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RICHTLIJN NR. B084 BABY-UITZET 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

Gelet op artikel 35 eerste lid  Wet werk en bijstand (WWB) 

 

Besluit: 

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B084 Baby-uitzet 

 

Artikel I 

 

Richtlijn nr. B084 wordt als volgt ingevuld: 

 

Omschrijving kosten 

De kosten van een babyuitzet in verband met de geboorte van een kind. Zie paragraaf B7.17 

onderdeel 4 voor zover de kosten betrekking hebben op duurzame gebruiksgoederen. 

 

Voorliggende voorzieningen 

Een lening van een commerciële bank of de gemeentelijke kredietbank. 

 

Recht op bijzondere bijstand 

De kosten van een babyuitzet behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke 

kosten van het bestaan. Deze kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte van de 

toepasselijke uitkering algemene bijstand door middel van reservering dan wel gespreide betaling 

achteraf. Dit betekent dat er in beginsel geen bijstandsverlening mogelijk is voor deze kosten. Alleen 

indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan er van deze regel 

worden afgeweken. 

- De volgende omstandigheid kan volgens de CRvB niet als bijzonder worden aangemerkt: 

  Het ontbreken van (voldoende) reserveringsruimte, in verband met aanwezige schulden en de  

  daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen aan de GSD. Het gaat immers niet aan om schulden,  

  dan wel het ontbreken van (voldoende) reserveringsruimte als gevolg daarvan, op de WWB af te  

  wentelen. Zie CRvB 16-03-1999, nr. 97/11553 ABW en CRvB 2 11 1999, nr. 98/973 NABW. 

De volgende omstandigheden kunnen mogelijk wel als bijzonder worden aangemerkt: 

- Er bestaat een medische noodzaak voor het maken van de kosten. 
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In hoeverre de belanghebbende voor de kosten van een babyuitzet heeft kunnen reserveren zal 

individueel beoordeeld moeten worden. In het algemeen geldt dat de belanghebbende in ieder geval 

vanaf de vierde maand van de zwangerschap voor deze kosten heeft kunnen reserveren. 

Het prijzenoverzicht van het Nibud geeft tevens een overzicht van de goederen waaruit een complete 

babyuitzet dient te bestaan. Uit de rapportage zal duidelijk moeten blijken over welke van deze 

goederen de belanghebbende nog niet beschikt. 

Kosten van aangepaste kleding voor de moeder behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van 

het bestaan. Deze kosten kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte van de toepasselijke 

bijstandsnorm en komen derhalve niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. 

 

Hoogte bijzondere bijstand 

Bepaal de hoogte van de te verstrekken bijzondere bijstand aan de hand van de volgende richtprijzen: 

 

Kledingpakket 

Ledikantje 

Matrasje 

Dekentjes - 2 stuks 

Lakentjes - 3 stuks 

Zeiltje 

Molton onderleggers - 2 stuks 

Trappelzak 

Babybadje 

Kruik met zak - 2 stuks 

Aankleedkussen 

Box 

Kinderstoel 

Kinderwagen 

Buggywagen 

Totaal basisuitzet - kleding, verzorging, 

babykamer) 

 

€ 173,00 

€ 124,00 

€   53,00 

€   44,00 

€   28,00 

€     5,50 

€     9,00 

€   15,75 

€   16,75 

€   40,00 

€   11,50 

€ 134,00 

€   74,00 

€ 243,00 

€ 119,00 

€ 571,00 

Indien de belanghebbende de kosten van de betreffende goederen niet kan voldoen uit bijstand ter 

hoogte van de richtprijzen is het nodig om hiervan af te wijken. Een en ander zal uit een nader 

onderzoek moeten blijken en is gebaseerd op rechtbankjurisprudentie inzake het gebruik van 

richtprijzen. 

 

Vorm en betaling bijzondere bijstand 

Verleen de bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht indien de belanghebbende alleen onder deze 

voorwaarde een lening kan afsluiten bij een geldverstrekker (meestal de gemeentelijke kredietbank). 

Verleen de bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening indien borgtocht niet mogelijk is. Alleen 
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wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, is het mogelijk om de bijzondere bijstand 

om niet te verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien reserveringsmogelijkheden in het verleden 

hebben ontbroken en er vanwege noodzakelijke leningen geen aflossingscapaciteit meer resteert. Zie 

over bijstand in de vorm van een geldlening en borgtocht ook paragraaf B9.3. 

Betaal de toegekende bijzondere bijstand zo mogelijk geheel of gedeeltelijk direct aan de leverancier 

van de goederen. Dit om te voorkomen dat de bijstand aan andere zaken wordt besteedt of dat het 

een negatief banksaldo aanvult zonder dat de belanghebbende de bijstand ter bestrijding van de 

bijzondere kosten kan aanwenden. 

 

Aan de bijstand verbonden verplichtingen 

Verbind indien nodig een of meer van de volgende verplichtingen aan de toe te kennen bijzondere 

bijstand: 

- De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten te voldoen. 

- De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen. 

- Specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend in de vorm van een  

  geldlening of borgtocht (zie paragraaf B9.3 onder het kopje "Verplichtingen", onderdeel 9). 

 

Draagkrachtpercentage 

De draagkracht bedraagt in beginsel 100% van het in aanmerking te nemen inkomen (zie ook 

paragraaf 5.2). 

 

Drempelbedrag 

Bepaal het drempelbedrag volgens de hoofdregel (zie paragraaf B7.3). 

 

Artikel II 

 

De invulling van deze gewijzigde richtlijn treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan in 

het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2010. 

Met ingang van deze datum wordt de eerder op 21 april 2009 vastgestelde richtlijn ingetrokken. 

 

Besloten in de vergadering van 30 maart 2010. 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond 

De burgemeester,   De secretaris, 

Drs. A.A.M. Jacobs.  Dhr. A.A.M. Marneffe R.A. 
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Bekend gemaakt op: 

31 maart 2010 

De secretaris,  

Dhr. A.A.M. Marneffe R.A. 
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Toelichting: 

 

In deze richtlijn wordt het beleid aangegeven inzake bijstandsverlening voor de kosten van een babyuitzet. 

Deze richtlijn is in het handboek WWB te vinden in: paragraaf B7.10 onderdeel 2. 

 

Overwegingen 

 

De juridische grondslag voor het recht op bijzondere bijstand voor de kosten van een babyuitzet is gelegen 

in artikel 35 lid 1 WWB. 

 

Bijzondere bijstand kan worden verstrekt ter vergoeding van (bijzondere) kosten in het individuele geval die 

naar het oordeel van het college niet betaald kunnen worden uit de algemene bijstand (of een daarmee in 

hoogte vergelijkbaar inkomen), de langdurigheidstoeslag of de bij belanghebbende aanwezige draagkracht. 

Daarnaast geldt dat geen recht op bijzondere bijstand bestaat voor zover een beroep kan worden gedaan op 

een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB). 

 

Voor de beantwoording van de vraag of er recht bestaat op bijzondere bijstand zullen daarom telkens in het 

individuele geval de volgende vier vragen beantwoord moeten worden (CRvB 28-05-2002, nr. 99/6309 

NABW). 

 

1.  Betreft het (aantoonbare) noodzakelijke kosten van het bestaan? 

  De kosten in verband met de geboorte van een kind behoren tot periodieke dan wel incidenteel  

  voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan (zie CRvB 02-11-1999, nr. 98/973  

  NABW). 

 

2.  Betreft het kosten waarin de algemene bijstand voorziet? 

  Periodieke dan wel incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan worden  

  geacht voldaan te kunnen worden uit een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm, hetzij door middel  

  van reservering, hetzij door gespreide betaling achteraf (zie CRvB 02-11-1999, nr. 98/973 NABW). 

 

3.  Is er sprake van bijzondere omstandigheden? 

  De geboorte van een kind is op zich zelf geen bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 35 lid 1  

 WWB. 

 

4.  Kunnen de kosten worden voldaan uit de aanwezige draagkracht? (middelentoets) 

 

Gezien het oordeel van de CRvB dat voor de kosten van een babyuitzet gereserveerd of geleend moet 

worden, kunnen de mogelijkheden van belanghebbende tot het aangaan van een lening als een 

voorliggende voorziening beschouwd worden. 
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In de praktijk zal het college ingeval van een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van een 

babyuitzet vooral moeten beoordelen of er zich bijzondere omstandigheden voordoen en of er redenen zijn 

waardoor belanghebbende niet had kunnen reserveren voor deze kosten. 

 

Bij bijzondere omstandigheden kan onder andere gedacht worden aan:  

-  geboorte van een meerling  

-  een onvrijwillige zwangerschap ten gevolge van een zedenmisdrijf  

-  hogere kosten ten gevolge van medische complicaties 

 

In geval belanghebbende niet gereserveerd heeft, terwijl dit wel van hem verwacht zou mogen worden, dan 

kan het college ook besluiten bijstand in de vorm van borgtocht of een geldlening te verstrekken. 

 
 


