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DONUT 1 // VERSCHILLENDE LABELS

Casus: Het probleem van Joanne 
Joanne woont samen met haar dochter, Kate, in Amsterdam. Haar man, de vader van Kate, is opge-

nomen in een psychiatrische inrichting. Feitelijk is ze een alleenstaande moeder. Haar man draagt 

niet bij aan het inkomen. Maar omdat ze volgens de belastingdienst fiscale partners zijn, kan ze geen 

aanspraak maken op de zogenaamde alleenstaande ouderkop. Daarom krijgen ze per 1 januari 2016 

minder inkomsten. Waarschijnlijk schieten ze dan onder de armoedegrens. 

Knelpunt 
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. De participatiewet kijkt naar de feitelijke situatie 

(ze wonen niet meer samen). De Awir naar de formele situatie (ze zijn fiscaal partners). 

Tot 1 januari 2015 betekende het 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 weg-

gevallen 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.  

Oplossing en verzoek 
Gemeenten proberen het op te lossen met bijzondere bijstand. Doordat de Awir en de Participatiewet 

geen gelijke uitgangspunten hebben zullen gemeenten steeds extra uit de bijzondere bijstand inko-

mens moeten aanvullen. Wat in principe oneigenlijk is, aangezien het om een structurele aanvulling 

gaat. Dit komt vaak voor. 

Gemeenten lopen uiteen in de aanpak. Zaanstad en Almere benutten de bijzondere bijstand  om 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 aanvulling 

bij de gemeente aan. De bedoeling van de wet is dat mensen het bestaansminimum halen. Als gevolg 

van de verschillen in partnerbegrip raakt deze doelstelling in het geding. Dit geldt voor de groep die in 

beeld is bij de gemeenten, maar ook voor de groep die zich niet meldt (non-take-up). Waar gemeenten 

het bestaansminimum garanderen door aanwending van de bijzondere bijstand, wordt de  bijzondere 

bijstand  feitelijk benut als pot om de nadelige (en ongewenste) gevolgen van de decentralisaties in 

het sociaal domein te repareren. 

Er is ook een alternatief. Om te voorkomen dat de bijzondere bijstand wordt ingezet om een structu-

reel 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. 
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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. 

We willen de SG’s van BZK, SZW en VWS vragen de ruimte voor gemeenten om die keuze te maken te 

bevestigen:  

Gemeenten mogen mensen die als gevolg van verschillende partnerbegrippen in de Awir en de parti-
cipatiewet compenseren op basis van artikel 18 van de participatiewet. 
We vragen sg’s het awir begrip te harmoniseren met participatiewet.

Donut 1 // Verschillende Labels 
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DONUT 2 // KOSTENDELERSNORM  

Casus: Het probleem van Mike
Mike huurt een kamer in een groot huis. Er zijn meer mensen die daar een kamer, of zelfs een appar-

tement huren. Mike krijgt een uitkering. Maar als zijn bovenbuurman een neefje (die in de stad komt 

werken, maar geen kamer kan vinden) in huis neemt, heeft dat consequenties voor de uitkering van 

Mike. Hij kent zijn bovenbuurman nauwelijks. Het neefje kent hij ook niet. Ze delen ook geen kosten. 

Toch krijgt hij door de actie van zijn bovenbuurman nu minder inkomen.

Knelpunt 
In de Participatiewet (artikel 22)  is vastgesteld dat een volwassene met een bijstandsuitkering min-

der bijstand krijgt als hij of zij met een of meerdere personen in dezelfde woning woont. Dit heet de 

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

familieleden. Alleen als kan worden aangetoond dat het om commerciële verhuur gaat, valt iemand 

niet onder deze kostendelersnorm. Het (tijdelijk) delen van een woning heeft ook consequenties voor 

andere regelingen, zoals de huurtoeslag en schuldhulp. Dit document richt zich specifiek op de conse-

quenties voor de bijstand.  

Iemand die bijstand ontvangt 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 kan gaan 

om om een verschil van circa €680,- en €920,- per maand. Wat er precies onder een commerciële huur-

relatie wordt verstaan, verschilt per gemeente en de rechtspraak is wisselend. 

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 iemand die bijstand ontvangt en 

voor medewerkers van de sociale dienst is dat vervelend en kost het 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. Laat staan welke informatie ze moeten aanleveren 

bij de gemeente. 

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. 

De kostendelersnorm 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. 

• Mensen worden gekort, zonder dat ze kosten delen;

• Mensen worden afhankelijk van hun buren, voor het verkrijgen van een uitkering (ze moeten im-

mers informatie over hun buren aan de gemeente verstrekken);

• Het aantal mutaties dat de sociale dienst moet verwerken is verveelvoudigd;

• Om de korting op de uitkering te voorkomen wordt vaak geprobeerd door middel van een vals 



5Vereniging Van nederlandse gemeenten

huurcontract een commerciële huurrelatie te veinzen;

• De complexiteit en hoeveelheid werk leidt er toe dat de rechtmatigheid van beslissingen in het 

geding komt;

• De uitvoeringskosten zijn navenant gestegen zonder dat het duidelijk is wat de opbrengsten zijn in 

termen van bezuinigingen (zie bijlage 1).

 

Oplossing en verzoek 
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. Toch zijn dat vanuit het oogpunt van rechtmatigheid geen ideale 

oplossingen. 

We willen de SG’s van BZK, SZW en VWS dan ook het volgende verzoeken te overwegen: 

1. Vervang de inlichtingenplicht door een inspanningsverplichting (zodat mensen niet het slachtoffer 
worden van een buurman die niet mee wil werken) 

2. Hanteer de kostendelersnorm voor het gezin (de familie), niet voor het adres 
3. Gemeenten toestemming te geven om voor bepaald percentage per jaar gezinnen per jaar een 

uitzondering te maken
4. Toestaan om van commerciële panden, huurpanden te maken 

DONUT 2 // Kostendelersnorm 
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DONUT 3 // DE 110% NORM

Casus: Het probleem van Sandra
Sandra heeft schulden en zit in een wsnp-traject (wet schuldsanering natuurlijke personen). Ze heeft 

een baan gevonden als lasser en daarvoor moet ze een lasmasker aanschaffen. Dat kan ze niet betalen 

vanwege haar schulden. Ze kan ook geen aanvulling krijgen vanuit de bijzondere bijstand, omdat ze bij 

haar werkgever meer verdient dan 110% van de bijstandsnorm. Ze verliest haar baan en is terug bij af. 

Knelpunt
Als iemand in aanmerking wil komen voor de individuele bijzondere bijstand, dan moeten de kos-

ten echt gemaakt zijn. En de kosten mogen niet via een andere regeling, voorziening of verzekering 

gedekt zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ziektekostenverzekering of de WMO (Wet maatschappelijke 

ondersteuning). 

De inkomensgrens voor bijzondere bijstand voor huishoudens ligt binnen veel gemeentes bij 110% van 

de bijstandsnorm. Deze norm levert problemen op in de uitvoering als er situaties zijn, die de gemeen-

te als schrijnend ervaart en die mogelijk ook maatschappelijk schade in de toekomst opleveren, waar 

geen bijzondere bijstand mag worden gegeven. 

Mensen met een laag inkomen kunnen geen aanspraak doen op bijzondere bijstand. Indien voor hun 

baan of persoonlijke situatie een relatief grote aankoop gedaan moet worden, kunnen zij nergens 

terecht als gevolg van de 110% norm die veel gemeenten hanteren. 

Oplossing en verzoek
De gemeente Zaanstad heeft, net als andere gemeenten, een maatwerkpotje ingesteld om schrijnende 

gevallen te hulp te schieten. Dat potje is ontstaan om de ingewikkeldheid van regelgeving te omzeilen 

en mensen snel te helpen. Achteraf blijkt vaak dat het ook op andere wijze had kunnen worden opge-

lost. Die analyse achteraf is belangrijk voor het leertraject van de betrokken ambtenaren en als toets 

van het systeem. 

We willen de SG’s van BZK, SZW en VWS vragen de ruimte voor gemeenten om een maatwerkbudget 
in te richten te bevestigen. 

DONUT 3 // 110% NORM
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DONUT 4 // DE WET TAALEIS 

Casus
Tomek woont in Nederland, maar heeft moeite met de taal. Dat belemmert hem bij het vinden van 

een baan. De gemeente dreigt zijn uitkering te korten als hij niet meer zijn best doet om Nederlands 

te leren.  Hij moet aantonen dat hij in Nederland naar school is geweest en anders is hij verplicht een 

taaltoets te doen. Hoe moet hij dat aantonen? En wat gebeurt er als hij de taaltoets niet haalt? 

Knelpunt
Als gevolg van de wet Taaleis wordt getoetst of iemand minimaal 8 jaar Nederlandstalig onderwijs 

heeft gevolgd, indien je dat niet kunt aantonen, is een taaltoets verplicht. Als die taaltoets onvoldoen-

de blijkt, volgt een inspanningsverplichting om de taalvaardigheid te verbeteren. Voldoe je daar niet 

aan? Dan volgen maatregelen. 

De taaleis zorgt volgens de uitvoerders alleen maar voor extra werk terwijl de WWB via artikel 9 

in combinatie met artikel 18 ook toereikend was om klanten te sanctioneren die zich onvoldoende 

inspanden om de taal te leren. Deze artikelen boden bovendien meer mogelijkheid om maatwerk te le-

veren. Nu moeten uitvoerders toetsen of mensen aan de eis voldoen, en dat zorgt voor veel extra werk. 

De administratieve lasten voor de burger zijn aanzienlijk, omdat je moet bewijzen dat je onderwijs 

hebt gevolgd. Deze informatie is voor de gemeente eenvoudig te achterhalen, maar de bewijslast ligt 

bij de burger. 

Oplossing en verzoek  
De gemeenten hebben de wet uit te voeren en hebben geen oplossing voor de hoeveelheid werk die 

het hen oplevert en de administratieve lasten die bij de burger komen te liggen. Zij verzoeken het Rijk 

om de wet te evalueren en in overweging te nemen om de wet af te schaffen in de wetenschap dat er 

voldoende andere middelen voorhanden zijn om mensen te sanctioneren die zich onvoldoende inzet-

ten om te participeren. 

We willen de SG’s van BZK, SZW en VWS vragen om de taaleis in de participatiewet te heroverwegen 
omdat het veel tijd kost, en weinig oplevert. 

DONUT 4: DE TAALEIS
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