Vermogensvaststelling Participatiewet 2022
1. Bij de aanvraag
Bezittingen
Schulden

€
-/-

Vermogen

Vrij te laten vermogen
Vermogen

-/-

Nog vrij te laten vermogen

€ _____________________
€

Als het bedrag groter is dan het vrij te laten
vermogen uit artikel 34 lid 3 PW (zie achterzijde),
dan bestaat er geen recht op algemene
bijstand. Het surplus moet belanghebbende dan
voorafgaand aan een nieuwe aanvraag interen
conform het gemeentelijke interingsbeleid.
Indien te snel wordt ingeteerd, kan de bijstand
bij toekenning worden afgestemd conform
artikel 18 lid 2 PW en de gemeentelijke
afstemmingsverordening. Ook kan eventueel
bijstand in de vorm van een geldlening worden
verleend (artikel 48 lid 2 PW).

€

Zie de bedragen van artikel 34 lid 3 PW.

€ _____________________
€

Dit mag nooit groter zijn dan het vrij te laten
Het vastgestelde vermogen, vermogen uit artikel 34 lid 3 PW (zie achterzijde).
de vermogensvrijlating
en het nog vrij te laten
vermogen opnemen in de
toekenningsbeschikking.

2. Vermogenstoename tijdens bijstandsverlening
Nog vrij te laten vermogen

Bedrag toename bezittingen

€

-/-

Nog vrij te laten vermogen

€

Toename/afname schulden of uitgaven uit het
vermogen spelen tijdens de bijstandsverlening geen
rol ten aanzien van het vrij te laten vermogen.

_____________________

€
Belanghebbende op de
hoogte stellen van het
herziene nog vrij te laten
vermogen.

Indien overschreden (negatief), dan overgaan tot
stap 3 om de vervolgactie te bepalen. Dit nog vrij
te laten vermogen nog corrigeren met het bedrag
waarmee de vermogensvrijlating van artikel 34 lid 3
PW gedurende de bijstandsverlening is geïndexeerd.

3. Indien stap 2 negatief: einde bijstand en interen
Bezittingen op dit moment in de tijd
Schulden op dit moment in de tijd
Vermogen

€
-/-

€ _____________________ Neem de schulden mee die op dit moment in de
tijd aanwezig zijn.
€

Elke overschrijding van het nog vrij te laten
vermogen staat bijstandsverlening direct in
de weg. In principe wordt de uitkomst van stap
2 ingeteerd. Wanneer inteerperiode > 30 dagen:
bijstand beëindigen, na deze periode kan een
nieuw recht ontstaan met nieuw vrij te laten
vermogen.
Bij inteerperiode < 30 dagen: bijstand intrekken
over dagen dat er geen recht bestaat, het
recht loopt door zonder vrij te laten vermogen.
Bij verwijtbaar nalatig handelen mogelijk
afstemmen (artikel 18 lid 2 PW) of leenbijstand
verstrekken (artikel 48 lid 2 PW).
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Aandachtspunten: Bezittingen & schulden
Bezittingen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij de vermogensvaststelling PW kan bij de aanvraag een klein bedrag voor levensonderhoud buiten beschouwing
worden gelaten (afhankelijk van het gemeentelijke beleid).
Bezittingen kunnen zowel uit geldswaarden bestaan als uit op geld waardeerbare goederen.
De waarde van goederen wordt bepaald op de waarde in het economische verkeer bij vrije oplevering.
Niet tot het vermogen wordt gerekend algemeen gebruikelijke bezittingen (zoals een normale inventaris), gelden
gespaard gedurende de bijstandsverlening, indien bijvoorbeeld op een spaartegoed beslag is gelegd (belanghebbende
kan er niet meer redelijkerwijs over beschikken) en tegoeden op een geblokkeerde rekening ten behoeve van de eigen
begrafenis.
Op basis van artikel 31 lid 6 worden gelden gereserveerd voor pensioenen, onder voorwaarden, vrijgelaten. Er geldt
een bij wet gemaximeerd bedrag voor de vrijlating van lijfrentepolissen.
Inkomsten die gedurende de bijstandsverlening een korte periode boven de bijstandsnorm liggen, worden doorgaans
toegerekend aan het vermogen.
Voor vermogen gebonden in de eigen zelfbewoonde woning gelden aparte regels (artikel 50 PW).
Bepaalde immateriële schadevergoedingen kunnen niet als vermogen worden aangemerkt (artikel 34 lid 2
onder e PW).
Het opgebouwde levenslooptegoed wordt niet als vermogen aangemerkt (artikel 34 lid 2 onder f PW).
Ook bezittingen waarover men redelijkerwijs kan beschikken, vallen onder het vermogensbegrip van de PW.
Ook de bezittingen van de minderjarige kinderen die onderdeel uitmaken van het gezin, tellen mee bij de
vermogensvaststelling PW.
Indien een bankrekening op naam van belanghebbende staat, mag (behoudens tegenbewijs) worden aangenomen dat
de tegoeden aan belanghebbende toebehoren, dit gaat ook op voor het volledige saldo op een gezamenlijke rekening.
De waarde van een auto kan worden bepaald op grond van de ANWB/BOVAG-koerslijst.
Een erfenis wordt als vermogen in aanmerking genomen op de dag van overlijden van de erflater. De
vermogensvaststelling kan echter pas plaatsvinden op het moment dat men daadwerkelijk redelijkerwijs over
het vermogen kan beschikken. Met terugwerkende kracht wordt het vermogen dan toegerekend aan de dag van
overlijden.

Schulden
•
•
•
•
•

Niet van belang is wanneer schulden moeten worden terugbetaald, wel moet de schuld in voldoende mate
aannemelijk zijn en moet vaststaan dat er een daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling bestaat.
Bij schulden aan familieleden of kennissen is de daadwerkelijk verplichting tot terugbetaling vaak moeilijk aan te
tonen, het is echter niet onmogelijk.
Als een schuld in rechte wordt betwist, is er geen sprake van een schuld in de zin van de PW.
Studieschulden ingevolge de WSF worden niet als schuld in het kader van de PW aangemerkt.
Wanneer er door schulden bij aanvang een negatief vermogen is, dan is het vrij te laten vermogen gelijk aan de
vermogensgrens.

Interen
•
•
•
•

Voor interen geldt in het algemeen dat dit gebeurt aan de hand van 1,5 x de maandnorm.
Ook bij een negatief vermogen en een overschrijding van het vrij te laten vermogen dient er ingeteerd te worden.
Aan de hand van de 30-dagen regel beoordeelt de gemeente de gevolgen voor het recht op bijstand, als er meer dan
30 dagen ingeteerd kan worden vervalt het recht.
In dat geval bestaat er in de regel na 30 dagen weer een recht op bijstand.

Vrij te laten vermogen (per 1-1-2022)
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Echtpaar
In eigen woning, door belanghebbende zelf bewoond

€
€
€
€

6.505,00
13.010,00
13.010,00
54.900,00

(artikel 34 lid 3)
(artikel 34 lid 3)
(artikel 34 lid 3)
(artikel 34 lid 2)

Eigen woning
Waarde woning (mag OZB-waarde zijn)
Resterende hypotheekschuld
Vrij te laten in eigen woning
Maximaal als leenbijstand te verstrekken

€
-/- €
-/- €
€

______________________

Bijstandsverlening aan eigen woningbezitters met daarbij het vestigen van meerdere zekerheid (artikel 48 lid 3) is
afhankelijk van gemeentelijk beleid.
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