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Participatiewet 

 

- aanvraag 

CRvB 19 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:641 

Niet bevoegd om de aanvraag buiten behandeling te stellen. Gevraagde gegevens waren ten tijde 

van de buiten behandeling stelling niet meer nodig voor de beoordeling van de aanvraag dan wel kon 

betrokkene daarover redelijkerwijs niet beschikken. 

 

- aanvraag 

CRvB 12 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:892 

Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt hoe zij voorafgaande aan de aanvraag in kosten van 

bestaan heeft voorzien. De uitgaven wijken substantieel af van de Nibud norm voor 

levensonderhoud. 

 

- vreemdeling 

CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:778 

Gelijkstelling met een Nederlander (artikel 11, tweede en derde lid PW). Procedureel rechtmatig 

verblijf. Recht op bijstand op grond van een voorlopige voorziening hangende beroep tegen de 

intrekking van verblijfsvergunning regulier. 

 

- arbeids- en re-integratieverplichtingen 

CRvB 26 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:825 

Aangezien de arbeidsdeskundige tot de slotsom is dat de afstand tot de arbeidsmarkt (duurzaam) 

niet te overbruggen is, staat vast dat appellante op arbeidskundige gronden volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt. In dat geval zijn de arbeids- en re-integratieverplichtingen en de tegenprestatie in 

het geheel niet van toepassing. 
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- individualisering 

CRvB 19 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:915 

Intrekken bijstand omdat de niet rechthebbende partner van appellante inkomsten heeft boven de 

gehuwdennorm. Dat appellante vijf kinderen heeft is geen zeer bijzondere situatie voor afstemming 

van de bijstand. 

 

- middelen, bezit harddrugs 

CRvB 19 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:765 

Herziening, intrekking en terugvordering. Een hoeveelheid van meer dan 0,5 gram cocaïne is 

behoudens tegenbewijs een handelshoeveelheid. 

 

- inlichtingenplicht 

CRvB 19 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:923 

Dat bij melding is meegedeeld dat appellant stage gaat lopen betekent niet dat voldaan is aan de 

inlichtingenverplichting. Op het aanvraagformulier en ook daarna heeft appellant geen melding 

gemaakt van stage. 

 

- inlichtingenplicht 

CRvB 12 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:860 

Afgewezen aanvraag. Inzage in de financiën van de stichting is relevant voor beoordeling recht. 

Verstrengeling zakelijke en privé belangen. 

 

- opschorten en intrekken 

CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:851 

Verzending intrekkingsbesluit niet aannemelijk gemaakt. Ten tijde van bekend maken 

intrekkingsbesluit was de maximale duur van 8 weken voor de opschorting verstreken. College was 

daarom niet meer bevoegd om met toepassing van art. 54 lid 4 Pw het recht op bijstand in te 

trekken. 

 

- herzien/intrekken 

CRvB 19 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:922 

Bij herziening van het recht op bijstand wegens niet nakomen inlichtingenplicht bestaat geen ruimte 

voor belangenafweging. 
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- terugvordering, achteraf verkregen middelen 

CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:862 

Door de notaris op te dragen het bedrag van zijn aandeel in de erfenis niet naar een bankrekening 

van hemzelf, maar naar de derdenrekening van een advocaat over te maken, heeft appellant feitelijk 

achteraf beschikt over het bedrag.  

 

- bijzondere bijstand, voorliggende voorziening 

Rb Amsterdam 6 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1874 

Afwijzing bijzondere bijstand voor kosten parkeerplaats. Wmo 2015 toereikende en passende 

voorliggende voorziening voor vervoersbeperking. Geen rechtstreekse werking artikel 4 Verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap. 

 

- bijzondere bijstand, voorliggende voorziening 

CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:837 

Afgewezen bijzondere bijstand voor kosten medisch haalbaarheidsonderzoek. Regeling subsidiering 

medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken betreft voorliggende voorziening, ook 

voor zover kosten meer zouden zijn dan de subsidie is. 

 

- bijzondere bijstand, voorliggende voorziening 

CRvB 19 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:643 

Afgewezen bijzondere bijstand voor psychomotorische therapie zoon. Voorliggende voorziening, 

geen acute noodsituatie. In beroep gewijzigde grondslag, namelijk dat niet de zorgverzekeringswet 

maar de Jeugdwet voorliggende voorziening is, had bij de rechtbank moeten leiden tot veroordeling 

in de proceskosten 

 

- bijzondere bijstand, noodzaak van de kosten 

CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:710 

Weigering bijzondere bijstand voor iPad's voor schoolgaande kinderen. Appellant heeft niet 

aannemelijk gemaakt dat hij geen gebruik kon maken van kosteloze alternatief dat de school bood. 
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- bijzondere bijstand, noodzaak van de kosten 

CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:850 

Het bezit van een digitaal hulpmiddel, zoals een computer of laptop, is in de huidige samenleving 

onontbeerlijk. Anders dan voorheen worden de kosten hiervan als noodzakelijk moeten worden 

aangemerkt. Het betreft evenwel incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het 

bestaan, welke in beginsel uit de bijstandsnorm moeten worden voldaan. 

 

- bijzondere bijstand, draagkracht 

Rechtbank Noord-Nederland 21 februari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1096 

Ten onrechte uitgegaan van inrichtingsnorm. De zorgboerderij waarin eiser verblijft is wel een 

inrichting, maar eiser heeft hogere kosten omdat hij huur moet betalen. Bij de berekening van eisers 

feitelijke draagkracht dient verweerder de woonkosten mee te nemen. 

 

- bijzondere bijstand, inrichtingskosten 

CRvB 19 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:771 

Toekenning bijzondere bijstand voor inrichtingskosten terecht in vorm van een lening. 

 

- individuele inkomenstoeslag, vermogensgrens 

CRvB 5 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:625 

Appellanten hebben niet over gehele referteperiode van drie jaar gegevens over vermogen willen 

overleggen. Recht op individuele inkomenstoeslag niet vast te stellen. 

 

-maatregel, re-integratieplicht 

CRvB 26 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:617 

Niet meewerken aan voorziening gericht op arbeidsinschakeling niet aannemelijk gemaakt. Appellant 

heeft geweigerd in het weekend te werken. Het college heeft niet aannemelijk gemaakt dat 

appellant wist dat dat hij ook in het weekend moest werken.  

 

-maatregel, re-integratieplicht 

CRvB 19 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:612 

Maatregel in de vorm van verlaging met 100% gedurende één maand. Niet verschijnen op speed-

meet afspraak. Verwijtbaar. 
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- boete 

CRvB 19 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:747 

Geen procesbelang bij besluit tot afzien van het opleggen van een boete (en waarschuwing). 

 

- verhaal op ex-echtgenoot 

Rb Gelderland 27 februari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:933 

Er is slechts sprake van een verhaalsbevoegdheid indien er een causaal verband is tussen de 

echtscheiding en de verstrekking van bijstand. Naast de inspanning van de bijstandsgerechtigde 

worden ook de inspanningen van het college beoordeeld. De inspanningen van het college hebben 

een (beperkte) doorwerking - De stelplicht en - bij voldoende betwisting - de bewijslast ten aanzien 

van de behoefte en behoeftigheid, rust bij het college. Inzage in het gehele bijstandsdossier door de 

onderhoudsplichtige is niet nodig.  
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Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 

 

- compensatieplicht 

Rb Gelderland 13 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1066 

Eiser wordt niet gevolgd in zijn stelling dat de compensatieplicht zich ook uitstrekt tot zijn ouders (bij 

wie hij woont) in die zin dat zij in staat gesteld moeten worden om een gestructureerd huishouden te 

kunnen blijven voeren. 

 

- huishoudelijke hulp, eigenkracht 

CRvB 20 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:772 

De feitelijke situatie dat betrokkene zelf particuliere hulp bekostigde, kan niet anders worden gezien 

dan dat het college binnen de eigen kracht als bedoeld in artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015, 

rekening heeft gehouden met de financiële mogelijkheden van betrokkene om de gevraagde 

ondersteuning zelf te bekostigen. 

 

- huishoudelijke hulp, eigen kracht 

CRvB 6 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:755 

Het college heeft op goede gronden aan appellante een tijdelijke voorziening in de vorm van hulp bij 

het huishouden heeft verstrekt. Appellante kan nadien met aanpassingen zelf de taken verrichten. 

 

- vervoersvoorziening 

CRvB 13 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:896 

Afwijzing gesloten buitenwagen. Scootmobiel in combinatie met pas voor Collectief Vraagafhankelijk 

Vervoer is in het geval van appellante afdoende. 

 

-maatschappelijke opvang 

Rb Rotterdam 7 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1750 

Niet gebleken dat betrokkene behoort tot de doelgroep van de Wmo 2015 en niet zelfredzaam is. 

 

- derde belanghebbende 

CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:669 

Zorgverlener is belanghebbende bij besluit van college waarin zorgbehoevende wordt meegedeeld 

dat zij met haar pgb geen zorg meer mag inkopen bij betreffende zorgverlener.  
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Jeugdwet 

 

- begeleiding, deugdelijk onderzoek 

Rb Den Haag 19 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1421 

Voorlopige voorziening. Toegewezen op grond van belangenafweging. Naar voorlopig oordeel heeft 

verweerder de totale ondersteuningsbehoefte van de jeugdige onvoldoende inzichtelijk 

gemotiveerd. De deskundigheid van de indicatieadviseur en de rol van de ondertekenend arts zijn 

evenmin uit het aan het primaire besluit ten grondslag gelegde rapport af te leiden. 

 

- onderzoeksplicht college, medewerkingsplicht belanghebbende 

Rb Noord-Nederland 21 december 2019, ECLI:NL:RBNNE:2018:5557 

Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen mogelijkheid is jeugdhulp toe te kennen, 

omdat de moeder van verzoekers onvoldoende meewerkt aan onderzoek naar de noodzaak van 

jeugdzorg en naar, als de noodzaak wordt vastgesteld, de omvang en de vorm van de jeugdhulp. Om 

uit de ontstane impasse te komen gelast de voorzieningenrechter een deskundigenonderzoek. Bij 

wijze van voorlopige voorziening kent de voorzieningenrechter een PGB toe voor de duur van twee 

maanden. 
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