Wat is de huishoudinkomenstoets?
Nieuw in 2012 is de huishoudinkomenstoets. Die houdt in dat de inkomsten van alle
gezinsleden met wie u de bijstand aanvraagt, meetellen voor de bijstandsuitkering. In
2012 krijgt u één bijstandsuitkering voor alle personen met wie u een gezin vormt of
een gezamenlijke huishouding voert. U moet als gezin samen de bijstandsuitkering
aanvragen. Als gezinsleden al andere inkomsten hebben, worden die van de
gezinsuitkering afgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomsten uit:
• betaald werk;
• AOW en een eventueel aanvullend pensioen;
• een WW-uitkering;
• een WAO- of WIA-uitkering
Welke inkomsten tellen niet mee?
Sommige inkomsten tellen niet mee voor de huishoudinkomenstoets. Dat zijn:
• voor gezinsleden van 27 jaar of ouder: 25% van de inkomsten uit een betaalde
(deeltijd)baan. Voor deze vrijlating geldt een maximum van € 192,- per maand en een
maximumperiode van zes maanden. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking
komt;
• voor alleenstaande ouders van van 27 jaar of ouder met kinderen jonger dan twaalf
jaar: 12,5% van de inkomsten uit een betaalde (deeltijd)baan. Hierbij geldt een
maximum van € 120,- per maand voor een periode van ten hoogste 30 maanden. De
gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt;
• inkomsten van kinderen tot 16 jaar;
• inkomsten van kinderen van 16 en 17 jaar tot maximaal € 827,- per maand per kind;
• inkomsten van thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder die onderwijs volgen dat
door de
overheid is gefinancierd, of die studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren
(WTOS)
krijgen of kunnen krijgen. Deze inkomsten tellen niet mee als het totaal van deze
inkomsten (ook uit een baantje) niet hoger is dan € 1.059,49 per maand. Heeft uw
studerende kind meer
inkomsten? Dan tellen de inkomsten boven dit bedrag mee voor de gezinsuitkering;
• inkomsten uit een Wajonguitkering. Deze uitkering telt alleen niet mee als in het
gezin of bij een alleenstaande ouder ook een of meer meerderjarige kinderen wonen;
• een bedrag van € 18,80 per maand voor een oudedagsvoorziening voor mensen van
65 jaar of ouder.
Deze inkomsten mag u als gezin dus houden naast de bijstandsuitkering.
Heeft u al een gezinsuitkering?
Heeft u op 31 december 2011 als gezin al een of meer bijstandsuitkeringen? U blijft tot
1 juli 2012 uw uitkering(en) behouden zoals die is/zijn. Per 1 juli 2012 wordt uw
uitkering - als dat nodig is aangepast aan de nieuwe gezinsregels en de
huishoudinkomenstoets.

Is er in 2012 per gezin maar één bijstandsuitkering mogelijk?

In principe krijgen alle gezinsleden vanaf 2012 samen één gezinsuitkering. De hoogte
van deze uitkering is maximaal 100% van het nettominimumloon. Vanaf 1 januari 2012
is dat
€ 1.336.42 per maand. Maar soms is het mogelijk om een persoon niet tot het gezin te
laten rekenen. Dat kan bij een ouder, kind, broer of zus die verzorgd moet worden.
Deze persoon kan dan op verzoek een eigen bijstandsuitkering krijgen.
Wanneer hoort een zorgbehoevende familielid niet bij het gezin?
Voor zorgbehoevende ouders of kinderen gelden vanaf 2012 nieuwe regels. Het
gezinslid dat zorg nodig heeft en op verzoek niet als gezinslid wil worden
meegerekend, moet:
• een geldige indicatie hebben voor tien uur of meer zorg uit de AWBZ per week. Het
moet dan gaan om een indicatie van het CIZ voor persoonlijke verzorging, verpleging,
begeleiding, verblijf of voortgezet verblijf. Een indicatie voor de Wmo geldt niet.
• géén persoonsgebonden budget (PGB) voor deze zorg ontvangen. De zorg mag ook
niet
(helemaal) worden vergoed door de verzekeraar; en
• voor ten minste tien uur per week worden verzorgd door een van de ouders of een
van de
kinderen. Daarnaast mag het familielid ook worden verzorgd door een professionele
zorgverlener, bijvoorbeeld door de wijkverpleging of door een verzorgingshuis.
De gemeente bepaalt of uw familielid voldoet aan deze voorwaarden en in aanmerking
komt voor een eigen bijstandsuitkering.
Heeft u in 2011 al een bijstandsuitkering en verzorgt u een hulpbehoevende
huisgenoot?
U blijft tot 1 juli 2012 uw uitkering(en) behouden zoals die is/zijn. Per 1 juli 2012
wordt uw uitkering - als dat nodig is - aangepast aan de nieuwe gezinsregels, de
huishoudtoets en de nieuwe regels voor zorgbehoevende gezinsleden.

