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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De regering is van plan om vanaf 1 januari 2023 de kostendelersnorm niet meer toe te passen 
voor jongeren onder de 27 jaar. Dit is volgens FNV een goede eerste stap. Onder andere de 
gemeenten Rotterdam en Arnhem hebben aangekondigd om vanaf 1 juli 2022 al de 
kostendelersnorm niet meer toe te passen voor jongeren onder de 27 jaar. De FNV wil ook uw 
gemeenteraad oproepen om dit voorbeeld te volgen en nu al meer ruimte te bieden voor 
jongeren en hun ouders.  
 
Problematiek vanwege de kostendelersnorm 
De FNV is tegen de kostendelersnorm in de Participatiewet voor alle leeftijden. De 
kostendelersnorm leidt tot armoede en tot dakloosheid. Ongeveer 10% van de 
bijstandsgerechtigden, zo’n 41.600 (cijfers 2019) hebben te maken met de kostendelersnorm. 
Samen met andere organisaties is FNV een petitie gestart om de kostendelersnorm uit de 
Participatiewet te halen. Ook de SER adviseerde in het Middellange termijn advies tot afschaffing 
van de kostendelersnorm.  
 
Uitkeringsgerechtigden die vanwege mantelzorg bij een naaste in woonden of 
uitkeringsgerechtigden met thuiswonende kinderen komen hierdoor in problemen wanneer hun 
uitkering verlaagd wordt.  Dit zijn ingewikkelde tijden waar de bestaanszekerheid flink onder druk 
staat, door de stijging van de energieprijzen en de dagelijkse boodschappen. Bovendien zorgt de 
problematiek op de woningmarkt er voor dat jongeren vaak niet uit huis kunnen, hoe graag ze ook 
willen.  
 
De FNV vindt het daarom positief dat een eerste stap is gezet om de kostendelersnorm niet toe te 
passen voor inwonenden onder de 27 jaar. Dit voorkomt dat gezinnen in de bijstand niet direct in 
grote problemen komen wanneer een kind 21 wordt. Op grond van de Participatiewet hebben 
gemeenten de mogelijkheid om de menselijke maat te hanteren bij het al dan niet toepassen van 
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de kostendelersnorm. We vragen uw gemeenteraad dan ook om nu al vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de wet, de kostendelersnorm voor inwonenden onder de 27 jaar niet toe te 
passen. 
 
Tot slot 
De FNV ziet de aanpassing van de leeftijdsgrens in de kostendelersnorm naar 27 jaar zoals gezegd 
een goede eerste stap, maar de kostendelersnorm zou volgens FNV volledig afgeschaft worden. 
Maar ook met een leeftijdsgrens van 27 jaar voor de kostendelersnorm, komen 
uitkeringsgerechtigden in de knel. Bijvoorbeeld wanneer men samenwoont met een familielid dat 
ziek is of een beperking heeft. Het punt van mantelzorg is extra actueel omdat de minister voor 
Langdurige zorg juist deze week een plan heeft gelanceerd rond de ouderenzorg, waarin zij 
voorstelt dat ouderen nóg zelfredzamer moeten zijn en het beroep op mantelzorg alleen maar zal 
toenemen. Sociale steun bieden aan elkaar wordt door de kostendelersnorm bestraft in plaats 
van gestimuleerd. Om die reden zou de kostendelersnorm volledig afgeschaft moeten worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Kitty Jong 
Vicevoorzitter FNV 
 


