
Is belanghebbende 21 jaar of ouder?

Heeft belanghebbende een medebewoner die hoofdverblijf 
heeft in dezelfde woning?

Heeft belanghebbende, naast de medebewoner die is 
aan te merken als echtgenoot van belanghebbende, nog 
andere medebewoners die hoofdverblijf hebben in dezelfde 
woning?

Is deze medebewoner 21 jaar of ouder?

Checklist kostendelersnorm Participatiewet (PW) voor gemeenten

Nee

Ja

Kostendelersnorm is niet van toepassing. Norm baseren op 
artikel 20 lid 1 en 2 PW.

Kostendelersnorm is niet van toepassing. Norm baseren op 
artikel 21 onder a PW.

Kostendelersnorm is niet van toepassing. Norm baseren  
op artikel 21 onder b PW. Als partner jonger is dan 21 jaar, 
dan norm baseren op artikel 20 lid 1 onder c of lid 2  
onder c PW.

Kostendelersnorm is niet van toepassing. Norm baseren op 
artikel 21 onder a of b PW.

Hierna kan de kostendelersnorm van toepassing zijn.

Heeft de medebewoner een commerciële relatie 
met belanghebbende in de vorm van onderhuur of 
kostgangerschap?
NB: niet van toepassing op bloed- en aanverwanten in de 
eerste en tweede graad.

Er is geen sprake van een kostendelende medebewoner.  
De norm baseren op artikel 21 onder a en b PW. 
NB: commerciële relatie vaststellen op basis van gemeentelijk 
beleid.

Ja

Heeft de medebewoner met dezelfde persoon als 
belanghebbende een commerciële relatie?

Er is geen sprake van een kostendelende medebewoner.  
De norm baseren op artikel 21 onder a en b PW.
NB: commerciële relatie vaststellen op basis van gemeentelijk 
beleid.

Volgt de medebewoner een studie met op enig moment 
recht op studiefinanciering of tegemoetkoming 
onderwijskosten (Wtos)?

Er is geen sprake van een kostendelende medebewoner.  
De norm baseren op artikel 21 onder a en b PW.

Volgt de medebewoner een studie met recht op 
studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijskosten 
(Wtos) of een BBL-opleiding?

Er is geen sprake van een kostendelende medebewoner.  
De norm baseren op artikel 21 onder a en b PW.

Volgt de medebewoner vergelijkbaar onderwijs of een 
beroepsopleiding buiten Nederland?

Er is geen sprake van een kostendelende medebewoner.  
De norm baseren op artikel 21 onder a en b PW.
NB: zie artikel 19b lid 1 onder d 4° voor aanvullende 
bepalingen.

Er is sprake van een kostendelende medebewoner, de kostendelersnorm is van toepassing.  
NB: zie achterzijde voor correcte toepassing.
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Kostendelersnorm artikel 22a PW
Voor de bepaling van de norm voor een alleenstaande met of zonder kinderen en gehuwden die de kosten met anderen kan / kunnen delen, 
is de formule hieronder van toepassing. 

(40% + A x 30 %)
A

A is het aantal kostendelende medebewoners volgens artikel 19a PW en de belanghebbende en de eventuele echtgenoot;
B is de rekennorm. In de regel is dit de gehuwdennorm die past bij de leeftijd van de belanghebbende.

Voorbeeldpercentages van gehuwdennorm

2 personen 50,00% 5 personen 38,00%

3 personen 43,33% 6 personen 36,67%

4 personen 40,00% 7 personen 35,71%

Gehuwden, kostendeler
Op basis van artikel 22a lid 2 PW is voor gehuwden, met kostendelende medebewoners, de gehuwdennorm de som van de individuele 
rechten.

Gehuwden, één partner 18, 19 of 20 en één partner 21 jaar en ouder met kostendelende medebewoner(s)
Als één van de partners 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, is de gehuwdennorm de optelsom van het bedrag genoemd in art. 
22a lid 3 onder b PW, dit bedrag is gelijk aan de norm alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar, plus het bedrag op grond van de kostendelersnorm 
voor de oudere partner. Indien het echtpaar ook ten laste komende kinderen heeft dan is het deel voor de partner jonger dan 21 jaar hoger, 
zoals bepaald in artikel 22a lid 3 onder a PW.

Commerciële huurprijs (art. 19a lid 1 sub b en c PW)
Huurders, onderhuurders en kostgangers (geen bloed- en aanverwanten in eerste of tweede graad) die een huurovereenkomst hebben 
en een commerciële huurprijs betalen, worden niet als kostendelende medebewoner aangemerkt. Verhuurders en kostgevers die geen 
anderen hebben inwonen dan de onderhuurder/kostganger en die een commerciële prijs ontvangen worden niet als kostendelende 
medebewoner aangemerkt. De gemeente bepaalt aan de hand van gemeentelijk beleid wat een commerciële huurprijs is en hoe de 
commerciële relatie aangetoond dient te worden.

Kostendelers en mogelijkheden tot beslag
Per 1 januari 2021 geldt de wet Vereenvoudiging beslagvrije voet. Sindsdien is het ook mogelijk om beslag te leggen op een inkomen dat 
is gebaseerd op de kostendelersnorm. Op basis van deze wet is er voor elk inkomen op bijstandsniveau een beslagruimte van 5% van het 
inkomen. De mogelijkheid om beslag te kunnen leggen in een dergelijke situatie betekent ook dat de gemeente met dit bedrag rekening 
zal houden bij interne verrekening van geldschulden. Ook hier zal rekening gehouden moeten worden met deze regels omtrent beslag.

Kostendelersnorm en ontbreken van alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget
Wanneer belanghebbende wordt aangemerkt als alleenstaand ouder en bijstand ontvangt op basis van de kostendelersnorm, dan kan 
het voorkomen dat de kostendelende medebewoner door de Belastingdienst wordt aangemerkt als fiscale partner van belanghebbende. 
In dat geval zal de zogenaamde alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget niet uitgekeerd worden. Als de omstandigheden er 
aanleiding voor geven, kan de gemeente de bijstand naar een hoger bedrag vaststellen. Dit kan gedaan worden door artikel 18  
lid 1 PW toe te passen. Dit individualiseringsbeginsel dient binnen de grenzen van de redelijkheid te worden toegepast en zal niet op  
alle situaties toegepast kunnen worden.

Inlichtingenplicht medebewoners
Wanneer belanghebbende medebewoners heeft, dient onderzocht te worden of zij als kostendelende medebewoners aangemerkt dienen 
te worden. Hiervoor is informatie nodig van deze medebewoners, bijvoorbeeld of zij studeren of ook een huurovereenkomst hebben met 
dezelfde verhuurder. Er dient bij de uitvoering rekening gehouden te worden met het feit dat deze medebewoners, als zij geen recht op 
bijstand hebben, geen inlichtingenplicht tegenover de gemeente hebben. Er zal via andere wegen, bijvoorbeeld de pagina kostendelerstoets 
in SUWInet, een onderzoek gedaan moeten worden naar deze medebewoners.

Huisbezoek voor vaststelling kostendelersnorm
Het kan nodig zijn, om voor het correct vaststellen van de kostendelersnorm, een huisbezoek af te leggen. Bijvoorbeeld als belanghebbende 
op een andere wijze niet duidelijk maakt hoeveel kostendelende medebewoners hij heeft. Op basis van de Participatiewet bestaat hier 
de mogelijkheid toe en is belanghebbende in principe verplicht mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Als belanghebbende niet 
meewerkt aan een huisbezoek dan zal de bijstand, met toepassing van artikel 53a lid 3 onder a PW, worden vastgesteld op 30% van de 
rekennorm. Pas als helderheid is gegeven over het aantal kostendelende medebewoners wordt de bijstand naar de dan correcte hoogte 
aangepast.
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