
Wetsvoorstel hervorming kindregelingen heeft ingrijpende gevolgen voor gemeenten 
 

Het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, dat op dit moment in de Eerste Kamer 
wordt besproken, heeft ingrijpende gevolgen voor gemeenten en alleenstaande ouders 
met een bijstandsuitkering. Onlangs publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een infoblad over de hervormingen. In aanvulling hierop wijzen VNG 

en Divosa gemeenten op de effecten voor enkele duizenden alleenstaande ouders. Zij 
verliezen op 1 januari een fors deel van het inkomen omdat zij volgens de 
belastingregels wel een ‘toeslagpartner’ hebben. De hervormingen leiden hierdoor tot 
veel extra werk voor gemeenten en meer bijstandsgerechtigden met schulden.  
 
Het kabinet wil het aantal regelingen, die tot doel hebben de kosten voor kinderen te compenseren, 
inperken van elf nu naar vier regelingen straks. Voor gemeenten betekent de vereenvoudiging van 
de regelingen dat vanaf 1 januari 2015 de aanvulling van 20 procent verdwijnt voor ca. 80 duizend 
alleenstaande ouders in de WWB, IOAW en IOAZ. De uitkeringshoogte van alleenstaande ouders is 
in het vervolg gelijk aan die van een alleenstaande.  
 

Alleenstaande ouderkop  
Vanaf dezelfde datum ontvangen alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering die geen 
toeslagpartner hebben via de Belastingdienst een extra toeslag: de alleenstaande ouderkop op het 
kindgebonden budget (alo-kop). Deze alo-kop is ca. 500 euro lager dan het verschil tussen de 
huidige norm voor een alleenstaande ouder en de norm voor alleenstaanden. Zo wil het kabinet het 
verschil in koopkracht tussen alleenstaande ouders en paren met kinderen gelijk trekken en het 
voor alleenstaande ouders lonender maken aan het werk te gaan. 
 

Voorschot 
Net zoals alle andere toeslagen is de alo-kop een voorschot. Op basis van de bekende gegevens op 
1 december 2014 bepaalt de Belastingdienst of zij vanaf januari in het jaar daarop de toeslag 
uitbetaalt. In het daaropvolgende jaar stelt de Belastingdienst definitief en met terugwerkende 
kracht vast iemand recht had op de toeslag. Eventuele teveel betaalde bedragen moeten daarna op 
korte termijn worden terugbetaald. 
 

Hoger Kindgebondenbudget 
Tegenover de lagere alo-kop staat vanaf volgend jaar een hoger kindgebonden budget: 15 euro per 
jaar extra voor het eerste kind en 255 euro per jaar extra voor het tweede kind. Daling van het 
belastbaar inkomen leidt er ook toe dat sommige andere toeslagen fractioneel hoger uitvallen. 
 

Toeslagpartner 
Door een principieel andere insteek van de belastingwet AWIR (Algemene wet 
inkomensafhankelijke regelingen) zijn er naar schatting enkele duizenden mensen die de WWB 
aanmerkt als alleenstaande ouder en volgens de AWIR toch een ‘toeslagpartner’ hebben. Zij 
verliezen een deel van hun uitkering en krijgen, vanwege de toeslagpartner, de alo-kop niet. Het 
gaat hierbij om bijstandsontvangers met een inwonend kind van 27 of ouder, met een inwonende 
eigen ouder, die zijn verlaten door hun partner, met een gedetineerde partner,  
een echtgenoot die naar het buitenland is vertrokken of met een partner in een inrichting.  
 

Overgangsrecht 
De eerste twee categorieën (inwonend kind van 27 of ouder, inwonende eigen ouder) vallen vanaf 
1 juli 2015 ook onder de kostendelersnorm waardoor het gezinsinkomen twee keer wordt geraakt. 
De Tweede Kamer oordeelde dat deze mensen meer tijd verdienen om hun uitgavenpatroon aan te 
passen.  
 
Voor alleenstaande ouders die op 31 december a.s. een bijstandsuitkering krijgen, in 2015 een 
toeslagpartner hebben en kindgebondenbudget ontvangen geldt een overgangstermijn van één 
jaar. Van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 ontvangen zij dezelfde uitkering die zij nu ook krijgen. 
Vanaf 1 juli 2015 ontvangen zij de voor hen geldende  kostendelersnorm. Bovenop dat bedrag 
ontvangen zij in 2015 de gemeentelijke toeslag voor het niet kunnen delen van kosten. Vanaf 1 
januari 2016 ontvangen zij alleen de kostendelersnorm die in hun situatie geldt. 
 

Tussen wal en schip 
Al op 1 januari 2015 verliezen alleenstaande ouders die zijn verlaten door de partner, met een 
gedetineerde partner, een echtgenoot die naar het buitenland is vertrokken of met een partner in 
een inrichting 14-15% van het besteedbaar inkomen. Mensen die na 1 januari in een dergelijke 
situatie verzeild raken, zien hun inkomen van de ene op de andere dag met een vergelijkbaar 
percentage dalen.  
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Voorbeeldberekening op basis van normen 1 januari 2014.1 
 

Inkomstenbron 
(jaarbedragen) 

Huidige 
situatie 

Situatie 
2015 

Verschil 

Netto Wwb-uitkering  € 14.746   € 11.469   € 3.277- 

Belastbaar inkomen  € 19.691   € 14.581   € 5.110- 

Zorgtoeslag
2
  € 825   € 865   € 40  

Huurtoeslag
3
  € 2.709   € 2.773   € 64  

Kinderbijslag  € 1.862   € 1.862   

Kindgebonden budget  € 1.553   € 1.823   € 270  

Nominale premie zkv. en 
gemiddeld eigen risico 

 € -1.301   € -1.301   

Besteedbaar inkomen   € 20.394   € 17.491   € 2.903- 
(-14%) 

   € 242-  
per maand 

 

Bestandskoppeling 
Op dit moment is voor gemeenten nauwelijks mogelijk vast te stellen welke alleenstaande ouder 
wel of geen toeslagpartner heeft. Dat maakt het onuitvoerbaar om te bepalen wie recht heeft op de 
overgangsregeling en wie er tussen wal en schip dreigt te vallen. De Belastingdienst heeft 
toegezegd om twee maal de gemeentelijke bestanden van alleenstaande bijstandsouders te 
koppelen met hun gegevens; direct na de zomer en begin december. In beide gevallen begeleidt 
het Inlichtingenbureau de bestandkoppeling. 
 
De koppeling in december is bedoeld om definitief vast te stellen welke alleenstaande ouders een 
toeslagpartner hebben en vanaf 1 januari 2015 dus geen alo-kop ontvangen.  
 

Advies aan gemeenten 
De Belastingdienst is bereid om direct na de zomer de gemeentelijke bestanden te koppelen om zo 
te achterhalen welke alleenstaande ouders een toeslagpartner hebben. VNG en Divosa adviseren 
gemeenten om alleenstaande ouders met een minimumuitkering én een toeslagpartner op te 
roepen voor een gesprek waarin de veranderingen worden toegelicht. In dat gesprek kan worden 
bekeken of de persoon waarschijnlijk wel of niet onder de kostendelersnorm gaat vallen. Let wel: 
pas op 1 december 2014 zal de Belastingdienst vaststellen of iemand vanaf 1 januari 2015 de alo-
kop zal ontvangen. Aan de eerste bestandskoppeling kunnen dus geen rechten worden ontleend. 
 
De bestandskoppeling is ook van belang voor alleenstaande bijstandsouders die geen 
toeslagpartner hebben. Op basis van dat gegeven kunnen gemeenten hen informeren dat de 
inkomensachteruitgang relatief beperkt blijft. Maar ook hier geldt dat er geen rechten aan de 
informatie kunnen worden ontleend. 
 

Schulden 
Als tijdens het gesprek blijkt dat iemand in aanmerking komt voor de kostendelersnorm, dan heeft 
de persoon waarschijnlijk recht op de overgangsregeling. Hij of zij heeft dan meer tijd om 
financiële maatregelen te nemen. Als het niet lukt om werk te vinden of andere inkomstenbronnen 
aan te boren, zal op zeer korte termijn het bestedingspatroon moeten worden aangepast. De kans 
dat alleenstaande ouders binnen enkele maanden hun uitgaven met 15% kunnen terugbrengen, 
achten VNG en Divosa echter zeer klein. Zij verwachten om die reden dat enkele duizenden 
alleenstaande ouders hierdoor diep in de schulden terecht komen. Dit zal ertoe leiden dat het 
beroep op bijzondere bijstand vanaf 2015 fors groeit. 
 

Informatievoorziening klanten 
Op het Gemeenteloket publiceert SZW een modelbrief die gemeenten kunnen gebruiken om 
alleenstaande bijstandsouders te informeren over de aanstaande wijzigingen. Direct nadat de 
Eerste Kamer de wet half juni heeft goedgekeurd, moeten gemeenten hen informeren. Doen ze dat 

                                                
1 Situatie: paar, getrouwd, kind(eren) tussen 6 en 11 jaar. Ene helft paar is verdwenen (bijv. naar buitenland of 

in gevangenis) waardoor er sprake is van toeslagpartner. 
2 Ervan uitgaande dat partner niet meer verzekerd is volgens Zvw. Maximum zorgtoeslag is € 865. Belastbaar 

inkomen ligt boven afbouwgrens. 
3 Uitgaande van huur van € 504. Maximum huurtoeslag is € 2773. 



niet een half jaar voor de wijziging ingaat, dan kunnen uitkeringsgerechtigden met succes bezwaar 
maken tegen verlaging van de uitkering. 
 
De brief houdt echter geen rekening met de toegezegde bestandskoppelingen. Dat kan ook niet 
omdat gemeenten niet verplicht zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid die de 
Belastingdienst hen biedt. In dat geval krijgen alleenstaande ouders pas in december te horen hoe 
de zaken er vanaf 1 januari 2015 voor staan. 
 

Het ministerie start na de zomer een bescheiden campagne om alle ouders in Nederland te wijzen 

op de hervorming van de kindregelingen.  
 
Rekentool 
Direct na behandeling in de Eerste Kamer publiceert het ministerie ook de nodige informatie op 
Rijksoverheid.nl. Onderdeel is een rekentool die uitkeringsgerechtigden kunnen gebruiken om in te 
schatten hoeveel zij na 1 januari te besteden hebben. De materie is echter zo complex dat een deel 
van de uitkeringsgerechtigden hulp nodig zal hebben van formulierenbrigades of andere 
professionals. Aan de hand van de rekentool kunnen zij bekijken wat er in de financiële situatie 
verandert. Omdat de omstandigheden van uitkeringsgerechtigden in de loop van het jaar kunnen 
wijzigen, kunnen zij aan de rekentool geen rechten ontlenen. 
 

Nalevingsaspecten 
> De hervormingen leiden er verder toe dat mensen op twee plekken wijzigingen in hun situatie 

moeten doorgeven: bij de gemeente en bij de Belastingdienst. In de praktijk blijkt het voor 
uitkeringsgerechtigden nu al moeilijk om wijzigingen tijdig en accuraat aan de gemeente door 

te geven. Zij schenden hiermee de inlichtingenplicht en vallen daarmee onder het 
aangescherpte sanctieregime. Nog grotere schulden en uitsluiting van schuldhulpverlening zijn 
dan het gevolg. 

> Door de introductie van de alo-kop is het voor alleenstaande ouders verleidelijker om een 
eventuele (nieuwe) partner niet te melden. Zeker in combinatie met de kostendelersnorm.  

 

Tijdelijke oplossing  
VNG en Divosa hebben het ministerie al in het voorjaar van 2013 gewezen op de risico’s en de 
gevolgen van de hervormingen. Hoewel het wetsvoorstel al in de Eerste Kamer ligt, blijven zij er bij 
het ministerie op aandringen snel een tijdelijke oplossing te vinden voor alleenstaande ouders die 
de alo-kop niet krijgen vanwege het definitieverschil tussen WWB en AWIR. Op die manier ontstaat 
er tijd om over een permanente oplossing na te denken.  
 
 

 

 


