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Datum: 12 mei 2022 

Betreft: Ongevraagd advies kostendelersnorm 2022 

 
 
Geacht bestuur, 
 

Zoals u bekend zal zijn, wil het kabinet dat kinderen van bijstandsgerechtigde ouders langer thuis 
kunnen wonen, zonder dat hun ouders dan op hun uitkering worden gekort. 
Minister voor Armoedebeleid Schouten schrijft in een wetswijzigingsvoorstel dat de leeftijd voor 
toepassing van de zogenoemde kostendelersnorm wordt opgehoogd van 21 naar 27 jaar. 
Op die manier moeten bijstandsgerechtigde gezinnen meer zekerheid krijgen als het gaat om hun 
inkomen, ook als hun kinderen na hun 21ste nog thuis wonen. 
 
Op verzoek van de Cliëntenraad heeft Monique Vos, strategisch beleidsmedewerker Fijnder, de 
volgende vragen uitgewerkt:  

• hoeveel inwonende kinderen van bijstandcliënten bereiken in 2022 de 21-jarige leeftijd? 

• wat zou het de gemeenten kosten om in deze gevallen de kostendelersnorm niet toe te 
passen? 

 
Uit haar berekening (zie bijlage) blijkt dat het ‘probleem’ zich dit jaar alleen in Berkelland (2x) en 
Winterswijk (5x) voordoet. Als de kostendelersnorm – vooruitlopende op de wetswijziging per 1 
januari 2023 – NIET wordt toegepast, kost dit Berkelland € 18.715 en Winterswijk € 33.066 voor een 
heel jaar. Afhankelijk van de datum waarop de jongeren de 21-jarige leeftijd bereiken, zullen de 
werkelijke kosten lager liggen. 
 
Een wetswijziging kost tijd, dat is duidelijk. Daarom is door de minister gekozen voor 1 januari 2023 
als ingangsdatum. Tot die tijd blijft de wet leidend, aldus het ministerie, en is het de bedoeling dat 
gemeenten binnen de kaders van de wet maatwerk leveren.  
Met andere woorden: gemeenten moeten voorlopig gebruik maken van de bestaande mogelijkheden 
om in individuele gevallen een uitzondering te maken op de kostendelersnorm. 
 
De Cliëntenraad adviseert de gemeenten Berkelland en Winterswijk een gedegen onderzoek in te 
stellen naar de gevolgen van het blijven toepassen van de kostendelersnorm voor de betreffende 
bijstandcliënt en het gezin en op basis van de resultaten hiervan over te gaan tot maatwerk. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de cliëntenraad, 
 
H. Kettelerij 
voorzitter 
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BIJLAGE: 

Berekening financiële gevolgen niet toepassen kostendelersnorm bij bereiken 21-jarige leeftijd in 2022 

 


