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4.4. Bijzondere bijstand en afschaffen categoriaal beleid
Algemeen
Door bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat in het individuele geval de
uitkeringsnorm niet volledig toereikend is ter voorziening in bepaalde noodzakelijke kosten.
Voor zover de belanghebbende voor dergelijke kosten geen beroep kan doen op een
voorliggende voorziening en deze uitgaven naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders
evenmin uit de eigen middelen kan voldoen, kan daarvoor bijzondere bijstand worden
verstrekt.
Uitgaande van het maatwerkprincipe past het niet dat Burgemeester en Wethouders
bijzondere bijstand verlenen aan personen bij wie niet is vastgesteld of de betreffende kosten
in het voorliggende individuele geval ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of ze
daadwerkelijk gemaakt zijn. Er dient dus altijd een toetsing aan de omstandigheden van het
individuele geval plaats te vinden.
In deze wet zijn daarom de categoriale regelingen voor personen jonger dan 65 jaar
afgeschaft. Het vervallen van deze gemeentelijke regelingen sluit aan bij het uitgangspunt dat
het algemeen, generiek inkomensbeleid voorbehouden dient te zijn aan het Rijk en de
beleidsruimte voor gemeenten om een eigen inkomensbeleid te voeren moet worden beperkt.
Door de afschaffing van de categoriale bijzondere bijstand wordt een einde gemaakt aan
ongerichte inkomenssuppleties en krijgt de bijzondere bijstand weer de oorspronkelijke
maatwerkfunctie terug.
Voorts draagt de afschaffing bij aan het verminderen van de armoedeval en tevens aan meer
rechtsgelijkheid; thans laten deze regelingen soms grote verschillen zien.
Voor personen van 65 jaar of ouder treedt geen wijziging op in de categoriale regelingen.
Immers, in hun situatie speelt de armoedeval geen rol. Ook is de langdurigheidstoeslag op hen
niet van toepassing.

De individuele uitvoering van de bijzondere bijstand laat onverlet dat gemeenten daarvoor
beleidsregels kunnen opstellen. Dit kan ook de overgang vergemakkelijken van categoriale
naar individuele bijzondere bijstand. Beleidsregels kunnen bijdragen aan de rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid en mede van belang zijn voor de doelmatigheid van de uitvoering. Door de
afschaffing van de categoriale bijzondere bijstand is het echter niet meer mogelijk om
bijzondere bijstand te verstrekken zonder dat behoeft te worden vastgesteld of de betreffende
kosten voor de betrokkene ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn. Dit
impliceert dat bij de toetsing van een aanvraag aan de beleidsregels rekening dient te worden

gehouden met de feitelijke noodzaak van de kosten. Tegenover de gevolgen die deze toets
voor de uitvoering kan betekenen, staat de verwachting dat de introductie van de
langdurigheidstoeslag de druk op de uitvoering van de individuele bijzondere bijstand zal
doen afnemen.
Burgemeester en Wethouders kunnen in het kader van de bijzondere bijstand rekening houden
met de draagkracht van belanghebbende. Zij hebben hierbij de volledige vrijheid. Dit betekent
dat zij zelf bepalen welk deel van de middelen bij de vaststelling van de draagkracht in
aanmerking wordt genomen.
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Degene die als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden wordt geconfronteerd met
noodzakelijke bestaanskosten waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige
draagkracht te boven gaan, heeft recht op bijzondere bijstand (eerste lid; zie ook artikel 11,
eerste lid). Welke kosten daarvoor in aanmerking komen hangt af van de omstandigheden in
het individuele geval en kan dan ook slechts van geval tot geval worden beoordeeld. Het kan
hierbij om zeer diverse kostensoorten gaan, temeer daar het recht op bijzondere bijstand,
behoudens het gestelde in artikel 15, niet naar kostensoort is begrensd. Bepalend is dat sprake
is van kosten die uit bijzondere individuele omstandigheden voortkomen en die in het
concrete geval als noodzakelijk moeten worden aangemerkt. Het betreft hier dus bij uitstek
een kwestie van maatwerk; een landelijke normering van de bijzondere inkomensaanvulling is
niet aan de orde.
Voor de verlening van bijzondere bijstand is het geen vereiste dat men algemene bijstand
krachtens deze wet ontvangt. Ook degene die uit een andere bron dan deze wet beschikt over
een inkomen dat naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet toereikend is ter
voorziening in bepaalde bijzondere noodzakelijke kosten, kan een beroep op bijzondere
bijstand doen. Zoals aangegeven in paragraaf 4.4 van het algemeen deel van deze memorie
van toelichting is het niet wenselijk dat bijzondere bijstand wordt verleend aan personen bij
wie niet is vastgesteld of de betreffende kosten in het voorliggende individuele geval ook
daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of ze daadwerkelijk gemaakt zijn. Algemeen, generiek
inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk; de gemeenten hebben dan ook geen
bevoegdheden om op lokaal niveau een categoraal beleid inzake bijzondere
inkomensaanvulling te voeren. In het derde lid is een uitzondering gemaakt voor personen van
65 jaar en ouder (derde lid). In hun situatie speelt immers de armoedeval geen rol. Bovendien
kunnen zij niet in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36.
De voorgestelde regeling met betrekking tot de categoriale bijzondere bijstand en de
beperking daarvan tot personen van 65 jaar en ouder is voor de doelgroep limitatief en laat
dus geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid.

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de bijzondere bijstand volledige
vrijheid in de vaststelling van de draagkracht van de belanghebbende. Dit betekent dat zij zelf
bepalen welk deel van de middelen bij de vaststelling van de draagkracht in aanmerking
wordt genomen. De vrijlatingsbepalingen ex artikel 34 (vermogen) zijn daarom niet verplicht
van toepassing op de bijzondere bijstand. Deze wet geeft de gemeenten ook op dit punt dus
meer bevoegdheden dan de Abw. Ook de vaststelling van de draagkracht in het inkomen van
belanghebbende is een bevoegdheid van gemeenten. Overwegingen die bij de vaststelling van

de draagkracht een rol kunnen spelen, betreffen de aard van de kosten waarvoor bijstand
wordt gevraagd, eventuele buitengewone lasten van de belanghebbende en overige
persoonlijke omstandigheden.

