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Reden informatieverstrekking De raad actief te informeren over de aanpassing van de 
kostendelersnorm vooruitlopend op landelijke wetgeving 
 
 

Collegebesluit 

1. Vooruitlopend op landelijke wetgeving de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 te verhogen van 21 jaar naar 27 jaar; 

2. De raad hierover te informeren. 
 

Toelichting/achtergrond 

Als mensen samenwonen is het vaak zo dat kosten gedeeld kunnen worden. Denk aan de kosten van 
huur en gas. Hierdoor zijn de kosten van levensonderhoud per persoon lager. In de Participatiewet 
en enkele aanverwante wetten geldt sinds 2015 de kostendelersnorm. Deze norm houdt rekening 
met de voordelen van het delen van de kosten binnen een huishouden. De gedachte van de 
wetgever hierbij is dat stapeling van meerdere bijstandsuitkeringen op één woonadres ongewenst is. 
En dat rekening moet worden gehouden met schaalvoordelen vanwege het kunnen delen van kosten. 

 
De kostendelersnorm is van toepassing als een bijstandsgerechtigde 21 jaar of ouder is én kosten 
delende medebewoners heeft. Een kostendelende medebewoner is iemand van 21 jaar of ouder die 
in dezelfde woning als de bijstandsgerechtigde woont. Uitzonderingen bestaan er voor studenten en 
mensen met een commerciële relatie. De kostendelersnorm wordt lager als belanghebbende meer 
kostendelende medebewoners heeft. 
 
Vanaf de invoering ligt de kostendelersnorm al geregeld onder vuur. Zo is uit onderzoek gebleken 
dat sinds de invoering meer jongeren uit bijstandsgezinnen het ouderlijk huis verlaten omdat de 
ouders het zich financieel niet meer kunnen veroorloven om hun volwassen kind in huis te houden. 
In verband met de huidige woningnood kan dit leiden tot dak- en thuisloosheid bij jongeren.  
 
Dit was uiteindelijk aanleiding voor de minister van Armoedebeleid om de kostendelersnorm per 1 
januari 2023 te wijzigen. Dat wil zeggen: als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Breed 
offensief. Dit betekent dat personen jonger dan 27 jaar niet meer meetellen als kostendeler bij de 
bijstand van een ander. Andersom geldt dat de kostendelersnorm wel geldt voor personen vanaf 21 
jaar. Die leeftijdsgrens wordt niet opgetrokken naar 27 jaar. Dit is een bewuste keuze van de 
wetgever. Met deze wijziging beoogt de regering inkomenszekerheid bij uitkeringsgerechtigde 
gezinnen te vergroten. 
 
Een voorbeeld ter verduidelijking. Een kind van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 50 jaar). Allen 
hebben recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud. Het kind is geen kostendelende 
medebewoner meer voor de bijstand van zijn ouders. De ouders hebben recht op de normale 



 

gehuwdennorm. Op het kind is wel de kostendelersnorm van toepassing. Zijn ouders zijn 
kostendelende medebewoners want zij zijn allebei ouder dan 27 jaar.  
 
Het college wil, net zoals een aantal andere gemeenten, niet langer wachten op deze wetgeving en 
gaat deze nieuwe kostendelersnorm, met verwijzing naar de datum waarop het wetsvoorstel naar 
de Eerste Kamer is gestuurd, al vanaf 1 juli 2022 toepassen. De bestaanszekerheid staat de laatste 
tijd flink onder druk door de stijging van energieprijzen en de dagelijkse boodschappen. Bovendien 
zorgen de problemen op de woningmarkt er voor dat jongeren vaak het huis niet uit kunnen, hoe 
graag ze dat ook willen. De voortijdige aanpassing van de kostendelersnorm zorgt bij een aantal 
huishoudens voor enige verlichting in deze benarde situatie. De wet biedt hiervoor echter nog geen 
basis en het ministerie van SZW heeft ook niet opgeroepen om alvast vooruit te lopen op de 
wetswijziging.  
 
De aanpassing van de kostendelersnorm over de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 betekent 
dat 255 bijstandsuitkeringen herbeoordeeld moeten worden. In een aantal gevallen zal dit een 
hogere uitkering opleveren. Het college gaat deze bijstandsgerechtigden actief hierover benaderen.  
Daarnaast zal er informatie over deze versoepelde kostendelersnorm op de website worden 
geplaatst.  
 

Bijlage(n) 

N.v.t. 
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