouden mag worden omdat deze niet als
inkomen beschouwd wordt is het verhaal echter nog niet afgelopen. Want in de
bijstandsuitkering mag je maar een beperkt bedrag aan vermogen hebben. Per januari 2012
geldt voor gehuwden/samenwonenden een maximumbedrag van € 11.370,-. Alles wat hier
boven zit wordt ook verrekend met de uitkering.
Peter had hier nooit bij stilgestaan en wist ook niet wanneer een vergoeding wel of niet
verrekend wordt. Hij maakt de afspraak met de spreekuurhouder om samen te bekijken wat
voor gevolgen de schadevergoeding heeft voor zijn bijstandsuitkering.
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