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Onderwerp 

 

Giften in de bijstand 

 

 

 

Beste mevrouw Van Esch,  

 

Uw vragen van 17 januari 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Iedereen herinnert zich nog wel de affaire van vorige jaar, dat een mevrouw in de bijstand €7000 

moest terug betalen aan de gemeente, omdat haar moeder haar iedere week een tas 

boodschappen gaf. Naar aanleiding daarvan is er uitgebreid onderzoek gedaan over de 

maatregelen die na dit incident zijn genomen zijn door gemeenten. De Groene Amsterdammer 

schreef er deze week een artikel over. Zie bijlage artikel. In het artikel wordt aangeven dat 70 

gemeenten nu iets op hebben genomen in de verordening over het mogen behouden van giften 

als je in de bijstand zit. Ik heb onze kersverse integrale verordening Sociaal Domein erop 

nagekeken, maar kan er niets over vinden.  

 

Het brengt Hart tot de volgende vraag: 

1. Klopt het dat er in onze verordening Sociaal Domein niets is opgenomen hoe we omgaan met 

giften die mensen met een bijstandsuitkering krijgen? Zo ja, wat staat er over opgenomen? Zo 

nee, is er elders vastgelegd hoe we er mee omgaan?  

 

Antwoord: 

1. Klopt het dat er in onze verordening Sociaal Domein niets is opgenomen hoe we omgaan met 

giften die mensen met een bijstandsuitkering krijgen? Zo ja, wat staat er over opgenomen? Zo 

nee, is er elders vastgelegd hoe we er mee omgaan?  

Het klopt dat hierover niets is opgenomen. De Participatiewet schrijft dwingend voor over welke 

onderwerpen een verordening moet worden vastgesteld.  Hoe omgegaan wordt met giften is geen 

onderwerp dat bij verordening moet worden geregeld. Het college is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Participatiewet. 
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Met de klantmanagers van WA Toegang zijn werkafspraken gemaakt over hoe hiermee om te 

gaan. Als melding wordt gemaakt van een gift gaat de klantmanager in gesprek met de klant en 

bekijkt de individuele situatie. Het komt niet vaak voor.  

 

In principe worden giften geheel vrij gelaten (artikel 31 lid 2 onder m Participatiewet). Giften en 

vergoedingen die bestemd zijn voor het algemene levensonderhoud worden alleen 

meengenomen als de hoogte van die giften uit oogpunt van bijstandverlening niet verantwoord is.  

Dat moet dus per geval worden bekeken.  

 

De belangrijkste regels die in de dagelijkse uitvoeringspraktijk worden gehanteerd zijn:  

- Giften ter vrije besteding, voor niet-noodzakelijke kosten of voor algemene kosten van 

bestaan worden niet meegenomen als deze per  kalenderjaar niet meer bedragen dan de 

geldende bijstandsnorm voor een alleenstaande (ouder) of gehuwde/samenwonende van 21 

jaar en ouder per maand.  

- Giften worden niet meegenomen als deze worden verstrekt voor kosten waarvoor anders 

bijzondere bijstand verstrekt had kunnen worden, of bedoeld zijn ter aflossing van een 

problematische schuld, of bedoeld zijn voor medische kosten.  

- Giften zoals verstrekkingen van de voedselbank, kledingbank, speelgoedbank, kerken en 

charitatieve instellingen e.d. tellen niet mee. Een cadeau voor verjaardag, Sinterklaas of bijv. 

Kerstmis telt ook niet mee.   

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M. Roozendaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


