
Aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen
in CC naar de gemeenteraad

Hoogeveen, 21 juni 2016

Betreft: ongevraagd advies vaststelling vermogen, begrafenisverzekering en lijfrente

LS,

Het is ons gebleken dat, door de manier waarop de Gemeente Hoogeveen het vermogen 
vaststelt , mensen onterecht in de problemen komen. Niet alleen houdt de gemeente zich niet aan 
de wet, ook zijn de gevolgen voor de cliënten die vaak maar tijdelijk een beroep op de bijstand 
moeten doen, onevenredig groot. Zij kunnen noodgedwongen een begrafenisverzekering ten gelde
moeten maken omdat ze geen bijstand krijgen. Gaan ze vervolgens weer werken dan kunnen ze 
weer helemaal van voren af aan beginnen met de inleg voor een begrafenisverzekering. Wij vinden
dit onredelijk en onbillijk.

Verder willen wij u met betrekking tot de begrafenisverzekering en de lijfrenteverzekering u het 
advies geven u aan de wet te houden in dezen.
Voor wat betreft de Begrafenisverzekering: 
 
Voor een begrafenisverzekering geldt dat in redelijkheid niet kan worden gevergd dat een 
begrafenispolis voortijdig te gelde wordt gemaakt door ontbinding van het contract te vragen. Dit 
zal slechts anders kunnen zijn als de waarde van de verzekering de werkelijke kosten zwaar 
overschrijdt. Dit  wordt ontleend aan Tekst en  toelichting op de Participatiewet van W.F.A.Eiselin, 
die hiervoor verwijst naar een KB 10 juli 1986, nr. 149. Recente rechtspraak is niet beschikbaar, 
voor zover bekend.

Lijfrente 
Voor lijfrente geldt sinds 1 april 2016 nieuwe wetgeving, ten voordele van bijstandsgerechtigde, 
waar gemeenten ook op vooruit mochten lopen. 
De hoofdlijn is dat pensioenvoorzieningen die naar hun aard bedoeld zijn als een 
oudedagsvoorziening niet helemaal als vermogen worden beschouwd. Wanneer niet? 

 Als het totaal van het opgebouwde pensioen niet méér is dan € 250.000 per persoon, en 
 De pensioenvoorziening ten minste vijf jaar voor de dag van de bijstandsaanvraag is 

ingegaan, en 
 Er in elk van die vijf jaar een storting is gedaan, en 
 In die vijf jaar niet meer dan € 6.000 per jaar is ingelegd. De inleg van elk van de vijf jaar 

wordt apart bezien en niet gemiddeld. Het meerdere telt mee als vermogen en beschouwen
wij als voorliggende voorziening. 

Tot zover ons advies. Graag krijgen wij hierop binnen de gestelde termijn een antwoord.
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Met vriendelijke groet,

Akke Hoekstra

Secretaris 

Clientenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen 
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