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1. Inleiding 

Het Rijk heeft vastgesteld dat de koopkracht voor huishoudens is gedaald als gevolg van de 

laatste bezuinigingen van het kabinet. Voor de huishoudens met een laag inkomen is door het 

Rijk op 18 oktober 2014 een koopkrachttegemoetkoming in werking gesteld, waarbij is be-

paald dat deze wordt uitgevoerd door gemeenten. 

Met huishoudens met een laag inkomen wordt bedoeld personen van 18 jaar en ouder met een 

inkomen van ten hoogste 110% van de voor hen van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

 

2. Besluitpunten college  
1. Het college besluit tot vaststelling van uitvoeringsregels krachtens de Wet koopkrachtte-

gemoetkoming. 

2. Het college stelt de ontvangen rijksbijdrage van 638.659 euro beschikbaar voor de uit-

voering van de Wet koopkrachttegemoetkoming 

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. De financiële consequenties worden in de derde bestuursrapportage 2014 opgenomen.  

5. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Correcte en optimale uitvoering van de koopkrachttegemoetkoming. 

 

4. Argumenten 

4.1 Het college stelt aanvullende uitvoeringsregels vast ter verstrekking van de koopkracht 

tegemoetkoming 

Het krachtens de wet vastgestelde Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens bevat 

reeds de inhoudelijke normen voor verstrekking van de tegemoetkoming. Aanvullend op de 

wettelijk vastgestelde inhoudelijke regels, dient het college regels bekend te maken over de 

wijze van aanvraag van een koopkrachttegemoetkoming die niet ambtshalve wordt verstrekt, 

vast te stellen. De uitvoeringsregels zien hierop toe.  

 

De eenmalige tegemoetkoming is als volgt vastgesteld: een bedrag van € 100 voor gehuwden, 

€ 90 voor alleenstaande ouders en € 70 voor alleenstaanden. 

Er is een budget van € 638.659 beschikbaar gesteld voor de gemeente Haarlem. Het budget 

wordt verstrekt in 2014 en moet besteed worden in 2014. 

 

De beoogde doelgroep in Haarlem, te weten huishoudens met een inkomen van ten hoogste 

110% van de voor hen van toepassing zijnde bijstandsnorm, is onder te verdelen in 4 groe-

pen: 

- Uitkeringsgerechtigde burgers: personen met een WWB-, IOAW- en IOAZ- uitke-

ring: circa 3400; 

- Burgers met een Haarlempas: circa 1600; 

- Burgers die in het kader van de Toeslagenwet een toeslag krijgen op hun uitkering 

betaald door het UWV. 

- Burgers die niet binnen bovenstaande groepen vallen en een laag inkomen hebben; 

samen met de UWV mensen circa 1700. 

 

Aan de 3400 uitkeringsgerechtigden en de 1600 burgers onder de doelgroep Haarlempas kan 

de tegemoetkoming ambtshalve worden verstrekt; deze doelgroep is immers bekend bij de 
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gemeente. De aantallen en namen van de circa 1700 burgers met een UWV uitkering en ove-

rige burgers zijn niet geheel bekend. Daarenboven belemmert de privacywetgeving een vol-

ledige uitvraag met data die we nodig hebben om ook ten aanzien van deze groepen ambts-

halve tot toekenning over te kunnen gaan. Deze personen dienen de tegemoetkoming aan te 

vragen.  

 

Voor de koopkrachttegemoetkoming is een eenvoudig aanvraagformulier ontwikkeld dat 

zowel als papieren versie als digitaal te verkrijgen is. Het aanvraagformulier zal te downloa-

den zijn via de gemeentewebsite. 

 

4.2 Financiële gevolgen  

Het kabinet heeft een bedrag van € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor de verstrekking van 

een eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor de laagste inkomensgroepen in het jaar 

2014. Binnen het beschikbare budget van € 70 miljoen is € 60 miljoen voorzien voor de uit-

keringslasten en € 10 miljoen voor de uitvoeringskosten. 

 

Voor de uitvoering van de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens heeft Haarlem een  

bedrag van € 638.659 ontvangen. Deze middelen zijn in de septembercirculaire 2014  

beschikbaar gesteld. De inschatting is dat deze middelen toereikend zijn om de tegemoetko-

ming uit te keren. De verwachting is dat er circa 546.000 euro geclaimd zal worden. Daar-

naast zullen er kosten zijn voor uitvoering en verwerking van de aanvragen. Deze kosten 

worden door het Rijk ingeschat op maximaal 92.000 euro. Wij gaan uit van een bedrag van 

10.000 euro. Deze kosten hangen ondermeer samen met het feit dat de regeling in zeer korte 

tijd moet worden uitgevoerd. Mogelijk wordt er voor de uitvoering van deze wet gebruikt 

gemaakt van externe inhuur zodat het beoogde resultaat bereikt wordt. Het geld dat overblijft 

na de uitvoering stroomt terug naar de algemene middelen. 

 

Hieronder staat de raming van de uitgaven per groep. Hierbij is voor zover mogelijk rekening 

gehouden met de hoogte van de tegemoetkoming per huishouden. De omvang uitkeringsge-

rechtigden en minima is bekend. 

 

Groep Omvang Kosten 

Uitkeringsgerechtigden 

(WWB, IAOW, IAOZ) 

3400 266.000 

Minima 1600 135.000 

Overig 

(SVB, UWV, e.a.) 

1700   145.000 

Uitvoeringskosten cf. norm 

Rijk 

 92.000 

Eigen inschatting: 10.000 

Totaal  638.000 

 

5. Kanttekeningen en risico’s  

Krachtens de wet dient het college de koopkrachttegemoetkoming in 2014 te verstrekken. Als 

een gevolg hiervan geldt een beperkte aanvraagtermijn: personen met een laag inkomen kun-

nen tot uiterlijk 8 december 2014 een aanvraag indienen voor de eenmalige koopkrachttege-

moetkoming. Deze termijn is beperkt tot 8 december om te kunnen waarborgen dat de beta-

ling en beoordeling ook nog dit kalenderjaar kan geschieden. De afhandelingstermijn van de 

aanvragen is dientengevolge zeer kort.  
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6. Uitvoering 

Het ministerie van SZW is begin oktober 2014 een landelijke voorlichtingscampagne gestart 

waarin personen met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm wor-

den gewezen op hun recht op een koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014. Belangheb-

benden worden voor meer informatie verwezen naar hun gemeente en naar 

www.laaginkomen.nl. 

 

Daarnaast verstrekt de gemeente zelf informatie waarbij inwoners met een inkomen tot 110% 

van de van toepassing zijnde bijstandsnorm gewezen worden op hun recht op een koop-

krachttegemoetkoming in het jaar 2014 en hen informeren over de wijze waarop deze koop-

krachttegemoetkoming kan worden aangevraagd. Hiervoor zetten we de gebruikelijke com-

municatiemiddelen in.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1 Uitvoeringsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

  

http://www.laaginkomen.nl/
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Bijlage 1 

 

Uitvoeringsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 2, vijfde lid van het Besluit koopkrachttegemoetkoming 

lage inkomens stelt het college navolgende Uitvoeringsregels koopkrachttegemoetkoming 

vast: 

 

Artikel 1. Ambtshalve verstrekking en verstrekking op aanvraag  

1. Het college stelt het recht op koopkrachttegemoetkoming ambtshalve vast. In aanmerking 

voor ambtshalve verstrekking komen:  

a. personen met een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet 

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers 

(IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen (IOAZ); 

b. personen met een Haarlempas, 

c. personen met een toekenning voor: 

- een langdurigheidstoeslag,  

- een tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten, 

- een tijdelijke Tegemoetkoming Onvermijdbare Schoolkosten. 

2. Personen niet bedoeld onder het eerste lid, kunnen een aanvraag voor verstrekking van de 

koopkrachttegemoetkoming schriftelijk dan wel digitaal indienen. Hiervoor is een 

aanvraagformulier opgesteld.  

3. De aanvragen voor de koopkrachttegemoetkoming kunnen worden ingediend tot 8 

december 2014.  

 

Artikel 2. Inwerkingtreding  
Deze uitvoeringsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking ervan en vervallen 

op 31 december 2014. 

 
 


