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Verordening 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012; 

 

gelet op: artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8, lid 1, sub d, en lid 2, sub b, juncto artikel 36 

van de Wet werk en bijstand  

 

overwegende dat de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012 vanwege 

herziening van de huishoudinkomenstoets aanpassing behoeft; 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening; 

 

de Verordening tot 1
e
 wijziging van de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 

2012 

 

Artikel I 

 

De Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In artikel 1, lid 2, sub c, wordt ”gezin: een gezin als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub c, van de wet” 
vervangen door: gehuwden: gehuwden als bedoeld in artikel 3 van de wet;. 

 

B 

In artikel 2, lid 1, wordt ”Bij een gezin geldt het leeftijdscriterium voor minstens twee gezinsleden en 
de voorwaarde van geen uitzicht op inkomensverbetering voor alle gezinsleden die voldoen aan het 

leeftijdscriterium.” vervangen door: Het leeftijdscriterium geldt bij gehuwden voor beiden. 

 

C 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In lid 2 wordt ”voor een gezin ご 515,00 per jaar.” vervangen door: voor gehuwden ご 515,00 
per jaar. 

2. Lid 3 komt te luiden: 

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

langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13, lid 1, van de wet komt de 

rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte 

die voor hem of haar als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden. 

 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2012 en heeft terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2012.   

 

 

Steenbergen, 27 september 2012 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer drs. S.C.C.M. Bolten 
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Algemene toelichting 

 

Een maatregel uit het regeer- en gedoogakkoord van het kabinet Rutte (onderdeel van het WWB 

pakket) was invoering van de huishoudinkomenstoets ter versterking van het activerende karakter 

en de vangnetfunctie van de Wet werk en bijstand.  

Bij het zogenaamde Lente-akkoord tussen de politieke partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en 

ChristenUnie is op 26 april 2012 afgesproken de huishoudinkomenstoets in de bijstand te herzien.  

De overige door het kabinet genomen maatregelen in de Wet werk en bijstand blijven onverkort van 

kracht. Vanwege deze herziening van de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht vanaf 

1 januari 2012 zijn wetstechnische aanpassingen van de huidige verordening noodzakelijk. De 

wijzigingen brengen de verordening weer in overstemming met de bepalingen die golden op 31 

december 2011.  

 

 

Artikelgewijze toelichting 

 

Artikel I 

A 

Hiermee is de bepaling weer in overeenstemming gebracht met het begrip ’gehuwden’. 
 

B 

Hiermee is de bepaling weer in overeenstemming gebracht met het begrip ’gehuwden’. 
 

C 

In lid 1 is het begrip ’gezin’ vervangen door het begrip ’gehuwden’. 
In lid 2 wordt een regeling getroffen overeenkomstig artikel 24 van de Wet werk en bijstand voor situaties 

waarin bij gehuwden één van beide partners is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag op grond 

van artikel 11 of artikel 13, lid 1 WWB. De wet voorziet immers niet in een afwijzingsgrond voor de 

rechthebbende echtgenoot, terwijl daarentegen het toekennen van het bedrag voor gehuwden in dergelijke 

situaties ook niet opportuun is.  

Met nadruk wordt erop gewezen, dat het hier betreft een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 11 of artikel 

13, lid 1 WWB. Indien één van beide gehuwden niet in aanmerking komt voor het recht op 

langdurigheidstoeslag wegens het niet voldoen aan de voorwaarden als genoemd in artikel 36 van de wet of 

deze verordening, hebben beide partners geen recht op langdurigheidstoeslag. Het recht op 

langdurigheidstoeslag komt gehuwden immers gezamenlijk toe. Zij moeten daarom ook allebei, zowel 

afzonderlijk als gezamenlijk aan de voorwaarden voldoen. 
 

Artikel II 

Aan de afschaffing van de huishoudinkomenstoets is terugwerkende kracht toegekend vanaf 1 

januari 2012 (Wet van 12 juli 2012, staatsblad 322). 

 


