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Geachte commissie, 

 

Commissielid de heer M. Sanders heeft het volgende opgemerkt. 

Op 19 januari staat de Verordening Individuele Inkomenstoeslag op de agenda van de 

commissie Samenlevingszaken. 

Over de verordening artikel 2 lid 4(als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd) heb ik de volgende 

technische vraag: 

“Is een dubbelhuwelijk toegestaan, of wordt hier de belanghebbende uit het eerste deel van de 

zin bedoeld?” 

 

Antwoord: 

De vraag gaat over artikel 2 lid 4 van de Verordening van de individuele inkomstentoeslag. Dit 

artikellid luidt als volgt: “ Indien een echtgenoot of partner van belanghebbende op datum van 

aanvraag is uitgesloten van het recht op algemene bijstand op grond van artikel 11 of artikel 13 

van de P-wet, komt de andere echtgenoot of partner in aanmerking voor een individuele 

inkomenstoeslag naar de hoogte die voor het gezin of alleenstaande ouder zou gelden zonder 

aanwezigheid van de niet rechthebbende echtgenoot of partner.” 

Dit artikel ziet op de volgende situatie: echtgenoot of partner A heeft geen recht op bijstand en 

echtgenoot of partner B heeft wel recht op bijstand. In dit geval komt partner of echtgenoot B 

(dat is de andere echtgenoot of partner)  in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag 

naar de hoogte die voor het gezin of alleenstaande ouder zou gelden zonder aanwezigheid van 

de niet rechthebbende echtgenoot of partner.  

 

Zorgvuldige lezing leert dat met de andere echtgenoot of partner ‘belanghebbende’ wordt 

bedoeld. Wij zijn het met het raadslid eens dat het artikel niet helemaal helder is 

geredigeerd.  Wij doen daarom het volgende (technische) wijzigingsvoorstel.  

 

Wijzigingsvoorstel artikel 2 lid 4 

“Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag 

ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende 

echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem 

als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.” 
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