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Geachte leden van de Clientenraad Participatiewet, 

Middels deze brief reageren wij op uw brief van 12 mei jongstleden. U haalt in deze brief de 
problematiek aan random de kostendelersnorm. De kostendelersnorm houdt in dat er een lagere 
bijstandsnorm van toepassing is voor de bijstandsgerechtigde als er nneer kostendelende 
nnedebewoners in dezelfde waning wonen. Of de kostendelende medebewoner bijdraagt in de 
kosten of kan bijdragen in de kosten, speelt geen rol. ledereen die 21 jaar of ouder is en in 
dezelfde waning als belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft, wordt als kostendelende 
medebewoner gezien. 

Er wordt een wetswijziging voorbereid waarin wordt voorgesteld am jongvolwassenen tot 27 jaar 
niet langer mee te laten tellen als kostendeler voor de uitkering van hun ouders en andere 
huisgenoten. U adviseert Fijnder am -tot het moment dat de wetswijziging van kracht wordt- een 
gedegen onderzoek in te stellen naar de gevolgen van het blijven toepassen van de 
kostendelersnorm en op basis van de resultaten hiervan over te gaan tot maatwerk. 

De kostendelersnorm is dwingend recht, dat wil zeggen dat de gemeente of Fijnder geen 
bevoegdheid heeft am hier bij verordening of beleid van af te wijken. In individuele gevallen kan 
de norm wel hoger of lager warden vastgesteld als dat — gezien de omstandigheden — 
noodzakelijk is (art. 18 PVV). 

Fijnder neemt deze bevoegdheid en verantwoordelijkheid serieus. Soms komt het signaal in het 
kader van de inlichtingenplicht van de ouders zelf. De consulent treedt in contact met het gezin 
am de omstandigheden te verkennen. In een aantal situaties is de kostendelersnorm niet van 
toepassing (zie bijlage). Indien de jongere nog naar school gaat, al dan niet in combinatie met 
een bijbaan, wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Daarnaast wordt er gekeken of er een 
andere uitsluitingsgrond is. Hierbij warden, in afstemming met de client, professionals betrokken 
am multidisciplinair naar deze casussen te kijken. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter Dagelijks Bestuur Directeur 



BIJLAGE 1 

Kostendelersnorm 
De kostendelersnorm houdt in dat er een lagere bijstandsnorm van toepassing is voor de 
bijstandsgerechtigde als er meer kostendelende medebewoners in dezelfde waning wonen. Of 
de kostendelende medebewoner bijdraagt in de kosten of kan bijdragen in de kosten, speelt 
geen rol. 

Wettelijk kader 
ledereen die 21 jaar of ouder is en in dezelfde waning als belanghebbende zijn hoofdverblijf 
heeft, wordt als kostendelende medebewoner gezien (art. 19a en 22a PVV). Dat betekent dat 
kosten gedeeld kunnen warden en er een lagere bijstandsnorm voor alle kostendelende 
medebewoners van toepassing is. Het aantal kostendelers in een huishouden is bepalend voor 
de hoogte van de uitkering, ongeacht de hoogte of de aard van hun inkomen. Er is wel een 
aantal uitzonderingen op de hoofdregel. 

In de volgende gevallen is er cleen sprake van een kostendelende medebewoner. 
• De echtgenoot van belanghebbende is geen kostendelende medebewoner 
• Commerciele relatie met schriftelijke overeenkomst 

• Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst waarbij een commerciele prijs is 
overeengekomen als (onder)(ver)huurder of kostganger / kostgever en waarbij de 
huurder en verhuurder in dezelfde waning wonen en geen bloed- of aanverwant in 
de eerste of tweede graad zijn. 

• Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst met een derde waarbij een 
commerciele prijs is overeengekomen als (onder)huurder of kostganger waarbij hij 
in dezelfde waning woont als belanghebbende en zowel hij als belanghebbende een 
schriftelijke overeenkomst hebben met dezelfde derde (bijvoorbeeld groepswonen) 

• Persoon die onderwijs volgt: 
• waarvoor aanspraak op WSF 2000 kan bestaan en bij aanvang van dat onderwijs 

gelet op zijn leeftijd in aanmerking kan komen voor die studiefinanciering; 
• waarvoor aanspraak kan bestaan op een tegemoetkoming op grand van hoofdstuk 

4 van de VVTOS en bij aanvang van dat onderwijs gelet op zijn leeftijd in aannnerking 
kan komen voor die tegemoetkoming; 

• in de vorm van een VAVO-opleiding onder hoofdstuk 4 van de VVTOS. De 
deeltijdstudie VAVO valt onder hoofdstuk 5 van de VVTOS en telt dus niet; 

• in de vorm van een BBL-opleiding; 
• dat vergelijkbaar is met soort onderwijs of beroepsopleiding als hiervoor genoemd 

buiten Nederland en bij aanvang van dat onderwijs jonger dan 30 jaar is of in de 
maand waarin hij is gestart 30 is geworden. 

• Tijdelijk verblijf: Wanneer het gaat am personen van 21 jaar en ouder, die tijdelijk 
inwonen bij een bijstandsgerechtigde, dan hoeft degene die tijdelijk inwoont niet mee te 
tellen voor de kostendelersnorm. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan am mensen in een 
crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken. De gemeente dient dan 
vast te stellen dat het gaat am tijdelijk verblijf. 

• Opvang, beschermd- en begeleid wonen: Bij tijdelijk verblijf in een dergelijke voorziening 
zal de kostendelersnorm niet van toepassing zijn omdat men daar geen hoofdverblijf 
heeft. Het feit dat iemand voor langere tijd in een opvang of begeleid wonen project 
verblijft, wil niet per definitie zeggen dat de belanghebbende zijn hoofdverblijf daar heeft 
en de kostendelersnorm van toepassing is. 
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