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Betreft: vragen over bedrag voor woninginrichting vluchtelingen 
 
 
 

 
Geacht college, 
 
Het Brabants Dagblad berichtte afgelopen jaar over de bedragen die vluchtelingen krijgen toegewezen voor de inrichting 
van hun woning. Een vluchtelingengezin dat een huis toegewezen krijgt in Oisterwijk krijgt daar ruim 10.000 euro om het 
huis in te richten. Datzelfde vluchtelingengezin krijgt in Veghel, Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Boekel zo'n 
3500 euro.  
 
Ook het terugbetalen is overal anders geregeld. In Oisterwijk hoef je dat geld niet terug te betalen. Maar in andere 
gemeenten moet een deel van het bedrag worden terugbetaald en in onder meer Oss moet het hele bedrag worden 
terugbetaald aan de gemeente. 
 
Gemeenten mogen zelf bepalen hoe hoog het bedrag is en hoe de terugbetaling geregeld is. De grote verschillen lijken 
oneerlijk. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen vaak zelf niet hun woonplaats uitzoeken. Het COA bepaalt 
aan welke gemeente ze gekoppeld worden. In die gemeente krijgen ze voorrang bij een sociale huurwoning. 
 
In Veldhoven zullen naar verwachting ook de komende jaren nog verschillende vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
worden gehuisvest.  
 
De PvdA-Veldhoven heeft daar de volgende vragen over: 
 

1. Welk bedrag krijgen vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Veldhoven voor de inrichting van hun woning 
en waarom is voor dat bedrag gekozen (welke berekening ligt daaraan ten grondslag)? 

2. Op welke wijze moeten vluchtelingen met een verblijfsvergunning het bedrag terugbetalen? Gaat het om een gift, 
een gedeeltelijke terugbetaling of volledige terugbetaling en waarom is voor de betreffende vorm gekozen? 

3. Wat heeft de gemeente Veldhoven in de afgelopen 5 jaar aan bedragen betaald c.q. beschikbaar gesteld aan 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning? 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van de PvdA-Veldhoven, 
 
 
 
 

Jeroen Rooijakkers 

http://www.bd.nl/brabant/vluchtelingen-in-oisterwijk-krijgen-10-000-euro-shoptegoed-kaart~aad504ea/
https://localfocus2.appspot.com/57473bf113696?_sp=4657dd0d-aba4-4236-ba06-b874a356fb3d.1496565325993
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Geachte heer Rooijakkers,  

 

 

 

 Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 

 

 

   

 

Op 7 juni 2017 hebben wij uw brief van 4 juni 2017 mogen ontvangen. Hierin stelt u 

een aantal vragen over het bedrag dat vluchtelingen krijgen voor het inrichten van 

hun woningen. U geeft aan deze vragen te willen stellen naar aanleiding van een 

artikel in het Brabants Dagblad over dit onderwerp. Hieronder zullen we uw vragen 

puntsgewijs beantwoorden. 

 

 

1. Welk bedrag krijgen vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Veldhoven 

voor de inrichting van hun woning en waarom is voor dat bedrag gekozen 

(welke berekening ligt daaraan ten grondslag)?  

 

Het bedrag is afhankelijk van de woonsituatie en de gezinssamenstelling en 

varieert tussen de € 771,- (voor een alleenstaande met een kamerhuur-

overeenkomst) tot € 2.680,- (voor gehuwden met een eengezinswoning). 

Voor kinderen in het gezin geldt een extra bedrag van € 264,- per kind. Om 

tot deze bedragen te komen, is een gemiddelde prijs vastgesteld van alle 

noodzakelijke kosten voor woninginrichting. Dit bedrag bepalen we op basis 

van nieuwkoop bij winkels als Ikea, Leen Bakker en BCC, maar ook via 

gebruikelijke kanalen als marktplaats en kringloopwinkel. De hoogte van de 

bijzondere bijstand komt dan ook in overeenstemming met marktconforme 

prijzen. (De  landelijke NIBUD-prijzengids houdt geen rekening met het feit 

dat niet alle gebruiksgoederen deel hoeven uit te maken van een complete 

woninginrichting.)   

  

2. Op welke wijze moeten vluchtelingen met een verblijfsvergunning het bedrag 

terugbetalen? Gaat het om een gift, een gedeeltelijke terugbetaling of 

volledige terugbetaling en waarom is voor de betreffende vorm gekozen?  

 

http://www.veldhoven.nl/
http://www.veldhoven.nl/


 

    

   

Het betreft bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet in de vorm van 

een lening (bevoegdheid ogv art. 51 Participatiewet). Cliënten hebben een 

terugbetalingsverplichting van 36 aaneengesloten maanden, ter hoogte van 

5% van de geldende bijstandsnorm per maand zodat zij altijd kunnen blijven 

beschikken over een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet.  Bij goed 

gevolg wordt het restant van de lening kwijtgescholden. Deze vorm vindt zijn 

oorsprong in het gegeven dat de kosten voor woninginrichting tot de 

incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan 

worden gerekend. Deze kosten moeten dan ook in beginsel worden betaald 

uit het inkomen, hetzij door middel van reservering vooraf, hetzij door middel 

van gespreide betaling achteraf. De Centrale Raad van Beroep ( CRvB) leidt 

uit het duurzame karakter van deze gebruiksgoederen af dat bijstand in de 

vorm van een lening de voorkeur geniet boven bijstand om niet (gift) (zie 

bijvoorbeeld CRvB 08-01-2002, nr. 99/3653 NABW, CRvB 03-09-2002, nr. 

99/4518 NABW en CRvB 05-11-2002, nr. 00/3303 NABW). 

 

3. Wat heeft de gemeente Veldhoven in de afgelopen 5 jaar aan bedragen 

betaald c.q. beschikbaar gesteld aan vluchtelingen met een 

verblijfsvergunning? 

 

Onderstaand een overzicht van de uitgekeerd bedragen per jaar.  

 

jaar    totaal uitgekeerd 

2016 € 114.000,00 

2015 € 105.000,00 

2014 € 64.000,00 

2013 € 13.500,00 

2012 € 27.000,00 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Erik de Ruiter Jack Mikkers 

secretaris burgemeester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/2796
http://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/2815
http://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/2815
http://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/2727

