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Wijzigingsvoorstellen bijstandsverordening WWB ISD Bollenstreek 
 
ALGEMEEN 
Bij de invoering van de nieuwe Abw in 1996 werden gemeenten verplicht een toeslagen-en 
kortingenbeleid te formuleren en dit vast te leggen in een verordening. Deze 
(bijstands)verordening is regionaal tot stand gekomen. Dit betekent dat deze voor al de 5 ISD 
gemeenten gelijkluidend is. Daarbij is gekozen voor de zogenaamde gecorrigeerde forfaitaire 
variant. De verordening is van toepassing op 21-65 jarigen. 
Uit deze verordening moest blijken voor welke categorieën er een verhoging of verlaging van de 
landelijke bijstandsnormen plaats moest vinden en tevens op grond van welke criteria het 
bedrag van die verhoging of verlaging moest worden vastgesteld

1
. Dit geldt evenzo onder het 

regime van de nieuwe wet Wet werk en bijstand (WWB). Dit betekent dat, zoals ook in het 
beleidsplan 2004 is gesteld, dat de “oude” verordening in beginsel op de WWB kan worden 
aangepast waarbij tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt kan worden om op een enkel 
onderdeel een nieuwe keuze te maken op grond van ontwikkelingen in de jurisprudentie en het 
doel van de WBB.  
De “oude” verordening is inmiddels tekstueel “WBB proof “gemaakt. Hetgeen nog resteert is de 
vraag of en zo ja in hoeverre de verordening nog anderszins aangepast dient te worden 
 
ARTIKEL 1 
De bijstandsverordening definieert in artikel 1 sub f het begrip “ten laste komend kind”. Onder 
de WBB wijzigt dit begrip zich niet. 
Een kind komt ten laste indien de ouder aanspraak op kinderbijslag kan maken. Hierbij geldt 
wel dat het kind in Nederland moet wonen, een eigen of stiefkind is en jonger dan 18 jaar. 
Ingevolge de kinderbijslagwet is het daarbij niet nodig dat het kind ook daadwerkelijk 
thuiswoont. Dit heeft tot gevolg dat de hoogte van de bijstand voor een ouder met thuiswonend 
kind dezelfde is als die van de ouder met een uitwonend kind mits daarvoor kinderbijslag wordt 
ontvangen. Dit lijkt niet conform het ook in de WBB neergelegde behoeftebeginsel. 
 
VOORSTEL 
Evenwel omwille van de uitvoerbaarheid is de praktijk er vooralsnog geen voorstander van om 
dit onderscheid aan te brengen met de daaruit voortvloeiende verschillende normering. 
Voorgesteld wordt dan ook een en ander ter zake niet te wijzigen. Zie ook de separate verdere 
toelichting. 
 
ARTIKELEN 3 EN 4 
De bijstandsverordening voorziet  in de artikelen 3 en 4 in een beperkte toeslag/verlaging van 
10% bij het houden van onderhuurders en kostgangers, ongeacht de hoogte van de 
ontvangsten aan onderhuur en kostgangerschap. 
Ten einde onrechtvaardige situaties te voorkomen en te voldoen aan het aan de Abw (WBB) 
ten grondslag liggende behoeftecriterium is in de toelichting op de artikelen bepaald dat het 
mogelijk is op grond van het aan de Abw (WBB) ten grondslag liggende 
individualiseringsbeginsel in voorkomende gevallen bij extreem hoge ontvangsten uit 
onderhuur/kostgangerschap een extra inkomstenverrekening toe te passen naast/in aanvulling 
op de beperkte toeslag/verlaging vanwege het geheel of het gedeeltelijk kunnen delen van 
woonkosten met één of meer onderhuurders of kostgangers. 
 
Uit jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is evenwel af te leiden dat omwille van de 
rechtszekerheid dergelijke uitzonderingen in de verordening moet worden vastgelegd waarbij 
ook het bedrag moet worden genoemd waarboven een extra inkomstenverrekening plaatsvindt. 
 
 

                                                
1
 De verordening voorziet enerzijds in een verhoging van de landelijke bijstandsnorm met een toeslag van maximaal 20 

procent van het wettelijk minimumloon, voor de categorieën alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 jaar of 
ouder en jonger dan 65 jaar die niet in een inrichting verblijven. 
Een verlaging van de norm is van toepassing bij de categorie gehuwden die de kosten van het bestaan kunnen delen 
met een ander. Een verlaging van de norm is eveneens van toepassing op de categorie van schoolverlaters, de 
categorie van 21 en 22 jarigen en bij alle categorieën bij het ontbreken van woonlasten. 
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VOORSTEL 
In de praktijk is echter tot nu toe geen toepassing gegeven aan bedoelde uitzondering evenmin 
wordt er de behoefte gevoeld om desondanks die uitzonderlijke situatie in de verordening op te 
nemen. 
Vandaar dat hier wordt voorgesteld de desbetreffende artikelen vooralsnog niet te wijzigen/aan 
te vullen, maar, mocht zich deze uitzonderlijke situatie voordoen, niet over te gaan tot een 
inkomstenverrekening, maar op grond van het individualiseringsbeginsel over te gaan tot 
aanpassing van de basisnorm.  
 
 
ARTIKEL 5 
In de bijstandsverordening is in artikel 5 geregeld dat bij ontbreken van woonlasten de 
norm/toeslag verlaagd wordt met 10%. Dit artikel werd altijd zo uitgelegd dat dit alleen van 
toepassing was op krakerswoningen, woningen derhalve waaraan objectief gezien geen 
woonlasten verbonden zijn.  
De Centrale Raad van Beroep heeft evenwel bepaald dat dit artikel ook van toepassing moet 
worden geacht op personen die weliswaar zelf geen woonlasten hebben maar waarvoor die 
lasten betaald worden door een derden (bijvoorbeeld door een alimentatieplichtige ex-partner). 
Een beperkte verlaging van slechts 10% lijkt dan niet rechtvaardig daar in de bijstandsnorm een 
hogere bedrag aan woonlasten begrepen wordt geacht. 
 
VOORSTEL 
Voorgesteld wordt om artikel 5 lid 2als volgt aan te vullen (schuin gedrukt): 
2. De verlaging bedoeld in het eerste lid bedraagt 10% van het bedrag genoemd in artikel 21 
sub c van de wet indien sprake is van een krakerswoning en  
20% indien het ontbreken van woonlasten een gevolg is van het door derden betalen van die 
woonlasten. 
Omwille van de uitvoerbaarheid en consistentie is daarbij gekozen voor een percentage van 
20%. 
 
ARTIKEL 6 
De bijstandsverordening kent eveneens de zogenaamde schoolverlaterregeling die voorziet in 
een lagere norm gedurende 6 maanden (art.6) Daarbij is bepaald dat het gaat om een recente 
beëindiging van het onderwijs of een beroepsopleiding waarbij er aanspraak bestond op 
studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten. 
In de jurisprudentie is uitgemaakt dat het hier gaat om een subjectieve aanspraak op 
studiefinanciering. Het gaat er derhalve niet om dat men in het algemeen voor die opleiding 
studiefinanciering kan krijgen (objectieve leer) maar of de betrokken persoon zelf er voor in 
aanmerking had kunnen komen. Is dit laatste namelijk niet het geval dan kan men geen 
schoolverlater zijn in de zin van de bijstandsverordening. 
 
VOORSTEL 
Voorgesteld wordt  om deze jurisprudentie op te nemen in de toelichting op dit artikel.   
 
ARTIKEL 7 
Leidraad in de WBB is een sterk activerende werking: werk gaat boven inkomen en wie toch 
een uitkering ontvangt moet zo snel mogelijk uitstromen. Vastgesteld kan worden dat de oude 
verordening eveneens die activerende werking in zich bergt:door de hoogte van de bijstand met 
name tijdelijk lager te stellen voor personen, waarvan aangenomen mag worden dat zij behoren 
tot de fase 1 klanten. Dit betreft met name de categorie van schoolverlaters en de 21-en 22-
jarigen.  
 
VOORSTEL 
In die zin behoeft de verordening geen wijziging c.q. aanvulling. 
 
 
OVERIGE 
Voor het overige behoeft de verordening uit oogpunt van rechtvaardigheid, handhaafbaarheid, 
uitvoerbaarheid en activering geen verdere aanpassing. In de praktijk voldoet de verordening.  
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De bijstandsverordening Wet werk en bijstand ISD Bollenstreek 
 
De verordening toeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm voor de categorieën 
van belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend. 
 
HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. De wet: de Wet werk en bijstand (Stb. 2003, nr 375). 
b. Alleenstaande: de ongehuwde van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die geen tot 

zijn last komende kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met een 
ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad. 

c. Alleenstaande ouder: de ongehuwde van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die 
de volledige zorg heeft voor een of meer tot zijn last komende kinderen en geen 
gezamenlijke huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in 
de eerste graad. 

d. Gehuwd: een persoon die gehuwd is en 21 jaar of ouder is, doch jonger dan 65 jaar. 
e. Kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind. 
f. Ten laste komend kind: het kind, jonger dan 18 jaar, voor wie de alleenstaande ouder of 

de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken. 
g. Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 
h. Woning: een woning, een woonwagen en een woonschip. 
i. Woonkosten:  

1. Indien een huurwoning wordt bewoond, de op de aanvangsdatum van het lopende 
huursubsidietijdvak per maand geldende huurprijs als bedoelde in de 
Huursubsidiewet (Stb. 1997, 197); 

2. Indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand 
omgerekende som van de ten behoeve van de financiering van de woning 
verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van 
de woning te betalen zakelijke lasten, waarbij onder zakelijke lasten worden 
verstaan: de rioolrechten, het eigenaresaandeel van de onroerende-zaak-belasting, 
de brandverzekering, de opstalverzekering en het eigenaresaandeel van de 
waterschapslasten. 

j. WSF-norm: Het normbedrag voor levensonderhoud zoals genoemd in artikel 3.18 van 
de Wet Studiefinanciering 2000. 

2. Gelijkgesteld wordt met 
a. echtgenoot : geregistreerde partner; 
b. huwelijk : geregistreerde partnerschap; 
c. gehuwd : als partner geregistreerd; 
d. gehuwde : als partner geregistreerde; 
e. gehuwden : als partner geregistreerden. 

3. Als gehuwd of als echtgenoot wordt mede aangemerkt de ongehuwde van 21 jaar of ouder 
doch jonger dan 65 jaar die met een persoon van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar 
een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad. 

4. Als ongehuwde wordt mede aangemerkt degene van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 
jaar die duurzaam gescheiden leeft van een persoon met wie hij is gehuwd. 

5. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen van 21 jaar of ouder 
doch jonger dan 65 jaar hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg 
te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de 
huishouding dan wel anderszins. 

6. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de 
belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en: 
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de verlening van bijstand als 

gehuwden zijn aangemerkt; 
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van 

de een door de ander; 
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c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een 
geldend samenlevingscontract; of 

d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding 
die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding bedoeld in 
het vijfde lid. 

 
HOOFDSTUK 2 Categorieën 
 
Artikel 2 Indeling in categorieën 
 
1. Voor belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend, geldt een 

categorieaanduiding. 
2. De categorieën worden aangeduid als: 

a. alleenstaande; 
b. alleenstaande ouder; 
c. gehuwde. 

 
HOOFDSTUK 3 Criteria voor het opleggen van toeslagen en het verlagen van de norm. 
 
Artikel 3 Alleenstaanden en alleenstaande ouders 
 
1. De bijstandsnorm van de alleenstaande of alleenstaande ouder wordt verhoogd met een 

toeslag voor zover de belanghebbende hogere algemeen noodzakelijk kosten van het 
bestaan heeft dan waarin de bijstandsnorm voorziet als gevolg van het niet of niet geheel 
kunnen delen van de woonkosten met een ander. 

2. De toeslag als bedoeld in het eerste lid wordt bepaald op het in artikel 25, tweede lid, van 
de wet genoemde maximumbedrag, indien het betreft: 
a. een alleenstaande; 
b. een alleenstaande met één of meer inwonende verdienende kinderen met een inkomen 

gelijk aan of minder dan de WSF-norm thuisinwonende, in wiens woning geen ander 
zijn hoofdverblijf heeft; 

c. een alleenstaande ouder met één of meer inwonende niet verdienende kinderen; 
d. een alleenstaande ouder met één of meer inwonende verdienende kinderen met een 

inkomen gelijk aan of minder dan de WSF-norm thuisinwonende, in wiens woning geen 
ander zijn hoofdverblijf heeft. 

3. De toeslag als bedoeld  in het eerste lid bedraagt, 10% van het bedrag genoemd in artikel 
21 sub c van de wet indien het betreft: 
a. een alleenstaande met één of meer onderhuurders of kostgangers; 
b. een alleenstaande met één of meer inwonende verdienende kinderen met een inkomen 

meer dan de WSF-norm thuiswonende; 
c. een alleenstaande die de woonkosten kan delen met anderen dan bedoeld in lid 3 sub 

a en b; 
d. een alleenstaande ouder met één of meer onderhuurders of kostgangers; 
e. een alleenstaande ouder met één of meer inwonende verdienende kinderen, niet zijnde 

ten laste komende kinderen, met een inkomen meer dan de WSF-norm thuiswonende; 
f. een alleenstaande ouder die de woonkosten kan delen met anderen dan bedoeld in lid 

3 sub d en e; 
 
Artikel 4 Gehuwden 
 
1. De norm van gehuwden wordt lager vastgesteld voor zover de belanghebbenden lagere 

algemeen noodzakelijke kosten van bestaan hebben dan waarin hun norm, voorziet als 
gevolg van het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van de woonkosten met een ander. 

2. De verlaging bedraagt 10% van het bedrag genoemd in artikel 21 sub c van de wet indien 
de gehuwden geheel of gedeeltelijk kunnen delen met: 
a. één of meer onderhuurders of kostgangers; 
b. één of meer inwonende verdienende kinderen, niet zijnde ten laste komende kinderen, 

met een inkomen meer dan de WSF-norm thuiswonende; 
c. anderen dan bedoeld in sub a en b. 
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Artikel 5 Geen woonlasten 
 
1. De norm of de toeslag wordt lager vastgesteld indien de alleenstaande, de alleenstaande 

ouder of de gehuwde lagere algemeen noodzakelijke kosten van bestaan heeft dan waarin 
de norm of de toeslag voorziet, als gevolg van de bewoning van een woning waaraan geen 
lasten zijn verbonden. 

2. De verlaging bedoeld in het eerste lid bedraagt 10% van het bedrag genoemd in artikel 21 
      sub c van de wet indien sprake is van een krakerswoning en 
      20% indien het ontbreken van woonlasten een gevolg is van het door derden betalen 
      van die woonlasten. 
3. De in het tweede lid bedoelde verlaging vindt bij voorrang plaats op de toeslag. 
 
Artikel 6 Schoolverlaters 
 
1. De norm wordt lager vastgesteld voor de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de 

gehuwde die recent de deelname aan onderwijs of een beroepsopleiding heeft beëindigd: 
a. indien voor het onderwijs of de beroepsopleiding aanspraak bestond op 

studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000, op een 
tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten op grond van hoofdstuk 4 
van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan wel; 

b. indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de gehuwde op de eerste dag van 
het kalenderkwartaal waarin de beëindiging plaatsvond jonger was dan 25 jaar en voor 
de werkzaamheden beschikbare tijd voor ten minste 19 uur per week in beslag werd 
genomen door het onderwijs of de beroepsopleiding, tenzij het betreft een scholing of 
opleiding als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de wet. 

2. Van een recente beëindiging van de deelname aan onderwijs of beroepsopleiding als 
bedoeld in het eerste lid is sprake zolang nog geen periode van een half jaar is verstreken, 
gerekend vanaf het tijdstip van die beëindiging. 

3. De norm als bedoeld in het eerste lid wordt verlaagd indien het betreft: 
a. een alleenstaande uitwonende, tot de WSF-norm uitwonende; 
b. een alleenstaande thuiswonende, tot de WSF-norm thuiswonende; 
c. een uitwonende alleenstaande ouder, tot de WSF-norm uitwonende vermeerderd met 

de toeslag één-oudergezin zoals bedoeld in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 
2000; 

d. een thuiswonende alleenstaande ouder, tot de WSF-norm thuiswonende vermeerderd 
met de toeslag één-oudergezin zoals bedoeld in artikel 3.18 van de Wet 
studiefinanciering 2000; 

e. uitwonende gehuwden waarvan beide partners hun deelname aan het onderwijs of 
beroepsopleiding als bedoeld in lid 1 hebben beëindigd, tot 2 x de WSF-norm 
uitwonende; 

f. uitwonende gehuwden waarvan één van beide partners de deelname aan onderwijs of 
beroepsopleiding als bedoeld in lid 1 heeft beëindigd, tot 1 x de WSF-norm uitwonende, 
vermeerderd met de halve gehuwdennorm als bedoeld in artikel 21 sub c van de wet; 

g. thuiswonende gehuwden waarvan beide partners hun deelname aan het onderwijs of 
beroepsopleiding als bedoeld in lid 1 hebben beëindigd, tot 2 x de WSF-norm 
uitwonende verminderd met 10% van het bedrag genoemd in artikel 21 sub c van de 
wet; 

h. thuiswonende gehuwden waarvan één van beide partners de deelname aan onderwijs 
of beroepsopleiding als bedoeld in lid 1 heeft beëindigd, tot 1 x de WSF-norm 
uitwonende, vermeerderd met de halve gehuwdennorm als bedoeld in artikel 21 sub c 
van de wet verminderd met 10% van het bedrag genoemd in artikel 21 sub c van de 
wet. 

4. De in het derde lid bedoelde verlaging vindt bij voorrang plaats op de toeslag. 
 
Artikel 7 21 en 22 jarigen 
 

De toeslag, als bedoeld in artikel 25 van de wet, wordt voor een alleenstaande van 21 of 22 
jaar, in afwijking van artikel 3, lid 2, vastgesteld op: 
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a. 5% van het bedrag genoemd in artikel 21 sub c van de wet indien de alleenstaande 
thuis woont; 

b. 10% van het bedrag genoemd in artikel 21 sub c van de wet indien de alleenstaande 
uitwonend is; 

 
Artikel 8 Cumulatie 
 
1. De norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder bedraagt: 

a. minimaal de bedragen genoemd in artikel 21 sub a respectievelijk sub b van de wet, 
tenzij er sprake is van maatregelen als gevolg van verwijtbaar gedrag of toepassing is 
gegeven aan artikel 6 van deze verordening; 

b. maximaal de bedragen genoemd in het eerste lid vermeerdert met de toeslag genoemd 
artikel 25 lid 2 van de wet. 

2. De norm voor gehuwden bedraagt: 
a. minimaal  80% van het bedrag genoemd in artikel 21 sub c van de wet, tenzij er sprake 

is van maatregelen als gevolg van verwijtbaar gedrag of toepassing is gegeven aan 
artikel 6 van deze verordening; 

b. maximaal het bedrag genoemd in artikel 21 sub c van de wet. 
 
Artikel 9 Uitvoering 
 

Burgemeester en wethouders zijn belast met de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 
3 tot en met 8. 

 
HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Omschrijving 
 

Deze verordening kan worden aangehaald als: De bijstandsverordening WWB ISD 
      Bollenstreek 

 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. 
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TOELICHTING OP DE BIJSTANDSVERORDENING WWB ISD Bollenstreek 
 
Algemeen 
 
De Wet Werk en Bijstand geeft gemeenten de bevoegdheid om te verordenen. Artikel 8 lid 1 
onder c van de Wet Werk en Bijstand (WWB) draagt het gemeentebestuur op een verordening 
vast te stellen. Het onderwerp van de verordening is in het eerste lid van artikel 8 van de WWB 
beschreven. Uit de memorie van toelichting (Mvt) bij de WWB is te concluderen dat het 
gemeentebestuur in dit verband gelezen moet worden als gemeenteraad. In de Mvt (bij art. 30 
WWB) staat dat de verordening “een zodanig karakter heeft dat de belanghebbenden daaruit 
concreet kunnen aflezen welke verhoging of verlaging in hun situatie geldt”. 
 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
 
Lid 1: 
De begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als de 
omschrijving in de WWB. Omdat uit de verordening moet blijken waar belanghebbenden recht 
op hebben, zijn de begripsomschrijvingen en de daarbij behorende toelichting uit de wet 
overgenomen en in de verordening opgenomen. 
 
b. Alleenstaande:  
De omschrijving van het begrip alleenstaande komt overeen met de omschrijving die de wet 
hanteert. Degene die geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, kan worden 
aangemerkt als alleenstaande. Uit de omschrijving van het begrip gezamenlijke huishouding 
blijkt dat twee personen die bloedverwant zijn in de eerste graad (ouder - kind) en een 
gezamenlijke huishouding voeren niet als gehuwden worden aangemerkt. Om te voorkomen dat 
twee bloedverwanten in de eerste graad die feitelijk een gezamenlijke huishouding voeren doch 
op grond van de definitie van gezamenlijke huishouding niet als gehuwd worden aangemerkt, is 
in de definitie uitdrukkelijk opgenomen dat deze personen als alleenstaande moeten worden 
aangemerkt. De verordening is van toepassing op personen van 21 jaar of ouder doch jonger 
dan 65 jaar. 
 
c. Alleenstaande ouder: 
De omschrijving van het begrip alleenstaande ouder komt overeen met de omschrijving die de 
wet hanteert. Alleen degene die als alleenstaande de volledige zorg heeft voor een of meer tot 
zijn last komende kinderen (kind jonger dan 18 jaar), kan als alleenstaande ouder worden 
aangemerkt. Dit betekent dat de co-ouder die niet de volledige, doch slechts de gedeeltelijke 
zorg voor een of meer kinderen heeft, noch als alleenstaande ouder, noch als alleenstaande 
kan worden aangemerkt. De gemeente dient op grond van het algemene 
individualiseringsbeginsel, zoals dat is vastgelegd in artikel 18 WWB, vast te stellen welke 
landelijke norm op betrokkene van toepassing is. De verordening is van toepassing op 
personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. 
 
d. Gehuwden: 
De verordening is van toepassing op personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. 
Hoewel dit ten aanzien van verlaging van de bijstandsnorm van gehuwden niet uitdrukkelijk in 
de wet is vermeld, is dit wel de intentie van de wetgever. 
 
e. Kind: 
Het gaat hierbij om in Nederland woonachtige eigen kind(eren) of stiefkind(eren). Geadopteerde 
kinderen worden hieronder eveneens begrepen. Pleegkinderen vallen niet onder het begrip 
“kind”; zij worden beschouwd als een zelfstandig subject van bijstand. 
 
f. Ten laste komend kind: 
Onder het “ten laste komend kind” wordt verstaan het kind jonger dan 18 jaar voor wie de 
alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken. Hierbij geldt dat het 
kind wel in Nederland moet wonen. 
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g. Belanghebbende: 
Onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is 
betrokken. In het geval van gehuwden zijn beide echtgenoten belanghebbende; beiden hebben 
rechtstreeks belang bij het besluit van burgemeester en wethouders inzake de verlening van 
bijstand. De overige leden van het gezin, die onder de gezinsbijstand vallen, hebben geen 
afzonderlijk opeisbaar recht op bijstand. Zij kunnen dan ook niet als belanghebbende worden 
aangemerkt. 
 
h. Woning: 
Het in de verordening vastgelegde beleid ten aanzien van toeslagen en verlagingen heeft mede 
betrekking op bewoners van een woonwagen en een woonschip. 
 
i. Woonkosten: 
Voor de woonkosten van een huurwoning wordt aangesloten bij de minimum huurgrens die de 
huursubsidiewet hanteert. Voor woonkosten van een eigen woning wordt rekening gehouden 
met de te betalen netto hypotheekrente (de fiscaal aftrekbare hypotheekrente is hierop dus in 
mindering gebracht) en de zakelijke lasten die aan het hebben van een eigen woning 
verbonden zijn (forfaitair kan hiervoor ƒ 175,00 (€ 79,41)  worden aangehouden). Voor wat 
betreft de hypotheekrente gaat het hierbij om de rente voor (dat deel van) de hypotheek die is 
afgesloten voor de financiering van de woning. Rente verbonden aan (een deel van) de 
hypotheek, die betrekking heeft op bijvoorbeeld de financiering van duurzame 
gebruiksgoederen, wordt niet meegenomen. 
 
j. WSF-norm: 
In artikel 3:18 van de Wet studiefinanciering 2000 worden de normbedragen voor onder andere 
levensonderhoud genoemd. Het kan in dit verband gaan om de WSF-norm thuiswonende of de 
WSF-norm uitwonende. Zie in dit verband ook artikel 25 van de wet. 
 
Lid 2: 
Met ingang van 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Dit is 
net als het huwelijk een wettelijk geregelde en erkende samenlevingsvorm. Voor de WWB wordt 
het geregistreerde partnerschap gelijkgesteld met het huwelijk. Deze gelijkstelling uit de wet is 
grotendeels in de verordening opgenomen. 
 
Lid 3: 
De ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert, wordt als gehuwd 
aangemerkt. Dit betekent dat zij bij de vaststelling van het recht op uitkering en de hoogte van 
de uitkering worden behandeld als waren zij gehuwd. 
 
Bloedsverwanten in de eerste graad (ouder - kind) vallen niet onder het begrip gezamenlijke 
huishouding; bloedverwanten in de tweede graad (bijvoorbeeld grootouder - kleinkind en broer 
– zus) vallen wel onder de omschrijving. De verordening is van toepassing op personen van 21 
jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. 
 
Lid 4: 
De gehuwde die duurzaam gescheiden leeft van degene met wie hij is gehuwd, wordt als 
ongehuwde aangemerkt. De verordening is van toepassing op personen van 21 jaar of ouder 
doch jonger dan 65 jaar. 
 
Lid 5: 
Dit lid geeft een nadere aanduiding van het begrip “gezamenlijke huishouding”. De definitie is 
ten opzichte van de oude definitie verduidelijkt. Zo is het criterium “duurzaam” vervallen, doch 
het gaat hierbij slechts om wijzigingen die ten doel hebben de oude bepalingen (ABW) te 
verduidelijken. De onder de ABW reeds ontwikkelde jurisprudentie blijft derhalve van kracht. Bij 
algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt 
verstaan onder ”het blijk geven zorg te dragen voor een ander”. De verordening is van 
toepassing op personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. 
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Lid 6: 
In een viertal situaties wordt in ieder geval geacht sprake te zijn van een gezamenlijke 
huishouding. Hebben twee personen in dezelfde woning het hoofdverblijf en doet zich een 
dergelijke situatie voor, dan worden zij zonder nadere bewijsvoering en zonder de mogelijkheid 
van tegenbewijs geacht een gezamenlijke huishouding te voeren. 
 
Onder punt d wordt verwezen naar de situatie waarin betrokkenen elders staan geregistreerd 
als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de omschrijving 
in artikel 1, vijfde lid. Bij AMvB wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, 
ertoe leiden dat de betrokkenen, indien zij gezamenlijk gehuisvest zijn, worden geacht een 
gezamenlijke huishouding te voeren. 
 
Artikel 2 Indeling in categorieën 
 
Artikel 30 van de WWB schrijft voor dat de verordening vaststelt voor welke categorieën de 
bijstandsnorm wordt verlaagd of verhoogd. De categorie-indeling is gebaseerd op de WWB. De 
begrippen zijn nader uitgelegd in artikel 1 van de verordening. 
 
Artikel 3 Alleenstaanden en alleenstaande ouders 
 
Lid 1: 
Bij de vaststelling van de basisnorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder is de 
wetgever uitgegaan van de veronderstelling dat betrokkene de bestaanskosten geheel met een 
ander kan delen. Indien dat niet het geval is, wordt de basisnorm verhoogd met een toeslag. Uit 
de omschrijving van artikel 25 WWB volgt, dat ter bepaling van de hoogte van de toeslag, alle 
extra algemeen noodzakelijke kosten in aanmerking worden genomen, die een alleenstaande 
ouder, ten opzichte van degene die met zijn partner een gezamenlijke huishouding voert, heeft. 
De wetgever heeft de uitwerking van hetgeen onder de extra algemeen noodzakelijke kosten 
verstaan moet worden overgelaten aan de gemeenten. De modelverordening van de Verenigde 
Nederlandse Gemeenten, die als leidraad heeft gediend bij het opstellen van deze verordening, 
geeft hiervoor als niet limitatieve opsomming: 

- Woonkosten; 
- Kosten van verzekeringen en belastingen verbonden aan de woning; 
- Kosten van vaste lasten; 
- Contributie van abonnementen; 
- Duurzame gebruiksgoederen. 

 
Wij hebben ervoor gekozen om onder de extra algemeen noodzakelijke kosten alleen (directe) 
woonlasten te verstaan en andere kostensoorten hieronder niet te begrijpen. Een keuze voor 
een enkele kostensoort maakt de uitvoering van de regeling immers relatief eenvoudiger en ook 
beter controleerbaar dan bij de keuze voor meerdere kostensoorten. Bij de beoordeling of de 
belanghebbende inderdaad hogere bestaanskosten heeft, is in voorkomende gevallen niet 
bepalend of hij deze ook feitelijk met een ander deelt, maar of het - gegeven de 
omstandigheden – redelijk is ervan uit te gaan dat deze kosten “kunnen worden gedeeld”. In 
bijvoorbeeld de situatie dat een hoofdbewoner de woning met een ander bewoont, zou een 
ongewenste gebruikersruimte van de bijstandsmiddelen ontstaan als de hoogte van de toeslag 
ervan afhankelijk is of de medebewoner, hoewel deze daartoe financieel in staat is, ook feitelijk 
een bijdrage levert in de woonkosten. De toeslag bedraagt (in beginsel) minimaal 0% en 
maximaal 20% van het bedrag genoemd in artikel 21 sub c van de WWB (naar dit artikel wordt 
in de verordening verwezen om te voorkomen, dat de verordening moet worden gewijzigd als 
de koppeling tussen bijstandsnormen en minimumloon wordt losgelaten). Degene die voor een 
toeslag in aanmerking wenst te komen, moet aannemelijk maken dat er geen sprake is van 
kosten die kunnen worden gedeeld en dat er derhalve terecht aanspraak op een toeslag wordt 
gemaakt. De toeslag maakt een integraal deel van de bijstandsuitkering uit. De algemene 
inlichtingenverplichting die op de aanvrager rust, geldt ook voor het toeslagendeel. De 
aanvrager zal dan ook door middel van het overleggen van gegevens het recht moeten 
aantonen. 
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Lid 2: 
Artikel 30, tweede lid WWB schrijft voor dat de toeslag, onverminderd het bepaalde in artikel 27, 
28 en 29 van de wet, voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met zijn kinderen in 
wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, wordt bepaald op het maximumbedrag, 
genoemd in artikel 25, tweede lid, van de WWB. De maximale toeslag komt neer op 20% van 
het bedrag in artikel 21 sub c WWB. In deze verordening wordt volstaan met een verwijzing 
naar het bedrag zoals dat in de wet is genoemd. Dit bedrag wordt regelmatig (veelal 
(half)jaarlijks) bijgesteld. De artikelen 27, 28 en 29 WWB geven de gemeente de bevoegdheid 
om voor bepaalde categorieën de bijstandsnorm of de toeslag lager vast te stellen. Zie daarvoor 
lid 3 van artikel 3 en de artikelen 4 tot en met 8 van deze verordening. 
 
Bij de bepaling van de hoogte van de toeslag houden wij rekening met inwonende, niet ten laste 
komende, verdienende kinderen, althans voor zover zij meer verdienen dan het normbedrag 
WSF voor een thuisinwonende. Dit impliceert dat bij inwoning van niet verdienende kinderen of 
kinderen met een inkomen gelijk aan of minder dan de WSF-norm voor een thuisinwonende zij 
geen invloed hebben op de hoogte van de toeslag. Het inkomen van het kind is dan zodanig 
laag dat in redelijkheid niet aangenomen kan worden dat de woonkosten met het kind gedeeld 
worden in die mate als uit het derde lid voorvloeit. 
 
Lid 3: 
Het gezamenlijk bewonen van een woning levert schaalvoordelen op. Deze schaalvoordelen 
treden op omdat de woonlasten kunnen worden gedeeld. De kosten van huur, heffingen, 
belastingen, verzekeringen, vastrecht nutsbedrijven en dergelijke zijn voor personen die een 
woning delen lager, omdat deze kosten per woning slechts eenmaal in rekening worden 
gebracht. 
 
Nu zijn er verschillende varianten denkbaar voor het hanteren van deze schaalvoordelen. Men 
zou kunnen denken aan een variant waarbij men dit schaalvoordeel per cliënt vaststelt. Het 
voordeel hiervan is dat er bij de bepaling van het recht en de hoogte van de toeslag wordt 
uitgegaan van de feitelijke situatie, het echte maatwerk. Het nadeel van deze “werkelijke 
kosten” variant is dat het zeer bewerkelijk is. De wijze waarop men onderling de woonlasten 
deelt of kan delen zal voor iedere daarvoor in aanmerking komende cliënt weer anders liggen. 
De prijzen die men betaalt voor onderhuur, het in kost zijn bij een ander, en de mate waarin 
kinderen bijdragen of kunnen bijdragen in de gezamenlijke woonlasten e.d. verschillen nu 
eenmaal per overeenkomst respectievelijk gezin. Dit resulteert in allerlei toeslagen, met een 
maximum van 20% van het netto minimumloon. Ook zal rekening dienen te worden gehouden 
met het aantal personen met wie men de gezamenlijke woonlasten deelt c.q. kan delen. Dit leidt 
tot ingewikkelde berekeningen en vergroot aldus de kans op onjuiste beslissingen. Bovendien 
werkt een dergelijke variant de meeste ontduikings- en afwentelingsmogelijkheden in de hand. 
 
Aangezien deze variant feitelijk onuitvoerbaar is en niet goed is te handhaven hebben wij 
gekozen voor een variant waarbij het maatwerk, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid op een, 
naar onze mening, zo evenwichtige manier tegen elkaar zijn afgewogen, met mede als doel de 
uitstroom te bevorderen. Deze variant houdt in dat wij de schaalvoordelen hebben bepaald op 
een vast percentage (te weten 10%) van het netto minimumloon. Dit betekent dat een ieder die 
niet alleen een woning bewoont, onder voorwaarden, dezelfde, van tevoren vastgestelde, 
toeslag krijgt.  
 
Indien er op enigerlei wijze sprake is van het kunnen delen van kosten, wordt de toeslag als 
gevolg van optredende schaalvoordelen derhalve vastgesteld op 10% van het bedrag genoemd 
in artikel 21 sub c WWB. Wij hebben niet gekozen voor een vast bedrag, omdat dit het nadeel 
heeft dat de verordening (half)jaarlijks gewijzigd zal moeten worden. Een vast percentage 
ondervangt dit nadeel. 
 
Het maakt verschil in welke hoedanigheid men de woonkosten met een ander kan delen. De 
volgende onderverdeling kan gemaakt worden: 

- inwonende verdienende kinderen; 
- onderverhuurders/kostgevers; 
- onderhuurders/kostgangers; 



 
12 

- overige personen die de woonkosten gezamenlijk opbrengen. 
 
Inwonende verdiende kinderen: 
Bij de bepaling van de hoogte van de toeslag houden wij rekening met inwonende, niet ten laste 
komende, verdienende kinderen, althans voor zover zij meer verdienen dan het normbedrag 
WSF voor een thuiswonende (€ 271,06 per maand). Hiermee wordt bereikt dat een 
thuisinwonend kind met alleen een WSF inkomen, of met geringe inkomsten uit andere bron, 
geen nadelige invloed heeft op de hoogte van de toeslag. 
 
Verhuurders/kostgevers: 
Het voordeel dat deze categorie heeft bij het ontvangen van de commerciële prijs is zodanig, 
dat hiermee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de toeslag. 
 
Een andere mogelijkheid in deze is om de inkomsten geheel op grond van artikel 33, vierde lid 
WWB te verrekenen. In een dergelijke situatie wordt derhalve bij de vaststelling van de hoogte 
van de toeslag geen rekening gehouden met de aanwezigheid van onderhuurders en 
kostgangers. Voor deze mogelijkheid hebben wij echter niet gekozen, omdat een dergelijke 
verrekening maar voor een deel ten laste van de toeslag mag worden gebracht; het grootste 
gedeelte komt ten laste van de basisnorm. Dit brengt na overheveling van het toeslagenbeleid 
en de daarbij behorende volledige financiële verantwoordelijkheid naar de gemeenten, hogere 
kosten met zich mee. 
 
Onderhuurders/kostgangers: 
Het voordeel dat deze categorie heeft bij het betalen van de commerciële prijs is dermate laag 
dat bij het vaststellen van de hoogte van de toeslag er vanuit wordt gegaan dat zij geen 
voordelen genieten. 
 
Overige personen die gezamenlijk de woonlasten opbrengen: 
Twee of meer personen die de woonkosten gezamenlijk opbrengen genieten beiden een 
dusdanig voordeel dat hiermede bij de vaststelling van de hoogte van de toeslag rekening wordt 
gehouden. Wij hebben er niet voor gekozen om de hoogte van de toeslag mede te laten 
afhangen van het aantal personen (kinderen, onderhuurders, etc.) met wie men de woning 
gezamenlijk bewoont. Dit zou namelijk de uitvoering onnodig complex maken (immers men zal 
dan ook de hoogte van de inkomsten in ogenschouw moeten nemen) en een verslechtering van 
het bestaande beleid voor de belanghebbende met zich mee brengen. 
 
Artikel 18 WWB  Afstemming van de bijstand: 
Zoals vermeld ontvangt de belanghebbende een beperkte toeslag van 10% in plaats van 20% 
op de basisnorm indien er bijvoorbeeld sprake is van onderhuur/kostgangerschap. Voor 
gehuwden geldt een soortgelijke bepaling (artikel 4, lid 2). Ten einde onrechtvaardige situaties 
te voorkomen en te voldoen aan het aan de WWB ten grondslag liggende behoeftecriterium  
Is het evenwel mogelijk op grond van artikel 18 WBB in voorkomende gevallen bij extreem hoge 
ontvangsten uit onderhuur/kostgangerschap de basisnorm aan te passen.  Een andere 
mogelijkheid zou zijn om in dit soort situaties over te gaan tot een  inkomstenverrekening ex 
artikel 33  lid 4 WWB. De Centrale Raad van Beroep heeft echter uitgemaakt dat een dergelijke 
inkomstenverrekening alleen is toegestaan indien en voor zover deze mogelijkheid is 
opgenomen in de verordening en tevens is aangegeven boven welk bedrag aan ontvangsten de 
inkomstenverrekening plaatsvindt, 
 
Artikel 4 Gehuwden 
 
De Algemene Bijstandswet (oud) kende vaste verlagingen op de uitkeringen in de gevallen 
waarin bijvoorbeeld sprake was van onderhuur, woningdeling of inwonende kinderen. De WWB 
heeft een ander systeem. In de WWB gaat men uit van een verlaagde norm voor 
alleenstaanden en alleenstaande ouders, waarop toeslagen mogelijk zijn. Voor 
belanghebbenden die bijstand ontvangen naar de norm voor gehuwden, is niets vastgesteld. 
Voor hen is de uitkering vastgesteld op 100% van het wettelijk minimumloon. Er bestaan niet 
langer vaste verlagingen voor het geval dat het gezin een onderhuurder, kostganger, etc. heeft 
inwonen. 
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Artikel 26 WWB biedt gemeenten de mogelijkheid om de gezinsnorm te verlagen. Wij hebben 
ervoor gekozen gebruik te maken van deze verlagingbevoegdheid door aldus de verschillende 
categorieën op gelijke wijze te behandelen. Dit houdt in dat wij bij de vaststelling van de hoogte 
van de norm voor gehuwden zoveel mogelijk aansluiten bij de omschreven 
toeslagen/verlagingsystematiek betreffende alleenstaanden en alleenstaande ouders.  
 
Artikel 5 Geen woonlasten 
 
Leden 1 en 2 
De bijstanduitkering dient voldoende te zijn om in de algemeen noodzakelijke kosten van het 
bestaan te kunnen voorzien. De kosten van het wonen maken daar deel van uit. Indien 
betrokkene geen woonkosten heeft, wordt de uitkering verlaagd. Artikel 27 WWB geeft ons 
hiertoe de bevoegdheid. 
Voorheen was in deze verordening aangegeven  dat bij het ontbreken van woonlasten de 
norm/toeslag verlaagd wordt met 10%  Dit artikel werd altijd zo uitgelegd dat dit alleen van 
toepassing was op krakerwoningen, woningen derhalve waaraan objectief gezien geen 
woonlasten verbonden zijn.  
De Centrale Raad van Beroep heeft evenwel bepaald dat dit artikel ook van toepassing moet 
worden geacht op personen die weliswaar zelf geen woonlasten hebben maar waarvoor die 
lasten betaald worden door een derden (bijvoorbeeld door een alimentatieplichtige ex-partner). 
Een beperkte verlaging van slechts 10% lijkt dan niet rechtvaardig daar in de bijstandsnorm een 
hogere bedrag aan woonlasten begrepen wordt geacht. 
Vandaar dat in lid 2 is bepaald dat voor zover er geen sprake is van een krakerswoning en er 
geen woonlasten zijn als gevolg van het door derden betalen van die woonlasten de verlaging 
20 % bedraagt. 
Omwille van de uitvoerbaarheid en consistentie is gekozen voor bedoeld percentage van 20%. 
De reden overigens om bij krakerwoningen de verlaging te stellen op 10% en niet op 20%  (van 
het netto minimumloon) is vanwege het feit dat in de regel bij gekraakte woningen andere extra 
kosten in de plaats komen voor het ontbreken van de hier bedoelde woonkosten. Voor zover 
deze extra kosten niet aanwezig worden geacht kan overigens toepassing worden gegeven aan 
het in artikel 18 WWB neergelegde individualiseringsbeginsel. 
 
Lid 3: 
De verlaging voor alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt in mindering gebracht op de 
(in eerste instantie) berekende toeslag. Indien de toeslag lager is dan de in het tweede lid 
opgenomen verlaging, wordt het restant op de basisnorm gekort. Gelet op de door ons gekozen 
systematiek zal de korting op de basisnorm, behoudens in situaties waarbij toepassing is 
gegeven aan het individualiseringsbeginsel en bij toepassing van artikel 6 van de verordening, 
in de regel niet plaatsvinden. Daar gehuwden geen toeslag ontvangen, vindt bij hen de 
verlaging op de basisnorm plaats. 
 
Artikel 6 Schoolverlaters 
 
Lid 1: 
Degene die recentelijk het onderwijs of een beroepsopleiding heeft beëindigd op grond waarvan 
aanspraak bestond op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of op 
een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan wel indien die persoon op de eerste dag van het 
kalenderkwartaal waarin de beëindiging plaatsvond jonger was dan 25 jaar en voor de 
werkzaamheden beschikbare tijd voor ten minste 19 uur per week in beslag werd genomen 
door het onderwijs of de beroepsopleiding, tenzij het betreft een scholing of opleiding als 
bedoeld in artikel 7 eerste lid sub a van de wet, ontvangt (tijdelijk) een lagere uitkering. De 
reden hiervoor is dat de omstandigheden en de mogelijkheden van degenen die recentelijk het 
onderwijs of de beroepsopleiding hebben beëindigd gedurende een zekere periode zodanig 
vergelijkbaar zijn met die van studerenden, dat voor hen de noodzakelijke bestaanskosten in 
beginsel op hetzelfde niveau worden gesteld als dat voor hen tijdens de studieperiode op grond 
van de Wet studiefinanciering 2000 e.d. was gegarandeerd. Ook menen wij dat van deze 
verlaagde uitkering een sterke prikkel tot uitstroom zal uitgaan. 
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In de jurisprudentie is uitgemaakt dat voor wat betreft de aanspraak op studiefinanciering het 
hier gaat om een subjectieve aanspraak. Het gaat er derhalve niet om dat men in het algemeen 
voor die opleiding studiefinanciering kan krijgen (objectieve leer) maar of de betrokken persoon 
zelf er voor in aanmerking had kunnen komen. Is dit laatste namelijk niet het geval dan kan men 
geen schoolverlater zijn in de zin van de bijstandsverordening. 
 
Lid 2: 
Lid 2 is overgenomen uit artikel 28 van de WWB. De verlaagde uitkering geldt voor een periode 
van 6 maanden, aansluitend op de datum waarop het onderwijs of de beroepsopleiding is 
beëindigd. Indien tussentijds de bijstandsverlening wordt beëindigd als gevolg van 
werkaanvaarding, heeft dit geen invloed op de termijn van 6 maanden. 
 
Lid 3: 
Uitgangspunt van de verlaging is de relatie met het bedrag dat in de toelage studiefinanciering 
zit voor de kosten van levensonderhoud. Daarnaast is rekening gehouden met schaalvoordelen 
voor zover er sprake is van thuis inwonen. 
 
Bij gehuwden is bij de bepaling van de hoogte van bijstandsuitkering, anders dan bij de Wet 
studiefinanciering 2000 door middel van de partnertoeslag, geen rekening gehouden met het 
hebben van kinderen. Voor zover dit zou leiden tot schrijnende situaties is het evenwel mogelijk 
aan hen aanvullende bijzondere bijstand te verstrekken. 
 
Lid 4: 
De verlaging voor alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt in mindering gebracht op de 
(in eerste instantie) berekende toeslag. Het restant wordt op de basisnorm in mindering 
gebracht. Daar gehuwden geen toeslag ontvangen, vindt bij hen de verlaging op de basisnorm 
plaats. 
 
Artikel 7 21 en 22 jarigen 
 
De Algemene Bijstandswet (oud) kende afzonderlijke normen voor 21- en 22 jarige 
alleenstaanden. Deze normen waren afgestemd op de minimumjeugdlonen die voor deze 
groepen gelden. De normsystematiek in de WWB kent deze niet. 
 
Het gevolg is dat de bijstandsuitkering voor een 21-jarige alleenstaande nauwelijks lager is dan 
het minimumloon in een voltijdsdienstbetrekking. Op die manier is er geen dan wel een geringe 
stimulans om arbeid te aanvaarden. In iets mindere mate geldt dit ook voor de alleenstaande 
van 22 jaar. Ten einde de uitstroom te bevorderen hebben wij er dan ook voor gekozen 
toepassing te geven aan artikel 29 WWB. Daar de uitwonende jongere in het algemeen meer 
kosten moet maken dan de thuiswonende hebben wij uit oogpunt van rechtvaardigheid daar 
een onderscheid in aangebracht. 
 
Artikel 8 Cumulatie 
 
In het geval dat een belanghebbende meerdere malen in aanmerking zou komen voor een 
lagere of geen toeslag zou een dergelijke cumulatie er toe leiden dat de uitkering die overblijft 
onvoldoende is om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Vandaar 
dat wij een anti-cumulatieartikel hebben opgenomen. 
 
Wij hebben er voor gekozen de maximale verlaging niet meer dan 20% van het bedrag 
genoemd in artikel 21 sub c Abw te doen zijn, tenzij er ook sprake is van een schoolverlater als 
bedoeld in artikel 6 van de verordening. De ondergrens wordt dan gevormd door de voor de 
belanghebbende toepasselijke norm van artikel 6 van de verordening. 
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Artikel 9 Uitvoering 
 
Artikel 7 van de wet schrijft voor dat de uitvoering van de wet berust bij burgemeester en 
wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen deze bevoegdheid overeenkomstig hetgeen 
hierover in de wet is geregeld mandateren aan ambtenaren. 
 
Artikel 10 Omschrijving 
 
Geen toelichting. 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
 
Geen toelichting. 
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