Beleidsregel Vermogen Participatiewet gemeente Elburg
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,
gelet op artikel 34 van de Participatiewet;
overwegende dat het college nadere regels wil vaststellen over de buiten beschouwing te laten
vermogen;
besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel Vermogen Participatiewet gemeente Elburg
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Alle begrippen in deze beleidsregel worden gebruikt en die nader worden omschreven hebben dezelfde
betekenis als in de Participatieweten de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 2 Waarde auto en motor
1. De waarde van één auto of motor tot € 5.000 wordt bij de vaststelling van het vermogen buiten
beschouwing gelaten.
2. De waarde van de auto of motor wordt vastgesteld op basis van de handelswaarde zoals deze is
opgenomen in de autokoerslijst ANWB/BOVAG.
3. Indien de auto of motor niet in de autokoerslijst ANWB/BOVAG voorkomt, wordt de waarde
vastgesteld op het gemiddelde van drie vergelijkbare auto’s.
Artikel 3 Waarde caravan, camper of boot
4. De waarde van een caravan, camper of boot tot € 1.500 wordt bij de vaststelling van het vermogen
buiten beschouwing gelaten.
5. De waarde van de caravan, camper of boot wordt vastgesteld op basis van aankoopbewijzen,
leeftijd, opgegeven onderhoudstoestand en navraag bij detailhandel.
Artikel 4 Beëindiging uitkering
In het geval de vermogenstoename tijdens de bijstandsverlening meer bedraagt dan de (resterende)
vermogensvrijlating op het moment van de beoordeling, wordt de uitkering beëindigd indien het actuele
vermogen meer bedraagt dan anderhalf keer de van toepassing zijnde bijstandsnorm, zoals bedoeld in
artikel 20. 21. 22, 22a en 23 van de participatiewet.
Artikel 5 Inwerking treding en citeertitel
1. Deze beleidsregel treedt per 1 augustus 2015 in werking, onder gelijktijdige intrekking van de op 6
april 2010 vastgestelde Beleidsregel Vermogen.
2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Vermogen Participatiewet gemeente Elburg.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2015 door het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Elburg,
de burgemeester,

de secretaris,

F.A. de Lange

J.K.C. van der Jagt

Toelichting

Inleiding
Onder vermogen verstaat de Participatiewet (artikel 34):
1. de waarde van de bezittingen waarover de alleenstaande of het gez in beschikt of redelijkerwijs
kan beschikken, verminderd met aanwezige schulden.
2. middelen die worden ontvangen in de periode waarover algemene bijstand is toegekend,
voorzover deze geen inkomsten betreffen als bedoeld in de artikelen 32 en 33.
Artikel 31 PW gaat over de middelen, dat wil zeggen alle vermogens- en inkomensbestanddelen
waarover de uitkeringsgerechtigde(n) beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.
Voor de vaststelling van het vermogen geldt dat dit, zowel bij aanvang als tijdens de bijstand sverlening,
het saldo is van bezittingen en schulden.
Voor het recht op bijstand is het vermogen van alle gezinsleden relevant, inclusief het vermogen van
een eventuele partner zonder recht.
Artikel 1 en artikel 5 spreken voor zich.
Artikel 2 Auto en motor
De waarde van één auto of motor wordt vrijgelaten, als de waarde € 5.000,-- of minder is. Dit bedrag is
afgeleid van de minimale waarde van een auto om voor de BOVAG garantie in aanmerking te komen
(€ 4.500,--). In dit geval is gekozen voor € 5000 om jaarlijkse indexatie te voorkomen.
De waarde van de auto wordt vastgesteld aan de hand van de autokoerslijst van de ANWB/BOVAG. Deze
, camper tien maanden tot en met twaalf jaar oud. Alleen van exclusieve merken en modellen worden
niet altijd prijzen genoemd. Indien de auto hier niet in voorkomt, worden via internet (bijv. autotrader
of marktplaats) bij voorkeur drie van dezelfde auto’s opgezocht en aan de hand daarvan wordt een
gemiddelde waarde berekend.
Artikel 3 Caravan, camper en/of boot
Dit zijn goederen waarvan niet automatisch hoeft te worden aangenomen dat deze onmisbaar zijn. Ze
behoren toch wel tot de luxegoederen. Aan de andere kant is het voorstelbaar dat het bezit van een
caravan, camper of boot met een bescheiden waarde toelaatbaar moet worden geacht. Ervan uitgaande
dat bijvoorbeeld een tent, dus ook een goede, nergens als vermogen wordt genoemd, wordt een
vrijgestelde waarde van € 1.500,- aanvaardbaar geacht. Voor een boot(je) geldt ook dat een bescheiden
waarde toegestaan moet zijn. Dat betekent dat een klein open bootje vrijgelaten wordt .
Afgaande op wat er in de markt voor die prijs nog aan “zeewaardigs” te krijgen is, wordt een waarde
van € 1.500,- als alleszins redelijk beschouwd. Taxatie vindt plaats aan de hand van aankoopbewijzen,
leeftijd, opgegeven onderhoudstoestand en navraag bij detailhandel.
Artikel 4 Beëindiging uitkering
Onder de P-wet geldt dat de vermogenstoename in mindering wordt gebracht op de (resterende)
vermogensvrijlating. Als het bedrag van de vermogenstoename meer bedraagt dan die (resterende)
vermogensvrijlating en het vermogen is positief dient de uitkering (tijdelijk) te worden stopgezet. Dat
geldt ook als het vermogen marginaal boven de vermogens vrijlating uitkomt.
Dit is geen wenselijke situatie gezien de hoge uitvoeringskosten dit met zich mee brengt. Om die reden
is in dit artikel bepaald dat alleen de uitkering wordt beëindigd als het actuele vermogen meer bedraagt
dan anderhalf keer de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
Bovenstaande betekent dat indien het vermogen in de gegeven situatie minder bedraagt dan anderhalf
keer de norm, het recht op bijstand gewoon voortduurt. Betrokkene hoeft geen bedragen in te teren.

