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Intitulé   : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uit-

voering van de artikelen 8 en 19 van de Landsverordening 
maatschappelijke zorg 

 
Citeertitel: Landsbesluit bijstandsverlening 
 
Vindplaats : AB 1988 no. 88 
 
Wijzigingen: AB 1991 no. 89 
 
==================================================================== 
 
 
 §1. Algemene bepalingen 
 
 Artikel 1 
 

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:  
bijstand : maatschappelijke hulp in de vorm van een financiële 

tegemoetkoming ter voorziening in de noodzakelijke 
kosten van het bestaan; 

de Directeur : de directeur van de Directie Sociale Zaken; 
de Minister : de minister van Welzijnszaken; 
gezinshoofd : bij een kinderloos echtpaar de man en in overige ge-

vallen de vader, stief- of pleegvader, of  bij ge-
breke daarvan de meerderjarige moeder, stief- of 
pleegmoeder van de personen, met wie hij of zij een 
huishouden vormt, of bij gebreke daarvan degene,  
die door de Directeur als zodanig is aangemerkt;  

gezinslid : de echtgeno(o)t(e) van het gezinshoofd en de andere 
inwonende ongehuwde bloedverwanten in de eerste 
graad, alsmede de voor hun levensonderhoud van het 
gezinshoofd afhankelijke inwonende minderjarige per-
sonen;  

alleenstaande : een ongehuwd persoon die zelfstandig een eigen huis-
houding voert;  

normatieve  : het bedrag aan bijstand waarop ingevolge §2 door de 
 uitkering  aanvrager maandelijks aanspraak gemaakt kan worden; 
feitelijke  : de normatieve uitkering, verminderd  met de kortin- 
 uitkering  gen, bedoeld in §3;  
normbedrag : het bedrag aan bijstand ten behoeve van een gezins-

hoofd of een alleenstaande, dat mede de grondslag 
vormt voor de bepaling van de normatieve uitkering;  

bijslag : het bedrag aan bijstand ten behoeve van een gezins-
lid;  

arbeidsreserve : de personen in de leeftijd 15 tot 60 jaar, die, of-
schoon arbeidsgeschikt en niet-schoolgaand zijnde, 
werkloos zijn en niet door persoonlijke omstan-
digheden in de praktische onmogelijkheid verkeren 
voor hen passende arbeid te aanvaarden;  

loon  : de inkomsten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van 
de Landsverordening minimumlonen.  

 
 Artikel 2 
 

1. Bijstand wordt afgestemd op de omstandigheden en mogelijkheden 
van de aanvrager en zijn gezin, alsmede op het betoonde besef aan ver-
antwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan; hij is erop ge-
richt de persoon zo mogelijk in staat te stellen zelfstandig in zijn 
bestaan te voorzien. 
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2. Aan echtgenoten, aan echtgenoten met hun kinderen, aan een man 
met zijn kinderen of aan een vrouw met haar kinderen wordt de bijstand 
als gezinsbijstand verleend.  

3. Voor de behandeling van aanvragen om bijstand worden:  
a. kinderen van één van de ouders gelijkgesteld met kinderen van beide 

ouders;  
b. een man en vrouw, die duurzaam samenwonen, gelijkgesteld met echt-

genoten;  
c. echtgenoten die duurzaam gescheiden wonen, gelijkgesteld met ge-

zinshoofden of alleenstaanden. 
4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid behoudt een 

meerderjarig kind wiens ouder of ouders bij hem komen inwonen, zijn 
status van alleenstaande. 
 
 Artikel 3 
 

1. Feitelijke uitkeringen worden betaalbaar gesteld ten name van 
het gezinshoofd of de alleenstaande, aan wie de bijstand is toegekend. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een fei-
telijke uitkering betaalbaar gesteld aan een door de Directeur te be-
palen gezinslid, indien naar het oordeel van de Directeur het gegronde 
vermoeden bestaat dat het gezinshoofd de bijstand zal misbruiken, al-
thans in onvoldoende mate ten goede zal doen komen aan de gezinsleden. 
 
 Artikel 4 
 

Toekenning van bijslag ten behoeve van een natuurlijk kind kan 
worden geweigerd, indien de Directeur gegronde redenen heeft om aan te 
nemen dat de moeder weet of vermoedt, wie de verwekker is van het 
kind, en desalniettemin weigert een alimentatievordering tegen de ver-
wekker in de stellen. 
 
 Artikel 5 
 

Aan personen die naar het oordeel van de Directeur, tot de ar-
beidsreserve behoren, wordt slechts bijstand verleend, indien zij als 
werkzoekende zijn ingeschreven bij de Directie Arbeid. 
 Artikel 6 
 

1. Aan personen, die beschikken over spaargelden, vorderingen en 
andere contante kapitaalswaarden wordt geen bijstand verleend, indien 
de totale geschatte waarde van de eigendommen meer bedraagt dan:  
a. voor een gezinshoofd Afl. 5.000,-, te verhogen met Afl. 1.000,- 

voor ieder gezinslid; 
b. voor een alleenstaande Afl. 2.500,-. 

 2. Met betrekking tot onroerende goederen en andere roerende 
goederen dan de in het eerste lid genoemde, welke de aanvrager in ei-
gendom toebehoren, kan de Minister bij ministeriële regeling bepalen, 
dat en hoe deze  bij de bepaling van de in het eerste lid genoemde 
vermogenspositie van de aanvrager worden betrokken. 
 
 §2. Vormen van bijstand 
 
 Artikel 7 
 

1. Het normbedrag bedraagt Afl. 240,- per volle kalendermaand. 
2. De bijslag bedraagt Afl. 100,- per volle kalendermaand. 

 



 ************************* 
AB 1988 no. 88 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 27 september 2007 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 3 

 Artikel 8 
 

1. De Minister verleent, indien ten genoegen van deze door een of 
meer doktersverklaringen en een advies van de directeur van de Direc-
tie Arbeid is aangetoond dat een inwonend werkloos kind van zestien 
jaar of ouder als gevolg van een lichamelijk of geestelijk gebrek in 
overwegende mate langdurig arbeidsongeschikt zal zijn, zelfstandige 
maatschappelijke hulp aan deze in de vorm van een ge-
handicaptenuitkering, tenzij het betrokken kind beschikt over gere-
gelde eigen inkomsten, hoger dan het bedrag, genoemd in het tweede 
lid. Onder eigen inkomsten wordt in deze verstaan zowel loonvervangen-
de uitkeringen ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering of de 
Landsverordening Ongevallenverzekering, als de inkomsten, bedoeld in 
het eerste tot en met vierde lid van artikel 12. 

2. De gehandicaptenuitkering bedraagt Afl. 100,- per maand en 
wordt betaalbaar gesteld aan de  betrokkene. Zo dit niet mogelijk of 
wenselijk is, bepaalt de Directeur, aan wie de uitkering betaalbaar 
wordt gesteld. 

3. Ten behoeve van een persoon aan wie een gehandicaptenuitkering 
is toegekend, kan geen bijslag worden verkregen. 
 
 Artikel 9 
 

Indien in verband met een ziekte door een gezinshoofd, gezinslid 
of alleenstaande bijzondere kosten moeten worden gemaakt, kan de Mi-
nister, indien de noodzakelijkheid van deze kosten door één of meer 
doktersverklaringen te zijner genoegen is aangetoond, aan betrokkene 
gedurende ten hoogste de periode van de ziekte een toeslag toekennen 
ter grootte van de bijzondere kosten tot een maximum van Afl. 100,- 
per kalendermaand. 
 
 Artikel 10 
 

1. De Minister kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek: 
a. een eenmalige gunstgave of een eenmalig voorschot verstrekken, of-

wel indien betrokkene daardoor in staat zal zijn in het onderhoud 
van zich en zijn gezinsleden te voorzien zonder bijstand ingevolge 
dit landsbesluit ofwel indien bijzondere omstandigheden daar in het 
algemeen toe aanleiding geven;  

b. in noodgevallen tijdelijk de kosten van voeding, alsmede huisves-
ting in een pension  dan wel huur van een appartement voor 's 
Landsrekening nemen. 

2. De Minister beslist niet op een verzoek als bedoeld in het 
eerste lid, dan nadat hij de Directeur in de gelegenheid heeft gesteld 
zijn mening kenbaar te maken op basis van een onderzoek en schrifte-
lijk rapport door een maatschappelijk werker of werkster van de Direc-
tie Sociale Zaken.  
 
 §3. Korting, aftrek en inhouding 
 
 Artikel 11 
 

1. Het loon en de andere inkomsten uit arbeid, alsmede de loon-
vervangende uitkeringen ingevolge de Landsverordening Ziekteverzeke-
ring en de Landsverordening Ongevallenverzekering van zowel het ge-
zinshoofd, de gezinsleden, als de personen, bedoeld in artikel 8, eer-
ste lid, worden na aftrek van de in de desbetreffende maand betaalde 
verwervingskosten voor transport met andere  dan eigen vervoermiddelen 
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of huurauto's voor de helft in mindering gebracht op de normatieve 
uitkering, met dien verstande echter dat van deze inkomsten, indien 
die afkomstig zijn van inwonende kinderen, die jonger zijn dan 18 
jaar, 30% en van inwonende kinderen van 18 jaar en ouder - behoudens 
het bepaalde in het tweede lid - 40% buiten beschouwing wordt gelaten 
bij de berekening van de korting. 

2. Indien een inwonend kind, dat inkomsten uit arbeid heeft, 
schriftelijk verklaart voornemens te zijn binnen een jaar in het huwe-
lijk te treden, worden gedurende de periode voorafgaande aan dat huwe-
lijk, doch per persoon ten hoogste gedurende twaalf maanden, diens in-
komsten geheel buiten beschouwing gelaten bij de toepassing van het 
eerste lid. De verklaring, bedoeld in de eerste volzin, dient te be-
vatten de naam, het adres en de geboortedatum van de verzoek(st)er en 
diens aanstaande echtgeno(o)t(e) en dient door beiden ondertekend te 
zijn. Bij toepassing van dit lid bestaat ten behoeve van de betrokken 
gezinsleden geen recht op bijslag. 

3. Kosten van studie van een persoon aan of ten behoeve van wie 
maatschappelijke hulp wordt verleend, welke studie erop gericht is en 
de mogelijkheid biedt om positieverbetering te bereiken, dan wel nood-
zakelijk is om een verworven positie te behouden, zulks ter be-
oordeling van de Directeur, kunnen  eveneens op het inkomen uit arbeid 
en de in het eerste lid bedoelde loonvervangende uitkeringen van die 
personen in mindering worden  gebracht, alvorens de korting, bedoeld 
in het eerste lid, wordt toegepast; indien betrokkene een tegemoetko-
ming in de studiekosten geniet, komen slechts de studiekosten boven 
het bedrag van de tegemoetkoming voor aftrek in aanmerking. 

4. Kinderbijslag of -toelage, uit hoofde van een arbeidsverhou-
ding genoten, wordt aangemerkt als inkomsten uit arbeid. 

5. Indien door de werkgever aan de werknemers kosteloos voeding 
wordt verstrekt, wordt de waarde van volle kost bepaald op f. 5,- per 
dag. 
 
 Artikel 12 
 

1. Steun in geld of in natura van kerkelijke of particuliere in-
stellingen van weldadigheid komt alleen voor korting in aanmerking, 
indien deze steun regelmatig, wekelijks of maandelijks wordt verstrekt 
en meer bedraagt dan een-derde van het bedrag van de normatieve uitke-
ring of de gehandicaptenuitkering.  

2. Indien uitkeringen ingevolge de Landsverordening Algemene Ou-
derdomsvoorziening, de Landsverordening Algemene Weduwen- en We-
zenverzekering, onverplichte lijfrenten, pensioenen, wachtgelden en 
uitkeringen van vroegere werkgevers of en bedrijfsverenigingen, als-
mede onverplichte bijdragen van niet-onderhoudsplichtige personen wor-
den verkregen, wordt twee-derde deel van dit bedrag gekort op de nor-
matieve uitkering of de gehandicaptenuitkering. 

3. Indien inkomsten uit verhuur van een al of niet gemeubileerde 
woning of een gedeelte daarvan worden verkregen, wordt na aftrek van 
de verschuldigde rente van de eventueel op die woning rustende hypo-
theek, voor vier-vijfde deel van dat bedrag gekort op de normatieve 
uitkering of de gehandicaptenuitkering. 

4. Indien inkomsten uit kostgeld van kostgangers wordt verkregen, 
wordt een-vijfde van het kostgeld gekort op de normatieve uitkering of 
de gehandicaptenuitkering.  

5. Niet gekort wordt op inkomsten, verkregen als tegemoetkoming 
in studiekosten; alle overige inkomsten worden volledig in mindering 
gebracht op de normatieve uitkering of de gehandicaptenuitkering. 
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 Artikel 13 
 

1. Bij weigering tot aanvaarding van voor de betrokkene passend 
werk of van een voor deze passend om-, her- en bijscholingsprogramma, 
zulks ter beoordeling van de Directeur na ter zake ingewonnen advies 
van de Directeur Arbeid, door een persoon die tot de arbeidsreserve 
behoort, en aan wie of ten behoeve van wie bijstand is verleend, wordt 
aan of ten behoeve van de betrokkene geen bijstand meer verleend, res-
pectievelijk de aan hem toegekende feitelijke uitkering gekort met in-
achtneming van het bepaalde in het tweede lid. 

2. Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid, of ook in-
dien een aanvrager van bijstand door eigen toedoen of schuld werkloos 
is geworden, wordt tot het tijdstip waarop het eerste lid niet langer 
op hen van toepassing is, het bedrag van de feitelijke uitkering ge-
kort met de helft, indien het een gezinshoofd of alleenstaande be-
treft, en met eenderde, indien het een gezinslid betreft. 
 
 Artikel 14 
 

1. Tijdens het verblijf van een gezinslid elders wordt, behoudens 
in de gevallen, bedoeld in het tweede en derde lid, de bijslag voor 
dat gezinslid ingehouden, wanneer de afwezigheid van dat gezinslid 
langer dan vier achtereenvolgende weken of in een kalenderjaar in to-
taal meer dan acht weken heeft geduurd. Het verblijf als patiënt in 
een ziekenhuis of als deelnemer aan een vakantiekamp wordt niet als 
een verblijf elders beschouwd, mits dit verblijf geen langere duur 
heeft dan vier achtereenvolgende weken. 

2. Indien een gezinslid tengevolge van een strafbaar feit wet-
telijk van zijn of haar vrijheid is beroofd voor een periode van meer 
dan tien dagen, wordt zijn of haar bijslag met ingang van de dag na 
die van het verstrijken van die periode ingehouden. Op het zich geheel 
of ten dele voor rekening van het Land bevinden in een inrichting, be-
stemd voor opvoeding en duurzame verzorging van minderjarigen of voor 
duurzame verzorging van bejaarden of voor duurzame verzorging anders-
zins, is het bepaalde in de eerste volzin van overeenkomstige toepas-
sing. 

3. Indien een geval als bedoeld in het eerste of tweede lid, zich 
voordoet ten aanzien van een gezinshoofd, wordt op de feitelijke uit-
kering de bijslag voor één persoon ingehouden en wordt deze uitkering 
betaalbaar gesteld aan een door de Directeur te bepalen gezinslid; in-
dien het een alleenstaande betreft, wordt zijn feitelijke uitkering 
ingehouden. 
 
 Artikel 15 
 

1. Het overlijden van een gezinslid geeft gedurende een periode 
van vier weken geen aanleiding tot verlaging van de feitelijke uit-
kering. 

2. Het in het eerste lid bepaalde is van overeenkomstige toe-
passing bij het overlijden van een gezinshoofd, met dien verstande dat 
de feitelijke uitkering bij de volgende uitbetaling betaalbaar wordt 
gesteld aan het nieuwe gezinshoofd of de overblijvende alleenstaande. 
 
 
 
 Artikel 16 
 

Door of namens de Minister kan, indien gebleken is dat een aan-
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vrager van bijstand of één van zijn gezinsleden bij het besteden van 
een aan betrokkene toebehorend vermogen onvoldoende besef van ver-
antwoordelijkheid heeft getoond met betrekking tot de voorziening in 
het bijstaan van het gezin, de feitelijke uitkering voor een periode 
van ten hoogste zes maanden gekort met de helft, indien het het ver-
mogen van het gezinshoofd betrof, en met een derde, indien het het 
vermogen van een gezinslid betrof. 
 
 §4. Verlening van maatschappelijke hulp aan vreemdelingen 
 
 Artikel 17 
 

Aan niet-Nederlanders wordt ingevolge dit landsbesluit uitslui-
tend bijstand verleend in één van de navolgende vormen: 
a. noodhulp;  
b. overbruggingshulp.   
 
 Artikel 18 
 

1. De noodhulp, bedoeld in artikel 17, onder a, kan slechts één-
maal worden verstrekt ten behoeve van personen die niet kunnen of wen-
sen te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van over-
bruggingshulp, opgenomen in artikel 19, eerste lid. 

2. Noodhulp heeft de vorm van een terstond opeisbare renteloze 
lening en bedraagt ten hoogste het bedrag waarop betrokkene aanspraak 
gehad zou hebben ingevolge §2, indien hij voor bijstand in aanmerking 
zou zijn gekomen; op de vaststelling van de hoogte van de noodhulp 
zijn de bepalingen van §3 niet van toepassing. 
 
 Artikel 19 
 

1. De overbruggingshulp, bedoeld in artikel 17, onder b, wordt 
uitsluitend verstrekt, indien de aanvrager kan aantonen dat door hem 
en door zijn daarvoor in aanmerking komende gezinsleden een verzoek 
tot naturalisatie is ingediend, en indien de Directeur het aannemelijk 
acht dat hij en de zijnen voldoen aan de in artikel 8 van de Rijkswet 
op het Nederlanderschap (Stb. 1984, 628) opgenomen voorwaarden voor 
het verkrijgen van het Nederlanderschap en tevens niet valt onder de 
in de in artikel 9 van die Rijkswet opgesomde afwijzingsgronden. 

2. Overbruggingshulp wordt uitsluitend gegeven over de periode 
tussen de dag van aanvrage en de dagtekening van het Koninklijk Be-
sluit tot verlening van het Nederlanderschap of tot afwijzing daarvan; 
voor de vaststelling van de hoogte van de overbruggingshulp wordt de 
aanvrage daartoe gelijkgesteld met een aanvrage om bijstand, als be-
doeld in §1 tot en met 3. 
 §5. Procedurebepalingen 
 
 Artikel 20 
 

1. Aanvragen om bijstand dienen schriftelijk te worden ingediend 
bij de daartoe door de Directeur aangewezen ambtenaar of ambtenaren. 
De Directeur is bevoegd nadere regelen vast te stellen omtrent de vorm 
waarin de aanvrage dient te worden gedaan. 

2. De Directeur doet de aanvragen zo spoedig mogelijk aan een on-
derzoek onderwerpen, waarvan een schriftelijk rapport, mede inhoudende 
een advies, wordt opgemaakt, aan de hand waarvan de mate en de wijze 
van hulpverlening wordt vastgesteld; bij het advies bevindt zich een 
berekening van de feitelijke uitkering volgens het bij dit landsbe-
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sluit behorend formulier. De betrokkene wordt van de beslissing op 
zijn aanvrage terstond in kennis gesteld. 

3. De behoefte aan voortzetting van of wijziging in de mate van 
de bijstand wordt per geval op door de Directeur te bepalen tijd-
stippen opnieuw onderzocht, van welk onderzoek schriftelijk rapport 
wordt opgemaakt. Indien de resultaten van dit onderzoek daartoe aan-
leiding geven wordt eerdere beschikking ter zake gewijzigd of in-
getrokken. Van een dergelijke beslissing wordt de betrokkene terstond 
in kennis gesteld. 
 
 Artikel 21 
 

1. Bij de berekening van het gezinsinkomen op het formulier, be-
doeld in het tweede lid van artikel 20, wordt rekening gehouden met 
het loon en de andere inkomsten uit arbeid, alsmede de loonvervangende 
uitkeringen ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering en de 
Landsverordening Ongevallenverzekering van zowel het gezinshoofd, en 
gezinsleden, als de personen, bedoeld in artikel 8, tweede lid en wor-
den de bepalingen van artikelen 11, tweede tot en met vijfde lid, en 
12 toegepast met dien verstande, dat van het maandelijkse loon en de 
andere inkomsten uit arbeid, alsmede van de vorenbedoelde loonvervan-
gende uitkeringen van inwonende kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar, 
65% en van inwonende kinderen van 18 jaar en ouder 70% buiten beschou-
wing wordt gelaten. 

2. Indien de feitelijke uitkering meer zou gaan bedragen dan het 
verschil tussen het loonbedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, on-
der a, van de Landsverordening minimumlonen en het gezinsinkomen dat 
niet uit bijstand wordt verkregen, wordt de feitelijke uitkering ge-
kort met dit meerbedrag. 

3. Het in het tweede lid bepaalde is niet van toepassing, indien 
en voor zover het meerbedrag is ontstaan door de artikelen 9 of 10.  
 
 Artikel 22 
 

1. Indien een aanvrage om bijstand is goedgekeurd, heeft voor be-
trokkene recht op die hulp bestaan en wordt zijn feitelijke uitkering 
berekend vanaf de dag van indiening van zijn aanvrage. 

2. In bijzondere gevallen kan de Minister, hangende de behande-
ling van een verzoek, een voorschot op een te verlenen feitelijke uit-
kering verstrekken van ten hoogste Afl. 100,-, welk bedrag bij de eer-
ste betaalbaarstelling wordt verrekend met de op dat moment te ver-
strekken feitelijke uitkering.  

3. Voor de berekening van een feitelijke uitkering wordt een vol-
le kalendermaand gesteld op 30 dagen. 
 
 Artikel 23 
 

1. Indien een feitelijke uitkering minder dan Afl. 25,- per maand 
zou bedragen, wordt geen bijstand verleend. 

2. Feitelijke uitkeringen worden naar boven afgerond tot een be-
drag van Afl. 5,- of een veelvoud daarvan.  

3. De feitelijke uitkeringen worden maandelijks betaalbaar ge-
steld op een door de Minister te bepalen wijze. De Directeur is be-
voegd om in bijzondere gevallen op verzoek van de rechthebbende van 
deze regel af te wijken. 
 
 §6. Slotbepalingen 
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 Artikel 24 
 

Het Landsbesluit vormen maatschappelijke hulp wordt ingetrokken.  
 
 Artikel 25 
 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na 
die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba met uitzon-
dering van artikel 6, tweede lid, dat in werking treedt op een nader 
bij landsbesluit te bepalen tijdstip. 

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit bijstandsverlening. 
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BIJLAGE 
 ============================================= 
 BEREKENINGSFORMULIER BIJSTAND (op maandbasis) 
 ============================================= 
 
 BEREKENING INKOMSTEN UIT ARBEID 
 
art. 11, eerste lid Bruto-inkomen uit arbeid, uit-          
                    keringen ingevolge ziekte en/       
                    of ongevallenregeling gezins-                      
                    hoofd en echtgenote          Afl. .... 
art. ll, vierde lid Kinderbijslag of -toelage    Afl. ....  
art. 11, vijfde lid Voeding (Afl. 5,- per dag)   Afl. ....+ 
                                            Subtotaal A  Afl. ....    
 
art. 11, eerste lid Verwervingskosten transport  Afl. ....  
art. 11, derde lid  Studiekosten                 Afl. ....+ 
                                                         Afl. ....-  
 
                                                                   Afl. .... 
art. 11, eerste lid Bruto-inkomen uit arbeid, uit- 
                    keringen ingevolge ziekte en/ 
                    of ongevallenregeling van ge- 
                    zinsleden jonger dan 18 jaar Afl. .... 
                                                 
art. 11, vierde lid Kinderbijslag of -toelage    Afl. ....  
art. 11, vijfde lid Voeding (Afl. 5,- per dag)   Afl. ....+  
 
                                            Subtotaal B  Afl. .... 
 
art. 11, eerste lid Verwervingskosten transport  Afl. .... 
art. 11, derde lid  Studiekosten                 Afl. ....+ 
                                                         Afl. ....- 
 
                                            Subtotaal I  Afl. .... 
 
                                            70% van Subtotaal I    Afl. .... 
 
art. 11, eerste lid Bruto-inkomen uit arbeid, uit-         
                    keringen ingevolge ziekte en/ 
                    of ongevallenregeling van ge-     
                    zinsleden van 18 jaar en ou-                     
                    der                          Afl. .... 
art. 11, vierde lid Kinderbijslag of  -toelage   Afl. ....  
art. 11, vijfde lid Voeding (Afl. 5,- per dag)   Afl. ....+ 
 
                                            Subtotaal C  Afl. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 11, eerste lid Verwervingskosten transport  Afl. .... 
art. 11, derde lid  Studiekosten                 Afl. ....+ 
 
                                                         Afl. ....- 
 
                                            Subtotaal II Afl. .... 
                                            60% van Subtotaal II   Afl. ....+ 
 
                                            Subtotaal III          Afl. .... 
 
 BEREKENING GEZINSINKOMEN UIT ARBEID 
 
art. 21,eerste lid  Subtotaal A                          Afl. .... 
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                    35% van Subtotaal B                  Afl. .... 
                    30% van Subtotaal C                  Afl. ....+ 
 
                                            Subtotaal IV           Afl. .... 
 
 BEREKENING NORMATIEVE UITKERING 
 
art. 7, eerste lid  Normbedrag                   Afl. .... 
art. 7, tweede lid  Bijslag                      Afl. .... 
art. 8,             Gehandicaptenuitkering       Afl. .... 
art. 9              Bijzondere kosten i.v.m.               
                    ziekte                       Afl. ....+ 
 
                                Normatieve uitkering       Afl. .... 
 
 BEREKENING FEITELIJKE UITKERING 
 
                    Normatieve uitkering         Afl. ....  
art. 11,eerste lid  ½ van Subtotaal III          Afl. ....-  
 
                                                           Afl. .... 
 
art. 12,eerste lid  2/3 x (steun in natura - 1/3       
                    normatieve uitkering)        Afl. ....  
art. 12,tweede lid  2/3 x (onverplichte lijfren-     
                    ten pensioenen, uitkeringen        
                    van vroegere werkgevers, on-     
                    verplichte bijdragen van niet 
                    onderhoudsplichtige personen Afl. ....  
art. 12, derde lid  4/5 x (huurpenningen uit ei-    
                    gen woning - verschuldigde         
                    rente uit hypotheek)         Afl. ....  
art. 12,vierde lid  1/5 x (kostgeld van inwonende  
                    kostgangers)                 Afl. ....  
art. 12,vijfde lid  Alimentatie                  Afl. ....  
art. 12,vijfde lid  Overige inkomsten            Afl. ....+ 
 
                    Gezinsinkomen anders dan uit         
                    arbeid (Subtotaal V)                 Afl. .... - 
 
                    Feitelijke uitkering vóór afronding            Afl. ....  
 
art. 23,tweede lid  Feitelijke uitkering na afronding              Afl. ....  
        BEREKENING MAXIMALE BIJSTAND 
 
art. 21             Het loonbedrag, bedoeld in                              
                    artikel 9, tweede lid, on-                      
                    derdeel a, van de Landsver-              
                    ordening minimumlonen        Afl. .... 
 
                    Totaal gezinsinkomen  
                    (Subtotaal IV + Subtotaal V) Afl. .... - 
 
                                                         Afl. .....  
 
art. 9              Bijzondere kosten i.v.m. ziekte      Afl. .....+  
 
                                        Maximale bijstand          Afl. .... 
                                                                   ========= 
 


