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Wijzigingenoverzicht  bij Wijzigingsverordening op de Toeslagenverordening WWB gemeente Bergen augustus 2012 
 
Huidige artikelen in de verordening Wijzigingen Nieuwe artikelen in de Wijzigingsverordening 

op de Toeslagenverordening WWB gemeente 
Bergen2012 

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 
Toeslagenverordeningen WWB. 
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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 
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 1. Begripsomschrijving  
c. gezinsnorm: de norm bedoeld in artikel 21 
eerste lid, van de wet  

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 de verordening dient deze 
verwijzing te worden aangepast. 

Artikel 1. Begripsomschrijving  
c. gehuwdennorm: de norm bedoeld in artikel 21 
eerste lid, onder c van de wet  

Artikel 2. Categorieaanduiding 
1) Voor de belanghebbende aan wie bijstand kan 

worden verleend, geldt een 
categorieaanduiding. 

2) De categorieën worden aangeduid als: 
1) alleenstaande; 
2) alleenstaande ouder, of 
3) gezin 

3) De bepalingen van deze verordening zijn 
uitsluitend van toepassing op alleenstaanden 
en alleenstaande ouders van 21 jaar of ouder 
maar jonger dan 65 jaar en op gezinnen  
waarvan alle meerderjarige gezinsleden 21 
jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar zijn. 

 

Omdat het begrip gezin is komen te vervallen 
dient artikel 2, lid 2 onder 3 te worden aangepast 
naar gehuwden. 
 
  
I.v.m. de afschaffing van de huishoudtoets 
behoren meerderjarige kinderen en hun ouders 
niet langer tot hetzelfde gezin voor de WWB. Dat 
betekent dat ouders en meerderjarige kinderen 
weer afzonderlijk van elkaar aanspraak kunnen 
maken op bijstand. Het laatste gedeelte van de 
zin in het derde lid te worden aangepast naar 
gehuwden.   

Artikel 2. Categorieaanduiding 
1) Voor de belanghebbende aan wie bijstand kan 

worden verleend, geldt een 
categorieaanduiding. 

2) De categorieën worden aangeduid als: 
1) alleenstaande; 
2) alleenstaande ouder, of 
3) gehuwden 

3) De bepalingen van deze verordening zijn 
uitsluitend van toepassing op alleenstaanden 
en alleenstaande ouders van 21 jaar of ouder 
maar jonger dan 65 jaar en op gehuwden  
waarvan beide partners 21 jaar of ouder maar 
jonger dan 65 jaar zijn. 
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Artikel 3. Verhogingscriteria  
1.  De toeslag als bedoeld in artikel 25, van de 

wet bedraagt 20% van de gezinsnorm voor de 
alleenstaande en de alleenstaande ouder in 
wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf 
heeft en die daarom de noodzakelijke kosten 
van het bestaan niet kan delen; 

2. De toeslag als bedoeld in artikel 25, van de 
wet bedraagt 10% van de gezinsnorm voor de 
alleenstaande en de alleenstaande ouder die 
met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in 
dezelfde woning heeft en daarom de 
noodzakelijke kosten van het bestaan kan 
delen. 

3.  Voor de toepassing van dit artikel worden de 
     volgende personen niet in aanmerking 
     genomen als een ander die in dezelfde 
     woning zijn hoofdverblijf heeft:een 
     meerderjarig kind als bedoeld in artikel 4,  
     tweede lid van de wet. 
 

 

Omdat het begrip gezinsnorm is komen te 
vervallen dienen het eerste lid en het tweede lid 
van artikel 3 te worden aangepast naar 
gehuwdennorm.  
 
Artikel 3, derde lid dient te worden aangepast 
omdat de verwijzing niet meer klopt met de wet.  
 
In artikel 25 eerste lid van de wet is opgenomen 
dat er geen kosten gedeeld kunnen worden met 
thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder die 
een in aanmerking te nemen inkomen hebben 
van ten hoogste het normbedrag voor de kosten 
van levensonderhoud voor hoger onderwijs, 
genoemd in artikel 3:18 van de Wet 
Studiefinanciering 2000. 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3. Verhogingscriteria  
1.  De toeslag als bedoeld in artikel 25, van de 

wet bedraagt 20% van de gehuwdennorm 
voor de alleenstaande en de alleenstaande 
ouder in wiens woning geen ander zijn 
hoofdverblijf heeft en die daarom de 
noodzakelijke kosten van het bestaan niet kan 
delen; 

2.  De toeslag als bedoeld in artikel 25, van de 
wet bedraagt 10% van de gehuwdennorm 
voor de alleenstaande en de alleenstaande 
ouder die met één of meer anderen zijn 
hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en 
daarom de noodzakelijke kosten van het 
bestaan kan delen. 

3.  Voor de toepassing van dit artikel worden de 
     volgende personen niet
     genomen als een ander die in dezelfde 

 in aanmerking 

     woning zijn hoofdverblijf heeft: 
kinderen van 21 jaar en ouder voor zover 
zij studiefinanciering ontvangen op grond 
van de Wet studiefinanciering 2000 en hun 
verdere inkomsten dusdanig beperkt zijn 
dat zij in combinatie met de 
studiefinanciering het bedrag genoemd in 
artikel 3:18 WSF2000 niet overschrijden. 
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Artikel 4.  Verlaging  norm gezin 
1. De korting als bedoeld in artikel 26 van de 

wet bedraagt 10% van de gezinsnorm voor 
de belanghebbenden, die met één of meer 
anderen hun hoofdverblijf in dezelfde woning 
hebben en die daarom de noodzakelijke 
kosten van het bestaan kunnen delen.  

2. In afwijking van het eerste lid wordt de 
uitkering niet verlaagd indien het gezin 
bestaat uit drie of meer meerderjarige 
gezinsleden. 

3. Het derde lid van artikel 3 van de deze 
verordening is van overeenkomstige 
toepassing.  

Omdat het begrip gezinsnorm is komen te 
vervallen dienen de aanhef van artikel 4 en het 
eerste lid van artikel 4 te worden aangepast naar 
gehuwdennorm. 
 
I.v.m. de afschaffing van de huishoudtoets 
behoren meerderjarige kinderen en hun ouders 
niet langer tot hetzelfde gezin voor de WWB. Dat 
betekent dat ouders en meerderjarige kinderen 
weer afzonderlijk van elkaar aanspraak kunnen 
maken op bijstand. Een gevolg daarvan is dat de 
woonkosten weer gedeeld kunnen worden met 
ouders of met meerderjarige kinderen. In artikel 4 
van de verordening dient het tweede lid te 
worden geschrapt. Het huidige derde lid wordt 
het nieuwe tweede lid 
 
 

Artikel 4. Verlaging norm gehuwden 
1. De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de 

wet bedraagt 10% van de gehuwdennorm 
voor gehuwden die met één of meer anderen 
hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. 

2.  Het derde lid van artikel 3 van deze 
     verordening is van overeenkomstige  
     toepassing. 
 

Artikel 5. Verlaging norm i.v.m. de 
woonsituatie 
1.  De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de 
     wet bedraagt 20% van de gezinsnorm, 
     indien een woning wordt bewoond waaraan 
     voor de belanghebbende geen woonkosten,  
     als bedoeld in artikel 1, onder f van deze  
     verordening verbonden zijn. 
2.  De verlaging als bedoeld in het eerste lid 
     wordt bij voorrang toegepast op de toeslag als 
     bedoeld in artikel 3 van deze verordening. 

 

Omdat het begrip gezinsnorm is komen te 
vervallen dient het eerste lid van artikel 5 te 
worden aangepast naar gehuwdennorm.  
 

Artikel 5. Verlaging norm i.v.m. de 
woonsituatie 
1.  De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de 
     wet bedraagt 20% van de gehuwdennorm, 
     indien een woning wordt bewoond waaraan 
     voor de belanghebbende geen woonkosten,  
     als bedoeld in artikel 1, onder f van deze  
     verordening verbonden zijn. 
2.  De verlaging als bedoeld in het eerste lid 
     wordt bij voorrang toegepast op de toeslag als 
     bedoeld in artikel 3 van deze verordening. 
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Artikel 6 Verlaging norm schoolverlaters 
1. De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de 
wet bedraagt 20% van de gezinsnorm gedurende  
6 maanden. 
2. In afwijking van het eerste lid wordt de 
uitkering niet verlaagd indien het gezin bestaat uit 
drie  of meer meerderjarige gezinsleden. 
 

Omdat het begrip gezinsnorm is komen te 
vervallen dient het eerste lid onder artikel 6 te 
worden aangepast naar gehuwdennorm. 
 
I.v.m. de afschaffing van de huishoudtoets 
behoren meerderjarige kinderen en hun ouders 
niet langer tot hetzelfde gezin voor de WWB. Dat 
betekent dat ouders en meerderjarige kinderen 
weer afzonderlijk van elkaar aanspraak kunnen 
maken op bijstand. In artikel 6 van de 
verordening dient het tweede lid te worden 
geschrapt.  

Artikel 6 Verlaging norm schoolverlaters 
De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de wet 
bedraagt 20% van de gehuwdennorm gedurende  
6 maanden. 
 

Artikel 7. Verlaging toeslag alleenstaanden 
van 21 en 22 jaar 
1.  De verlaging als bedoeld in artikel 29 van de 
     wet bedraagt: 

a. 20% van de gezinsnorm, indien het een 
belanghebbende van 21 jaar betreft; 

b. 10% van de gezinsnorm indien het een 
belanghebbende van 22 jaar betreft. 

2.  In afwijking van het eerste lid wordt de 
     verlaging vastgesteld op de hoogte van de op 
     grond van artikel 3 toegekende toeslag, indien 
     deze toeslag minder bedraagt dan de 
     verlaging waartoe toepassing van het eerste 
     lid zou leiden. 
3. Lid één en twee zijn niet van toepassing ten 
aanzien van een belanghebbende op wie artikel 
6 van deze verordening van toepassing is. 
 

Omdat het begrip gezinsnorm is komen te 
vervallen dient het eerste lid onder a en b van 
artikel 6 te worden aangepast naar 
gehuwdennorm.  

Artikel 7. Verlaging toeslag alleenstaanden 
van 21 en 22 jaar 
1.  De verlaging als bedoeld in artikel 29 van de 
     wet bedraagt: 

a. 20% van de gehuwdennorm, indien het een 
belanghebbende van 21 jaar betreft; 
b. 10% van de gehuwdennorm indien het een 
belanghebbende van 22 jaar betreft. 

2.  In afwijking van het eerste lid wordt de 
     verlaging vastgesteld op de hoogte van de op 
     grond van artikel 3 toegekende toeslag, indien 
     deze toeslag minder bedraagt dan de 
     verlaging waartoe toepassing van het eerste 
     lid zou leiden. 
3. Lid één en twee zijn niet van toepassing ten 
aanzien van een belanghebbende op wie artikel 
6 van deze verordening van toepassing is. 
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Artikel 8.  Anti-cumulatiebepaling 
De toepassing van de artikelen 3 tot en met 7 
van de verordening geschiedt zodanig, dat de 
toepasselijke norm voor de belanghebbende 
tenminste bedraagt: 
a. 35% van de gezinsnorm voor een 

alleenstaande; 
b. 55% van de gezinsnorm voor een 

alleenstaande ouder; 
c. 65% van de gezinsnorm voor een gezin. 

Omdat het begrip gezinsnorm is komen te 
vervallen dient artikel 8 onder a, b en c  te 
worden aangepast naar gehuwdennorm. 

Artikel 8.  Anti-cumulatiebepaling 
De toepassing van de artikelen 3 tot en met 7 
van de verordening geschiedt zodanig, dat de 
toepasselijke norm voor de belanghebbende 
tenminste bedraagt: 

a. 35% van de gehuwdennorm voor een 
alleenstaande; 

b. 55% van de gehuwdennorm voor een 
alleenstaande ouder; 

c. 65% van de gehuwdennorm voor 
gehuwden. 

 Er is geen specifiek overgangsrecht opgenomen 
in de wijzigingenswet ten aanzien van het 
toeslagen- of verlagingenbeleid. Dat betekent dat 
de huidige Toeslagenverordening 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 moeten de verordeningen 
inclusief huishoudinkomenstoets van toepassing 
blijven tot 1 januari 2013.   

Artikel 10 Overgangsrecht 
 
In afwijking van artikel 12 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 
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 
gemeente Bergen 2012. 
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 In de wijzigingsverordening op de 
Toeslagenverordening 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 
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