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Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bergen augustus 2012 
 
Huidige artikelen in de verordening Wijzigingen Nieuwe artikelen in de Wijzigingsverordening 

op de Verordening Langdurigheidstoeslag 
gemeente Bergen 2012 

Algemeen Op 1 januari 2012 is de ‘Wet tot wijziging van de 
Wet werk en bijstand (WWB) en samenvoeging 
van die wet met de Wet investeren in jongeren 
(WIJ) gericht op bevordering van deelname aan 
de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen 
verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden’ 
in werking getreden. Een van de grote 
wijzigingen uit dit wetsvoorstel betrof de nieuwe 
definities van een gezin. Op grond van deze 
definitie bestond een gezin uit: 

- de gehuwden tezamen; 
- de gehuwden met hun minderjarige en / of 

meerderjarige kinderen; 
- de alleenstaande ouder met minderjarige 

en meerderjarige kinderen; 
- en de alleenstaande met één of meer 

meerderjarige kinderen; 
die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, 
en de kinderen en aangehuwde kinderen van die 
kinderen. 
 
In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat de 
huishoudinkomenstoets met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2012 wordt afgeschaft. De 
afschaffing van de huishoudinkomenstoets heeft 
gevolgen voor de huidige Verordening 
Langdurigheidstoeslag (LDT). 
 
Door de afschaffing van de huishoudtoets is het 
recht op bijstand niet langer gekoppeld aan de 
status van ‘gezin’ maar aan de status van 
‘alleenstaande, alleenstaande ouder of 
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gehuwden’. Daarnaast is de gezinsnorm weer 
vervangen door de gehuwdennorm.  
 
Waar in de verordening de begrippen ‘gezin’ en 
‘gezinsnorm’ zijn opgenomen zullen deze 
begrippen weer vervangen worden door de 
begrippen ‘gehuwden’ en ‘gehuwdennorm’. Ook 
de toelichting zal hierop worden aangepast. 
Deze wijzigingen hebben een wettelijke 
grondslag. 
 

Artikel 3. Hoogte van de 
Langdurigheidstoeslag 
1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar: 

a. voor een gezin € 509,-; 
b. voor een alleenstaande ouder  

€ 456,-; 
c. voor een alleenstaande € 358,-. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid is de 
situatie op de peildatum bepalend. 

3. Indien één van de gezinsleden op de 
peildatum is uitgesloten van het recht op  
langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of 
13 van de wet, waardoor slechts één van de 
gezinsleden recht op langdurigheidstoeslag 
heeft, komt dit gezinslid in aanmerking voor 
een langdurigheidstoeslag naar de hoogte 
die voor hem of hen zou gelden. 

4. De in het eerste lid genoemde bedragen 
worden elk jaar aangepast met een 
percentage dat overeenkomt met het 
procentuele verschil tussen de gezinsnorm 
bedoeld in artikel 21, eerste lid van de wet, 
per 1 januari van dat jaar en de gezinsnorm 
van het daar aan voorafgaande jaar met een 
afronding op € 1,- naar boven. 

Omdat het begrip gezin is komen te vervallen 
dient artikel 3, eerste lid onder a te worden 
aangepast naar gehuwden. 
 
 
In het derde lid is opgenomen dat bij niet-
rechthebbende gezinsleden de norm 
alleenstaande (ouder) wordt verstrekt als er 
slechts één rechthebbend gezinslid overblijft. 
Omdat “gezin” is vervangen door “gehuwden” 
dient het derde lid te worden aangepast in de 
verordening. 
 
Omdat het begrip ‘gezinsnorm’ is komen te 
vervallen dient het vierde lid te worden 
aangepast naar ‘gehuwdennorm’. 
In de Wet werk en bijstand (WWB) staat de 
gehuwdennorm niet langer opgenomen in artikel 
21 eerste lid, maar in artikel 21 eerste lid onder c 
van de wet. In het vierde lid wordt dit 
toegevoegd.  
 
 
 
 
 

Artikel 3 Hoogte van de 
Langdurigheidstoeslag  
1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar: 

a. voor gehuwden € 509,-; 
b. voor een alleenstaande ouder  

€ 456,-; 
c. voor een alleenstaande € 358,-. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid is de 
situatie op de peildatum bepalend. 

3. Indien één van de gehuwden op de 
peildatum is uitgesloten van het recht op 

       langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of 
       artikel 13 eerste lid van de wet komt de 
       rechthebbende echtgenoot in aanmerking 
       voor een langdurigheidstoeslag naar de 
       hoogte die voor hem als alleenstaande of 
       alleenstaande ouder zou gelden. 
4. De in het eerste lid genoemde bedragen 

worden elk jaar aangepast met een 
percentage dat overeenkomt met het 
procentuele verschil tussen de 
gehuwdennorm bedoeld in artikel 21, eerste 
lid onder c van de wet, per 1 januari van dat 
jaar en de gehuwdennorm van het daar aan 
voorafgaande jaar met een afronding op € 1,- 
naar boven. 
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Artikel 3a. Afwijkende regeling voor 
gezinnen met drie of meer 
meerderjarige gezinsleden 

1. De in artikel 2, tweede lid genoemde 
voorwaarde is niet van toepassing op een 
gezin dat bestaat uit drie of meer 
meerderjarige gezinsleden. 

2. In afwijking van artikel 3  bedraagt voor een 
gezin dat bestaat uit drie of meer  
meerderjarige gezinsleden, de 
langdurigheidstoeslag € 764,-.   

 
 

Bij de invoering van de huishoudinkomenstoets 
had de gemeente de mogelijkheid om wanneer 
het gezin bestond uit drie of meer meerderjarige 
gezinsleden de voorwaarden voor toekenning 
van de LDT te versoepelen, dan wel de toeslag 
voor deze groep te verhogen. Dit omdat door de 
invoering van de huishoudinkomenstoets 
gezinnen met drie of meer meerderjarige 
gezinsleden van een bijstandsuitkering moesten 
leven. Gelet op het feit dat bij die gezinnen uit het 
gezamenlijk inkomen meer kosten moesten 
worden betaald werd daarin aanleiding gevonden 
om de toeslag voor deze belanghebbende te 
verhogen. 
Door de afschaffing van de 
huishoudinkomenstoets is het recht op bijstand 
niet langer gekoppeld aan de status van ‘gezin’ 
maar aan de status van ‘alleenstaande, 
alleenstaande ouder of gehuwden’. Dit maakt dat 
een ieder weer individueel aanspraak kan maken 
op LDT. 
 
In de verordening staat in artikel 3a opgenomen 
dat de LDT voor een gezin dat bestaat uit drie of 
meer meerderjarige gezinsleden, in afwijking van 
artikel 3 met 50% wordt verhoogd. Dit artikel 
komt te vervallen. 
 
NB: Voor gezinnen die een hogere uitkering 
ontvangen als gevolg van de 
huishoudinkomenstoets geldt overgangsrecht tot 
1 januari 2013. Deze gezinnen houden de voor 
hun meest gunstige uitkering tot 1 januari 2013. 
Maar dat betekent wel dat zij ook voor de 
langdurigheidstoeslag onder deze regels van de 
huishoudinkomenstoets blijven vallen. Voor deze 
groep blijft ook artikel 3a van toepassing tot 1 

Artikel 3a van deze verordening komt te 
vervallen. 
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januari 2013.  
 

 Er is geen specifiek overgangsrecht opgenomen 
in de wijzigingenswet ten aanzien van de 
langdurigheidstoeslag. Dat betekent dat de 
huidige Verordening Langdurigheidstoeslag 
onverbindend is op een aantal onderdelen per 
datum dat deze wet in werking is getreden. Voor 
een beperkte groep blijft de 
huishoudinkomenstoets echter van toepassing tot 
1 januari 2013. 
 
Het gaat dan om: 
- de alleenstaande (ouder) met een 

meerderjarig kind dat Wajong ontvangt; 
- de alleenstaande (ouder) met een studerend 

kind dat een inkomen heeft boven het bedrag 
van € 1059,49. 
 

Voor deze groep moet de verordening inclusief 
huishoudinkomenstoets van toepassing blijven 
tot 1 januari 2013.   

Artikel 6 Overgangsrecht 
 
In afwijking van artikel 8 is deze verordening 
vanaf 1 januari 2013 van toepassing op de 
belanghebbenden op wie op grond van artikel 
78w van de wet de huishoudinkomenstoets nog 
tot 1 januari 2013 wordt toegepast. Tot 1 januari 
2013 gelden de bepalingen uit de Verordening 
Langdurigheidstoeslag gemeente Bergen 2012. 
 
 
 

 In de wijzigingsverordening op de 
langdurigheidstoeslag WWB gemeente Bergen 
2012 dient de inwerkingstredingsdatum te 
worden opgenomen. 

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie 
en werkt terug tot en met 1 januari 2012 

 
 


