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Voorwoord 
Dit is de nieuwe nieuwsbrief met allerlei interessante onderwerpen die betrekking hebben op de 
Participatiewet.  
Allereerst iets over de nieuwsbrief zelf. We willen graag dat de nieuwsbrief je kort en krachtig op de 
hoogte brengt van nieuwe ontwikkelingen. Je zou hem moeten kunnen lezen onder het genot van 
een kopje koffie, zonder er echt tijd voor vrij te hoeven maken. Onze nieuwsbrief was een hele 
mooie bron van actuele ontwikkelingen, maar we vonden hem te lang. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om de nieuwsbrief te verkorten en hem voortaan elke maand naar je toe te sturen! We 
hopen dat je het nieuwe format nog prettiger vindt om te lezen. 
 

Jurisprudentie 
Intrekking en verrekening 
Een belanghebbende heeft een aantal maanden inkomsten boven de bijstandsnorm ontvangen. Die 
inkomsten zijn gemeld, maar daar is in de betreffende maanden bij de betaling van de bijstand nog 
geen rekening mee gehouden. Het college maakt vervolgens gebruik van de bevoegdheid om die 
inkomsten tot de hoogte van de bijstandsnorm te verrekenen (art. 58 lid 4 Participatiewet). 
Belanghebbende meent dat het college verplicht was om het recht op bijstand in te trekken en terug 
te vorderen. De CRvB komt tot de conclusie dat zowel verrekening als terugvordering (zonder 
schending van de inlichtingenplicht) bevoegdheden zijn, en dat de ene bevoegdheid geen voorrang 
heeft op de andere. 
 
Deze uitspraak kent een aantal lagen. Allereerst wordt nogmaals bevestigd dat verrekening (art. 58 
lid 4 Participatiewet) bewust in de wet is opgenomen om een terugvorderingsprocedure te 
voorkomen. Verrekening op deze manier is niet aan de regels van de beslagvrije voet gebonden. In 
de uitspraak zegt de CRvB zelfs dat als de middelen kort van tevoren zijn ontvangen, een 
belanghebbende rekening moet houden met verrekening. Dat betekent dat als iemand inkomsten 
naast een lopende bijstandsuitkering ontvangt, hij er rekening mee moet houden dat hij de maanden 
daarop minder bijstand zal ontvangen. 
 
Daarnaast neemt de CRvB de stelling van de belanghebbende onder de loep. Als er geen sprake is 
van schending van de inlichtingenplicht, dan is intrekking en terugvordering geen verplichting maar 
een bevoegdheid (art. 54 lid 3 en art. 58 lid 2 sub a Participatiewet). De stelling dat het college 
verplicht was om het recht op bijstand in te trekken is daarom niet juist.  
Verrekening (art. 58 lid 4 Participatiewet) is tevens een bevoegdheid. In de wet is niet bepaald dat 
één van deze bevoegdheden voorrang heeft op de andere. 
 
Waarom is er tegen dit besluit toch geprocedeerd? Bij verrekening worden slechts de inkomsten tot 
de hoogte van de bijstandsnorm verrekend. Intrekking en terugvordering had tot dezelfde financiële 
schade voor belanghebbende geleid. Het grote verschil is dat terugvordering wel is gebonden aan de 
regels van de beslagvrije voet. Belanghebbende had een eventuele vordering daarom af kunnen 
lossen met een x bedrag per maand, lager dan het bedrag wat nu verrekend wordt op de lopende 
uitkering. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2018:4205 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:4205
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Baard afscheren voor een baan 
Een belanghebbende moet als onderdeel van zijn re-integratietraject een opleiding volgen tot 
‘deskundig asbestverwijderaar’ en krijgt daarbij garantie op een baan. Voor het succesvol volgen van 
dit opleidingstraject is het noodzakelijk dat belanghebbende zijn baard afscheert. Hij moet voor het 
werk namelijk een veiligheidsmasker kunnen dragen en dat masker past niet sluitend met de baard. 
Belanghebbende weigert om zijn baard af te scheren wegens religieuze redenen. Hij krijgt vervolgens 
een maatregel opgelegd van 100% gedurende één maand wegens het weigeren van werk. 
 
Er is de afgelopen periode veel te doen geweest om het al dan niet schenden van de vrijheid van 
geloofsovertuiging als het gaat om re-integratie. Deze uitspraak valt in diezelfde categorie. Van 
belang in deze gevallen zijn de vragen of er 1) daadwerkelijk sprake is van een uiting van godsdienst 
en 2) of de beperking in de vrijheid van godsdienst noodzakelijk is voor re-integratie. Wil iemand op 
vrijdag de moskee bezoeken en kunnen de werktijden zo aangepast worden dat dit mogelijk is, dan 
zal daar rekening mee gehouden moeten worden. In dit geval had bijvoorbeeld niet gevraagd mogen 
worden de baard af te scheren als een baard tot een bepaalde lengte voor de veiligheid van het werk 
ook akkoord was geweest.  
 
In deze situatie konden geen compromissen gevonden worden. Ten eerste was deze opleiding met 
baangarantie juist voor deze belanghebbende het meest passend. Hij was namelijk bekend met een 
problematisch arbeidsverleden (langdurig werkloos, detentie, psychische problemen, gokverslaving). 
Daarnaast moest de baard afgeschoren worden in verband met de persoonlijke veiligheid op de 
werkvloer. Het afscheren van de baard zou in dit geval een inbreuk op de vrijheid van godsdienst zijn, 
maar was wel geoorloofd. Het is daarom terecht geweest om een maatregel op te leggen wegens het 
weigeren daarvan. 
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2019:480 
 

Bijzondere bijstand voor een laptop 
In deze uitspraak heeft het college een aanvraag om bijzondere bijstand voor een laptop afgewezen, 
omdat de belanghebbende niet had aangetoond dat er noodzaak bestond om een nieuwe laptop aan 
te schaffen. De CRvB heeft geoordeeld dat onze samenleving zo gedigitaliseerd is dat ‘digitale 
hulpmiddelen’ wel degelijk noodzakelijk zijn. Denk daarbij aan een laptop, tablet of een andere vorm 
van een computer. Digitale hulpmiddelen zijn noodzakelijk voor computer- en internetgebruik en de 
kosten van een computer zijn daarom aan te merken als incidenteel voorkomende algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan. Dat betekent niet dat elke aanvraag om bijzondere bijstand 
voor een laptop nu moet worden toegewezen. De aanvrager zal nog steeds duidelijk moeten maken 
dat hij of zij zelf niet in de kosten van een laptop heeft kunnen voorzien door bijzondere 
omstandigheden in het individuele geval.  
 
Bron: ECLI:NL:CRVB:2019:850 
  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:480
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:850
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Voorliggende voorziening bij bewind 
Belanghebbende staat onder bewind en vraagt bijzondere bijstand aan voor de kosten van 
bewindvoering. De gemeente waar hij deze aanvraag doet biedt een kosteloos alternatief voor 
bewindvoering, namelijk bewindvoering via de gemeentelijke kredietbank (GBK). Het college kent 
voorlopig bijzondere bijstand toe met de voorwaarde dat belanghebbende de kantonrechter vraagt 
zijn huidige bewindvoerder te ontslaan en de GBK tot bewindvoerder te benoemen. Belanghebbende 
doet dit niet, dus de bijzondere bijstand wordt beëindigd. In beroep wordt geoordeeld dat de 
kosteloze bewindvoering via de GBK een voorliggende voorziening is. Het college mag daarom 
bijzondere bijstand voor bewindvoering afwijzen. Wel moet onderzocht worden of de voorliggende 
voorziening in het individuele geval ook een voorliggende voorziening is. In dit geval had de 
belanghebbende eerder budgetbeheer van de GBK gehad en daardoor is zijn schuldenlast niet 
afgenomen. Belanghebbende gaf de werkwijze van de GBK hier de schuld van. In dit individuele geval 
is daarom nog niet duidelijk geworden of de GBK een passende en toereikende voorliggende 
voorziening was. Dat zal het college alsnog moeten onderzoeken door een nieuw besluit op bezwaar 
te nemen. 
 
Bron: ECLI:NL:RBNNE:2019:279 
 

Trainingen  
Hieronder een overzicht van de Pw-trainingen die dit jaar voor jou interessant kunnen zijn:  

• Introductie in de Jeugdwet, 29 augustus 2019 Eindhoven 
• Workshops geven, 7 en 14 oktober 2019 Eindhoven 
• Rapporteren, beschikken en de Awb, 9 oktober 2019 Eindhoven 
• Help je klanten makkelijker aan een (duurzame) baan!, 28 oktober 2019 Eindhoven 
• Kwaliteitsmedewerker Sociaal domein, 30 oktober 2019 Eindhoven 
• Boete en Maatregelen, 5 november 2019 Eindhoven 
• Handhaving en Fraude, 7 november 2019 Amsterdam 
• Maximaal Productief, 12 november 2019 Eindhoven 
• Motiverende en activerende gesprekstechnieken, 18 november Zwolle 
• Beleidsmedewerker Sociaal domein, 19 november 2019 Eindhoven 
• Introductie in de Wmo, 2 december 2019 Amsterdam 
• Een slechtnieuwsgesprek voeren, 9 december 2019 Zwolle 
• Schuldhulpverlening, 9 december 2019 Eindhoven 
• Bijstand en Belastingen, 12 december 2019 Eindhoven 
• Intervisiebijeenkomsten, open inschrijving 

 

Tot slot  
We willen je er graag aan herinneren dat het Kenniscentrum ook voor je klaarstaat als je inhoudelijke 
vragen hebt. Loop je vast in een moeilijke casus en kom je er niet goed uit, aarzel dan niet om je 
vraag aan het Kenniscentrum te mailen op YERKenniscentrum@yer.nl. 
Ook opmerkingen of tips horen we graag van je. 
 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:279
https://www.yer.nl/5382193/Training-Introductie-in-de-Jeugdwet-m.b.t.-Pw.html
https://www.yer.nl/5354733/Training-Workshops-geven.html
https://www.yer.nl/5358311/Training-Rapporteren%2c-beschikken-en-de-Algemene-wet-bestuursrecht.html
https://www.yer.nl/5270993/Training-Help-je-klanten-makkelijker-aan-een-(duurzame)-baan!.html
https://www.yer.nl/7889285/Training-kwaliteitsmedewerker-sociaal-domein.html
https://www.yer.nl/5271083/Training-Boete-en-Maatregelen.html
https://www.yer.nl/5265514/Handhaving-en-fraude-in-de-Pw.html
https://www.yer.nl/7651908/Training-Maximaal-Productief.html
https://www.yer.nl/5355009/Training-Motiverende-en-activerende-gesprekstechnieken.html
https://www.yer.nl/7889426/Training-beleidsmedewerker-sociaal-domein.html
https://www.yer.nl/5450054/Training-Introductie-in-de-Wmo.html
https://www.yer.nl/5354554/Training-Een-slechtnieuwsgesprek-voeren.html
https://www.yer.nl/5270673/Training-Schuldhulpverlening-Wmo.html
https://www.yer.nl/5269456/Training-Bijstand-en-Belastingen.html
https://www.yer.nl/5354896/Training-Intervisiebijeenkomsten.html
mailto:YERKenniscentrum@yer.nl
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