Nadere toelichting op de belangrijkste wijzigingen Toeslagenverordening WWB
gemeente Borsele 2012.
Artikel 1 sub g en h
De begripsbepalingen ‘zorgbehoevende’ en ‘studerend kind’ zijn uit de verordening
geschrapt. Deze begripsbepalingen stonden in de verordening omdat gezinsleden die
zorgbehoevend waren of studenten met een inkomen WSF, niet tot het gezin werden
gerekend. Door het afschaffen van de huishoudinkomenstoets is het begrip ‘gezin’ vervallen
en hebben meerderjarige personen die in een gezin wonen, weer wel een zelfstandig recht
op bijstand. Daarom zijn beide begripsbepalingen niet in de gewijzigde verordening
opgenomen.
Artikel 2: Omschrijving doelgroep gewijzigd.
In verband met het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 1 januari 2013 jaarlijks
omhoog gaat is de term ’65 jaar’ vervangen door ‘pensioengerechtigde leeftijd.
Artikel 3 Lid 1
Vanaf 1 juli 2012 wordt voor de vaststelling van de hoogte van de toeslag onderscheid
gemaakt tussen het kunnen delen van de kosten met één ander of met twee of meer
anderen. Als de kosten met twee of meer anderen wordt gedeeld, gaan we er van uit dat er
dan nog grotere schaalvoordelen dan wanneer men de woning met één ander deelt. De
persoon die met één ander een woning deelt krijgt daarom een toeslag van 10% van de
gehuwdennorm, de persoon die met twee of meer anderen een woning deelt, krijgt een
toeslag van 0%.
Voorbeeld
Situatie alleenstaande
zonder medebewoners
met een medebewoner
twee of meer medebewoners

norm
€ 668,44
€ 668,44
€ 668,44

toeslag
€ 262,37
€ 133,69
€ 0,00

Totaal inkomen
€ 935,81
€ 802,13
€ 668,44

Nu het begrip ‘gezin’ is afgeschaft hebben alleenstaanden en alleenstaande ouders die de
woning delen met hun ouders of de alleenstaande ouders die de woning delen met
meerderjarige verdienende kinderen, weer een zelfstandig recht op uitkering. Daarom zijn de
bepalingen van artikel 3 lid 1 nu ook op deze personen van toepassing. Het maakt daarbij
niet uit of men de kosten deelt met ouders, broers, zussen of anderen zoals een kostganger
of onderhuurder. Ook binnen een gezin geldt dat het schaalvoordeel groter is als de kosten
met meerdere personen kunnen worden gedeeld. Overigens worden alleen personen ouder
dan 18 jaar als medebewoner aangemerkt, en worden de ouders als een eenheid en
daarmee als één ander gezien. Verder wordt het delen van kosten niet mogelijk geacht met
jongeren die een uitkering naar de norm voor thuiswonenden tussen 18 en 21 jaar
ontvangen.
Artikel 3 lid 2
Nu thuiswonende meerderjarige kinderen niet langer tot het gezin behoren, moet worden
geregeld wanneer de inkomsten van kinderen invloed hebben op de toeslag van de ouder.
Het in artikel 3.2 van de verordening genoemde normbedrag bedraagt € 604,15 per maand.
Als het inkomen van het kind minder bedraagt dan dit bedrag dan heeft dit geen invloed op
de toeslag van de ouder. Als er meerdere meerderjarige thuiswonende kinderen zijn, wordt
de beoordeling per kind gemaakt.
Artikel 3 lid 5 is vervallen.
Onder de huishoudinkomenstoets werden gezinsleden die zorgbehoevend waren of zorg
verleenden aan een ander zorgbehoevend gezinslid, niet tot het gezin gerekend. In de
verordening was bepaald dat er dan ook geen korting op de toeslag zou plaatsvinden. In de

gewijzigde verordening wordt geen uitzondering gemaakt voor medebewoners die
zorgbehoevend zijn of zorg verlenen aan een medebewoner. Inde verordening die tot 1 juli
geldig was, is destijds ook geen uitzondering gemaakt voor mensen die zorg verlenen of
zorgbehoevend zijn. Daar is bewust voor gekozen omdat de persoon die zorg verleend of
zorg krijgt doorgaans een inkomen heeft zodat de noodzakelijke kosten van het bestaan
kunnen worden gedeeld en er schaalvoordeel optreedt.
De waardering voor de zorg die iemand geeft hoeft niet tot uitdrukking te worden gebracht
met een hogere uitkering. Daar zijn andere mogelijkheden voor. Voor de kosten
van verzorging kan men een PGB op grond van de AWBZ krijgen, er is een mantelzorg
compliment en men kan in verband met de zorgtaken ontheffing van de arbeidsplicht krijgen.
Artikel 4
Dit artikel is het spiegelbeeld van artikel 3. Dat betekent dat hetgeen vermeld is bij de
wijzingen in artikel 3 ook geldt voor gehuwden met inwonende verdienende kinderen dan wel
zorgbehoevende gezinsleden.
Artikel 6 lid 1
In de verordening was er bewust voor gekozen de schoolverlaterskorting niet toe te passen
op de schoolverlater die tot het gezin van zijn ouders behoorde, omdat dan de hele
gezinsnorm verlaagd moest worden. Nu de thuiswonende schoolverlater zelfstandig recht op
bijstand heeft, wordt de korting wel toegepast. De korting kan ook worden toegepast bij
gehuwden als een of beide partners schoolverlater zijn. In de tekst wordt daarom nu alleen
gesproken over schoolverlater zoals bedoeld in artikel 28WWB en is de toevoeging
‘alleenstaande’ of ‘alleenstaande ouder’ geschrapt.
Artikel 11 Overgangsbepaling
Deze verordening kent een verdere verlaging van de toeslag of norm indien twee of meer
anderen het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. Op grond van deze overgangsbepaling
treden de nieuwe bepalingen voor bestaande cliënten pas drie maanden na datum
inwerkingtreding van deze verordening in werking.

