Van de website van de overheid:

Wanneer is sprake van een gezamenlijke huishouding en zorg?
Van belang is vooral artikel 3 lid 3 van de wet WWB. Dit artikel luidt als volgt:
“Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen 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."
Relevante aspecten voor de vaststelling van een gezamenlijke huishouding



Huwelijk



Geregistreerd partnerschap of geldend samenlevingscontract



Samenwonen



Kind geboren uit of erkend door relatie




Broer of zus, vriend of vriendin
Hoofdverblijf
Huwelijk
Ben je gehuwd? Getrouwde mensen vormen altijd samen met hun partner een gezamenlijk
huishouden. De enige uitzondering is als je duurzaam gescheiden van je man of vrouw leeft. In het
laatste geval word je als ongehuwd beschouwd.
Geregistreerd partnerschap of geldend samenlevingscontract
Is er sprake van een geregistreerd partnerschap? Of van een geldend samenlevingscontract waarin
jij en je je je hebt verplicht. Dan word je als gehuwd beschouwd en maak je dus deel uit van een
gezamenlijk huishouden.
Samenwonen
Ben je niet gehuwd of is er geen sprake van een geregistreerd partnerschap, maar woon je feitelijk
wel samen? Als je in de periode van twee jaar voorafgaande aan de aanvraag van bijstand voor de
verlening van bijstand als gehuwden bent aangemerkt; word je toch geacht een gezamenlijk
huishouden met die persoon te vormen.
Kind geboren uit of erkend door relatie
Is er uit de relatie met degene die in dezelfde woning woont een kind geboren? Of heb jij een kind
van je huisgenoot erkend of heeft je huisgenoot jouw kind erkend? Dan vorm je in elk geval voor
de wet een gezamenlijk huishouden.
Broer of zus, vriend of vriendin
Woon je als broer of zussen of als goede vrienden of vriendinnen in dezelfde woning? Reken er dan
maar op dat je als een gezamenlijk huishouden wordt beschouwd.
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Hoofdverblijf
Heb je een eigen koop- of huurwoning en geldt dat ook jouw partner of huisgenoot? Als jullie het
grootste deel van de tijd in jouw of zijn of haar woning doorbrengen, dus daar jullie zogenaamde
hoofdverblijf hebben, maak je in wezen deel uit van een gezamenlijke huishouding.
In de bovenstaande gevallen wordt zorg voor elkaar vermoed.
Wanneer is sprake van zorg voor elkaar in het kader van de kostendelersnorm?
Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van zorg worden er reeds nu in de praktijk
onder de volgende regels gehanteerd: Er kan al sprake zijn van zorg sprake in de volgende
gevallen.



Jullie doen voor elkaar de boodschappen.



Jullie koken voor elkaar.



Jullie zorgen voor elkaar bij ziekte.




Jullie hebben een gezamenlijke bankrekening (bijvoorbeeld een en/of-rekening).
Jullie zijn elkaars fiscaal partners.

Uitzonderingen voor de kostendelersnorm
Er bestaat een aantal uitzonderingssituaties waarin de kostendelersnorm niet wordt toegepast.



Zakelijke relatie tussen huisgenoten




Meerderjarige is nog geen 21 jaar oud
Inwonend volwassen kind of ouder
Zakelijke relatie tussen huisgenoten
Als de relatie tussen huisgenoten puur zakelijk is, is er geen sprake van een gezamenlijk
huishouden. Als je bijvoorbeeld als kostganger inwoont bij iemand en voor kost en onderdak een
gangbare, commerciële vergoeding betaalt, maak je géén deel uit van een gezamenlijk
huishouden, maar word je als ongehuwde (alleenstaande) beschouwd. Hetzelfde geldt als je als
onderhuurder of huurder, kostgever of verhuurder in dezelfde woning bent als de belanghebbende
zijn hoofdverblijf heeft.
Meerderjarige is nog geen 21 jaar oud
Er is nog een uitzondering: indien de uitkeringsgerechtigde met een of meer meerderjarige
personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft, maar de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft
bereikt. Ook dan is de kostendelersnorm niet van toepassing.
Inwonend volwassen kind of ouder
Heb je inwonende volwassen kinderen of ouders? Die worden niet meegerekend voor de
samenstelling van de huishouding.
In artikel 3, lid 2, van de wet staat dit weergegeven als: “als gehuwd of als echtgenoot mede
aangemerkt de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het
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betreft een aanverwant in de eerste graad, een bloedverwant in de eerste graad of een
bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad
sprake is van zorgbehoefte.
Hieronder wordt uitgelegd wat daarmee precies wordt bedoeld.
Aanverwant in de eerste graad
Aanverwantschap is de relatie tussen jou en de bloedverwanten van je echtgenoot of geregistreerd
partner. Die aanverwantschap blijft ook na echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd
partnerschap of overlijden van de partner bestaan.
Bij aanverwantschap in de eerste graad gaat het om:



een (adoptie)ouder van je partner; dus om je schoonvader of schoonmoeder.




een (adoptie)kind van je partner; dus om je stiefkind of stiefkind.
een partner van je (adoptie)kind, dus om je schoonzoon of schoondochter).
Bloedverwant in de eerste graad
Bloedverwantschap is de relatie tussen twee mensen met een of meer gemeenschappelijke
voorouders.
Bij bloedverwantschap in de eerste graad gaat het om:




je (adoptie)ouder, dus om je vader of stiefvader of je moeder of stiefmoeder
je (adoptie)kind, dus om je biologische of aangenomen kind, maar niet om je pleegkind.
Bloedverwant in de tweede graad en zorgbehoefte
In het algemeen wordt bij bloedverwanten in de tweede graad aangenomen dat er sprake is van
een gezamenlijke huishouding die korting op uitkeringen rechtvaardigt, tenzij bij een van de
bloedverwanten sprake is van een zorgbehoefte.
Bij bloedverwantschap in de tweede graad gaat het om:



je grootouder, dus om je opa of oma




je kleinkind
je broer of zus
In de praktijk betekent dit dus dat je niet op je uitkering wordt gekort omdat je samen met een
zorgbehoevende grootouder, kleinkind of broer of zus woont,

Van website Lotte Helpt:
De kostendelersnorm wordt ingevoerd omdat een stapeling van uitkeringen een gezin
niet motiveert om actief werk te zoeken. Daarnaast kunnen mensen met een inkomen op
één woonadres allerlei kosten delen en de bijstand behoort een vangnet te zijn
voor mensen die niet zelf in hun noodzakelijke kosten voor het dagelijks bestaan kunnen
voorzien.
samenvatting kostendelersnorm 2015 Participatiewet

Voor wie gaat de kostendelersnorm gelden?
De kostendelersnorm geldt voor iedere bijstandsgerechtigde in het huishouden, maar wordt wel
afzonderlijk berekend. Voor bestaande bijstandsgerechtigden gaat de kostendelersnorm in per 1
juli 2015 en voor nieuwe bijstandsgerechtigden gaat de kostendelersnorm al vanaf 1 januari 2015
gelden.
Hoe wordt de kostendelersnorm berekend?
De kostendelersnorm wordt berekend door middel van een formule:
(40% + A x 30%) x B: A=
A: het totaal aantal personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft en meetelt voor de
kostendelersnorm;
B de rekennorm, ofwel de toepasselijke gehuwdennorm.
Normbedragen

Totale bijstandsnorm
Aantal volwassenen in een
Individuele norm

indien allen bijstand

huishouden
ontvangen

Normhoogte per persoon

Eénpersoonshuishouden

Netto bedrag per persoon

Totale bijstandsnorm

70%

€ 948,18

70%

Tweepersoonshuishouden 50%

€ 677,27

100%

Driepersoonshuishouden

43 1/3%

€ 586,92

130%

Vierpersoonshuishouden

40%

€ 541,82

160%

Vijfpersoonshuishouden

38%

€ 514,73

190%
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Totale bijstandsnorm

Normhoogte

gedeeld door aantal

vermenigvuldigd met

leden

normbedrag

40% + (aantal leden
Algemeen

huishouden) x 30%

Uitzonderingen
Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm.
Een andere uitzondering geldt als er sprake is van een zakelijke relatie. Het gaat hierbij om
commerciële huur en verhuur. Je moet aan de hand van schriftelijke stukken kunnen aantonen dat
er sprake is van een overeenkomst en een commerciële prijs. Bovendien moet je betalingsbewijzen
kunnen overleggen.
Als er sprake is van een individueel huurcontract, maar waarbij één huurprijs wordt opgebracht
door de bewoners gezamenlijk, zodat het deel van elk van hen onder het niveau van een
commerciële prijs zakt, dan wordt niet meer voldaan aan de criteria voor de commerciële relatie.
De kostendelersnorm is dan wel van toepassing.
Studenten
Iedereen die studeert en in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van de Wet
studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten is uitgezonderd van de kostendelersnorm. Dit geldt tevens voor
jongeren die een BBL-opleiding volgen.
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