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Langer samen met volwassen kinderen onder één dak, zonder korting op de bijstand 

 

 
 
   
 
Kennisnemen van 
Het wetsvoorstel ’Breed offensief’. 
Met dit wetsvoorstel wijzigt de kostendelersnorm per 1 januari 2023. Personen jonger dan 27 jaar kunnen volgens de 
wijziging dan geen kostendelende medebewoner meer zijn. Die grens ligt op dit moment nog bij 21 jaar. Met het landelijke 
voorstel wordt er tegemoet gekomen aan uw verzoek om volwassenen en kinderen langer onder één dak te laten wonen 
zonder korting op de bijstand. 
 
   
 
Inleiding 
In november 2021 verzocht u om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om bij de toepassing van de 
kostendelersnorm in de bijstand de leeftijdsgrens van 21 jaar van de inwonende volwassen kinderen van 
bijstandsgerechtigde ouders gedurende een bepaalde periode (minimaal 2 jaar) te verhogen naar 27 jaar. Gezien de 
landelijke trend met betrekking tot de kostendelersnorm en het voornemen van de rijksoverheid om het beleid met 
betrekking tot de kostendelersnorm te wijzigen, hebben wij besloten niet zelf onderzoek te doen, maar aan te sluiten bij 
het voornemen om het landelijk beleid te wijzigen.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Als de eerste en tweede kamer instemmen met het wetsvoorstel ’Breed offensief’ dan wijzigt de kostendelersnorm per 1 
januari 2023. Personen jonger dan 27 jaar kunnen volgens de wijziging dan geen kostendelende medebewoner meer zijn. 
Die grens ligt op dit moment nog bij 21 jaar. Een reden voor de voorgestelde wijziging is dat meer jongvolwassenen uit 
bijstandsgezinnen het ouderlijk huis verlaten sinds de kostendelersnorm werd ingevoerd, zo blijkt uit onderzoek. Dak- en 
thuisloosheid liggen dan op de loer.  
 
Bij het ingaan van de wijziging tellen personen jonger dan 27 jaar niet meer mee als kostendeler bij de bijstand van een 
ander. De wetgever heeft er echter voor gekozen dat andersom de kostendelersnorm wél geldt voor personen vanaf 21 
jaar en dat daarbij leeftijdsgrens niet wordt opgetrokken naar 27 jaar.  
 
Ter illustratie: bij de huidige rijksregeling kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder mee voor de 



hoogte van de bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in een huis wonen, hoe lager de uitkering  
   
Tabel: normbedragen volgens kostendelersnorm 
Aantal personen van 21 jaar of ouder in 
een huishouden 

Bijstandsnorm per 
persoon 

Totale bijstandsnorm als alle personen 
bijstand ontvangen 

1 70% 70% 
2 50% 100% 
3 43,33% 130% 
4 40% 160% 
5 38% 190% 
 
Na invoering van de nieuwe regeling wordt de leeftijdsgrens opgetrokken naar 27 jaar.  
 
Een jongere van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 49 jaar). Alle drie hebben ze recht op algemene bijstand 
voor het levensonderhoud. Na de wijziging is het kind geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand 
van zijn vader en moeder. De ouders hebben recht op de normale gehuwdennorm.  
 
De kostendelersnorm is wél van toepassing op de jongere, die immers ouder is dan 21 jaar en kostendelende 
medebewoners van ouder dan 27 jaar heeft: zijn ouders. Er bestaat in dit geval recht op 
de kostendelersnorm ter hoogte van 43,33% van de gehuwdennorm. 
 
   
 
Financiën 
Niet van toepassing 
 
   
 
Vervolg 
Niet van toepassing 
 
   
 
Bijlagen 
Geen 


