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Afstemming
Voorschotten
Vermogen
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Schema
controle rapportage
Aanvraag levensonderhoud



Stap 1: Het recht op bijstand

Heeft de aanvrager de Nederlandse nationaliteit  
(artikel 11 lid 1 PW)?

Verblijft aanvrager rechtmatig in 
Nederland (artikel 11 lid 2 PW)?

Heeft de aanvrager zijn woonplaats in de gemeente of 
verblijft hij hier in een inrichting (artikel 40 lid 1  
en 2 PW)?

Is de aanvrager uitgesloten van het recht op bijstand 
(artikel 13 lid 1 PW of algemene bijstand  
artikel 13 lid 2 PW)?

Tenzij dringende 
redenen  
(artikel 16 PW).

Is er sprake van een toereikende en passende 
voorliggende voorziening (artikel 15 PW)?

Volgende pagina!
Tenzij dringende 
redenen  
(artikel 16 PW).

Ja? Nee?

Ja? Nee? STOP

Ja? Nee? STOP

Ja?Nee? STOP

Ja?Nee? STOP

Controle en verificatie

Identiteitsbewijs (artikel 17 lid 3 en 4 PW)

Vreemdelingendocument 
Basisregistratie Personen (BRP)

BRP

1. Detentie
2. Dienstplicht
3. Werkstaking
4. Verblijf buiten Nederland
5. Jonger dan 18 jaar
6. Schulden
7. 18 t/m 20 jaar in een inrichting
8. < 27 jaar onderwijs kunnen volgen
9. < 27 jaar houding, gedragingen
10. Uitreiziger

Zorgverzekeringswet, WLZ, ziektewet, WIA, 
WAO, WAZ, Wajong, Wmo, AOW, kinderbijslag, 
nabestaandenwet, WW, Toeslagenwet, IOW, IOAW/Z, 
studiefinanciering enzovoort.



Stap 2: Leefsituatie

Alleenstaande

Er is geen 
sprake van een 
gezamenlijke 
huishouding, 
tenzij met een 
bloedverwant 
in de eerste 
graad, artikel 4 
onder a PW (of 
bloedverwant
in de tweede 
graad met 
zorgbehoefte).

Alleenstaande 
ouder

Er is geen 
sprake van een 
gezamenlijke 
huishouding, 
tenzij met een 
bloedverwant 
in de eerste 
graad, artikel 4 
onder b PW of 
bloedverwant
in de tweede 
graad met 
zorgbehoefte).

Aanvrager heeft 
één of meer tot 
last komende 
kinderen: kind 
jonger dan 18 
jaar, in Nederland 
wonend en 
waarvoor 
aanspraak op 
kinderbijslag 
bestaat.

Gehuwden,
geregistreerd 
partners en 
samenwonenden 
(artikel 3 lid 2, 3 
en 4 PW).

Er is sprake van 
een gezamenlijk 
hoofdverblijf,
en bij gezamenlijke 
huishouding:
wederzijdse zorg.

Veronderstelde 
gezamenlijke 
huishouding:
1. eerder gehuwd 

of als gehuwd 
aangemerkt;

2.  uit de relatie 
is een kind 
geboren, of het 
kind van de een 
is door de ander 
erkend;

3. er is een 
samenlevings-
contract;

4. elders 
geregistreerd 
als 
samenwonend.

1. Als belanghebbende 21 jaar of ouder is en één (niet de 
echtgenoot of daarmee gelijkgestelde) of meer volwassenen, van 
21 jaar of ouder, in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben: 
Kostendelersnorm (artikel 22a PW). 
(Uitgesloten kostendelersnorm: commerciële (ver-)huurders, 
studenten)

2. Ontbreken woonkosten (artikel 27 PW)?
3. Schoolverlater (artikel 28 PW)?

Controle en verificatie

1. BRP
2. Trouwboekje
3. Samenlevingscontract
4. Beschikking voorlopige voorziening
5. Echtscheidingsvonnis
6. Echtscheidingsconvenant
7. Overeenkomst boedelscheiding
8. Voogdijbeschikking
9. Huurcontract
10. Betaalbewijzen huur
11. Beschikking huurtoeslag
12. Kostgangersovereenkomst
13. Bewijzen van ontvangst huur/

kostgeld
14. Hypotheekakte
15. Recente opgave hypotheekrente
16. Aanslag OZB
17. Aanslag rioolrecht
18. Polis opstalverzekering
19. Waterschapslasten
20. Premiebeschikking 
21. Huisbezoek

• BRP
• SUWI
• Huurbewijs
• Commerciële huurprijs
• (Af-)studeerbewijs

Gemeentelijk beleid: verlaging op grond 
van artikel 27 of 28 PW.
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Stap 3: Vermogensvaststelling

Zijn er bezittingen (behalve 
eigen woning) waarover 
de aanvrager beschikt of 
redelijkerwijs kan beschikken 
(artikel 34 lid 1 PW)?

De aanvrager heeft een  
eigen woning, woonschip  
of woonwagen (artikel 3 lid 6 
en 34 lid 2d PW).

Controle en verificatie

1. Bankafschriften
2. Spaarafschrift
3. Recente rentebijschrijving
4. Kentekenbewijs
5. Rijksdienst voor het wegverkeer
6. Aankoopbewijs
7. WOZ/OZB
8. Recent afschrift hypotheekschuld
9. Taxatierapport
10. Polis verzekeringen
11. Schuldbewijzen
12. Schuldbekentenis/-overeenkomst 
13. Boedelbeschrijving
14. Testament
15. Notariële akten

Zijn er schulden waarbij 
sprake is van een 
terugbetalingsverplichting, 
(artikel 34 lid 1 PW)?

Bezittingen die niet 
als vermogen worden 
aangemerkt:
1. algemeen gebruikelijke 

bezittingen;
2. tijdens de bijstand 

opgebouwd spaargeld;
3. (im-)materiële 

schadevergoeding (artikel 
34 lid 2 onderdeel m PW);

4. 2e pijler pensioen (artikel 31 
lid 6 onderdeel a PW);

5. 3e pijler pensioen (artikel 31 
lid 6 onderdeel b PW).

Bepaal waarde en stand 
hypotheek.

Bezwaring mogelijk? Is 
bijstand in 12 maanden > netto 
minimumloon per maand? 

Is er na de vermogensvrijlating 
nog sprake van vermogen 
in de woning, zodat er een 
leenbijstand verstrekt moet 
worden (artikel 50 lid 2 PW)?

Taxatiewaarde woning? 
Rest hypotheek 
of afkoopwaarde 
levensverzekering - 
Vrijlating ex artikel 34  
lid 2 onder d PW  -
Bedrag waarvoor de bijstand 
in de vorm van leenbijstand 
wordt verstrekt.

Ja?Nee?

Wordt bijstand 
verleend om niet.

Op basis van 
gemeentelijk 
beleid zekerheid 
stellen?

Ja? Nee?

Zakelijk 
zekerheidsrecht 
vestigen,
bijstands- 
hypotheek of
bezitloos 
pandrecht.

Leenbijstand 
zonder vestiging 
zekerheidsrecht.

Wat is de vermogensvrijlating
(artikel 34 lid 3 PW)?

Zijn de schulden zodanig 
dat er actie moet 
worden ondernomen 
(schuldsanering of  
artikel 49 PW).

Wat is de ruimte voor 
vermogensaanwas?

Vrij te laten vermogen
De waarde van de bezittingen  -
De schulden +
Ruimte voor vermogensaanwas

Is het vastgestelde vermogen meer dan het vrij te laten vermogen 
(artikel 34 lid 3 PW)?

Ja?Nee?

Volgende pagina! STOP
Volgens gemeentelijk beleid interen 
doorgaans is dit 1,5 x de bijstandsnorm.



Stap 4: De inkomsten

Zijn er inkomsten:
• uit of in verband met arbeid;
• heffingskortingen via voorlopige 

aanslag;
• uit vermogen;
• premie na einde opleiding;
• premie voor het aanvaarden of 

behouden van werk;
• uit verhuur;
• uit onderverhuur;
• van kostgangers;
• sociale zekerheidsuitkeringen;
• kinder- of partneralimentatie;
• teruggave belasting;
• die naar hun aard met 

voorafgaande overeenkomen;
• inkomsten in natura;
• WSF; 
(artikel 32 en 33 PW).

Is de loonheffings-
korting toegepast bij 
werkgever of uitkerende 
instantie?
Is mede nodig voor 
de berekening van 
het vakantiegeld over 
inkomsten
(artikel 31 PW en 
Regeling PW § 6).

Controle en verificatie

1. Loonstroken
2. Beschikking UWV
3. Beschikking belasting
4. Uitkeringsspecificatie
5. Echtscheidingsvonnis (alimentatie)
6. Bank/giro afschrift
7. WSF-beschikking
8. Inschrijving KvK
9. Jaarstukken
10. Belastingaangifte
11. Gegevens over bezwaar en beroep 

of andere rechtsprocedures
12. (Onder-)huurcontract
13. Kostgangersovereenkomst
14. Rekeningen
15. Andere bewijsstukken

Regeling PW § 5: vergoedingen 
voor immateriële schade die buiten 
beschouwing blijven.
Vergoeding aan:
• oud-mijnwerkers i.v.m. silicose;
• slachtoffers van de Bijlmerramp;
• asbestslachtoffers;
• etc.Bedragen de inkomsten meer dan de bijstandsnorm die van 

toepassing is (artikel 19 lid 1 PW).

Zijn er middelen die buiten beschouwing blijven:
• uitkering tot levensonderhoud voor een kind jonger dan 21 jaar, 

voor zover daar al rekening mee is gehouden bij de bepaling van 
het recht op bijzondere bijstand;

• giften, voor zover dit gezien de hoogte en bestemming uit 
oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is;

• vrijlating pensioenen;
• bepaalde vergoedingen voor immateriële schade;
• en de overige punten uit de lijst van artikel 31 lid 2 PW.

Ja? Nee?

STOP

• Is er aanspraak op vrijlating van 
inkomsten uit arbeid (artikel 31 lid 2 
onder n of r PW, gemeentelijk beleid, 
let op artikel 31 lid 5 PW)?

• Vrijlating jonggehandicapten korting 
bij Wajong (artikel 31 lid 2 onder c 
PW, let op artikel 31 lid 5 PW)? 

• Medisch urenbeperkt (artikel 31 lid 2 
onderdeel y, geen beleidsruimte)?

Is er sprake van vrijwilligerswerk?
Dan wordt een vrijwilligersvergoeding 
tot een bedrag van € 180,00 per maand 
vrijgelaten (maximaal € 1.800,00 per 
jaar).
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Stap 5: Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Is de belanghebbende beschikbaar voor arbeid?

Waarom niet beschikbaar?
1. zorgtaken;
2.  redenen van medische of sociale aard.
• Mogelijk tijdelijke vrijstelling (artikel 9 lid 2 en 

4 PW).
• Geen arbeidsverplichting voor degene die 

volledig duurzaam arbeidsongeschikt is  
(artikel 9 lid 5 PW).

• Alleenstaande ouders kind < 5 jaar (artikel 9a 
PW).

• Wat is de fasering/indeling participatieladder (o.i.d.)?
• Is er een plan van aanpak (artikel 44 lid 4 PW, en artikel 

44a PW)?
• Moeten er verdere afspraken gemaakt worden gericht 

op uitstroom?
• Moet er rekening gehouden worden met een beperkte    

belastbaarheid? 
• Is er sprake van een urenbeperking?

Ja? Nee?

Controle en verificatie

Inschrijving bij UWV-werkbedrijf (artikel 9 lid 
1a PW).

• Beschikking WIA, WAO, Wajong,  
WAZ etc.

• Medisch advies, informatie derden  
(bijv. hulpverlener).

1. Diploma’s
2.  Opleiding/cursusgegevens
3. Sollicitatiebewijzen
4. Getuigschriften
5. Ontslagbewijzen
6. Arbeidscontracten
7. Andere gegevens arbeidsverleden
8. Beschikking WSF/WTOS
9. Andere bewijsstukken

• Verplicht alle algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden 
(artikel 9 lid 1a PW). 

• Niet geaccepteerd: werk in strijd met grondrechten van 
belanghebbende.

• Afwijkende verplichtingen en/of ontheffing vastleggen in 
beschikking.

Voldoet belanghebbende aan de taaleis (artikel 18b PW)? 

Ja? Nee?

Vaststellen 
middels besluit dat 
aan de  taaleis is 
voldaan.

Kennisgeving verzenden dat niet 
is voldaan aan de taaleis en plan 
van aanpak taalscholing met 
belanghebbende opstellen.

1. Inschrijving in BRP ten tijde van 
leerplichtleeftijd

2. Schoolrapporten
3. Inburgeringsdiploma
4. Overige diploma’s en/of certificaten 

waaruit de taalbeheersing blijkt



Nee?

Stap 6: Afstemming / Maatregel  
(en terugvordering & verhaal & boete)

Er staat een vordering 
open in de debiteuren- 
administratie

Komt iemand zijn 
onderhoudsplicht 
t.a.v. de aanvrager 
of zijn kinderen niet 
(volledig) na (artikel 
61 62, 62a en  
62b PW)?  
Of is er sprake van 
een schenking of 
nalatenschap  
(artikel 62f PW)?

Is er sprake van 
maatregelwaardig 
gedrag (artikel 18 of 
18b PW)?

Controle en verificatie

1. Debiteuren- 
administratie

2. BRP
3. Beschikking voorlopige 

voorziening
4. Echtscheidingsvonnis
5. Echtscheidings-

convenant
6. Overeenkomst 

boedelscheiding
7. Voogdijbeschikking
8. Inkomensgegevens
9. Belastingsignalen
10. Dossier
11. Gegevens vorige 

gemeente
12. Suwi-net

Ja? Nee?

STOP

Is het een gedraging 
genoemd in artikel 18 
lid 4 PW?

Moet er ingehouden 
worden op de uitkering 
of betaalt de aanvrager 
zelf terug? 

Om de hoeveel tijd 
moet het heronderzoek 
debiteuren 
plaatsvinden en 
wanneer moet er een 
stuitingshandeling 
plaatsvinden?

Ja? Nee?

STOP

Ja? Nee?

Zijn er bij de 
aanvraag nog zaken 
geconstateerd 
die leiden tot een 
terugvordering over 
een voorgaande 
bijstandsperiode?

Moet er een 
verhaalsactie worden 
ingesteld?

Kan of moet de 
vordering worden 
verrekend (artikel 60 lid 
3 en 4 PW)?

Kan geheel of 
gedeeltelijk van 
terugvordering worden 
afgezien op grond van 
dringende redenen 
of in het kader van 
schuldsanering?

Om de hoeveel 
tijd moet er een 
onderzoek worden 
gedaan naar de 
betalingscapaciteit 
van de 
onderhoudsplichtige 
(gemeentelijk beleid)?

Kan geheel of 
gedeeltelijk van 
verhaal worden 
afgezien op grond  
van dringende 
redenen of in 
het kader van 
schuldsanering?

100% maatregel
Duur: 1 – 3 maanden, 
gemeentelijke 
verordening.

Gemeentelijke 
Afstemmingsverordening
Moet de afstemming geheel of 
gedeeltelijk worden verlaagd of 
verhoogd gezien:
- de mate van verwijtbaarheid;
- de ernst van de gedragingen;
- de omstandigheden van 

belanghebbende;
- de aanwezigheid van 

dringende redenen.

Is er sprake van recidive of volharding? 
Verlenging duur, maximaal 3 maanden.

Is er sprake geweest 
van schending van 
de inlichtingenplicht 
(artikel 17 PW)? 

Ja?

Nee? STOP

BOETETRAJECT

Is het een gedraging die  
valt onder de taaleis?  
(artikel 18b PW)

Ja?

Volgens artikel 18b 
lid 9 e.v. bijstand 
verlagen:
- Zes maanden 20% 

per maand;
- Zes maanden 40% 

per maand;
- Tot uiteindelijk 

100% per maand 
voor onbepaalde 
tijd.
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