
         
                          Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie 
 
 
 

 

Naam regeling  

Beleidsregels overbruggingsuitkering 

Citeertitel  

n.v.t. 

 

Wettelijke grondslag Wet werk en bijstand, artikelen 5, 11, 15, 16 en 48 

Vastgesteld door College 

Datum vaststelling 9 februari 2010 

Kenmerk voorstel 2010/1200 

Datum publicatie 24 februari 2010 

Bron publicatie De Zundertse Bode 

Datum inwerkingtreding 1 maart 2010 

Datum melding arrondissementsparket n.v.t. 

Bijzonderheden n.v.t. 

 

 



Beleidsregels overbruggingsuitkering 
 
Beleidsuitgangspunten/uitvoering 
1. Uitgangspunt is dat de financiële overbruggingsuitkering van de periode tot de betaaldatum tot de 

eigen verantwoordelijkheid van de belanghebbende behoort. Bij voldoende eigen middelen 
(inclusief spaartegoeden) is er daarom geen reden tot het verstrekken van een 
overbruggingsuitkering. 

2. De overbruggingsuitkering kan pas worden vastgesteld als duidelijk is dat iemand in aanmerking 
komt voor een bijstandsuitkering. 

3. Het college verstrekt in beginsel geen overbruggingsuitkeringen voor algemeen noodzakelijke 
kosten van het bestaan. De voor belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm wordt 
geacht toereikend te zijn. Indien een belanghebbende gesteld wordt voor noodzakelijke kosten die 
voortvloeien uit bijzondere omstandigheden, waardoor liquideitsproblemen kunnen ontstaan 
omdat hij deze niet uit de eigen middelen kan voldoen kan voor deze kosten  bijzondere bijstand 
worden verstrekt. (bijvoorbeeld 1

e
 maand huur). Ingevolge artikel 48 kan de bijstand worden 

verstrekt om niet en in de vorm van een geldlening. 
4. In het geval dat, ondanks punt 3, op grond van bijzondere omstandigheden aan belanghebbende 

toch een overbruggingsuitkering voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan wordt 
verstrekt, wordt de bijstand verstrekt als algemene bijstand om niet of in de vorm van een 
geldlening. 

5. Eigen middelen dienen derhalve volledig te worden ingezet. Voor de hoogte van de 
overbruggingsuitkering wordt aangesloten bij artikel 52 WWB. Belanghebbende komt in 
aanmerking voor een overbruggingsuitkering indien men niet over middelen beschikt om de 
periode tot uitbetaling te overbruggen. Staat er nog geld (ter hoogte van minimaal 90% van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm) op een of meer bankrekeningen (inclusief spaarrekeningen) dan 
wordt geen overbruggingsuitkering toegekend. Gekeken moet worden naar de periode die 
daadwerkelijk overbrugd moet worden. De hoogte wordt individueel vastgesteld. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de van toepassing zijnde bijstandsnorm (incl. toeslag en excl. 
vakantietoeslag) en een eventuele verlaging. 

6. In het geval dat, ondanks beleidsuitgangspunt 4, op grond van bijzondere omstandigheden aan 
belanghebbende toch een overbruggingsuitkering voor algemeen noodzakelijke kosten van het 
bestaan wordt verstrekt, wordt de bijstand verstrekt als algemene bijstand om niet. Het college 
maakt, gezien de bijzondere situatie ten gevolge waarvan de noodzaak van een 
overbruggingsuitkering is ontstaan, geen gebruik van de bevoegdheid tot terugvordering ervan na 
beëindiging van de bijstand. 

7. Op grond van de beleidsregels terugvordering Wet werk en bijstand gemeente Zundert kan de 
bijstand worden teruggevorderd. 

 


