Bijlage II
Notitie
Vereenvoudiging van de systematiek Toeslagen en Verlagingen

Inleiding
Als gevolg van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2012 dient -onder
andere- de Verordening Toeslagen en Verlagingen te worden aangepast. Met name door de invoering
van de gezinsbijstand in plaats van de bijstand voor gehuwden (of gelijkgestelden) volstaat de huidige
verordening niet meer.
De noodzakelijke aanpassing van de verordening biedt de kans om de systematiek en regionale
afstemming te bezien.
Systematiek van toeslagen en verlagingen
Normen
Voor personen van 21 jaar tot en met 65 jaar bestaat er een drietal basisnormen te weten:
• Gezinnen: 100 procent van het wettelijk minimumloon (= de gezinsnorm)
• Alleenstaande ouders: 70 procent van de gezinsnorm
• Alleenstaanden: 50 procent van de gezinsnorm
Toeslagen
Een toeslag kan worden verstrekt aan een alleenstaande of alleenstaande ouder indien de algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan niet of niet geheel gedeeld kunnen worden. De mogelijkheid tot
het delen van kosten wordt aanwezig geacht als naast de belanghebbende nog één of meer anderen
hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Dan kunnen zaken als huur, gas, water en licht, maar
ook krant etc. worden gedeeld. Het is overigens niet van belang of men deze kosten daadwerkelijk
deelt. Dat is een verantwoordelijkheid van de belanghebbende zelf. Het gaat uitsluitend om de
beoordeling of “deling” van kosten mogelijk is. De toeslag bedraagt ten hoogste 20 procent van de
gezinsnorm, zodat de bijstand de volgende maxima kent:
• Alleenstaande ouders: 90 procent van de gezinsnorm
• Alleenstaanden: 70 procent van de gezinsnorm
Verlagingen
De WWB kent de mogelijkheid om de toeslag lager vast te stellen of de gezinsnorm te verlagen in de
volgende situaties:
• Een lagere toeslag voor alleenstaande of alleenstaande ouders of een verlaging van de
gezinsnorm in verband met het geheel of gedeeltelijk kunnen delen met een ander van algemeen
de noodzakelijke kosten van het bestaan. (artikel 25 resp. 26 van de wet);
• Een lagere toeslag voor alleenstaande of alleenstaande ouders of een verlaging van de
gezinsnorm in verband met de woonsituatie (artikel 27 van de wet);
• Verlaging van de toeslag of norm in verband met het recentelijk beëindigen van een studie (artikel
28 van de wet) of
• Een lagere toeslag vaststellen voor alleenstaanden in verband met de leeftijd van 21 of 22 jaar
(artikel 29 van de wet).
De hoogte van de gemeentelijke toeslag voor alleenstaande(n) (ouders) of verlaging voor gehuwden
is mede afhankelijk van het feit of de woning al dan niet met anderen wordt gedeeld.
In de regio Eindhoven bestaan er twee systematieken voor de berekening van toeslagen en
verlagingen. De eerste systematiek is gebaseerd op het kunnen delen van werkelijke woonkosten en
overige woonkosten. De tweede is gebaseerd op medebewoning en kent forfaitaire bedragen.
De hoogte van de toeslag of verlaging heeft de gehuwdennorm als uitgangspunt. Op hoofdlijnen zien
de systematieken er als volgt uit:

1.De systematiek gebaseerd op het delen van werkelijke woonkosten en overige woonkosten.
De gehuwdennorm kent de volgende woonkostencomponenten:
- 18 % van het netto WML voor woonkosten. Dit is vergelijkbaar met de ondergrens om voor
huursubsidie in aanmerking te komen.
- 12 % van het netto WML voor overige woonkosten (oa de kosten voor energie, verzekeringen
kabel en duurzame gebruiksgoederen).
Daarnaast worden voor de alleenstaande (ouder) nog kosten onderscheiden in verband met het niet
kunnen ‘profiteren’ van schaalvoordelen die leden van een gezamenlijke huishouding wel genieten,
zoals een krantenabonnement. Deze bedragen 5 % van het netto WML.
Voor een alleenstaande (ouder) zit hiervan 9% woonkosten + 6 % overige woonkosten = 15% in de
rijksnorm. De gemeentelijke toeslag is dan als volgt opgebouwd:
- woonkosten
9% van het netto WML
- overige woonkosten
6% van het netto WML
- geen schaalvoordelen 5% van het netto WML +
toeslag
20% van het netto WML
Voor alleenstaande kamerbewoners (of onderhuurder, kostganger) met een zakelijke overeenkomst
(en huur betalen) geldt op grond van deze systematiek een toeslag van 14% opgebouwd uit 9%
woonkosten en 5 % voor het ontbreken van schaalvoordelen. Van de overige woonkosten kan worden
verwacht dat ze worden gedeeld en volstaat de 6% die reeds in de rijksnorm is opgenomen, zodat een
toeslag hiervoor niet meer nodig is.
Kan een zakelijke overeenkomst niet aangetoond worden dan kan de alleenstaande kamerbewoner
ook niet aantonen dat er huur betaald wordt. Dan valt ook het component woonkosten ( 9% ) weg. De
kamerbewoner wordt geacht zowel de woonkosten als de overige woonkosten te kunnen delen en
ontvangt hij alleen een toeslag van 5%.
De verlaging van de gehuwdennorm is als volgt:
- 6 % als kinderen met een inkomen boven de voor het kind/de kinderen geldende norm, hun
hoofdverblijf hebben in dezelfde woning
- 15 % als de gehuwden inwonen bij ouder(s)
- 6% indien sprake is van kostendelen en er ligt een zakelijke overeenkomst aan ten grondslag
- 15 % indien er sprake is van kostendelen en er ligt geen zakelijke overeenkomst aan ten
grondslag.
2.De systematiek gebaseerd medebewoning en forfaitaire bedragen.
Deze systematiek onderzoekt de vraag of er sprake is van zelfstandige bewonen van een woning dan
wel medebewoning en kent vaste percentages. Van zelfstandig bewonen van een woning is sprake
als volgens het GBA geen ander staat ingeschreven op het adres van de woning. De woning is een
zelfstandig object waar eventueel huurtoeslag voor aangevraagd kan worden. Als een alleenstaande
een kamer huurt, dan is er geen sprake van zelfstandig bewonen, maar van medebewoning. Op basis
van het bovenstaande is de toeslag voor de alleenstaande (ouder) als volgt:
- Zelfstandig bewonen van een woning: toeslag 20% van het netto WML
- Medebewoning: toeslag 10% van het netto WML
Indien gehuwden met een ander de woning deelt wordt de gehuwdennorm verlaagd met 10 % van het
netto WML, indien een ander zijn hoofdverblijf in de woning heeft.
Indien de alleenstaande (ouder) geen woonkosten heeft wordt er géén toeslag verstrekt; voor de
gehuwden zonder woonkosten geldt een verlaging van de norm met 20 % van het netto WML.
Gebruik van de systematieken in de regio
Alle regiogemeenten, met uitzondering van Best, hanteren de verordening gebaseerd op de werkelijke
en overige woonkosten. Zo ook de gemeente Veldhoven. De gemeente Best is sinds 2008
overgestapt op de systematiek van medebewoning en forfaitaire bedragen.
De redenen voor de gemeente Best om te kiezen voor een forfaitaire verordering zijn:
- Eenduidigheid: De systematiek is eenvoudig en laat duidelijk zien in welke situaties de toeslag
(of verlaging) geldt.

-

-

Eenvoudig: De situaties zijn bovendien in aantal beperkt. De mogelijkheid om voor specifieke
gevallen uitzonderingen te regelen is beperkt.
Beperking van het aantal bezwaarschriften: Door de eenduidigheid en vereenvoudiging weet
de klant waar hij aan toe is. Hierdoor wordt het aantal bezwaarzaken beperkt, omdat er nog
nauwelijks ruimte is in de regelgeving om te veronderstellen dat de klant tot de uitzondering
behoort.
Vereenvoudiging uitvoering: Het al dan niet aanwezig zijn van een zakelijke overeenkomst
tussen bewoners van dezelfde woning en de verificatie daarvan is in de verordening met
forfaitaire bedragen niet meer bepalend voor de hoogte van de toeslag. Alleen het gegeven
medebewoning is relevant. Dit betekent dat een GBA –check voldoende is. Er hoeft geen
verificatietoets gehouden te worden naar de zakelijke overeenkomst.

Landelijk gezien wordt deze systematiek door het overgrote deel van de gemeenten of
intergemeentelijke sociale diensten gebruikt.
Adequaat
Voor de eerste systematiek is globaal onderzocht of de woonkosten en overige woonkosten nog
eenzelfde percentage uitmaken van de norm als destijds bij de invoering.
De basishuur (= dat deel van de rekenhuur waarover geen huurtoeslag wordt toegekend en dat te
allen tijde voor rekening van de huurder blijft) bedraagt per maand voor een huishouden € 212,24 =
16,08 % van het WML. Vanaf een huurbedrag van € 361,66 per maand, hetgeen voor de meeste
gezinnen zal gelden, dekt de huurtoeslag niet meer alle kosten en wordt het bedrag dat voor eigen
rekening komt hoger.
12% van de gehuwdennorm voor overige woonkosten bedraagt momenteel € 158,38 per maand. De
Nibudprijzengids geeft de volgende richtprijzen aan voor overige woonkosten, die hier als
gemiddelden kunnen worden beschouwd: stoken € 87,-, elektriciteit € 52,-, water € 30,-, verzekeringen
inboedel en WA € 18,- , kabelaansluiting televisie /internet/ telefoon € 40,-.
De huidige richtprijzen sporen niet meer met de oorspronkelijke percentages van de woonkosten.
Handhaven van deze systematiek zou een periodieke herberekening in moeten houden.
Keuze voor een systematiek
Dat de systematiek van medebewoning en forfaitaire bedragen steeds meer de landelijke norm wordt
blijkt uit het feit dat de VNG bij de ontwikkeling van de modelverordening ook is uitgegaan van
forfaitaire bedragen. Deze modelverordening regelt alleen hetgeen minimaal verplicht is binnen de
WWB en is ook in beroepszaken algemeen geaccepteerd.
Minder regels eenvoud en eenduidigheid hebben meer gemeenten doen kiezen voor deze
systematiek.
Alleen in gevallen waarin de praktijk tot onredelijke uitkomsten leidt, zal een individuele oplossing
geboden moeten worden (artikel 18, lid 1 WWB). Het aantal situaties waarin geïndividualiseerd moet
worden, is op grond van ervaringsgegevens van enkele gemeenten beperkt. Voor onze gemeente is
dit nihil.
De verordening gebaseerd op de woonkosten houdt meer rekening met de werkelijke situatie en
werkelijke kosten van de aanvrager. Dit lijkt een bepaalde rechtszekerheid met zich mee te brengen,
maar dat is het niet.
De percentages zijn gebaseerd op gemiddelden (van verouderde richtprijzen) en worden daarmee
eigenlijk ook forfaitaire bedragen. Het is klanten moeilijk uit te leggen dat een systeem gebaseerd op
werkelijke kosten alsnog uitgaat van gemiddelden. Het behoeft geen uitleg dat in de praktijk het
bedrag voor woonkosten en overige woonkosten per individuele situatie verschillend is. Met de komst
van het gezinsinkomen maakt toepassing van de verordening gebaseerd op werkelijke woonkosten
deels overbodig, zoals de berekening van een rechthebbend gezin met inwonende meerderjarige
kinderen, die ook aanspraak maken op bijstand.
Verder behoeft toepassing van deze systematiek meer onderzoek, controle en is hij meer privacybelastend. Denk aan de situaties waarin aanvragers aangeven een commerciële huur te voldoen en
daardoor aanspraak maken op een toeslag van 14%. Hiervoor is controle van de feitelijke situatie
bijvoorbeeld op basis van het huurcontract en de daadwerkelijke betalingen noodzakelijk.

In de conceptverordening komt de lagere toeslag of norm in verband met het recentelijk beëindigen
van de studie niet meer terug. De wetgever plaatst personen die aanspraak maken op een
studiefinanciering of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in een gunstiger positie.
Indien de studie wordt beëindigd en een beroep op de Wwb wordt gedaan, komt er een einde aan die
gunstige positie. De belanghebbende wordt vervolgens nog extra benadeeld als er een verlaging
plaatsvindt.
Een eventuele verlaging is overigens met de aangescherpte Wwb alleen van toepassing op de
uitwonende ex-student, die met de basisbeurs, toeslag en lening zelfs een hoger inkomen kan hebben
dan waarop hij recht zou hebben als hij bijstand ontvangt. Bovendien is de hoogte van de studiebeurs
afhankelijk van de studie en wordt er een vast bedrag voor de kosten van het levensonderhoud
gehanteerd. Gelet hierop houdt een verlaging van de bijstandsnorm of toeslag geen verband met
lagere kosten voor levensonderhoud, want de leefsituatie wijzigt niet bij het beëindigen van de studie.
Niet wenselijk is om bij de vaststelling van de bijstand een verder onderscheid te maken op basis van
studie voor de duur van maximaal 6 maanden. Door geen gebruik te maken van deze mogelijkheid tot
verlaging behoudt de verordening zijn eenvoud.
Verschillenanalyse beide systematieken
(Samenvatting )

Voordelen

Verordening gebaseerd op de werkelijke
woonkosten
• maatwerk

Nadelen

•
•
•
•

Bovendien

•
•

Percentages moeten periodiek
geactualiseerd worden om aan te
blijven sluiten bij de werkelijke kosten
Ingewikkeld en niet inzichtelijk
Laat ruimte voor interpretaties
Uitvoeringstechnisch omslachtig en
meer handhaving
Geeft een schijnzekerheid van
individualisering
Een aantal situaties wordt straks bij
wet geregeld, zoals de inwoning van
bloed- en aanverwanten

Verordening gebaseerd op medebewoning
en forfaitaire bedragen
• Geeft meer duidelijkheid naar klant
• Eenvoudig voor de uitvoering
• Meer standaardisering, niet voor de
mogelijke uitzonderingen iets willen
regelen.
• Minder bezwaarschriften omdat
systematiek weinig ruimte overlaat
voor interpretaties.
• Minder maatwerk

•
•

Er blijft wel een mogelijkheid om te
individualiseren op basis van artikel 18
lid 1 WWB
De percentages hebben hun oorsprong
ook in de mate waarin kosten gedeeld
kunnen worden, maar minder
categorieën

Op basis van de verschillenanalyse ligt er een voorkeur voor de verordening gebaseerd op
medebewoning en forfaitaire bedragen. Bij hantering van de percentages 10 en 20%, vergelijkbaar
met de gemeente Best, zal de groep medebewoners met een zakelijke overeenkomst
(kamerbewoners) én die nu vallen onder de systematiek van de werkelijke kosten er in 2012 het
meest op achteruit gaan. Deze personen gaan van een toeslag van 14% naar 10%. In de gemeente
Veldhoven is, net zoals in de overige regiogemeenten, de financiële impact van een dergelijke
wijziging zeer beperkt, omdat zich niet veel situaties van commerciële huur voordoen. In de gemeente
Eindhoven, daarentegen, is de impact groter.
Overgangsrecht
Wanneer voor de forfaitaire variant gekozen wordt en de toepassing van de nieuwe verordening gaat
leiden tot een verslechtering van de situatie, zal in bestaande situaties een overgangsregeling van 6
maanden geboden moeten worden.

Bijlage 1
Voorbeelden bij overgang naar Verordening gebaseerd op medebewoning en forfaitaire bedragen
(percentages van het WML)
Situatie
•
•
•

Alleenstaande
kamerbewoner met
zakelijke overeenkomst
Alleenstaande
kamerbewoner zonder
zakelijke overeenkomst
Alleenstaande inwonend bij
ouders

Huidige norm en
toeslag/verlaging
50 % + 14 %

2012

50 % + 5 %

50 % + 10 %

50 % + 5 %

50 % + 10 %

•

Alleenstaande ouder
inwonend bij ouders

70% + 5%

•

Alleenstaande ouder met
een kostganger of
kamerhuurder
Rechthebbend echtpaar
met
inwonend meerderjarig kind
dat ook WIJ/WWB
rechthebbend is
Rechthebbend echtpaar
met
een medebewoner met
zakelijke overeenkomst
Rechthebbend echtpaar
met
een inwonend meerderjarig
en rechthebbend kind én
een medebewoner met
zakelijke overeenkomst

70 % + 14 %

Geen zelfstandig recht op
bijstandsuitkering. Gezinsnorm
100%, inkomen ouders telt
mee.
Geen zelfstandig recht op
bijstandsuitkering. Gezinsnorm
100%, inkomen ouders telt
mee.
70 % + 10 %

Ouders 100% - 6%

Gezinsnorm 100%

•
•
•
•
•
•
•

Kind 50 % + 5%
100 % - 6 %

100 % - 10 %

Ouders 100% - 6 %

100 % - 10%
ADVIES: geen verlaging ivm
medebewoning toepassen op
het gezinsinkomen als drie of
meer meerderjarige personen
afhankelijk zijn van dit
gezinsinkomen

Kind 50% + 5%

Stroomschema toeslagenverordering
van toepassing op belanghebbenden vanaf 21 jaar.
Percentage zijn gebaseerd op de gezinsnorm

Alleenstaande

Woonkosten

nee

Alleen norm 50 %

nee

Alleen norm 50 %
(21/22 jarigen)

nee

norm 50 % + toeslag 20 %

ja
23 -65 jaar

ja
Medebewoner?
ja
Medebewoner is
studerend
meerderjarig kind
of
zorgbehoevend (>
10 uur zorg)

nee

ja

Norm 50 % + toeslag 20 %

norm 50 % + toeslag 10 %

Stroomschema toeslagenverordering
van toepassing op belanghebbenden vanaf 21 jaar.
Percentage zijn gebaseerd op de gezinsnorm

Alleenstaande ouder

Woonkosten

nee

Alleen norm 70 %

nee

norm 70 % + toeslag 20 %

ja
Medebewoner?
ja
Medebewoner is
ten laste komend
kind
studerend
meerderjarig kind
of
zorgbehoevend (>
10 uur zorg)

nee

ja

Norm 70 % + toeslag 20 %

norm 70 % + toeslag 10 %

Stroomschema verlagingen
Percentage zijn gebaseerd op de gezinsnorm

Gezin

Woonkosten?

geen

Norm 100 % - 20%

ja
Medebewoner?

nee

Norm 100%

ja
Medebewoner is
studerend
meerderjarig kind
of
zorgbehoevend (>
10 uur zorg)

ja

Norm 100 %

Gezin bestaat uit 3 of meer
meerderjarige gezinsleden
nee

Norm 100% - 10%
(max 2 meerderjarige gezinsleden)
nee

ja

Norm 100%

