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Bijstand en dakloosheid
Bijstand en vermogen

Dordrecht, 14 november 2022

Geacht college, 

Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-
er-voor-dak--en-thuislozen-in-de-bijstand staat informatie over het rijksbeleid voor een uitkering voor 
dak- en thuislozen. Er staat o.a. ‘De bijstand vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u 
geldt’.

1. Krijgen in Dordrecht dak- en thuislozen dezelfde bijstandsuitkering als degenen die niet dak- 
of thuisloos zijn? Zo nee, hoeveel krijgen zij dan en door wie en bij welk besluit is dit dan 
geregeld?

2. Ervan uitgaande dat daklozen een lagere uitkering krijgen. Hoe handelt de gemeente dan als 
iemand op het moment van de aanvraag nog niet dakloos was, maar op het moment van het 
besluit wel?

3. Geldt het bij 2 te geven antwoord ook als er een aantal maanden zit tussen het indienen van 
de aanvraag (nog niet dakloos) en het toekennen van de uitkering (wel dakloos), waarbij er 
tussen beide momenten een uitspraak van de rechter zit, waarbij vastgesteld is, en 
geaccepteerd door de gemeente, dat de gemeente in eerste instantie een verkeerde 
berekening van het vermogen maakte en de uitkering dus ten onrechte had geweigerd?

4. Als u vraag 3 met ja beantwoordt, kunt u dan uitleggen waarom u vindt dat een inwoner de 
dupe mag worden van een door de gemeente gemaakte fout. Immers zonder de fout, zou hij 
niet dakloos zijn geworden en gekort worden op zijn uitkering.

Te veel Nederlanders bouwen geen pensioenrechten op. Deze mensen wordt geadviseerd zelf 
maatregelen te nemen, zodat zij later naast hun AOW-uitkering nog een aanvulling krijgen. Zij doen 
dat dan vaak in de vorm van een verzekering.

5. Bij de aanvraag van een bijstandsuitkering speelt het vermogen een rol. Blijft het vermogen 
opgebouwd in afgesloten verzekeringen ter vervanging van een pensioen dan buiten 
beschouwing? Zo nee, waarom niet en door wie en waar is dat geregeld?

6. Weet u dat als u genoemd vermogensbestanddeel wel meeneemt bij een beslissing over een 
bijstandsaanvraag betrokkenen de verzekering moeten afkopen met een mogelijke boete en 
dat het bedrag vervolgens belastbaar is, waardoor betrokkenen slechts een veel lager bedrag
ontvangen. Vindt het college dit verantwoord richting mensen die niet kunnen delen een aan 
een pensioenvoorziening. Graag een gemotiveerde onderbouwing van het antwoord. 

Hoogachtend,

Ronald Portier
SP Dordrecht


