
Artikel 38 vragen D66 “Vermogenstoets in bijstand” 

Op donderdag 9 oktober sprak de heer A. Daudeij in bij de commissie Samenleving. De heer Daudeij 

is Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er). Hij gaf aan dat bij de vermogenstoets voor zijn aanvraag 

voor een bijstandsuitkering, de gemeente Haarlem zijn vermogen van zijn pensioenspaarpotten 

meerekent en stelt dat hij die eerst moet aanspreken. Een dergelijke eis wordt niet gesteld bij 

mensen die in loondienst pensioen hebben opgebouwd. De D66 fractie is van mening dat er geen 

verschil hoort te bestaan tussen het toetsen op aanwezig pensioenvermogen van ZPP’ers en mensen 

in loondienst. Dit leidt ons inziens tot ongewenste rechtsongelijkheid. Daarom hebben wij de 

volgende vragen: 

1) Welke grondslag hanteert de gemeente voor het vaststellen van de aanwezigheid van 

vermogen? 

a. Welke elementen of criteria spelen daarin wel en welke elementen of criteria spelen 

daarin geen rol? 

2) Maakt de gemeente onderscheid tussen het pensioenvermogen van zelfstandigen en 

pensioenvermogen dat is opgebouwd door mensen in loondienst? 

3) Op basis van welke regelgeving is het mogelijk dat ZZP’ers gevraagd worden hun 

opgebouwde pensioenvermogen aan te spreken? 

4) Sinds wanneer doet Haarlem deze toets op pensioenvermogen en hoe vaak is het 

voorgekomen in Haarlem dat een zelfstandige werd gevraagd pensioenvermogen aan te 

spreken alvorens in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering? 

5) Worden alleen zelfstandigen getoetst op de aanwezigheid van pensioenvermogen?  

6) Is het college van mening dat hier rechtsongelijkheid ontstaat tussen zelfstandigen en 

mensen die hun pensioen opbouwden in loondienst? 

a. Zo ja, welke maatregelen stelt het college voor om dit te verbeteren? 

b. Zo nee, waarom niet? 

7) Staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd wettelijk te gaan regelen dat het toetsen op 

pensioenvermogen voor de bijstand onmogelijk wordt. Wethouder Langeracker heeft in de 

commissie desgevraagd door onze fractie aangegeven daarover mee te willen denken.  

a. Welke mogelijkheden zijn er in de periode totdat dit wettelijk onmogelijk is, coulant 

om te gaan met voorkomende gevallen? 

b. Is het college voornemens om - totdat bovenstaande regelgeving in werking treedt - 

coulant om te gaan met voorkomende gevallen? 

i. Waarom wel/ niet? 

 

8) Ten slotte: wordt bij de toekenning van bijstand ook de erfenis waarvan het vruchtgebruik 

nog rust bij de in leven zijnde ouder, meegewogen als vermogen? 

i. Waarom wel/niet? 

ii. In hoeverre wordt daarbij meegewogen of een persoon daadwerkelijk op dat 

moment aanspraak kan maken op de erfenis? 

 

 


