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Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Vaststellen van de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2022. 
 
SAMENVATTING 
Het college besluit beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de vrijlating van 
giften aan bijstandsgerechtigden in de Participatiewet. Met deze beleidsregels 
worden giften tot € 1.200 per kalenderjaar vrijgelaten. Ook worden giften met 
een specifieke bestemming niet meegenomen. 

 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Artikel 31, tweede lid, onder m Participatiewet 
 
BESLUIT B&W 

1. Uitvoering geven aan de motie vrijstelling giften aan bijstandsgerechtigden 
d.d. 27 januari 2022 door de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 
2022 vast te stellen. 

2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Samenleving om over de 
uitvoering van de motie haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk) en de 
motie hierbij af te doen. 

 
AANLEIDING 
De Tweede Kamer heeft in maart 2021 een motie aangenomen om in de 
Participatiewet een giftenvrijstelling aan bijstandsgerechtigden op te nemen tot 
€ 1.200. De motie moet nog nader worden uitgewerkt door de nieuwe regering. 
Het college is in januari 2022 middels een motie door de gemeenteraad gevraagd 
om nadere regelgeving om zodoende duidelijkheid te scheppen over giften in de 
bijstand en drempels weg te nemen voor mensen in de uitkering om giften aan te 
nemen.  
 
MOTIVERING 
In de Participatiewet is opgenomen dat het college giften niet tot de middelen van 
de bijstandsgerechtigde hoeft te rekenen, mits de giften naar het oordeel van het 
college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn. Hiermee wordt 
bedoeld dat giften niet mogen lijden tot een bestedingsniveau dat niet 
verenigbaar is met wat op bijstandsniveau gebruikelijk is. 
Gezien het minimumbehoeftekarakter van de bijstand kan de vrijlating niet 
onbeperkt zijn. Tegelijkertijd moet de Participatiewet geen ontmoediging vormen 
voor vrijgevigheid van instellingen of personen.  In het huidige voorstel sluiten wij 
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aan bij de landelijke motie voor een vrijstelling van giften tot € 1.200 per 
kalenderjaar.  
 
In de voorliggende beleidsregels is opgenomen dat er geen meldingsplicht is zo 
lang de giften per kalenderjaar het maximumbedrag niet overschrijden. Pas hierna 
geldt een meldingsplicht en zal per geval beoordeeld worden of het meerdere kan 
worden vrijgelaten of niet.  
 
Naast de vrijlating van € 1.200 voor vrij besteedbare zaken wordt voorgesteld om 
giften met een specifieke bestemming volledig buiten beschouwing te laten en 
dus ook niet mee te tellen voor de vrijlating van € 1.200. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om kosten waarvoor anders een beroep op bijzondere bijstand 
wordt gedaan (bijv. koelkast, wasmachine, etc.), giften die worden besteed aan 
scholing of opleiding (waaronder rijbewijs), giften van charitatieve instellingen 
(bijvoorbeeld de voedselbank) en de aflossing van schulden.  
 
FINANCIËN 
De afgelopen jaren zijn niet of nauwelijks giften verrekend met de bijstand. Wij 
verwachten geen financieel nadeel. 
 
PLANNING/UITVOERING 
De beleidsregels worden gepubliceerd. Hiernaast informeren wij de doelgroep. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Wordt verzorgd door de IASZ. 
 
DUURZAAMHEID 
Nvt. 
 
BIJLAGEN 

- Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2022 


