JURISPRUDENTIE

1. Onroerend goed in buitenland (CRvB 011018)
Bijstandsverlenende instanties mogen controleren of bijstandsgerechtigden volledige en
juiste inlichtingen hebben verstrekt over hun inkomen en vermogen. Zij mogen daartoe, ook
in het buitenland, onderzoek instellen. In deze zaak is door de gemeente in Turkije
onderzoek gedaan naar in dat land gelegen onroerend goed. De uitkomst van dat onderzoek
was reden om de bijstand in te trekken en terug te vorderen. De rechtbank heeft geoordeeld
dat dit mocht. Betrokkene is tegen de uitspraken van de rechtbank in hoger beroep gegaan
bij de CRVB omdat betrokkene van mening was dat zijn privéleven was geschonden.
De CRVB heeft geoordeeld dat Nederlands recht, beslissend is voor de vraag of door een
Nederlandse gemeente in het buitenland verkregen bewijs mag worden gebruikt in een
bestuursrechtelijke procedure over bijstand. Volgens de Nederlandse regels doet niet
terzake of de Turkse regels correct zijn toegepast bij het onderzoek naar verzwegen
onroerend goed. Gemeten naar de Nederlandse regels is in deze zaak het bewijs rechtmatig
verkregen. Het privéleven van betrokkenen was niet geschonden. De gemeenten mocht
het bewijs daarom gebruiken.
2. Vrijstelling inkomen (RB Rotterdam 12102018)
Gemeente heeft het recht op bijstand voor betrokkene beëindigd omdat sprake is van
inkomsten uit arbeid boven de bijstandsnorm. De rechtbank heeft geoordeeld dat de
(tijdelijke) inkomensvrijlating niet alleen moet worden toegepast wanneer het inkomen van
betrokkene onder de bijstandsnorm blijft maar ook hier boven. Inkomensvrijlating behoort
niet tot inkomen ingevolge de Participatiewet en moet buiten beschouwing gelaten worden.
3. Bankafschriften (CRvB 18092018)
De gemeente hoeft niet te accepteren dat posten op bankafschriften worden doorgehaald in
het kader van privacy, omdat die gegevens noodzakelijk kunnen zijn voor het beoordelen
van het recht op bijstand.

4. Ingebrekestelling (CRvB 09102018)
De gemeente is voor het niet tijdig nemen van een besluit, net zoveel dwangsommen
verschuldigd als gedane aanvragen, tenzij aanvragen gelijktijdig zijn gedaan en inhoudelijk
met elkaar samenhangen.

5. Bijzondere bijstand (CRvB16102018)
Betrokkene heeft bijzondere bijstand aangevraagd voor de verplichte eigen bijdrage school
van 12jarige kind op voorgezet onderwijs.
CRvB oordeelt dat kindgebonden budget passende en toereikende voorliggende voorziening
is. Dat kindgebonden budget het totaal van de gemaakte schoolkosten niet dekt, doet daar
niet aan af.
6. Individuele inkomenstoeslag (IIT) (CRvB 30102018)
Onbekendheid met wet- of regelgeving of een gebrek aan voorlichting door de gemeente
rechtvaardigen niet dat IIT met terugwerkende kracht moet worden verleend.

