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Onderwerp: Ouders met bijstandsuitkering aangepakt door kostendelersnorm  

 
Toelichting bij de vragen: 

Op zaterdag 23 januari jl.  bracht het VARA/BNN programma Kassa de gevolgen van de 

kostendelersnorm onder ouders met een bijstandsuitkering onder de aandacht. De 

kostendelersnorm betekent dat bij de bijstandsgerechte de bijstandsuitkering wordt aangepast.  

Hoe meer volwassenen personen (ouder dan 21) in huis wonen, hoe lager de uitkering kan 

worden. Niet alle huisgenoten hoeven deel uit te maken van  gehanteerde kostenverdelersnorm. 

 

De regeling heeft tot gevolg dat mensen niet (tijdelijk) iemand in huis kunnen nemen die zijn 

woning is kwijtgeraakt en ze kunnen bijvoorbeeld ook geen mantelzorg verlenen. Het leidt tot 

dakloosheid en armoede. Hulpbehoevende mensen worden hierdoor verder in de armoede gestort. 

Daarnaast worden kinderen onnodig lang indirect gedwongen thuis te blijven wonen en in een 

aantal situaties financieel verantwoordelijk voor de ouder(s) gesteld, waardoor het zelfstandig 

wonen lang wordt uitgesteld. Jongeren die nog thuis wonen, maar wel werk hebben, kunnen in 

deze situaties vaak minder voor zichzelf sparen, waardoor zij, zeker in de huidige woningmarkt, 

moeilijk aan een eigen woning kunnen komen. Daarnaast vallen deze jongeren vaak niet onder de 

voorwaarden om met urgentie een sociale huurwoning toegewezen te krijgen. Gezinnen 

waarbinnen plots baanverlies optreedt komen daardoor soms in schrijnende situaties terecht. 

Gezien de (mogelijk) oplopende werkloosheid ten gevolge van de Coronacrisis is het niet 

ondenkbaar dat de komende tijd zich meer van dit soort situaties voor zullen gaan doen.  

 

Bekijk hier de reportage die Kassa maakte over de problemen waar ouders en jongeren door de 

kostendelersnorm in terecht kunnen komen: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/ouders-met-

bijstandsuitkering-keihard-aangepakt 

 

De fractie wil met het stellen van vragen inzicht krijgen in hoeverre de gemeente Velsen de 

kostendelersnorm hanteert en tegen welk aandachts-en knelpunten aanloopt. 

 

Vraag 1 

A. Hoe strikt wordt in de gemeente Velsen de kostendelersnorm toegepast? Op basis van welke 
criteria past de gemeente (mogelijk) maatwerk toe om te bepalen in hoeverre daadwerkelijke 
toepassing van deze norm proportioneel en wenselijk is? 
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B. Wordt hierbij gekeken naar de specifieke situatie en wordt er rekening gehouden met de 
financiële, praktische en emotionele gevolgen van deze toepassing? Zo ja hoe? Zo nee, 
waarom niet? 

C. Wordt er specifiek rekening gehouden met situaties waarbij (jonge) kinderen (jonger dan 21) 
deel uitmaken van het gezin? 

D. In hoeverre onderscheidt Velsen zich in dat ten opzichte van hoe deze norm in andere 
gemeenten wordt toegepast? 

E. Zijn er landelijke regels die de gemeente in bepaalde situaties kunnen dwingen om deze norm 
toe te passen? 

F. In hoeverre zijn bij het college situaties bekend, waarbij ouders met een bijstandsuitkering 
worden aangepakt vanuit de kostendelersnorm die vergelijkbaar zijn met de situatie zoals 
beschreven in de toelichting en de reportage van Kassa?; 

G. Indien dergelijke gevallen aanwezig zijn in onze gemeente, is het college bereid voor hen 
opnieuw een afweging te maken in hoeverre de toepassing van de kostendelersnorm 
proportioneel wordt geacht? 

H. Hoeveel cliënten vallen in 2019 en 2020 onder deze regeling? En van hoeveel cliënten is, op 
maat, afgeweken van de kostendelersnorm? 

I. Is bij het college bekend in hoeveel situaties Mantelzorg de reden is voor het delen van een 
woning? En of dit in gevallen als gevolg van de toepassing van de regeling Kostendelersnorm 
heeft geleid tot het beëindigen van de mantelzorg? 

 

Antwoord vraag 1 

A. In principe wordt de kostendelersnorm op grond van artikel 22a Participatiewet (hierna: Pw) 
altijd toegepast. Er geldt een uitzondering voor tijdelijk verblijf en crisissituaties. Daarnaast 
biedt artikel 18 lid 1 Pw ruimte voor maatwerk.  
De ruimte voor maatwerk is lastig in te vullen omdat er geen richtlijnen zijn voor de beoordeling.  
In de armoedevisie staat dat we hier aandacht aan gaan geven: ‘We willen de 
kostendelersnorm rechtvaardig toepassen en de individuele omstandigheden meewegen bij de 
verstrekking van bijzondere bijstand en minimaregelingen; maatwerk. De Participatiewet biedt 
hiervoor ruimte en dit werken we uit in een werkinstructie’.  
De werkinstructie wordt op dit moment gemaakt. Hierin nemen we richtlijnen op over wanneer 
er sprake is van tijdelijk verblijf en crisissituaties. Daarnaast organiseren we 
casusbesprekingen over de toepassing van maatwerk. Zo weten we zeker dat alle consulenten 
op de hoogte zijn van de mogelijkheid om te individualiseren. De werkinstructie implementeren 
we in Q2 van 2020.  

B. Financiële, praktische en emotionele gevolgen zijn geen wettelijke criteria voor het toepassen 
van de kostendelersnorm. Deze omstandigheden kunnen wel worden meegenomen in de 
individuele beoordeling van het geval. Artikel 18 lid 1 Pw biedt hier ruimte voor. Op dit moment 
wordt hier een werkinstructie voor uitgewerkt.  

C. Zie antwoord B. 
D. Het wettelijk kader is voor alle gemeenten hetzelfde, namelijk de Participatiewet. Het verschil is 

de beoordeling van de criteria voor tijdelijk verblijf en crisissituaties (artikel 22a Pw) en/of 
maatwerk (artikel 18 Pw). Hierin hanteren gemeenten hun eigen werkwijzen.   

E. Gemeenten dienen te handelen binnen de kaders van de Participatiewet. Daarbij heeft zij enige 
beoordelingsvrijheid voor individuele gevallen (artikel 18 Pw).   

F. Ook in Velsen komen situaties voor waarbij de kostendelersnorm van toepassing is op ouders 
met inwonende, werkende kinderen.  

G. Ons inziens zou dat botsen met het doel van de Participatiewet. Het doel van de wet is om een 
bestaansminimum te garanderen voor inwoners van Nederland, en niet om bij te dragen aan 
een spaarpot voor een eigen woning of andere toekomstige kosten. Het is gebruikelijk dat 
inwonende kinderen van 21+ hun eigen uitgaven en een bijdrage in de vaste lasten betalen, en 
daarom voorziet de Participatiewet ook in een uitkering voor deze groep als zij geen eigen 
inkomen hebben. 

H. In de periode 2019-2020 is er aan 326 inwoners een uitkering verstrekt met een toegepaste 
kostendelersnorm. Situaties waarin van de kostendelersnorm is afgeweken zijn niet uit het 
systeem te halen. In het systeem ziet een dergelijke uitkering er hetzelfde uit als een andere 
uitkering zonder kostendelers. Om hier achter te komen, moeten alle uitkeringsdossiers worden 
onderzocht.   
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I. We kunnen deze informatie niet uit het systeem halen.  
 

Vraag 2 

A. In welke mate wordt vanuit de gemeente Velsen cliënten vooraf geïnformeerd over de gevolgen 
van de kostendelersnorm?  In hoeverre acht het college dit als voldoende? 

B. Hoe is deze informatieverstrekking bij specifieke doelgroepen als dak- en thuislozen, 
GGZ/psychiatrische patiënten, statushouders, etc?  

C. In hoeverre heeft de Coronacrisis invloed op uitvoering van de kostendelersnorm en 
voortvloeiend gevolgen? 

 

Antwoord vraag 2 

A. Bij het aanvragen van een uitkering worden alle rechten en plichten van de Participatiewet 
mondeling toegelicht aan de inwoner. Hiertoe behoren ook de gevolgen van de 
kostendelersnorm. Wanneer er al sprake is van een kostendelers situatie, dan wordt hier extra 
aandacht aan besteed tijdens de aanvraag. Verder staat op de website van Velsen informatie 
over de kostendelersnorm: https://www.velsen.nl/producten/bijstand-algemene-informatie.  

B. Dak- en thuislozen kunnen voor een uitkering terecht in Haarlem. De andere doelgroepen 
krijgen dezelfde informatie bij aanvang van de uitkering. Statushouders krijgen daarbij 
ondersteuning van Vluchtelingenwerk.  

C. De coronacrisis heeft geen invloed op het uitvoeren van de Participatiewet.  
 

Vraag 3 

Naast de financiële gevolgen voor de ouders, vloeien er, afhankelijk van de wijze waarop de norm 

wordt toegepast, ook nadelige gevolgen voor thuiswonende jongeren met een baan voort uit de 

kostendelersnorm. Steeds meer jongeren blijven om verschillende redenen langer thuis wonen dan 

hun 21ste jaar. De krapte op de woningmarkt, zowel (sociale) huur als koop, is daar een belangrijke 

van. Van jongeren uit gezinnen waar de norm wordt toegepast, wordt verwacht dat zij financieel 

bijdragen aan het gezin. Doen zij dat, dan belemmert dat hen in hun ontwikkeling teneinde 

uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan. Doen zij dat niet, dan lopen ouders het risico onder 

het bestaansminimum te raken. Daarnaast werken jongeren relatief vaak onder onzekere 

(flex)contracten en raken zij in de Coronacrisis eerder hun baan kwijt, wat nog eens extra 

onzekerheid over hun financiële toekomst oplevert. 

 

Is het college het met D66Velsen eens dat het niet de bedoeling kan zijn dat toepassing van de 

kostendelersnorm tot gevolg heeft dat jongeren op achterstand worden gezet bij het op (financieel) 

eigen benen staan en het vinden van een eigen woning?  

 

Antwoord vraag 3 

Wij zijn het met u eens dat de kostendelersnorm niet is bedoeld om een groep jongeren op 

achterstand te zetten. Maar het is ook niet de bedoeling om bij te dragen aan een spaarpot voor 

een eigen woning of andere toekomstige kosten voor jongeren. Het is normaal en gebruikelijk dat 

inwonende kinderen van 21+ een bijdrage in de vaste lasten betalen. De kostendelersnorm is 

bedoeld om voor iedereen een bestaansminimum te garanderen en de kosten van een huishouden 

gelijkmatig te verdelen. 

 

Vraag 4 

D66Velsen vindt dat de wijze waarop de kostendelersnorm momenteel wordt gehanteerd een 

tegenstrijdig en onwenselijk effect in de uitvoering oplevert. Wij zouden dan ook graag zien dat 

deze niet meer wordt uitgevoerd en uit de wet verdwijnt. 

 

A. Is het college bereid om de kostendelersnorm in Velsen niet langer toe te passen? 
B. In hoeverre bent u bereid om in een brief aan het ministerie van Sociale Zaken het volledig 

schrappen van de kostendelersnorm uit de wet te vragen?  

https://www.velsen.nl/producten/bijstand-algemene-informatie
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Antwoord vraag 4 

A. We hebben een wettelijke verplichting om deze taak uit te voeren. We hebben geen 
bevoegdheid om de kostendelersnorm niet, of anders, toe te passen.  

B. Het volledig schrappen zou het effect van de kostendelersnorm, namelijk het eerlijk verdelen 
van de kosten, wegnemen. In de meeste gevallen is het toepassen van de kostendelersnorm 
namelijk in lijn met deze bedoeling. De wet biedt mogelijkheden om uitzonderingen te maken in 
tijdelijke situaties of gevallen waarin individuele omstandigheden dit rechtvaardigen.  Wel zullen 
we de minister op de hoogte te brengen van niet-proportionele uitwerkingen van de 
kostendelersnorm zodat uitzonderingen maken voor gemeenten makkelijker wordt. 

 

Vraag 5 

Zijn er naast bovengenoemde zaken onderdelen vanuit de kostenverdelersnorm of Participatiewet 

die de uitvoering voor de gemeente Velsen, onze medewerkers en inwoners en/of ongewenste 

gevolgen opleveren? 

 

Antwoord vraag 5 

Iedere wet geeft in hoofdlijnen kaders voor vraagstukken en oplossingen. Wanneer de regels strikt 

worden toegepast, kan dat tot oneerlijke situaties leiden omdat de wet niet alle omstandigheden 

kan voorzien. Wij vinden dat wij met artikel 18 Pw voldoende mogelijkheden hebbenom in die 

situaties een passende oplossing te vinden.  

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

 

 


