
Wat u moet weten over bijzondere bijstand  
voor huishoudelijke hulp (type1) in 2015 

 
U kunt bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp ontvangen, als: 

 hulp in de huishouding noodzakelijk is; 

 er binnen uw eigen omgeving of netwerk geen oplossing mogelijk is, en 

 u de kosten van huishoudelijke hulp niet (helemaal) zelf kunt betalen. We kijken daarvoor 
naar uw inkomen, uw vermogen en de samenstelling van uw huishouden. 

 
Wat valt onder inkomen? 
Uw inkomen bestaat uit: 

 loon of salaris, uitkering of pensioen; 

 vakantiegeld (een dertiende maand en een winstdeling tellen ook mee); 

 alimentatie; 

 inkomen uit (onder)verhuur of kostgangers.  
 
Let op: Kinderbijslag en de zorg- en huurtoeslag tellen we niet mee als inkomen. 
 
Wat valt onder vermogen? 
Uw vermogen bestaat uit: 

 contant geld; 

 het tegoed op bankrekeningen en spaarrekeningen; 

 bezittingen zoals een (dure) auto, caravan of boot; 

 bezittingen die u zou kunnen hebben als u zich hier voor zou inzetten (voorbeelden 
hiervan zijn geld dat u aan iemand geleend heeft, maar dat u direct terug kunt vragen of 
spaargeld dat u op kunt nemen als u een boete betaalt). 

 
Let op: We kijken niet naar de waarde van uw eigen woning. 
 
Als uw vermogen hoger is dan het vrij te laten vermogen moet u de kosten uit dat hogere 
vermogen betalen. Het vrij te laten vermogen is: 
€5.850 voor een alleenstaande; 
€11.700 voor alleenstaande ouders en gehuwden. 
 
Uw huishouden 
Hoe meer personen van 21 jaar en ouder zich in uw huishouden bevinden, hoe minder 
bijstand u kunt ontvangen.  
 
Hoeveel bijzondere bijstand kan ik krijgen? 
De hoogte van de bijzondere bijstand wordt bepaald door: 

 de noodzakelijk gemaakte kosten voor huishoudelijke hulp;  

 uw inkomen; 

 uw vermogen.  
 
Wat u uit uw inkomen en vermogen zelf kunt betalen noemen we draagkracht.  
Als uw inkomen lager is dan 110% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm heeft u geen 
draagkracht in uw inkomen.  
 
In 2014 is deze grens: 
  

21 tot AOW-leeftijd 
 
Ouder dan AOW-leeftijd 
 

Alleenstaande € 1.046,81 € 1.148,41 



Alleenstaande ouder € 1.345,89 € 1.445,20 
Gehuwden € 1.495,44 € 1.580,72 
 
In 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. De genoemde bedragen zijn inclusief 
vakantiegeld. 
 
Als uw inkomen hoger is dan deze bedragen, dan moet u van het meerdere de kosten van 
huishoudelijke hulp gedeeltelijk zelf betalen. 
 
De bijstand is nooit hoger dan de kosten. Er geldt een maximumuurtarief. Als het uurtarief 
van uw zorgaanbieder hoger is dan dit maximumuurtarief kunt u voor het meerdere geen 
bijzondere bijstand ontvangen. 
 
Rekenvoorbeelden 
Met behulp van onderstaande voorbeelden kunt u ongeveer nagaan wat u eventueel aan 
bijzondere bijstand kunt ontvangen.  
 
Let op: deze bedragen gelden in 2014. In 2015 gelden andere bedragen, maar die zijn nu 
nog niet bekend. Vanaf 2015 geldt dat hoe meer personen van 21 jaar en ouder zich in uw 
huishouden bevinden, hoe minder bijstand u kunt ontvangen.  
 
Voorbeeld 1:  

 U bent alleenstaand en 67 jaar.  

 Uw netto-inkomen uit een AOW-uitkering en pensioen is €1.200 per maand.  

 De kosten van de huishoudelijke hulp zijn €195 per maand. 
 
Uw netto inkomen per jaar (12 x €1.200,00)  € 14.400,00 
Af: bijstandsnorm 110% per jaar (12 x €1.148,41)  € 13.780,92 
Draagkrachtruimte in inkomen   € 619,08 
Draagkracht 35% van draagkrachtruimte   € 216,68 
 
De kosten van huishoudelijke hulp zijn €195 per maand, dat is €2.340 per jaar. In dit 
voorbeeld moet u hiervan €216,68 zelf betalen en ontvangt u op jaarbasis €2.123,32 
bijzondere bijstand. 
 
Voorbeeld 2:  

 U bent gehuwd en beiden jonger dan 65 jaar.  

 Het netto-inkomen van uw huishouding is €1.450 per maand. Het inkomen komt uit: 

 een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 

 een kleine deeltijdbaan.  

 De kosten van de huishoudelijke hulp zijn €195 per maand. 
 
Uw netto inkomen per jaar (12 x €1.450,00)  € 17.400,00 
Af: bijstandsnorm 110% per jaar (12 x €1.495,44)  € 17.945,28 
Draagkrachtruimte in inkomen   € 0,00 
Draagkracht 35% van draagkrachtruimte   € 0,00 
 
De kosten van huishoudelijke hulp zijn €195 per maand, dat is €2.340 per jaar. In dit 
voorbeeld worden deze kosten volledig vergoed. 
 
Voorbeeld 3:  

 U bent gehuwd en beiden jonger dan 65 jaar.  

 Het netto-inkomen van uw huishouding is €1.450 per maand. Het inkomen komt uit: 

 een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 



 een kleine deeltijdbaan.  

 U heeft €3.500 op een spaarrekening, een auto (de eerste €3.500,- aan waarde telt niet 
mee), een caravan met een waarde van €6.000 en een motorfiets met een waarde van 
€4.000. 

 De kosten van de huishoudelijke hulp zijn €195 per maand. 
 
Uw netto inkomen per jaar (12 x €1.450,00)  € 17.400,00 
Af: bijstandsnorm 110% per jaar (12 x €1.495,44)  € 17.945,28 
Draagkrachtruimte in inkomen   € 0,00 
Draagkracht 35% van draagkrachtruimte   € 0,00 
Vermogen (spaarrekening, caravan en motor)  € 13.500,00 
Vrij te laten vermogen   € 11.700,00 
Draagkracht in vermogen   € 1.800,00 
 
De kosten van huishoudelijke hulp zijn €195 per maand, dat is €2.340 per jaar. In dit 
voorbeeld is er draagkracht in vermogen van €1.800. U ontvangt op jaarbasis €540 
bijzondere bijstand. 
 
Voorbeeld 4:  

 U bent gehuwd en beiden jonger dan 65 jaar.  

 Het netto-inkomen van uw huishouding is €2.000 per maand. Het inkomen bestaat uit een 
volledige baan en een kleine deeltijdbaan. 

 De kosten van de huishoudelijke hulp zijn €195 per maand. 
 
Uw netto inkomen per jaar (12 x €2.000,00)  € 24.000,00 
Af: bijstandsnorm 110% per jaar (12 x €1.495,44)  € 17.945,28 
Draagkrachtruimte in inkomen   € 6.054,72 
Draagkracht 35% van draagkrachtruimte   € 2.119,15 

 
De kosten van huishoudelijke hulp zijn €195 per maand, dat is €2.340 per jaar. In dit 
voorbeeld moet u hiervan €2.119,15 zelf betalen en ontvangt u op jaarbasis €220,85 
bijzondere bijstand. 
 
 
Verplichtingen 
Vanaf het moment dat u bijzondere bijstand aanvraagt moet u zich houden aan 
verplichtingen. U moet de gemeente direct informeren over alle feiten en omstandigheden 
die van invloed kunnen zijn op de hoogte en duur van de bijzondere bijstand (bijvoorbeeld 
een wijziging van uw inkomen). Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, beëindigt de 
gemeente de bijzondere bijstand. Als u daardoor teveel bijzondere bijstand heeft ontvangen 
moet u dat aan de gemeente terugbetalen. De gemeente legt u daarnaast een boete op die 
even hoog is als de bijstand die u teveel heeft ontvangen.  
 
 
Deze pagina bevat algemene informatie. U kunt aan de inhoud hiervan geen rechten 
ontlenen. 

http://opsterland.rechtopbijstand.nl/inhoud/index/pid/267

