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Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Peters (CDA) en 
Jasper van Dijk (SP) over het aanpassen van de kostendelersnorm om dakloosheid 
te voorkomen (ingezonden 8 oktober 2020). 
 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
B. van ’t Wout 
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Vraag 1 
Heeft u kennisgenomen van het advies van Divosa (directeuren van het sociaal 
domein) voor een ‘kostendelersnorm light’? 1) 
 
Antwoord 1 
Ja. 
 
Vraag 2 
Deelt u de mening van Divosa dat een wetswijziging met betrekking tot de 
kostendelersnorm noodzakelijk is om dakloosheid onder jongeren te voorkomen 
omdat “het een gigantisch probleem is dat er zoveel dak- en thuislozen zijn en dat 
dit aantal maar blijft stijgen”? 
 
Antwoord 2 
In de kabinetsreactie op het onderzoek van Significant en de handreiking 
maatwerk Participatiewet van Divosa, die ik tegelijk met de beantwoording van 
deze Kamervragen naar u toestuur, sluit ik aan op de bevindingen van het 
onderzoek van Significant dat aan dak- en thuisloosheid een veelheid van 
problematiek voorafgaat. Tevens ga ik in op een verkenning naar een andere 
invulling van de kostendelersnorm.    
 
Vraag 3 
Wat vindt u van het advies van Divosa om het voor hoofdbewoners met een 
bijstandsuitkering makkelijker te maken om kwetsbare jongvolwassenen onderdak 
te bieden, zonder de angst hier financieel op in te leveren? 
 
Antwoord 3 
Ik vind dat een goed advies. Juist voor kwetsbare jongvolwassenen kan de 
gemeente maatwerk toepassen door de kostendelersnorm tijdelijk niet toe te 
passen mits het gaat om tijdelijk verblijf tot een permanente oplossing is 
gevonden.   
 
Vraag 4 
Hoe staat het in dit verband met de uitvoering van de motie van de leden Peters 
en Jasper van Dijk, waarin deze kwestie aan de orde is gesteld en de regering 
verzocht wordt om de effecten van de kostendelersnorm nader te onderzoeken? 2) 
 
Vraag 5 
Herinnert u uw toezegging om de onderzoeksresultaten rond de zomer 2020 aan 
de Kamer te sturen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum

6 november 2020
Onze referentie
2020-0000137975

Pagina 2 van 3

Vraag 6 
Waarom zijn de resultaten van dit onderzoek nog niet naar de Kamer gestuurd en 
wilt u ervoor zorg dragen de onderzoeksresultaten nog voor de 
begrotingsbehandeling van SZW naar de Kamer te sturen? 
 
Antwoord 4 t/m 6 
De kabinetsreactie is tegelijk met deze beantwoording verzonden naar uw Kamer. 
 
 
 
1) Argos, 6 oktober 2020, ''Pas wet aan om dakloosheid te 
voorkomen'', https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/pas-wet-aan-om-
dakloosheid-te-voorkomen.html 
 
2) Kamerstuk 35 300-XV, nr. 91 


