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Onderwerp : Reactie op ongevraagd advies over Beleidsregels vrijlating giften 

Bijlage(n) : - 

Ons kenmerk: TR / vrijlating giften 

Datum : 22-12-2022 

Geachte leden van de Clientenraad Participatiewet, 

Uw brief van 15 november 2022 hebben wij met aandacht gelezen. In deze brief dringt u er 
bij ons op aan om de discretionaire bevoegdheid en ruinnte te gebruiken inzake het 
opstellen van aanvullende beleidsregels voor het vrijlaten van giften binnen de 
Participatiewet. Dit in navolging van enkele gemeenten die hierin al aanvullende 
beleidsregels hebben opgesteld. U stelt dat binnen de geldende regelgeving clienten in een 
nijpende financiele situatie ongemakken ondervinden wanneer een medemens c.q. naaste 
familielid of anderszins hen persoonlijk wil ondersteunen in de financiele situatie. 

In het rapport 'Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse' d.d. 21 juni 2022 van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aanbevelingen en 
beleidsopties gegeven inzake het giftenbeleid. Carola Schouten, minister voor 
armoedebeleid, participatie en pensioenen, heeft de Tweede Kamer op 28 november 2022 
geInformeerd over maatregelen om de Participatiewet meer in balans te brengen'. Wat 
betreft giften is haar gedachte om deze met een maximum van 1200 euro toe te staan, 
zonder dat mensen verplicht zijn dit te melden bij de gemeente. De verwachting is dat deze 
wetgeving van kracht zal worden met ingang van juli 2024. 

Fijnder kiest ervoor om nu niet vooruit te lopen op toekonnstige wetgeving. De Fijnder-
professionals werken vanuit de bedoeling van de wet en binnen de kaders van de geldende 
wet- en regelgeving. Wij ervaren geen problemen met clienten in relatie tot het ontvangen 
van giften. Daar waar kan wordt maatwerk toegepast. Ten aanzien van schenkingen en 
giften hanteren wij als richtlijn dat incidenteel hulp krijgen geen probleenn vormt, afhankelijk 
van de omvang. Het structureel ontvangen van giften zal invloed hebben op de hoogte van 
de bijstand. Deze richtlijn biedt vooralsnog voldoende handvaten. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks Bestuur Fijnder, 

E.S.F. Schepers 
Voorzitter 

T.A. Beijer 
Secretaris 


	Page 1

