
   
 

Jurisprudentie januari 2019 

Overzicht van de belangrijkste uitspraken die in december 2018 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl. 

met betrekking tot het gemeentelijk sociaal domein 

 

Participatiewet 

 

- aanvraag, buiten behandeling stellen 

CRvB 15 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:101 

Niet bevoegd tot buiten behandeling stellen van de aanvraag. Onvoldoende duidelijkheid over de 

uitsteltermijn wordt ten gunste van appellant uitgelegd. 

 

- aanvraag, zorgvuldige voorbereiding 

CRvB 18 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4310 

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand omdat het recht niet is vast te stellen. Bekendheid van het 

feit dat het college overleggen van bepaalde gegevens noodzakelijk acht, maakt niet dat appellante 

geen hersteltermijn hoefde te worden geboden. 

 

- uitsluitingsgrond, vreemdeling 

CRvB 18 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4200 

In geval de staatssecretaris met ingang van de te beoordelen periode of in een periode daarvoor 

heeft vastgesteld dat betrokkene geen rechtmatig verblijf meer heeft op grond van het Unierecht en 

dit besluit in rechte onaantastbaar is geworden, mag een bijstandverlenend orgaan afgaan op de 

juistheid van de toepassing van het Unierecht op het geval van de betrokkene door de 

staatssecretaris en behoeft het niet nader in contact te treden met de staatssecretaris en/of zelf te 

beoordelen of betrokkene met ingang van de te beoordelen periode rechtmatig verblijf heeft op 

grond van het Unierecht. Indien echter na dat besluit van de staatssecretaris zich een wijziging 

voordoet van omstandigheden die kan leiden tot rechtmatig verblijf op grond van het Unierecht, 

vormt dat aanleiding om wel met de staatssecretaris in overleg te treden. 

 

- uitsluitingsgrond, verblijf in buitenland 

CRvB 11 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4178 

PW biedt geen aanknopingspunten om alleen uit te gaan van werkdagen. 
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- uitsluitingsgrond, zich onttrekken aan detentie 

CRvB 8 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:189 

Er is geen gehoor gegeven aan de oproep om zich bij de PI te melden. Of tegen eiser een 

arrestatiebevel was uitgevaardigd en/of er tevergeefs opsporingsinspanningen zijn verricht doet niet 

ter zake. 

 

- adresloze 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:196 

Onjuiste vermelding van het huisnummer op 7-dagen formulier is onvoldoende voor afwijzing 

aanvraag 

 

- inlichtingenplicht 

Rb Zeeland-West-Brabant 4 januari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:91 

Afwijzing van bijstandsaanvraag omdat betrokkene geen volledige inzage heeft gegeven in haar 

contract met een muziekmaatschappij over het maken van muziek en de vergoedingen die 

betrokkene in verband daarmee van die maatschappij ontvangt. 

 

- inlichtingenplicht 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:246 

Het onleesbaar maken van mutaties op de bankrekening sluit niet uit dat er inkomsten op de 

rekeningen zijn binnengekomen. 

 

- middelen, redelijkerwijs beschikken 

CRvB 15 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:99 

Dat aan het tegoed op de bankrekening een bepaalde bestemming is verbonden, betekent niet dat 

appellante over het tegoed niet vrijelijk kon beschikken. 

 

- middelen, op geld waardeerbare activiteiten, 

CRvB 8 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:33 

Belanghebbende huurde in de maanden oktober tot en met december 2014 een ruimte voor het 

geven van yoga lessen. De enkele aankondiging van yoga lessen in juli 2014, maakt niet dat er ook in 

juli al op geld waardeerbare activiteiten werden verricht. 
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- onderzoek 

CRvB 14 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:243 

Op grond van artikel 53a, zesde lid, van de Participatiewet heeft het college te allen tijde de 

bevoegdheid onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en 

zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van de 

bijstand. Het enkele feit dat de aanleiding tot het onderzoek een melding van de politie was, waarvan 

appellant stelt dat die voortkomt uit onrechtmatig onderzoek, doet aan die bevoegdheid niet af. 

 

- onderzoek 

CRvB 4 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4184 

Appellante heeft geen belang bij antwoord op de vraag of onderzoek rechtmatig was nu 

besluitvorming is gebaseerd op bankafschriften en appellante de wijze van verkrijgen hiervan niet 

heeft betwist. 

 

- uitgestelde inkomstenkorting 

CRvB 18 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4205 

Er is geen aanleiding voor het standpunt dat bevoegdheid tot intrekken en terugvorderen van 

bijstand dient voor te gaan boven de bevoegdheid te verrekenen op grond van 58 lid 4 Pw. 

 

- terugvordering, bruteren 

CRvB 11 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4281 

Terugvordering door niet verrekende WW-uitkering in overwegende mate aan college te wijten 

zodat voor brutering geen plaats is. 

 

- maatregel 

CRvB 18 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4308 

Onvoldoende getracht geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Maatregel 100% één maand. 

 

- maatregel 

CRvB 15 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:202 

Geüniformeerde maatregel van 100% gedurende een maand. Belemmeren van het verkrijgen van 

arbeid door gedrag. Het niet willen verschijnen op de werkplek in verband met vervoersproblemen. 
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- maatregel 

CRvB 8 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:50 

Onvoldoende feitelijke grondslag voor de opgelegde maatregel. Email van bedrijf X over gedrag en 

lichaamstaal tijdens sollicitatiegesprek is onvoldoende. Ook de uitlating van betrokkene dat hij 

vanwege de bijstandsuitkering op sollicitatiegesprek is gekomen, is onvoldoende. 

 

- bijzondere bijstand, bijzondere omstandigheden 

CRvB 11 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4279 

Afgewezen bijzondere bijstand voor verhuiskosten. Beslag op reservingsapaciteit vormt geen 

bijzondere omstandigheid. Appellant heeft zichzelf in de positie gebracht dat hij niet heeft kunnen 

reserveren. 

 

- bijzondere bijstand, draagkracht 

Rb. Oost-Brabant 21 december 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:6393 

Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand vanwege voldoende draagkracht. Het gedeelte van het 

inkomen waar beslag op is gelegd is ten onrechte aangemerkt als inkomen dat moet worden 

meegenomen bij de berekening van de draagkracht. De rechtbank hecht aan de uitspraak van de 

CRvB van 14 februari 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:501) niet de betekenis die verweerder daaraan 

gehecht wenst te zien. 

 

- bijzondere bijstand, kosten beschermingsbewind 

Rb Noord-Nederland 22 januari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:279 

Dat de kantonrechter eiser onder bewind heeft gesteld, maakt op zich niet dat bewindvoering door 

de GKB niet als een aan de PW voorliggende, toereikende en passende voorziening kan worden 

aangemerkt voor eiser. College had wel nader onderzoek moeten doen naar de situatie van eiser. 

 

- bijzondere bijstand, medische kosten 

CRvB 8 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:37 

Afgewezen bijzondere bijstand voor ziekenhuiskosten. Geen verzekering afgesloten. 

Zorgverzekeringswet en Regeling Zorgverzekering betreft een voorliggende voorziening voor 

gemoedsbezwaren. Geen zeer dringende redenen. (Soortgelijke uitspraken: ECLI:NL:CRVB:2019:38 

en ECLI:NL:CRVB:2019:36) 
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- boete, draagkracht 

CRvB 8 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:24 

Boete wegens verzwegen vermogen boven de grens. Saldo op bankrekening. Bij boete in dit geval 

niet meer rekening te houden met vermogen op bankrekening omdat dit is overgeboekt naar 

rekening ouders én omdat er een terugvorderingsschuld tegenover staat. 
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Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 

 

- onderzoek 

CRvB 16 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:224 

Aanvraag WMO-maatwerkvoorziening voor begeleiding terecht afgewezen. Het college was in dit 

geval niet gehouden om te bezien of het onderzoek op een voor appellant minder bezwarende wijze 

zou kunnen worden uitgevoerd. Appellant heeft namelijk bij e-mail de medewerking aan het 

onderzoek zonder meer geweigerd en hij heeft hierbij niet geconcretiseerd waarom hij het 

onderzoek als zeer belastend ervaart. 

 

- woningaanpassing, primaat van verhuizing 

CRvB 23 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:218 

Aanvraag WMO-maatwerkvoorziening in de vorm van een woningaanpassing bestaande uit het 

realiseren van een natte cel op de begane grond terecht afgewezen. De gevraagde woningaanpassing 

was niet adequaat en een wel adequate woningaanpassing zou ingrijpend en kostbaar zijn.  

 

- verhuiskostenvergoeding 

CRvB 12 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4208 

Maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten 

terecht afgewezen. De urgentieverklaring en de maatwerkvoorziening staan juridisch los van elkaar. 

 

- maatschappelijke opvang 

Vzr. Rb. Amsterdam 28 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:9568 

Wmo 2015 stelt eis ingezetenschap. Gemeente hoeft geen toeristen op te vangen 

 

- afbakening Wlz en Wmo2016 

CRvB 19 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3933 

Op grond van artikel 2.3.5 lid 6 Wmo 2015 kan het college een maatwerkvoorziening weigeren indien 

een cliënt aanspraak heeft op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een instelling op grond 

van de Wlz of daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Is aan de toepassingsvoorwaarden van dit 

artikellid voldaan dan is het college, behoudens het bepaalde in artikel 8.6a van de Wmo 2015, niet 

gehouden om een maatwerkvoorziening te verstrekken. Het college is wel bevoegd om in dergelijke 

gevallen een maatwerkvoorziening te verstrekken. College moet motiveren hoe het met die 

bevoegdheid omgaat. (Soortgelijke uitspraken: ECLI:NL:CRVB:2018:4305 en ECLI:NL:CRVB:2018:4226) 
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Jeugdwet 

 

- medewerkingsplicht 

CRvB 16 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:276 

Het college heeft op goede gronden geconcludeerd dat appellante niet de medewerking als bedoeld 

in artikel 8.1.2, derde lid, van de Jeugdwet heeft verleend die redelijkerwijs nodig is ter uitvoering 

van die wet, als gevolg waarvan de behoefte aan jeugdhulp over de periode van 25 april 2015 tot 24 

juni 2015 niet kon worden vastgesteld.  
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