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Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota laten weten dat de De kostendelersnorm niet wordt ingevoerd 
voor de Algemene Ouderdomswet. Wat betekent dit voor de alleenstaande AOW’ers die met 
kostendelers te maken hebben? 

Wat houdt de kostendelersnorm in? 

Als iemand met één of meerdere personen in een woning woont, kunnen de woonkosten 

worden gedeeld. Om die reden is voor uitkeringsgerechtigden in 2015 de kostendelersnorm 

ingevoerd voor: 

 De bijstand; 

 De Algemene Nabestaandenwet (Algemene Nabestaandenwet: Deze uitkering wordt 

ontvangen door partners van overledenen indien deze partners aan een aantal 

voorwaarden voldoen. □ Hij/zij heeft op het moment van overlijden van de partner de 

AOW-leeftijd nog niet bereikt; □ Hij/zij voldoet aan één van de volgende 

voorwaarden: - Een kind onder de achttien jaar; - Voor meer dan 45% 

arbeidsongeschikt. □ Zijn/haar inkomen is niet hoger dan een door de overheid vast te 

stellen bedrag; □ De premie voor de Anw is verwerkt in de belastingtarieven van de 

werkenden.Anw); 

 De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW); 

 De Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ); en 

 De Toeslagenwet. 

Voor deze groep uitkeringsgerechtigden betekent dit dat hun uitkering lager kan worden, 

omdat er meerdere personen op hetzelfde adres zijn ingeschreven en kunnen bijdragen in de 

kosten. Met de nadruk op ‘kunnen’, want er hoeft niet daadwerkelijk te worden bijgedragen in 

de woonkosten. 

Wie worden als kostendelers aangemerkt? 

Medebewoners vanaf 21 jaar worden als kostendelers aangemerkt. De partner met wie de 

uitkeringsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert, wordt niet als kostendelende 

medebewoner gezien. Daarnaast is er nog een aantal uitzonderingen, namelijk: 

 Kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs 

betalen); 



 Studenten die een opleiding volgen en die recht hebben op studiefinanciering of een 

tegemoetkoming in de studiekosten; 

 Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (Beroeps Begeleidende 

Leerweg. Dit is een Mbo-niveau waarbij de leerling werkend leert. De leerling gaat 

daarbij meestal één dag in de week naar school. Daarnaast werk hij vier dagen in de 

week bij een bedrijf, oftewel het leerbedrijf. Een leerbedrijf moet erkend zijn zodat het 

voldoet aan de kwaliteitscriteria en eisen van een brancheorganisatie.BBL-studenten). 

Kostendelersnorm voor de AOW 

Bij de introductie van de kostendelersnorm was het de bedoeling dat de AOW’ers er ook mee 

te maken zouden krijgen. Dit was vooral voor de mantelzorgers een doorn in het oog. 

Normaal gesproken ontvangt een alleenstaande AOW’er een AOW-uitkering die is gebaseerd 

op 70% van het minimumloon. Dit geldt ook wanneer de alleenstaande AOW’er zou gaan 

samenwonen met zijn of haar kind, dat vervolgens mantelzorg verleent. De kostendelersnorm 

zou ertoe leiden dat het samenwonende kind als kostendeler wordt aangemerkt. Met als 

gevolg dat de AOW verlaagd zou worden naar 50% van het minimumloon. Een verlaging van 

ongeveer € 300,- per maand. 

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2017 bevestigd dat de kostendelersnorm voor de AOW 

niet wordt ingevoerd. Daarmee is de zogenaamde Mantelzorgboete van tafel. Kostenbesparing 

was ooit de reden om voor de AOW de kostendelersnorm in te voeren. Maar dankzij de 

gunstige economische vooruitzichten is de financiële druk nu van de ketel. En laten we wel 

wezen: een AOW zonder kostendelersnorm past toch veel beter bij onze 

participatiesamenleving! 

Praktische tips: 

 De hoogte van de nabestaandenuitkering Anw voor de langstlevende partner is 

gebaseerd op een normbedrag van 70% van het minimumloon. Als deze 

partner te maken heeft met een kostendeler, dan wordt er in 2017 een 

normbedrag gehanteerd van 60% van het minimumloon. Het normbedrag 

wordt de komende jaren verlaagd naar 55% in 2018 en 50% in 2019. Ik houd 

hier rekening mee binnen uw financieel plan.  

 Let op: het aantal kostendelers speelt bij de bijstandsuitkering een rol. Hoe 

meer kostendelers er op het woonadres van de uitkeringsgerechtigde 

ingeschreven staan, des te lager de uitkering wordt. Ik waarschuw u dus voor 

de mogelijke financiële gevolgen van een inschrijving door de medebewoner 

bij de Basisregistratie Personen (Basisregistratie Personen BRP). 
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