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Donut 1 

Vanwege hantering van verschillende begrippen (labels), zoals het partnerbegrip, zijn er (groepen)

mensen die geen aanspraak kunnen maken op bepaalde regelingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor labels 

in de bijzondere bijstand en de bijstand en voor labels in de bijzondere bijstand en de WMO, maar ook 

voor labels in de Algemene wet Inkomensafhankelijke regelingen (Awir). 

Vanwege de hantering van een ander partnerbegrip in de Awir dan in de Participatiewet, kunnen 

groepen alleenstaande ouders géén aanspraak maken op de alleenstaande ouder kop (ALO-kop) op 

het kindgebonden budget. Hierdoor ontstaan vooral vanaf 1-1-2016 (einde overgangsrecht) onwen-

selijke financieel-nadelige situaties, die ’gerepareerd’ moeten worden door afstemming op grond van 

artikel 18 Participatiewet. Dit komt doordat de alleenstaande ouder uitkeringsnorm die voorheen 

verstrekt werd, is komen te vervallen per 1-1-2015.

Voorbeeld

Een alleenstaande ouder woont samen met een 30-jarig kind. Op dat moment zijn het kind en de 

alleenstaande ouder toeslagpartners en bestaat er géén recht op de ALO-kop. Ook in de gevallen 

waarbij een alleenstaande ouder gehuwd is, maar de echtgenoot verblijft niet in de woning, vanwege 

detentie of verblijf in een inrichting, bestaat er geen recht op een ALO-kop. 

Het knelpunt

Doordat de Awir en de Participatiewet geen gelijke uitgangspunten hebben, komt het er in de praktijk 

op neer dat art. 18, lid 1 wordt ingezet en gemeenten steeds extra uit de bijzondere bijstand inkomens 

moeten aanvullen. Wat in principe oneigenlijk is. Dit komt vaak voor. 

Verschillende partnerbegrippen in Awir en participatiewet
De partnerbegrippen in de participatiewet en de bijzondere bijstand zijn hetzelfde. Het partnerbegrip 

in de Awir is duidelijk afwijkend, het partnerbegrip in de wmo lijkt veel op dat van de participatiewet, 

maar hanteert een andere leeftijdsgrens voor kinderen in de 1e lijn. De Awir is gebaseerd op het fiscaal 

partnerschap dat de belastingdienst hanteert. De participatiewet kijkt naar de feitelijke situatie. Je 

hoeft immers geen fiscale relatie te onderhouden met de mensen met wie je een huishouden deelt. 

Het is goed mogelijk dat je niet getrouwd bent, geen gezamenlijke koopwoning hebt en apart aan-

gifte doet en toch onder één dak woont. 

De verschillen in partnerbegrippen zijn vooral nadelig voor alleenstaande ouders.  De participatiewet 

stelt bijvoorbeeld dat detentie van één van de ouders er toe leidt dat de ander alleenstaand is. Tot 

1 januari 2015 betekende dat de bijstand werd aangepast naar de alleenstaande ouder norm wat een 

feitelijke inkomensdaling van  circa € 1.300,- naar € 1.100,- betekende. Nu is die norm weggevallen en 

is de daling in het inkomen groter, namelijk van circa € 1.300,- naar € 900,-. De aanvulling uit de Awir 

(Alo-kop) loopt via de belastingdienst en die moet dus ook daar worden aangevraagd. Als blijkt dat er 

geen sprake is van fiscaal partnerschap wordt het verzoek afgewezen. Vaak melden de gedupeerden 

zich dan opnieuw bij de gemeente die het proberen op te lossen met bijzondere bijstand. Aangezien 

het om een structurele aanvulling gaat, is het oneigenlijk om de bijzondere bijstand daarvoor in te zet-

ten en toch gebeurt het.

De gemeenten lopen uiteen in de aanpak. Zaanstad en Almere benutten de bijzondere bijstand  om 
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het inkomensgat te repareren. Amsterdam laat de reparatie achterwege. Naar schatting vraagt 10% 

van de alleenstaande ouders die als gevolg van de wetswijziging in inkomen zijn gedaald een aanvul-

ling bij de gemeente aan. 

Het proces is dan als volgt: 

1.  gemeente verwijst klant naar belastingdienst voor alo-kop

2.  belastingdienst wijst verzoek af op grond van (ontbreken van) fiscaal partnerschap

3.  klant komt terug bij gemeente

4.  gemeente repareert met bijzondere bijstand.

De groep gedupeerden valt uiteen in meerdere subgroepen: 

• samenwonen met niet rechthebbende

• partner in detentie

• fiscaal partners, maar niet gezamenlijk ouder van inwonende kind (-eren)

• ouders die fiscaal partner zijn, maar geen inkomen hebben

Conclusie

Als gevolg van de verschillen in partnerbegrip missen klanten geld en het is daarbij erg moeilijk vast te 

stellen en nog moeilijker uit te leggen. Hoe de verschillen in partnerbegrip doorwerken in de kosten-

delersnorm en het vraagstuk over commerciële verhuur is onduidelijk en ingewikkeld. De bijzondere 

bijstand wordt hier benut als pot om de nadelige (en ongwenste) gevolgen van de decentralisaties in 

het sociaal domein te repareren. 

Lokale oplossing 
Om te voorkomen dat de bijzondere bijstand wordt ingezet om een structureel probleem op te lossen, 

is er een alternatieve oplossing en dat is om op grond van artikel 18 van de participatiewet af te wijken 

van de norm. Mensen die zijn gedupeerd als gevolg van wetten die onvoldoende op elkaar aansluiten, 

krijgen een hoger normbedrag toegekend. Zo wordt het tekort niet uit de bijzondere bijstand, maar 

uit het inkomensdeel van de bijstand gefinancierd. 

Het voordeel van deze oplossing is dat het probleem transparant wordt. Bedenkingen bij deze oplos-

sing zijn dat het rechtstreeks ingaat tegen het landelijke beleid en dat er een risico is dat de belasting-

dienst de groep alsnog op andere wijze benadeelt. 

Knelpunt Mensen krijgen minder geld door verschillende partnerbegrippen in Awir en 
Participatiewet. Er ontstaat een onzichtbare groep armen. 

Typering  knelpunt 
(organisatorisch, 
juridisch, financieel)

Juridisch, financieel

Lokale oplossing Bijstandsnorm aanpassen voor mensen die gedupeerd zijn als gevolg van wetten 
die onvoldoende op elkaar aansluiten.

Typering oplossing
(organisatorisch, 
juridisch, financieel)

Organisatorisch, financieel

Gewenste oplossing 
op rijksniveau

Evaluatie van het overgangsrecht alo-kop. (organisatorisch)

Gemeenten verantwoordelijk maken voor armoedebeleid inclusief toeslagen. 
(juridisch)



4 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Donut 2

In de Participatiewet is vastgesteld dat een volwassene met een bijstandsuitkering minder bijstand 

krijgt als hij/zij met een of meerdere personen in dezelfde woning woont. Dit heet de kostendelers-

norm. Sommige kosten worden immers gedeeld. Het gaat hier zowel over familie- als niet-familiele-

den. Alleen als kan worden aangetoond dat het om commerciële verhuur gaat, valt iemand niet onder 

deze kostendelersnorm. 

In de uitvoeringspraktijk krijgt men regelmatig te maken met klanten (niet zijnde de hoofdbewoners) 

die verklaren dat bepaalde personen, die wel in de Basisregistratie Personen (BRP) staan, er feitelijk 

niet wonen. Als deze inwonende personen geen uitkering hebben van Dienst Werk en Inkomen (DWI)/ 

Sociale Zaken (Soza) kunnen zij geen volledig huisbezoek afleggen. Dat moet dan uit handen gegeven 

worden aan Burgerzaken, waardoor wettelijke termijnen bij de afhandeling van aanvragen mogelijk 

worden overschreden.

Ook  in het geval dat de klant verklaart dat een andere persoon bijvoorbeeld op zolder woont, bete-

kent dat niet dat DWI/ Soza voldoende informatie heeft om de situatie te beoordelen. Voor de vaststel-

ling van de kostendelersnorm moet bekend zijn of die persoon een onderhuurder is van de hoofdbe-

woner of niet .

Het knelpunt voor de uitvoering is dat bij het beoordelen van een bijstandsaanvraag (wat is precies de 

feitelijke situatie) informatie nodig is van derden, die niet tot het eigen klantenbestand behoren.

Nadere toelichting: afhankelijk van derden
Een bijstandspartij moet gegevens leveren van een ander, waarmee hij geen relatie heeft, behalve dat 

hij samen in hetzelfde huis woont, om een uitkering te kunnen ontvangen. Het gaat om een verschil 

van circa €680,- en €920,- per maand. Wat er precies onder een commerciële huurrelatie wordt ver-

staan, verschilt per gemeente en de rechtspraak is wisselend. 

‘Mijn bijstandsnorm gaat omlaag als mijn buurman zijn neefje in huis neemt om dat die even onderdak 

nodig heeft.’

In grote huizen waar meerdere kamers worden verhuurd bestaan veel mutaties, dan gaat daar een 

kind uit huis en dan heeft die een nieuwe vriendin die intrekt. Voor een bijstandsklant en voor de 

instanties is dat vervelend en het kost veel tijd om de situatie telkens opnieuw te beoordelen. En 

zodra de ene mutatie is verwerkt is de volgende alweer bekend. Dat kan onbedoeld fraude in de hand 

werken, want mensen zijn zich vaak niet bewust van alle wisselingen en de consequenties die het heeft 

voor hun uitkering.

De kostendelers norm is ingevoerd om de stapeling van uitkeringen op één adres aan te kunnen pak-

ken. Dat probleem is opgelost, maar er zijn veel andere problemen voor in de plaats gekomen. De 

enorme stroom mutaties en valse huurcontracten zijn daar voorbeelden van. Om de korting op de 

uitkering te voorkomen wordt vaak geprobeerd door middel van een vals huurcontract een commerci-

ele huurrelatie te veinzen. Commerciële huur is toegangsvoorwaarde om onder kostendelers norm uit 

te komen. 
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Conclusie

De kostendelers norm kost veel meer dan dat het oplevert. Van de 20 fte die op een afdeling werken 

is 50% bezig met het verwerken van signalen en het beoordelen op mogelijke gevolgen. In slechts 10-

15% van de gevallen blijkt het om een kostendeler te gaan. Door die werkbelasting komt men niet toe 

aan de dingen die je als gemeente zou willen doen, zoals samenwerken met wijkteams. Daarnaast is 

sprake van een constante schending van de rechtmatigheid, omdat mensen niet weten dat ze fraude-

ren (ze voldoen niet aan de inlichtingenplicht) en omdat gemeenten in bepaalde gevallen zijn gestopt 

met controleren. Tenslotte tekenen zich grote verschillen af in de uitvoering. 

“Als je dit echt wilt gaan doen, zoals het in de wet staat, kom je er niet eens met een verdubbeling van 

je ambtenarenapparaat.”  

Lokale oplossing 
De meeste gemeenten kennen de panden waar veel huurders wonen en negeren de verplichting tot 

onderzoek naar de commerciële huurrelatie. Zij beoordelen de verklaring van de persoon en gaan al-

leen bij twijfel over tot een adresonderzoek. Zaanstad heeft inmiddels een sjabloon verklaring opge-

steld die de klanten moeten tekenen. 

Knelpunt Een burger is voor de hoogte van zijn uitkering afhankelijk van privacy-gevoeli-
ge informatie van een andere burger die geen partij is, behalve dat zij hetzelfde 
adres delen.

Typering  knelpunt 
(organisatorisch, 
juridisch, financieel)

Organisatorisch 

Lokale oplossing Sjabloon verklaring feitelijke huursituatie 

Typering oplossing
(organisatorisch, 
juridisch, financieel)

Organisatorisch 

Gewenste oplossing 
op rijksniveau

Inlichtingenplicht vervangen voor inspanningsverplichting. (juridisch)

Kostendelersnorm hanteren voor het gezin en niet voor het adres. (juridisch)

Toestemming om het in 50 gevallen anders te regelen. Maatwerk tegen geringe 
transactie-kosten. (organisatorisch)


