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1 Inleiding 

 

Het is de bedoeling dat met ingang van 1 juli 2014 in de WWB, AOW, ANW, IOAW en 

IOAZ een kostendelersnorm wordt ingevoerd. Met de kostendelersnorm wordt op een 

andere manier dan nu het geval is, rekening gehouden met de manier waarop mensen 

die een gezamenlijk huishouden voeren de bestaanskosten kunnen delen.  

 

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft het Nibud gevraagd om inzichtelijk te maken 

wat de gevolgen zijn van de invoering van de kostendelersnorm voor de betaalbaarheid 

van het basispakket aan uitgaven. Hiertoe heeft de SP het Nibud een aantal 

voorbeeldhuishoudens voorgelegd. 

 

Hierna staat in hoofdstuk 2 beschreven hoe hoog het netto besteedbare inkomen van 

deze voorbeeldhuishoudens is. Vervolgens staat in hoofdstuk 3 beschreven welke 

minimale uitgaven deze voorbeeldhuishoudens hebben en in hoofdstuk 4 staat het 

saldo van de inkomsten en uitgaven weergegeven. 
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2 Inkomsten 

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft een aantal voorbeeldhuishoudens opgesteld 

waarvan in tabel 1 de huidige en nieuwe WWB/AOW normen zijn aangegeven. Deze 

voorbeeldhuishoudens worden voorafgegaan door de voorbeeldhuishoudens waarvan 

de inkomenseffecten benoemd worden in de memorie van toelichting  op het 

wetsvoorstel wijziging van de Wet werk en bijstand. 

 

In de huidige situatie is het zo dat een alleenstaande de helft van de WWB-norm krijgt 

van een echtpaar. De gemeente kan dit aanvullen met maximaal 20%. Hierbij ontstaat 

een inkomen dat ook wel wordt aangeduid als WWB70. Als twee meerderjarigen met 

beide een WWB-uitkering die geen partner van elkaar zijn samenwonen, dan wordt de 

uitkering meestal voor 10% per persoon aangevuld (WWB60). 

Tabel 1: Inkomenssituatie voorbeeldhuishoudens huidige en nieuwe WWB/AOW 

  Huidig  Nieuw  

1  Kostwinner, gehuwd, met thuiswonend kind in de bijstand  modaal/WWB60  modaal/WWB43,3  

2  Tweeverdieners, met thuiswonend kind in de bijstand en 

werkend kind  

modaal/0,5*modaal

/WWB60/WML120  

modaal/0,5*modaal/

WWB40/WML120  

3  Alleenstaande in de bijstand met één thuiswonend 

werkend kind  

WWB60/Modaal  WWB50/Modaal  

4  Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend werkend 

kind  

WWB100/120% 

WML  

WWB86,7/120%WML  

5  Alleenstaande in de bijstand met thuiswonend kind in de 

bijstand  

WWB60/WWB60  WWB50/WWB50  

6  Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend kind in de 

bijstand  

WWB100/WWB60  WWB86,7/WWB43,3  

7  Drie broers die een huishouden delen, waarvan twee in de 

bijstand  

modaal/WWB60/W

WB60  

modaal/WWB43,3/W

WB43,3  

8  Drie vrienden die een huishouden delen, waarvan een in 

de bijstand  

modaal/modaal/W

WB60  

modaal/modaal/ 

WWB43,3  

9  Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd)  AOW70/AOW70  AOW50/AOW50  

10  Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd  AOW70/AOW70 + 

5.000 aanvullend 

pensioen  

AOW50/AOW50 + 

5.000 aanvullend 

pensioen  

11  Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig werkend)  AOW70/modaal  AOW50/modaal  

12  Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig, werkend)  AOW70+ 5.000 

aanvullend 

pensioen/modaal  

AOW50+ 5.000 

aanvullend 

pensioen/modaal  

13  Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)  AOW70/AOW70/ 

AOW70  

AOW50/AOW50/ 

AOW50  

14  Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)  AOW70/AOW70/ 

AOW70 + 5.000 

aanvullend 

pensioen  

AOW50/AOW50/ 

AOW50 + 5.000 

aanvullend pensioen  

15  Alleenstaande ouder in de bijstand met thuiswonend 

meerderjarig kind in de bijstand met zorgbehoefte van 

WWB60/WWB60  WWB50/WWB50  
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meer dan 10 uur AWBZ per week  

16  Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend 

meerderjarig jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  

WWB50/ 

WWB50/Wajong   

WWB130  

17  Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met 

arbeidsvermogen  

Wajong/Wajong   WWB100  

18  Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met 

arbeidsvermogen en een meerderjarig thuiswonend kind in 

de bijstand  

Wajong*2/WWB60  WWB130  

19  Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend 

meerderjarig kind in de bijstand  

AOW70/WWB60   AOW50/WWB50  

20  AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend 

meerderjarig kind in de bijstand  

AOW100/WWB60  AOW100/WWB43,5  

21  Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend 

meerderjarige jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  

AOW70/Wajong  AOW50/WWB50  

22  AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend 

meerderjarige jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  

AOW100/Wajong  AOW100/WWB43,5  

23  Alleenstaande AOW-gerechtigde met zorgbehoefte van 

meer dan 10 uur per week met een inwonend meerderjarig 

kind in de bijstand  

AOW70/WWB60   AOW50/WWB50  

24  Samenwonend stel waarvan 1 een modaal salaris heeft en 

de ander een Wajong-uitkering en arbeidsvermogen heeft  

Modaal/Wajong   Modaal/-  

25 Een ANW-gerechtigde met een meerderjarig kind in de 

bijstand 

 ANW70/WWB60    ANW50/WWB50  
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In tabel 2 is het netto besteedbare inkomen van de voorbeeldhuishoudens 

weergegeven. Zowel voor de huidige systematiek van de WWB en AOW als de nieuwe 

systematiek volgens de kostendelersnorm. In het netto besteedbare inkomen is voor 

deze huishoudens rekening gehouden met de loonbelasting, algemene heffingskorting, 

arbeidskorting, jonggehandicaptenkorting, vakantietoeslag en zorgtoeslag  zoals die 

gelden per 1 januari 2013. Er is geen rekening gehouden met huurtoeslag. In de nieuwe 

systematiek volgens de kostendelersnorm kan de huurtoeslag hoger uitvallen dan nu 

het geval is. Dit effect kan per voorbeeld verschillen en is mede afhankelijk van de 

hoogte van de huur. 

Tabel 2: Netto besteedbaar inkomen, maandbedragen januari 2013 

  Huidig Nieuw Verschil Verschil 

1  Kostwinner, gehuwd, met thuiswonend kind in de bijstand   3.071   2.850   -221  -7% 

2  
Tweeverdieners, met thuiswonend kind in de bijstand en 

werkend kind  
 5.611   5.346   -264  -5% 

3  
Alleenstaande in de bijstand met één thuiswonend 

werkend kind  
 2.893   2.761   -132  -5% 

4  
Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend werkend 

kind  
 3.051   2.875   -176  -6% 

5  
Alleenstaande in de bijstand met thuiswonend kind in de 

bijstand  
 1.763   1.499   -264  -15% 

6  
Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend kind in de 

bijstand  
 2.375   1.979   -397  -17% 

7  
Drie broers die een huishouden delen, waarvan twee in de 

bijstand  
 3.774   3.333   -442  -12% 

8  
Drie vrienden die een huishouden delen, waarvan een in 

de bijstand  
 4.904   4.683   -221  -5% 

9  Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd)   2.329   1.714   -615  -26% 

10  Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd   2.643   2.087   -556  -21% 

11  Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig werkend)   3.176   2.868   -308  -10% 

12  Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig, werkend)   3.489   3.241   -248  -7% 

13  Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)   3.494   2.571   -923  -26% 

14  Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)   3.807   2.944   -863  -23% 

15  

Alleenstaande ouder in de bijstand met thuiswonend 

meerderjarig kind in de bijstand met zorgbehoefte van 

meer dan 10 uur AWBZ per week  

 1.763   1.499   -264  -15% 

16  
Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend 

meerderjarig jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  
 2.558   1.977   -580  -23% 

17  
Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met 

arbeidsvermogen  
 2.123   1.494   -629  -30% 

18  

Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met 

arbeidsvermogen en een meerderjarig thuiswonend kind in 

de bijstand  

 3.005   1.977   -1.027  -34% 

19  
Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend 

meerderjarig kind in de bijstand  
 2.046   1.606   -440  -21% 

20  
AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend 

meerderjarig kind in de bijstand  
 2.562   2.342   -221  -9% 
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21  
Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend 

meerderjarige jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  
 2.229   1.606   -622  -28% 

22  
AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend 

meerderjarige jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  
 2.745   2.342   -403  -15% 

23  

Alleenstaande AOW-gerechtigde met zorgbehoefte van 

meer dan 10 uur per week met een inwonend meerderjarig 

kind in de bijstand  

 2.046   1.606   -440  -21% 

24  
Samenwonend stel waarvan 1 een modaal salaris heeft en 

de ander een Wajong-uitkering en arbeidsvermogen heeft  
 2.987   2.011   -976  -33% 

25  Een ANW-gerechtigde met een meerderjarig kind in de 

bijstand 
 1.904   1.505   -399  -21% 
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3 Minimale uitgaven 

3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen 

Het Nibud publiceert zogenaamde minimum-voorbeeldbegrotingen in het Nibud 

Budgethandboek. In deze begrotingen is een minimaal pakket aan uitgaven opgenomen 

(basispakket).  

 

Wat betreft de uitgaven zijn in de voorbeeldbegroting eerst de basisbedragen voor de 

voor iedereen onvermijdbare uitgavenposten (bijvoorbeeld huur en voeding) ingevuld. 

Wat dan nog van het inkomen resteert, is als één bedrag opgenomen. Dit restbedrag is 

beschikbaar voor de posten die met een * zijn gemerkt.  

 

Het kan ook gebruikt worden om extra geld te besteden aan de posten waarbij wel al 

een bedrag staat ingevuld. Bij de uitgavenposten die met een * gemerkt zijn, staan geen 

bedragen omdat er geen minimumbedragen voor te geven zijn. Ook de met een * 

gemerkte posten zullen deels onvermijdbaar blijken en de keuze zal dan ook veelal 

beperkt zijn. 

 

De vaste lasten zijn in deze voorbeelden relatief laag gehouden. Voor huur is de 

basishuur van de huurtoeslag aangehouden. Tot een huur van de 

kwaliteitskortingsgrens wordt het bedrag boven de basishuur volledig vergoed door de 

huurtoeslag. Tussen haakjes is de eerste kwartiel huur opgenomen, waarvoor ook de 

huurtoeslag is berekend. Voor energiekosten zijn minimale bedragen opgenomen. Het 

bedrag tussen haakjes bij de heffingen is een indicatie van het bedrag dat gemiddeld 

nodig is als er geen kwijtschelding voor de heffingen geldt.  

 

De premie voor de zorgverzekering (basis en aanvullend) is bij de post verzekeringen 

opgenomen. Er zijn geen kosten opgenomen voor contributies, lidmaatschappen en een 

abonnement op een dagblad. De uitgavenposten telefoon, televisie en internet zijn 

samengevoegd in de voorbeeldbegrotingen. Voor elk huishouden is een bedrag 

opgenomen voor één goedkope mobiele telefoon, televisie via de kabel en een 

internetverbinding.  

 

Bij de reserveringsuitgaven staan de bedragen genoemd die een huishouden in principe 

zou moeten reserveren om deze onregelmatige uitgaven te kunnen betalen. Voor de 

post inventaris is uitgegaan van een situatie waarin een volledige inboedel aanwezig is, 

die geleidelijk aan wordt ver¬vangen. In deze post is ook een klein bedrag opgenomen 

voor het onderhoud van een huurwoning.  

 

Bij de post extra ziektekosten is een bedrag opgenomen voor verband- en 

geneesmiddelen. Verder gaan we ervan uit dat het totale bedrag voor het verplichte 

eigen risico wordt gereserveerd. Tussen haakjes staan de extra ziektekosten 
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weergegeven als er gerekend wordt met het verplichte eigen risico dat men gemiddeld 

genomen kwijt is. 

 

Ook voor de huishoudelijke uitgaven zijn minimale bedragen opgenomen. Bij de post 

persoonlijke verzorging is voor personen vanaf 12 jaar een klein bedrag opgenomen 

voor de kapper. In verband met de identificatieplicht voor personen vanaf 14 jaar is bij 

de post diversen een bedrag opgenomen voor de kosten van een identiteitskaart.  

Voor de kosten van een betaalrekening (gebruik bankpas, overschrijfkaarten, 

tweewekelijkse afschrijvingen en enveloppen) is een klein maandbedrag opgenomen bij 

de post diversen.  

 

In de minimumvoorbeeldbegrotingen is een bedrag opgenomen voor sociale 

participatie. Deelnemen aan de maatschappij is voor iedereen belangrijk, dus ook voor 

huishoudens met een minimum inkomen. Het bedrag voor sociale participatie kan 

bijvoorbeeld besteed worden aan een abonnement op een tijdschrift of het lidmaatschap 

van een club, aan bezoek van / aan familie of vrienden, of aan vakantie, uitgaan, en uit 

eten. Het bedrag voor sociale participatie staat tussen haakjes, omdat het geen 

onvermijdbare uitgaven zijn. Sommige van deze uitgaven worden mogelijk vergoed via 

de bijzondere bijstand. 

 

In het Nibud Budgethandboek zijn minimum-voorbeeldbegrotingen voor alleenstaanden 

en paren opgenomen. In tabel 3 is naast deze begroting ook begrotingen voor een paar 

met een en twee meerderjarig(e) kind(eren) opgenomen. De begrotingen zijn gebaseerd 

op de huidige bijstandssystematiek. 
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Tabel 3: Minimum-voorbeeldbegroting huishoudens tot de AOW-gerechtigde leeftijd 

 

  

VOORBEELDBEGROTING

Bedragen in euros per maand

januari 2013

INKOMEN      

  Minimuminkomen 879 1256 2009 2763

  Vakantietoeslag 46 66 105 145

  Zorgtoeslag 88 171 259 347

  Huurtoeslag 0 (142) 0 (142) 0 (158) 0 (173)

TOTAAL INKOMSTEN 1013 1493 2374 3255

UITGAVEN

  Huur of hypotheek 222 (364) 222 (364) 222 (383) 222 (407)

  Gas en andere brandstoffen 60 60 60 60

  Elektriciteit 27 50 64 71

  Water 8 12 15 18

  Heffingen * (41) * (56) * (56) * (56)

  Telefoon, kabel en internet 53 53 53 53

  Verzekeringen 154 297 439 581

  School- en studiekosten 0 0 0 0

  Contributies, lidmaatschappen en  

     abonnementen * * * *

  Vervoerskosten (abonnementen etc.) * * * *

VASTE LASTEN 524 694 853 1005

  Kleding en schoenen 52 103 155 207

  Inventaris,  onderhoud huis, tuin 93 103 111 122

  Extra ziektekosten 41 (28) 81 (56) 122 (84) 163 (84)

  Vrijetijdsuitgaven * * * *

  Uitgaan * * * *

  Vakantie en weekenden * * * *

RESERVERINGSUITGAVEN 186 287 388 492

  Voeding en versnaperingen 193 356 449 527

  Roken * * * *

  Was- en schoonmaakartikelen 7 9 11 13

  Persoonlijke verzorging 22 45 66 180

  Huishoudelijke hulp e.d. * * * *

  Huisdieren * * * *

  Diversen (postzegels, bloemen) 18 21 23 26

  Cadeaus, donaties * * * *

  Openbaar vervoer, fiets 13 26 39 53

HUISHOUDGELD 253 457 588 799

ZAKGELD * * * *

SOCIALE PARTICIPATIE * (94) * (145) * (201) * (255)

  Voor de met * gemerkte posten 50 55 544 959

TOTAAL INKOMSTEN/UITGAVEN 1013 1493 2374 3255

Paar en 2

meerderjarige kinderen

WWB100 & 2*WWB60

Alleenstaande Paar Paar en 

WWB100 & WWB60

WWB70 WWB100 meerderjarig kind
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In tabel 4 is de minimum-voorbeeldbegroting voor AOW-gerechtigden opgenomen. 

Tabel 4: Minimum-voorbeeldbegroting AOW-gerechtigden 

 

 

VOORBEELDBEGROTING

Bedragen in euros per maand

januari 2013

INKOMEN  

  Minimuminkomen 1024 1416 2169

  Vakantietoeslag 53 94 133

  Zorgtoeslag 88 171 259

  Huurtoeslag 0 (144) 0 (145) 0 (158)

TOTAAL INKOMSTEN 1165 1681 2562

UITGAVEN

  Huur of hypotheek 220 (364) 220 (364) 220 (383)

  Gas en andere brandstoffen 67 67 67

  Elektriciteit 30 56 71

  Water 9 13 17

  Heffingen * (41) * (56) * (56)

  Telefoon, kabel en internet 53 53 53

  Verzekeringen 146 281 415

  School- en studiekosten 0 0 0

  Contributies, lidmaatschappen en  

     abonnementen * * *

  Vervoerskosten (abonnementen etc.) * * *

VASTE LASTEN 525 690 842

  Kleding en schoenen 52 103 155

  Inventaris,  onderhoud huis, tuin 93 103 111

  Extra ziektekosten 41 (28) 81 (56) 122 (84)

  Vrijetijdsuitgaven * * *

  Uitgaan * * *

  Vakantie en weekenden * * *

RESERVERINGSUITGAVEN 186 287 388

  Voeding en versnaperingen 170 326 424

  Roken * * *

  Was- en schoonmaakartikelen 7 9 11

  Persoonlijke verzorging 22 45 66

  Huishoudelijke hulp e.d. * * *

  Huisdieren * * *

  Diversen (postzegels, bloemen) 21 24 26

  Cadeaus, donaties * * *

  Openbaar vervoer, fiets 10 21 34

HUISHOUDGELD 230 425 561

ZAKGELD * * *

SOCIALE PARTICIPATIE * (97) * (150) * (196)

  Voor de met * gemerkte posten 225 280 771

TOTAAL INKOMSTEN/UITGAVEN 1165 1681 2562

AOW100 & WWB60

Alleenstaande Paar Paar en 

AOW70 AOW100 meerderjarig kind
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Uit de minimum-voorbeeldbegrotingen valt op te maken dat in alle genoemde 

voorbeelden de uitgaven uit het basispakket gedaan kunnen worden. Voor een 

alleenstaande en een paar met een bijstandsuitkering resteert onvoldoende voor de met 

een sterretje gemerkte posten om de uitgaven aan het pakket voor sociale pa rticipatie 

te kunnen doen. Voor deze uitgaven is vaak een bijdrage mogelijk vanuit gemeentelijk 

minimabeleid. 

3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven 

Als er uitgaven zijn die noodzakelijkerwijs hoger zijn dan de basisbedragen, dan 

resteert er minder voor de met een sterretje gemerkte posten. Of ontstaat een negatief 

saldo van inkomsten en uitgaven. Voorbeelden van dergelijke persoonlijk onvermijdbare 

uitgaven zijn hoge woonlasten, schulden of zorgkosten.  

 

Persoonlijk onvermijdbare uitgaven die enkele voorbeeldhuishoudens waarschijnlijk 

hebben zijn kosten in verband met zorg. Voor die huishoudens is de eigen bijdrage voor 

de AWBZ/Wmo opgeteld bij de basisbedragen. Omdat de algemene tegemoetkoming 

Wtcg en de compensatie voor het eigen risico in 2014 worden afgeschaft zijn deze 

buiten beschouwing gelaten. 

3.3 Uitgaven basispakket 

In tabel 5 zijn de uitgaven uit het basispakket weergegeven voor de 

voorbeeldhuishoudens. Dit is een optelling van de totale vaste lasten, 

reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven uit de tabellen 3 en 4. Voor 

huishoudens 15 en 23 is hierbij de eigen bijdrage Wmo opgeteld. 
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Tabel 5: Uitgaven basispakket, maandbedragen januari 2013 

  Uitgaven 

1  Kostwinner, gehuwd, met thuiswonend kind in de bijstand   1.829  

2  Tweeverdieners, met thuiswonend kind in de bijstand en werkend kind   2.296  

3  Alleenstaande in de bijstand met één thuiswonend werkend kind   1.438  

4  Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend werkend kind   1.829  

5  Alleenstaande in de bijstand met thuiswonend kind in de bijstand   1.438  

6  Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend kind in de bijstand   1.829  

7  Drie broers die een huishouden delen, waarvan twee in de bijstand   1.829  

8  Drie vrienden die een huishouden delen, waarvan een in de bijstand   1.829  

9  Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd)   1.401  

10  Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd   1.401  

11  Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig werkend)   1.433  

12  Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig, werkend)   1.433  

13  Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)   1.791  

14  Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)   1.791  

15  
Alleenstaande ouder in de bijstand met thuiswonend meerderjarig kind in de bijstand 

met zorgbehoefte van meer dan 10 uur AWBZ per week  
 1.450  

16  
Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend meerderjarig jonggehandicapt kind 

met arbeidsvermogen  
 1.829  

17  Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met arbeidsvermogen   1.438  

18  
Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met arbeidsvermogen en een 

meerderjarig thuiswonend kind in de bijstand  
 1.829  

19  Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend meerderjarig kind in de bijstand   1.401  

20  AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend meerderjarig kind in de bijstand   1.791  

21  
Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend meerderjarige jonggehandicapt 

kind met arbeidsvermogen  
 1.401  

22  
AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend meerderjarige jonggehandicapt kind 

met arbeidsvermogen  
 1.791  

23  
Alleenstaande AOW-gerechtigde met zorgbehoefte van meer dan 10 uur per week 

met een inwonend meerderjarig kind in de bijstand  
 1.414  

24  
Samenwonend stel waarvan 1 een modaal salaris heeft en de ander een Wajong-

uitkering en arbeidsvermogen heeft  
 1.438  

25 Een ANW-gerechtigde met een meerderjarig kind in de bijstand  1.438  
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4 Inkomsten min uitgaven 

In tabel 6 is het saldo van de inkomsten min de uitgaven aan het basispakket 

weergegeven voor de voorbeeldhuishoudens. Dit is het resultaat van tabel 2 en 5. In de 

bijlage is een samenvattend overzicht opgenomen. Er valt af te lezen dat er voor het 

eerste voorbeeldhuishouden volgens de huidige bijstandsnormen 1.242 euro per maand 

resteert nadat alle uitgaven uit het basispakket gedaan zijn. Volgens de nieuwe 

bijstandsnormen resteert nog 1.021 euro per maand. 

Tabel 6: saldo inkomsten min uitgaven basispakket, maandbedragen januari 2013 

  Huidig Nieuw 

1  Kostwinner, gehuwd, met thuiswonend kind in de bijstand   1.242   1.021  

2  Tweeverdieners, met thuiswonend kind in de bijstand en werkend kind   3.315   3.050  

3  Alleenstaande in de bijstand met één thuiswonend werkend kind   1.455   1.323  

4  Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend werkend kind   1.222   1.046  

5  Alleenstaande in de bijstand met thuiswonend kind in de bijstand   325   61  

6  Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend kind in de bijstand   546   149  

7  Drie broers die een huishouden delen, waarvan twee in de bijstand   1.945   1.503  

8  Drie vrienden die een huishouden delen, waarvan een in de bijstand   3.075   2.854  

9  Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd)   928   313  

10  Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd   1.242   686  

11  Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig werkend)   1.743   1.436  

12  Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig, werkend)   2.057   1.809  

13  Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)   1.703   780  

14  Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)   2.016   1.153  

15  
Alleenstaande ouder in de bijstand met thuiswonend meerderjarig kind in de 

bijstand met zorgbehoefte van meer dan 10 uur AWBZ per week  

 313   48  

16  
Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend meerderjarig jonggehandicapt 

kind met arbeidsvermogen  

 728   148  

17  Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met arbeidsvermogen   685   56  

18  
Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met arbeidsvermogen en 

een meerderjarig thuiswonend kind in de bijstand  

 1.175   148  

19  
Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend meerderjarig kind in de 

bijstand  

 645   205  

20  
AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend meerderjarig kind in de 

bijstand  

 771   550  

21  
Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend meerderjarige 

jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  

 827   205  

22  
AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend meerderjarige 

jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  

 953   550  

23  
Alleenstaande AOW-gerechtigde met zorgbehoefte van meer dan 10 uur per 

week met een inwonend meerderjarig kind in de bijstand  

 633   193  

24  
Samenwonend stel waarvan 1 een modaal salaris heeft en de ander een 

Wajong-uitkering en arbeidsvermogen heeft  

 1.549   573  

25 Een ANW-gerechtigde met een meerderjarig kind in de bijstand  466   67  
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5 Conclusie 

 

In dit rapport zijn de inkomenseffecten van de invoering van de kostendelersnorm in de 

WWB en AOW inzichtelijk gemaakt voor een aantal voorbeeldhuishoudens. Hierbij is 

gerekend met bedragen van januari 2013. De inkomenseffecten varieren van -34% 

tot -5%. 

 

Voor de voorbeeldhuishoudens zijn minimum-voorbeeldbegrotingen opgesteld waarin 

de minimale uitgaven zijn weergeven. In de minimum-voorbeeldbegrotingen wordt 

onderscheid gemaakt in vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven. 

Deze categorieën vormen samen het basispakket aan uitgaven.  

 

Alle voorbeeldhuishoudens kunnen het basispakket aan uitgaven uit de minimum-

voorbeeldbegroting betalen. Zowel in de huidige als de nieuwe systematiek van de 

WWB.  

 

Bij een aantal voorbeeldhuishoudens doen zich grote inkomensdalingen voor waardoor  

er nog maar weinig overblijft nadat de uitgaven uit het basispakket zijn gedaan. De 

mogelijkheden om persoonlijk onvermijdbare uitgaven te kunnen doen nemen hierdoor 

af. 

 

Naast het basispakket is ook een pakket met uitgaven voor sociale participatie 

gespecificeerd. Voor alleenstaanden en paren met een bijstandsuitkering is het 

inkomen onvoldoende om alle uitgaven in dit pakket voor sociale participatie te kunnen 

doen. Veel gemeenten bieden een bijdrage in deze kosten. 

 

Voor huishoudens met drie bijstandsgerechtigden is het inkomen in de huidige 

bijstandssystematiek wel voldoende om alle uitgaven in het pakket voor sociale 

participatie te kunnen doen. Voor een aantal van de onderzochte voorbeeldhuishoudens 

is dit na toepassing van de kostendelersnorm volgens de nieuwe systematiek van de 

WWB niet meer mogelijk.



Bijlage: Samenvattend overzicht 

Tabel 7: Huidige en nieuw inkomsten en uitgaven basispakket 

 

 
Huidig 

inkomen 

Nieuw 

inkomen 
Verschil Verschil 

Uitgaven 

basispakk

et 

Huidig 

saldo 

Nieuw 

saldo Verschil Verschil 

1 Kostwinner, gehuwd, met thuiswonend kind in de bijstand   3.071   2.850   -221  -7%  1.829   1.242   1.021   -221  -18% 

2 
Tweeverdieners, met thuiswonend kind in de bijstand en 

werkend kind  
 5.611   5.346   -264  -5%  2.296   3.315   3.050   -264  -8% 

3 
Alleenstaande in de bijstand met één thuiswonend 

werkend kind  
 2.893   2.761   -132  -5%  1.438   1.455   1.323   -132  -9% 

4 
Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend werkend 

kind  
 3.051   2.875   -176  -6%  1.829   1.222   1.046   -176  -14% 

5 
Alleenstaande in de bijstand met thuiswonend kind in de 

bijstand  
 1.763   1.499   -264  -15%  1.438   325   61   -264  -81% 

6 
Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend kind in de 

bijstand  
 2.375   1.979   -397  -17%  1.829   546   149   -397  -73% 

7 
Drie broers die een huishouden delen, waarvan twee in de 

bijstand  
 3.774   3.333   -442  -12%  1.829   1.945   1.503   -442  -23% 

8 
Drie vrienden die een huishouden delen, waarvan een in 

de bijstand  
 4.904   4.683   -221  -5%  1.829   3.075   2.854   -221  -7% 

9 Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd)   2.329   1.714   -615  -26%  1.401   928   313   -615  -66% 

10 Ouder en kind (beiden AOW-gerechtigd   2.643   2.087   -556  -21%  1.401   1.242   686   -556  -45% 

11 Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig werkend)   3.176   2.868   -308  -10%  1.433   1.743   1.436   -308  -18% 

12 Ouder (AOW-gerechtigd) en kind (meerderjarig, werkend)   3.489   3.241   -248  -7%  1.433   2.057   1.809   -248  -12% 

13 Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)   3.494   2.571   -923  -26%  1.791   1.703   780   -923  -54% 

14 Drie zussen (allen AOW-gerechtigd)   3.807   2.944   -863  -23%  1.791   2.016   1.153   -863  -43% 
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Alleenstaande ouder in de bijstand met thuiswonend 

meerderjarig kind in de bijstand met zorgbehoefte van 

meer dan 10 uur AWBZ per week  

 1.763   1.499   -264  -15%  1.450   313   48   -264  -85% 

16 
Gehuwden in de bijstand met één thuiswonend 

meerderjarig jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  
 2.558   1.977   -580  -23%  1.829   728   148   -580  -80% 

17 
Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met 

arbeidsvermogen  
 2.123   1.494   -629  -30%  1.438   685   56   -629  -92% 

18 

Twee meerderjarige jonggehandicapten (gehuwd) met 

arbeidsvermogen en een meerderjarig thuiswonend kind in 

de bijstand  

 3.005   1.977   -1.027  -34%  1.829   1.175   148   -1.027  -87% 

19 
Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend 

meerderjarig kind in de bijstand  
 2.046   1.606   -440  -21%  1.401   645   205   -440  -68% 

20 
AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend 

meerderjarig kind in de bijstand  
 2.562   2.342   -221  -9%  1.791   771   550   -221  -29% 

21 
Alleenstaande AOW-gerechtigde met een inwonend 

meerderjarige jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  
 2.229   1.606   -622  -28%  1.401   827   205   -622  -75% 

22 
AOW-gerechtigden (gehuwd) met een inwonend 

meerderjarige jonggehandicapt kind met arbeidsvermogen  
 2.745   2.342   -403  -15%  1.791   953   550   -403  -42% 

23 

Alleenstaande AOW-gerechtigde met zorgbehoefte van 

meer dan 10 uur per week met een inwonend meerderjarig 

kind in de bijstand  

 2.046   1.606   -440  -21%  1.414   633   193   -440  -70% 

24 
Samenwonend stel waarvan 1 een modaal salaris heeft en 

de ander een Wajong-uitkering en arbeidsvermogen heeft  
 2.987   2.011   -976  -33%  1.438   1.549   573   -976  -63% 

25 
Een ANW-gerechtigde met een meerderjarig kind in de 

bijstand 
 1.904   1.505   -399  -21%  1.438   466   67   -399  -86% 

 


