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Na de val van het kabinet is er onduidelijkheid opgetreden over de huishoudinko-
menstoets. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft aangegeven de toets terug 
te willen draaien of grondig te willen aanpassen. Er is echter in het huidige voorlopige 
Lente akkoord geen duidelijkheid gegeven over de uitvoering hiervan. 
Naar aanleiding van de berichtgeving is er in gemeenteland grote ongelijkheid ont
staan met betrekking tot het stopzetten, opschorten of doorgaan met de huishoudin-
komenstoets. De grote gemeenten hebben direct gereageerd door stopzetting van 
activiteiten rondom deze toets. 

De Tweede Kamer heeft op 3 mei, via een brief, de staatsecretaris gevraagd om een 
schriftelijke reactie te geven op de berichtgeving over het opschorten van de huis-
houdinkomenstoets. 
De staatsecretaris heeft de Kamer op 11 mei geantwoord dat hij de consequenties 
van het Lente Akkoord, aangaande de huishoudinkomenstoets, beziet en dat zodra 
hierover meer duidelijkheid is met een reactie zal komen. 

De verwachting is dat de vijf partijen van het Lente akkoord met een noodverorde
ning komen om de wetgeving, waarin de huishoudinkomenstoets is opgenomen, terug 
te draaien of sterk te veranderen en dat de minister hier op wacht. 

Gezien bovenstaande problematiek doet de vereniging BUS een beroep op alle Bra
bantse gemeenten om: 

• De werkzaamheden rondom de huishoudinkomenstoets zo veel mogelijk te 
minimaliseren. 

• De beschikkingen die al klaar zijn of nog klaar gemaakt worden, nog niet te 
versturen totdat meer duidelijkheid wordt gegeven. 

• De cliënten die reeds een beschikking hebben gekregen van de ontstane si
tuatie op de hoogte te stellen. 

• Nadat duidelijkheid is verkregen direct te beginnen met een zorgvuldige re
paratie en het terugdraaien van de gevolgen van de toegepaste huishoudin
komenstoets. 

Mocht uw gemeente besluiten om gedurende deze onzekere periode door te gaan met 
de voorbereidende gesprekken en/of het opvragen van schriftelijke informatie bij cli
ënten, wilt U dan duidelijk aangegeven waarom u dit doet en daarbij tevens aange
ven dat beschikkingen vast worden gehouden totdat duidelijkheid is verkregen. 

Wij verzoeken u om, indien de toets in zijn geheel of delen hiervan wordt afgeschaft, 
de gevolgen die het voor een aantal cliënten gehad heeft grondig te bezien. 

1 



Wij wijzen u erop dat een aantal personen reeds consequenties heeft getrokken uit de 
door u gestuurde beschikkingen. Vooruit lopend op de toepassing van de toets per 1 
juli aanstaande of zoveel eerder als u de toets heeft uitgevoerd zijn reeds kinderen 
het huis uit zijn gegaan en zelfstandig gaan wonen ter vermijding van de huishoudin-
komenstoets. 

De vereniging BUS rekent erop dat u uw burgers die in deze kwetsbare situaties zitten 
zo veel mogelijk zult bijstaan en steun geeft. 

Met vriendelijke groet, 

Francien Ketelaars, 
Secretaris 
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