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Participatiewet 

 

- aanvraag 

CRvB 19 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:571 

Ten onrechte afgewezen bijstandsaanvraag vanwege niet inzichtelijk maken van financiële situatie 

leidt in dit geval niet tot proceskostenveroordeling. Betrokkenen zijn zelf in gebreke gebleven en 

hebben de gevraagde bankafschriften eerst in beroep overgelegd. 

 

- uitsluitingsgrond, schulden 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:367 

Gelet op het uitzonderingskarakter van artikel 49, aanhef en onder b, van de PW en op de 

bewoordingen ervan, moet bij toepassing van die bepaling sprake zijn van een situatie waarin de 

behoeftige omstandigheden van de betrokkene op geen andere wijze zijn te verhelpen en 

bijstandsverlening dus onvermijdelijk is. 

 

- uitsluitingsgrond jongeren, scholingsplicht  

CRvB 8 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:260 

Blokkering en intrekking wegens kunnen volgen van uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs. 

 

- uitsluitingsgrond jongeren, ondubbelzinnig niet mee willen werken 

CRvB 18 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4313 

Bij de beoordeling van een aanvraag kunnen de gedragingen en houding uit een voorgaande periode 

van bijstandsverlening voor de toepassing van de uitsluitingsgrond dat appellante ondubbelzinnig 

niet mee wil werken aan de arbeidsverplichtingen geen rol spelen 

 

- uitsluitingsgrond, verblijf in buitenland 

CRvB 12 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:552 

Geen acute noodsituatie om toch bijstand te verlenen. Appellante wist vooraf dat zij voor drie 

maanden naar Marokko zou gaan. Dat zij gelet op haar medische situatie afhankelijk is van haar 

ouders maakt dat niet anders. De ouders hebben bijvoorbeeld de keuze om voor een kortere periode 

naar Marokko te gaan, zodat appellante haar bijstandsuitkering kan behouden. 
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- gezamenlijke huishouding, rechtsvermoeden kind 

CRvB 15 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:382 

Niet onomstotelijk is komen vast te staan dat A de vader van de zoon is en dat daarmee uit de relatie 

tussen A en appellante een kind is geboren. 

 

- woonplaats 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:519 

Appellant heeft vooronderstelling dat hij niet kan wonen in de woning zonder wateraansluiting niet 

kunnen weerkeggen. 

 

- woonplaats 

Rb Midden-Nederland, 21 januari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:366 

Beleid dat bij verhuizing naar een andere gemeente voor kosten van (her)inrichting altijd de 

gemeente beslist waarin de betrokkene zich gaat vestigen, is in strijd artikel 40, eerste lid, van de PW. 

 

- inlichtingenplicht, handel op internet 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:505 

Gelet op de aard, de omvang en de regelmaat van de verkoopactiviteiten is geen sprake geweest van 

incidentele verkoop van privégoederen. Gelet hierop moeten de activiteiten van appellante op 

Markplaats dan ook worden aangemerkt als handel. Dat, naar appellante stelt, deels sprake is van 

herhaalde advertenties maakt dat niet anders. Achteraf valt bovendien niet te controleren en te 

verifiëren in hoeverre daarvan sprake is geweest. 

 

- inlichtingenplicht, medewerkingsplicht 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:340 

Niet melden van de huur van een safeloket bij de bank betreft schending van de 

inlichtingenverplichting. Het recht over de huurperiode van meer dan 7 jaar is niet aannemelijk 

gemaakt. Het recht op bijstand is niet vast te stellen. Het weigeren om safeloket te openen in het 

bijzijn van de medewerkers van het college betreft schending van de medewerkingsverplichting. 
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- middelen, inkomen 

CRvB 5 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:537 

Inkomsten zijn terecht gekort over de maand waarin zij zijn ontvangen. Appellant heeft niet 

aannemelijk gemaakt dat het inkomen ziet op een periode voorafgaand aan de bijstandsverlening. 

 

- middelen, gedeeltelijke vrijlating inkomsten uit arbeid 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:337 

Geen recht op rente over de nabetaling van de bijstand in verband met het verzoek om vrijlating van 

inkomsten. College heeft vrijwel direct na beslissing op verzoek betaald. 

 

- middelen, gedeeltelijke vrijlating inkomsten uit arbeid 

CRvB 18 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4312 

Beoordeling of werkzaamheden bijdragen aan arbeidsinschakeling. Beleid waarin is bepaald dat 

belanghebbende volledig moet uitstromen uit de bijstand en toepassing van vrijlating achteraf gaat 

een redelijke wetsuitleg te buiten. 

 

- middelen, online verkoop van goederen 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:505 

Geen incidente verkoop van privé goederen. Uit de door Markplaats verstrekte overzichten blijkt dat 

appellante in de te beoordelen periode ruim 220 artikelen te koop heeft aangeboden, met prijzen die 

varieerden van € 10,- tot € 550,-. Gelet hierop moeten de activiteiten van appellante op Markplaats 

dan ook worden aangemerkt als handel. Dat, naar appellante stelt, deels sprake is van herhaalde 

advertenties maakt dat niet anders. Achteraf valt bovendien niet te controleren en te verifiëren in 

hoeverre daarvan sprake is geweest. 

 

- middelen, vermogen 

Rb Oost-Brabant 12 februari 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:720 

Door aanschaf motorscooter is de vermogensgrens overschreden. Dat voor de aanschaf een lening is 

aangegaan doet daar niet aan af. 

 

- individualisering 

CRvB 12 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:544 

De huur van appellante werd betaald door een derde. Aanleiding voor afstemmen bijstand met 20% 

in verband met geen woonkosten. 
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- woonplaats 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:372 

Afgewezen bijstandsaanvraag. Niet wonen binnen de gemeente. Artikel 16 Pw niet van toepassing. 

 

- inlichtingenplicht 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:380 

Appellante heeft geen controleerbare gegevens over de feitelijke verblijfplaats verstrekt waardoor 

het recht op bijstand niet is vast te stellen. De situatie van appellante is door hyperacusis bijzonder 

maar dit brengt niet mee dat de informatie over het verblijfadres niet van belang kan zijn. Artikel 16 

Pw niet van toepassing. Geen bevoegdheid om van intrekking af te zien. 

 

- onderzoek 

CRvB 29 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:335 

Artikel 53a lid 6 PW vormt voor de inbreuk op de privacy, die met het opvragen van de water- en 

gastverbruik gepaard gaan, een voldoende wettelijke grondslag. Het lage waterverbruik, de 

aanbieding van weinig restafval in de containers en de onduidelijkheid over het voorzien in de kosten 

van het bestaan vormen een redelijke grond voor huisbezoek. 

 

- onderzoek 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:338 

80 waarnemingen in twee afzonderlijke periodes van totaal 9 weken zijn niet als stelselmatige 

observaties aan te merken in de zin dat hiermee een min of meer compleet beeld van bepaalde 

aspecten van het persoonlijk leven van betrokkene kon worden verkregen. Kortdurende 

waarnemingen vanaf de openbare weg, gericht op toegangsdeur van de woning en op de 

aanwezigheid van de auto. Uit toepassing van het "valblokje" op de deur blijkt alleen of de deur is 

gebruikt. Artikel 53a vormt in dit geval een toereikende grondslag voor schending van de privacy. 

 

- onderzoek 

CRvB 12 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:542 

Risicoprofiel “geboorteplaats buiten Nederland betreft "verdacht" onderscheid dat is te 

rechtvaardigen door het belang van de rechtmatige uitvoering van de bijstandswetgeving. 
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- intrekken/herzien 

CRvB 29 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:437 

Intrekken en terugvorderen in verband met niet gemelde eigendom van twee appartementen in 

buitenland. Recht niet vast te stellen na verkoop van één van de appartementen omdat verkoop-

condities niet uiteen zijn gezet. Geen dringende redenen om van terugvordering af te zien. 

 

- intrekken/herzien 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:322 

Niet gemelde bijschrijvingen en stortingen uit nagel-salon. Recht is wel vast te stellen bij gebreke van 

andere (bron van) inkomsten. 

 

- terugvordering, achteraf ontvangen middelen 

CRvB 21 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:430 

Terugvordering wegens ontvangen schadevergoeding. Herroeping ten onrechte genomen 

intrekkingsbesluit in bezwaar betreft geen louterformeel gebrek. Kostenvergoeding bezwaar.  

 

- terugvordering, matigen 

CRvB 5 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:433 

Intrekken en terugvorderen AIO-aanvulling in verband met niet gemelde eigendom onroerende 

zaken. Onevenwichtige terugvordering. 

 

- terugvordering, zesmaandenjurisprudentie 

CRvB 12 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:549 

Periode van zes maanden vangt aan met eerste signaal. Twee afzonderlijke periodes van WW. 

Melding eerste periode geldt niet als eerste signaal voor tweede periode. 

 

- bijzondere bijstand 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:401 

Het feit dat het inkomen structureel beneden bijstandsniveau ligt, kan niet maken dat er in afwijking 

van art. 15 lid 1 en 35 lid 1 Pw recht op bijzonder bijstand kan ontstaan. 
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- bijzondere bijstand, bijzondere omstandigheden 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:369 

Afgewezen aanvraag reiskosten ivm juridische procedure. Appellante had geen middelen om in deze 

kosten te voorzien vanwege het feit dat zij geen nieuwe bijstandsuitkering had aangevraagd. Geen 

bijzondere omstandigheden. 

 

- bijzondere bijstand, bestedingsverplichting 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:399 

College moet bijstand voor inrichtingskosten nabetalen. Geen verband met eerdere terugvordering 

wegens niet voldoen aan bestedingsverplichting 

 

- bijzondere bijstand, verhuizing 

CRvB 29 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:422 

Dubbele huur geen bijzondere omstandigheid. Eerde opzegging huur was mogelijk. Kosten leggen 

laminaat niet noodzakelijk. Appellante had voor vinyl kunnen kiezen. Inhuur schilders nu niet 

gebleken dat dit ook gratis gedaan zou kunnen worden. 

 

- individuele inkomenstoeslag 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:337 

Geen zicht op inkomensverbetering. Het feit dat de inkomensverbetering achteraf niet gerealiseerd is 

doet niet af aan het feit dat dit uitzicht er op de peildatum wel was. 

 

- maatregel, schending arbeidsplicht 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:263 

Appellante heeft aangeboden functie geweigerd vanwege haar zieke vader in buitenland. Geen 

verminderde verwijtbaarheid. Appellante had geen concrete plannen om vader te bezoeken en ook 

nog geen toestemming gevraag om naar het buitenland te mogen. 

 

- maatregel, re-integratieplicht vs godsdienstvrijheid 

CRvB 26 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:480 

Verlaging bijstand in verband met de weigering de baard af te scheren uit geloofsovertuiging, 

verplichting geldt in verband met beperking van gezondheidsrisico’s die zijn verbonden aan 

asbestverwijderingswerkzaamheden, de inbreuk op het recht van godsdienstvrijheid levert in dit 

geval geen schending op van art. 9 EVRM. 
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- maatregel, re-integratieplicht vs godsdienstvrijheid godsdienstvrijheid 

CRvB 26 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:481 

Verlaging bijstand in verband met de weigering om in het kader van een werkstage op vrijdagmiddag 

te werken vanwege moskeebezoek en in verband met de weigering om op zaterdagmiddag te 

werken vanwege de omgangsregeling met de minderjarige kinderen. Inbreuk op de 

godsdienstvrijheid respectievelijk op het recht van gezinsleven is in dit geval niet noodzakelijk, omdat 

inroostering op andere dagen mogelijk is. 

 

- maatregel, tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 

CRvB 10 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:570 

Verlaging bijstand met 100%. Bijstand verstrekt in vorm van geldlening. Met het opgeven van de 

en/of rekeningen met zijn moeder heeft appellant zelf zijn vermogen prijsgegeven 

 

- verzoek om herziening besluit 

CRvB 29 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:418 

Afgewezen verzoek om met toepassing van artikel 4:6 Awb terug te komen van maatregelen-

besluiten. Geen nieuwe feiten aangevoerd. Geen sprake van evidente onredelijkheid. 

 

- misbruik van recht 

CRvB 22 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:307 

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat er geen zwaarwichtige gronden zijn om de beroepen niet-

ontvankelijk te verklaren wegens misbruik van recht. Dat dezelfde gronden zijn aangevoerd waarover 

de rechtbank zich al heeft uitgelaten is geen gewichtige grond. Ook de hoeveelheid procedures 

leiden niet tot misbruik van het recht.  
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Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 

 

- algemene voorziening, algemeen gebruikelijke dienst 

CRvB 30 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:397 

De aangeboden was en strijkservice is geen algemene voorziening, omdat onvoldoende aannemelijk 

is dat deze in het van de Wmo 2015 werd aangeboden. Was- en strijkservice als algemene 

voorziening. Boodschappendienst en glazenwasser kunnen, onder voorwaarden, onder de Wmo 

2015 worden aangemerkt als een algemeen gebruikelijke dienst die aan het verstrekken van een 

maatwerkvoorziening in de weg staat.  

 

- zorg in natura 

RB Zeeland-West-Brabant 1 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:381 

Het college was niet gehouden om aan eiser een pgb te verstrekken, nu hij niet instaat was – ook niet 

met behulp van zijn netwerk- een pgb goed te beheren. Keuze voor een niet-gecontracteerde 

zorgaanbieder komt voor rekening en risico van eiser.  

 

- huishoudelijke ondersteuning, normtijden 

CRvB 30 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:289 

Voldoende onderzoek. Terecht uitgegaan van de normtijden van het CIZ-protocol. 

 

- huishoudelijke ondersteuning, tariefdifferentatie 

CRvB 7 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:467 

In de verordening moet worden vermeld op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld. 

Daartoe behoort ook de wijze van vaststelling van de hoogte van het uurtarief. Onvoldoende 

grondslag voor onderscheid in tarief voor een professionele zorgverlener en het uurtarief voor door 

de gemeente gecontracteerde zorg. 

 

- woonvoorziening, indicatieduur 

CRvB 13 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:455 

Geen reden waarom college niet conform het eigen beleid een indicatie voor twee jaar had had 

mogen afgeven. De enkele stelling van appellant dat een indicatieduur van vijf jaar tot meer rust zou 

leiden, is daarvoor onvoldoende. 
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- maatwerkvoorziening, hulphond 

Rb Oost-Brabant 30 januari 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:478 

Een PTSS-hulphond kan voor eiser niet als maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015 

worden aangemerkt. De beoogde doelen zijn primair gericht op de behandeling van de stoornissen 

en hebben daarmee een therapeutische functie. Behandeling van stoornissen valt niet onder de 

reikwijdte van de Wmo 2015. 

 

- vervoersvoorziening 

CRvB 23 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:558 

Afwijzing aanvraag om een een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto. Uit 

de stukken volgt, anders dan appellante heeft gesteld, niet dat zij is uitbehandeld voor haar angst om 

bij een andere bestuurder in de auto mee te rijden, maar dat haar behandelaar het niet langer 

opportuun acht haar hiervoor te behandelen, omdat appellante met deze angst kan omgaan door 

zelf de auto te besturen.   

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:478
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:558
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:558


   
Jeugdwet 

 

- voorliggende voorziening 

Rb Gelderland 22 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:217 

Geen vergoeding van de kosten van de training van een (autisme)hulphond.  Zvw is voorliggend. De 

omstandigheid dat een autismehulphond (nog) niet in het pakket van de Regeling zorgverzekering 

valt, leidt niet tot een ander oordeel. 

 

- indicatieduur 

Rb Gelderland 1 februari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:412 

Noch de Jeugdwet, noch de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem 2015’, noch de ‘Nadere 

regels Jeugdhulp gemeente Arnhem 2015’ schrijft een minimumduur van een indicatie voor. De 

rechtbank heeft derhalve getoetst of verweerder de verlening van het pgb voor een half jaar 

voldoende heeft gemotiveerd. 

 

- inlichtingen- en medewerkingsplicht 

Rb Gelderland 22 december 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:5610 

Het feit dat de onderzoeksverplichtingen op het college rusten, neemt niet weg dat van de aanvrager 

en beoogde ontvanger van de jeugdhulp mag worden verlangd dat hij het college voorziet van de 

gegevens die nodig zijn voor een goede beoordeling van de aanvraag en zo goed mogelijk meewerkt 

aan een daarvoor benodigd onderzoek.   

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:217
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:217
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:412
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:412
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:5610
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:5610


   
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 

- woonplaats 

Rb Zeeland-West-Brabant 7 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:520 

Begrip ingezetene. Thuisloze met briefadres binnen gemeente. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:520
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:520

