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Onderwerp: Huishoudsinkomenstoets
Toelichting bij de vragen:
In de Rijks-Voorjaarsnota 2012 (opgesteld op basis van het Kunduz-akkoord) wordt door het
kabinet aangekondigd dat de huishoudinkomenstoets wordt ingetrokken. De
huishoudinkomenstoets heeft twee implementatiemomenten. Met ingang van 1 januari 2012 is de
toets toegepast op nieuwe gevallen. Met ingang van 1 juli 2012 zou deze toegepast worden op
bestaande gevallen.
De gestelde vragen gaan over de gevolgen van de intrekking van de huishoudinkomenstoets.
De PvdA hecht aan een snelle herstelactie voor de WWB uitkeringen waarvoor de toets nadelige
financiële gevolgen heeft gehad. Daarnaast is tijdige informatieverstrekking van groot belang
voor de burgers die nu een WWB-uitkering ontvangen.

Vraag 1
Is de gemeente Velsen al geïnformeerd door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over de intrekking van de huishoudinkomenstoets?
Antwoord vraag 1
Ja. Staatssecretaris P. de Krom heeft in zijn brief van 29 mei 2012 medegedeeld dat in het
begrotingsakkoord is afgesproken dat deze toets met terugwerkende kracht per 1 januari 2012
komt te vervallen. Het aannemen van de vereiste wetwijziging zal tijd in beslag nemen. Hij
verzoekt gemeenten daarom te anticiperen op de voorgenomen wetswijziging die al is ingediend
bij de Tweede Kamer.
Vraag 2
Bent u bereid om de uitvoering van de toets met onmiddellijke ingang op te schorten?
Antwoord vraag 2
Ja. Wij ondernemen al de nodige stappen om de gevolgen van de wet op dit punt vanaf 1 januari
2012 ongedaan te maken.
Een groot deel van het bestand dat op 31 december 2011 een WWB of WIJ uitkering ontving,
was al herbeoordeeld aan het nieuwe begrip voor gezin en de daarmee verband houdende toets
op het inkomen. De hiervoor genomen besluiten zullen worden ingetrokken.
Nieuwe aanvragers van na 1 januari zullen opnieuw worden beoordeeld aan de hand van de
beoogde wetswijziging.
Via een publiciteitscampagne die door het ministerie wordt ondersteund, zullen mensen die geen
aanvraag indienden omdat ze meenden geen recht te hebben erop worden geattendeerd die
aanvraag alsnog te doen.
Andere acties die in voorbereiding zijn, zijn het aanpassen van brieven, beschikkingen,
formulieren en voorlichtingsmateriaal. Ook zullen de recent door de raad vastgestelde
verordeningen aan de beoogde nieuwe wetswijziging worden getoetst.
Vraag 3
Vanaf 1 januari 2012 is de toets al toegepast op nieuwe aanvragen voor de WWB. Om hoeveel
gevallen gaat het?
1

Antwoord vraag 3
Aan twee gezinnen is met toepassing van de regels over gezinsnorm en huishoudtoets bijstand
verleend. Deze zullen op korte termijn worden herbeoordeeld.
Hetzelfde geld voor de personen die om deze reden een afwijzing ontvingen. Het gaat om een
beperkt aantal gevallen (minder dan 10). Via dossieronderzoek wordt deze groep snel in kaart
gebracht.
Vraag 4
Treft de gemeente voorbereidingen om de toepassing voor nieuwe gevallen ongedaan te
maken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wanneer kan dit zijn afgerond?
Antwoord vraag 4
Zie de beantwoording van vraag 3.
Vraag 5
Wanneer en op welke manier worden de inwoners, voor wie de toets op 1 juli consequenties zou
hebben, geïnformeerd?
Antwoord vraag 5
Net zoals alle belanghebbenden bij de invoering van de huishoudtoets uitgebreid zijn
geïnformeerd, zal dat ook gebeuren, nu deze toets is komen te vervallen. Deze maand zal een
informatiebrief worden verstuurd.
Vraag 6
Zijn extra middelen (geld en fte) nodig om de herstelactie uit te voeren? Om hoeveel extra
middelen gaat het? Worden deze extra middelen door het Rijk gecompenseerd? Zo niet, wat zijn
dan de consequenties voor de begroting van Velsen?
Antwoord vraag 6
De invoering van de wetswijzigingen per 1 januari 2012 is met veel extra inspanningen door de
bestaande personele bezetting en de inzet van tijdelijke krachten uitgevoerd. De tijdelijke
krachten zijn uit het lopende budget betaald. Er is extra geïnvesteerd in software. Dat is betaald
uit de lopende post automatisering.
De herstelacties worden ook weer door eigen personele inzet gerealiseerd. We ramen de directe
(personele) lasten op € 20.000 exclusief doorbelasting.
De staatssecretaris toont zich op voorhand niet bereid de extra kosten te compenseren. De VNG
heeft namens gemeenten een schadeclaim in gediend. We ondersteunen deze claim omdat het
in onze ogen bestuurlijk meer dan onbehoorlijk is om zo met kort op elkaar volgend wisselend
beleid met gemeenten om te gaan. Afhankelijk van de uitkomst van de VNG actie zullen we ons
beraden op nadere stappen.
De inmiddels in gang gezette herstelactie zal tot gevolg hebben dat er extra uitkeringen zullen
worden toegekend. Dat wordt gecompenseerd door een extra toevoeging aan het zgn.
inkomensdeel van 27 mln landelijk in 2012 en 54 mln in de jaren erna.
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