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Aan de Raad, 
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, zal de huishoudinkomenstoets die werd ingevoerd per 1 januari 2012, 
weer worden afgeschaft. Op 29 mei 2012 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid hierover een brief gestuurd naar alle gemeenten. Het college van burgemeester en 
wethouders van Steenbergen wil u graag informeren over de inhoud van deze brief. 

In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2012 wordt afgeschaft. Dit vereist een wetswijziging waarbij gebruik gemaakt zal worden van 
een zogenaamde spoedprocedure. Concreet zijn er een zestal groepen te onderscheiden die gevolgen 
ondervinden van het afschaffen van de huishoudinkomenstoets. 

1. Het zittend bestand; de huishoudinkomenstoets die feitelijk vanaf 1 juli 2012 zou moeten worden 
toegepast, dient niet te worden toegepast. Voor deze groep verandert er dus ten aanzien van de 
huishoudinkomenstoets niets. Alle overige wijzigingen blijven van kracht. 

2. Hogere uitkering door huishoudinkomenstoets; er is een kleine groep mensen (met name als er 
sprake is van een inwonend meerderjarig kind met een Wajong uitkering), voor wie toepassing 
van de huishoudinkomenstoets tot een hogere uitkering leidt dan zonder toepassing van de 
huishoudinkomenstoets. Voor deze groep is overgangsrecht opgenomen waarbij zij tot uiterlijk 1 
januari 2013 de hogere uitkering behouden. 

3. Lagere uitkering door huishoudinkomenstoets; er is een groep die door toepassing van de 
huishoudinkomenstoets wel bijstand toegekend heeft gekregen, maar waarbij toepassing van de 
huishoudinkomenstoets heeft geleid tot een lagere uitkering. Voor deze groep geldt dat de 
gemeente het oorspronkelijke besluit zal herzien met inachtneming van de bepalingen van het 
wetsvoorstel. 

4. Recht op bijstand ontstaat jegens SVB; er is een groep mensen die algemene bijstand hebben 
ontvangen van het college, maar die door de terugwerkende kracht van de afschaffing van de 
huishoudinkomenstoets eigenlijk over die periode recht op algemene bijstand van de SVB 
hebben. In die gevallen dient de SVB die algemene bijstand uit te betalen aan het college. Het 
gaat hierbij om mensen van 65 jaar en ouder. 

5. Aanvraag afgewezen; er is een groep mensen die een aanvraag voor bijstand hebben ingediend 
en van wie de aanvraag is afgewezen vanwege de huishoudinkomenstoets. Een nieuwe 
aanvraag kan voor deze groep achterwege blijven als het college aanleiding ziet om gebruik te 
maken van de mogelijkheden die de Algemene Wet Bestuursrecht daarvoor biedt. 

6. Geen aanvraag ingediend; er zijn ook mensen die geen aanvraag voor bijstand hebben ingediend 
omdat ze zelf wisten dat ze door toepassing van de huishoudinkomenstoets geen recht hadden 
op bijstand. Voor deze groep is een artikel in het wetsvoorstel opgenomen waardoor ze (indien ze 
bijstand aanvragen en aan de voorwaarden voldoen) met terugwerkende kracht recht op bijstand 
kunnen krijgen. 



Verder heeft het ministerie aangegeven de gemeenten te ondersteunen bij de voorlichting aan haar 
burgers en zal er op korte termijn een grote landelijke informatie campagne worden gestart. 

Tot slot merkt het ministerie op dat de besparingen op de uitkeringslasten die met de invoering van de 
huishoudinkomentoets waren gemoeid, worden teruggedraaid. Voor 2012 betrof dit een bedrag van C 27 
miljoen macro en voor 2013 en verder een bedrag van 0 54 miljoen. 

De staatssecretaris heeft ook aangegeven dat gemeenten niet worden gecompenseerd voor de reeds 
gemaakte en nog te maken kosten die verband houden met de huishoudinkomentoets. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, 

mr. J.M.W.H. Leloux 
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