De Kostendelersnorm moet uit de Wet
Tijdens de huidige coronacrisis is duidelijk geworden: in ons welvarende land zijn er steeds meer
mensen die buiten de boot vallen en een beroep moeten doen op instanties als de voedselbank om
nog te kunnen overleven. Het kabinet roept op om toch vooral naar elkaar om te kijken. Dat klinkt
mooi, maar voor mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering is dit vaak geen optie. De in
2015 ingevoerde kostendelersnorm betekent dat mensen die met meer volwassenen in 1 huis
samenwonen minder bijstand krijgen. Hoe meer volwassen personen in een huis wonen, hoe lager
de uitkering. Deze maatregel zorgt nu al voor meer ellende dan dat het aan bezuinigingen oplevert.
De uitkering, die al te weinig is om van te leven volgens het Nibud en op 1 januari 2021 straks ook
nog met 5% gekort gaat worden, kan door de kostendelersnorm nog een keer bijna gehalveerd
worden. Met als gevolg een toenemende armoede en gevallen waarbij ouders hun meerderjarige
kinderen uit huis hebben gezet vanwege deze kostendelersnorm. Al vaker hebben instanties voor
Maatschappelijke Opvang, de Armoede Alliantie, de Ombudsman en vele anderen gewezen op het
verband tussen de toegenomen dakloosheid en deze kostendelersnorm.
Gemeenten hebben de wettelijke bevoegdheid om in schrijnende gevallen af te wijken van de norm
maar dit gebeurt heel weinig bevestigt een rondvraag van onderzoek platform Argos. Het enige
antwoord van het kabinet daarop is om een handreiking te laten maken voor gemeenten op welke
wijze zij binnen de kaders van de Participatiewet maatwerk kunnen bieden bij toepassing van de
vierweken zoekperiode voor jongeren tot 27 jaar, de jongerennorm voor jongeren tot 21 jaar en de
kostendelersnorm. Maar zelfs met deze handreiking blijft de kostendelersnorm in de wet en is men
afhankelijk van de goede wil van een ambtenaar van zijn of haar gemeente. Dat is wat ons betreft
onwenselijk en wij willen dat de Kosten Delers Norm uit de wet gaat om ervoor te zorgen dat de
toenemende armoede en dakloosheid door deze norm stopt.
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