VERMOGEN EN BIJSTANDSUITKERING
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.
Henriette van der Hoek heeft sinds twee jaar een bijstandsuitkering van de gemeente. Ze is
een alleenstaande ouder met 2 kinderen van 7 en 9 jaar. Haar uitkering bedraagt € 1.143 per
maand. Toen ze in de bijstand kwam had Henriette spaargeld, een bedrag van € 12.700,- dat
ze na de echtscheiding op de bank kreeg gestort. In de bijstand zit een vermogenstoets. Dat
betekent dat bij de aanvraag gekeken wordt naar hoeveel geld op een spaarrekening staat en
wat de waarde is van bezittingen zoals een eigen woning, auto, caravan of kostbare sieraden.
Je mag als alleenstaande ouder een bedrag van maximaal € 11.370,- hebben als vermogen, dat
wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering. Alles wat boven dit bedrag komt moet je
echter ‘opeten’. Henriette kreeg daarom een maand geen uitkering. Ze moest eerst zo’n
€ 1.300,- opmaken van haar spaargeld voordat ze de uitkering kreeg. Dat was dus twee jaar
terug. Henriette heeft sindsdien van haar bijstandsuitkering kunnen sparen. Dat was mogelijk
omdat de ex-partner de kinderen zakgeld geeft en kleren voor hen koopt. Het ging niet om
grote bedragen maar opgeteld heeft ze zo’n € 800,- opzij kunnen leggen. Henriette zit nu met
de vraag of dit spaargeld weer als vermogen wordt beschouwd en of dit betekent dat ze een
tijdje geen bijstandsuitkering krijgt.
Ze gaat naar het spreekuur van vrijwillige hulpverleners en legt daar de vraag voor.
De spreekuurhouder kan haar gerust stellen. Deze vertelt dat het geld dat ze gespaard heeft
van de bijstandsuitkering niet als vermogen wordt geteld. De sociale dienst mag het niet bij
haar andere spaargeld optellen. Het zou anders zijn als Henriette bijvoorbeeld een prijs in de
Staatsloterij zou krijgen of een erfenis. Dit geld wordt wel beschouwd als vermogen en zal
dan ook verrekend worden met de bijstandsuitkering. Henriette heeft al met al een buffer
kunnen opbouwen waar ze vrij over kan beschikken. Opgelucht gaat ze naar huis.
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