Puntensysteem
(behorend bij de Samenwerkingsovereenkomst Woonruimteverdeling Noord-Veluwe II, art. 8 lid 1)

STARTER

- ontvangt per maand

één punt (+ startpunten)

DOORSTROMER

- uit een huurwoning
onder de maximale huurgrens
- uit overige huur/koopwoning

twee punten per maand
één punt per maand

ECONOMISCH GEBONDENE - met een dagelijkse reisafstand boven 40 km 24 extra punten
tot aan de grens van het woningmarktgebied
(enkele reisafstand)
(N.B. Eventuele startpunten worden vooraf in de advertentietekst duidelijk aangegeven)

Toelichting:
Er is een eenvoudig systeem ontwikkeld, waarin iedereen 1 punt per maand krijgt. Maar wie een
schaarse huurwoning verlaat (een woning met een huurprijs – ook na de mutatie - beneden de
huurtoeslaggrens) ontvangt 2 punten per maand.
Voor diegenen die al wonen gaat het om punten per maand woonduur en bij starters gaat het om
punten per maand inschrijving.
Er zit verschil in opbouw van punten door de hantering van de begrippen woonduur en inschrijfduur.
Daar moet het evenwicht in worden gevonden.
Het systeem houdt er rekening mee door aan starters basispunten mee te geven in die gevallen dat
ze onevenredig lang moeten wachten. De situatie kan van gemeente tot gemeente verschillen.
De startpunten worden in de advertentietekst vooraf duidelijk aangegeven. Van tevoren weet men zo,
waar men aan toe is. Achteraf, bij de verantwoording van de toewijzing via één van de eerstvolgende
advertenties, blijkt duidelijk hoe de toewijzing tot stand is gekomen.
Economisch gebonden woningzoekenden ontvangen bovendien, wanneer de enkele reisafstand tot de
dichtstbijzijnde grens van het woningmarktgebied meer bedraagt dan 40 kilometer, vanwege de
dagelijkse reistijd en reisafstand, 24 extra punten.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Begripsbepalingen
Sub b: doorstromer
Als doorstromer wordt aangemerkt een woningzoekende die de beschikking heeft over
een zelfstandige woning - bovendien een als zodanig bestemde en geschikte woonruimte
- in het woningmarktgebied. Tevens dient deze woning na verhuizing voor verhuur of
verkoop beschikbaar te komen. Een woningzoekende zonder een zelfstandige woning in
het woningmarktgebied wordt beschouwd als starter. Eveneens wordt als starter
aangemerkt een woningzoekende met een zelfstandige woning die buiten dat gebied is
gelegen.
Sub c: economische binding
Niet elke dienstbetrekking of bedrijfsuitoefening zal iemand economisch gebonden maken
in de hier bedoelde zin. De omschrijving ‘voor de voorziening in het bestaan zijn
aangewezen’ houdt in dat het hier een substantieel deel van de inkomensverwerving zal
moeten betreffen. De arbeid dient daarom te worden verricht gedurende een aantal uren
dat tenminste overeenstemt met de helft van het aantal uren dat - met inachtneming
van de aard van de werkzaamheden - een normale werkweek uitmaakt. Verder moet
sprake zijn van een duurzaam karakter van de arbeid. Onder ‘duurzaam karakter’ wordt
verstaan een termijn van meer dan een jaar. Indien men een tijdelijke
arbeidsovereenkomst van maximaal een jaar heeft, is er geen sprake van duurzame
arbeid tenzij de werkgever schriftelijk verklaart dat de overeenkomst bij normaal
functioneren van de werknemer, zal worden verlengd of worden omgezet in een vaste
arbeidsovereenkomst. Men moet dus gedurende een aaneengesloten periode van meer
dan een jaar bij hetzelfde bedrijf of instelling (gaan) werken. Tot slot moet sprake zijn
van een ‘relatie tussen arbeid en gebied’. Een dergelijke relatie wordt verondersteld
indien het bedrijf of de instelling waar men werkt, is gelegen in dat gebied.
Sub e: huishouden
De duurzaamheid van een gemeenschappelijke huishouding kan worden uitgedrukt in
een tijdsduur dat men een gemeenschappelijke huishouding voert. Indien een dergelijke
huishouding gedurende een aaneengesloten periode van minimaal één jaar is gevoerd, is
sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een duurzame
gemeenschappelijke huishouding wordt tevens verondersteld indien de beide partners
van dat huishouden gedurende een periode van tenminste één jaar gezamenlijk als
woningzoekende staan ingeschreven.
Sub g: huurprijs
De tekst van artikel 1, lid 1, sub j, van de Huisvestingswet luidt:
‘huurprijs: de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkel gebruik van een
woonruimte, uitgedrukt in een bedrag per maand, dan wel, indien het betreft een
standplaats voor een woonwagen of een ligplaats voor een woonschip, het bedrag dat is
verschuldigd voor het innemen van die standplaats, onderscheidenlijk ligplaats,
uitgedrukt in een bedrag per maand.’
Sub h: ingezetene
Ingezetenen zijn alleen degenen die in de gemeentelijke basisadministratie van een
gemeente in het woningmarktgebied zijn opgenomen en in die gemeente daadwerkelijk
legaal wonen. Het maakt daarbij geen verschil of men nu inwonend of zelfstandig
wonend is.
Sub i: rekeninkomen
Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (Awir)
Het kabinet heeft besloten om de regelgeving van inkomensafhankelijke regelingen (met
name met betrekking tot zorg, kinderen en wonen) te stroomlijnen en de uitvoering van
een aantal regelingen te bundelen. De redenen hiervoor zijn:
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1. Meer transparantie voor de burger;
2. Vermindering van de uitvoeringskosten te bereiken;
3. Effectievere aanpak van de armoedeval mogelijk te maken.
Om dit te kunnen bereiken zijn begrippen die in de verschillende regelingen voorkomen
geharmoniseerd. Dit houdt in dat de begrippen gestandaardiseerd zijn en voor elke
regeling nu dezelfde betekenis hebben. Ook zijn de procedures van de uitvoering van de
regelingen gestroomlijnd. Deze harmonisatie en stroomlijning zijn ondergebracht in de
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Deze wet geldt voor
inkomensafhankelijke tegemoetkomingen vanaf 1 janauri 2006. Speciaal voor de
uitvoering een aantal regelingen heeft de Belastingdienst een nieuw organisatieonderdeel
opgericht, de Belastingdienst/Toeslagen. Deze nieuwe organisatie gaat de volgende
regelingen uitvoeren:
1. Huurtoeslag
2. Zorgtoeslag
3. Kinderopvangtoeslag
De tekst van artikel 7 en 8 van de Awir is opgenomen in een bijlage bij deze toelichting.
Sub k: klachtencommissie
De tekst van artikel 4, lid 2 van de Huisvestingswet luidt:
‘Indien een gemeente een of meer overeenkomsten sluit, als bedoeld in het eerste lid,
draagt zij er zorg voor, dat een belanghebbende bij een besluit ter uitvoering van
zodanige overeenkomst daarover zijn beklag kan doen bij een daartoe ingestelde
commissie, die haar taak onafhankelijk van de gemeente en van de betrokken eigenaar
of eigenaren van woonruimte verricht. Een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid,
dient een bepaling te bevatten, er toe strekkende dat de uitspraken van de in de eerste
volzin bedoelde commissie, voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van die
overeenkomst, partijen bij de overeenkomst tot bindend advies strekken.’
Sub l: ligplaats
Artikel 1, lid 1, sub d van de Huisvestingswet luidt:
‘ligplaats: plaats in het water, bestemd of aangewezen om door een woonschip bij
verblijf te worden ingenomen;’
Sub m: maatschappelijke binding
Van een maatschappelijke binding is sprake als men de afgelopen drie jaar onafgebroken
ingezetene is geweest of als men gedurende de afgelopen zestien jaar tenminste zes jaar
onafgebroken ingezetene is geweest.
Sociale en medische motieven, al dan niet in relatie met familieomstandigheden, leveren
geen maatschappelijke binding op.
Sub n: meettijd
Om de volgorde te kunnen bepalen van de woningzoekenden die op een aangeboden
woning hebben gereageerd, is het begrip meettijd ingevoerd. Als meettijd voor
doorstromers wordt de woonduur gebruikt. De woonduur is de tijd die men in de huidige
woning woont. Als gevolg van de hantering van dit criterium is het niet nodig dat een
woningzoekende doorstromer zich vooraf als woningzoekende laat registreren. Voor
starters geldt het criterium wachttijd, die ingaat op de datum waarop men zich als
woningzoekende heeft ingeschreven c.q. de datum waarop de eerste reactie op het
gepubliceerd woningaanbod is ontvangen.
Sub r: standplaats
De tekst van artikel 1, lid 1, sub e van de Huisvestingswet luidt:
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‘standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop
voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere
instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;’
Sub u: urgentiedatum
Het begrip urgentiedatum is ingevoerd om de onderlinge volgorde te bepalen van
urgente woningzoekenden die op dezelfde woning hebben gereageerd.’
Sub v: urgentieverklaring
Een urgentieverklaring wordt afgegeven voor een bepaalde categorie woonruimte. Dit
betekent dat een woningzoekende slechts ‘urgent’ is voor de met name genoemde
categorie woonruimte. Deze categorie woonruimte is ook aan te duiden als geïndiceerd
woningtype en afhankelijk van de aard van het probleem.
Sub y: woonduur
De woonduur wordt gemeten aan de hand van de gegevens zoals die in de gemeentelijke
basis-administratie in een van de gemeenten in het woningmarktgebied Noord-Veluwe
zijn opgenomen.
Sub z: woonruimte
Onder woonruimte vallen niet alleen de als zelfstandige woongelegenheid aan te merken
ruimten. Ook voor bewoning bestemde ruimten - of samenstellen van zodanige ruimten die niet als zelfstandige woongelegenheid kunnen worden aangemerkt, doordat ze geen
eigen voordeur, keuken of toilet hebben, maar deze voorzieningen met anderen delen,
kunnen woonruimten zijn in de zin van de Huisvestingswet. Vereist is wel dat ze als
zodanig bestemd en geschikt zijn voor bewoning door een huishouden. Verder is ook
bedrijfsmatig onroerend goed woonruimte in de zin van de Huisvestingswet, voor zover
dat onroerend goed althans geschikt is voor bewoning door een huishouden. Evenzo
vallen onder woonruimte standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor
woonschepen. Daarentegen zijn ruimten die, gelet op hun inrichting, slechts geschikt zijn
voor een tijdelijk verblijf of niet bestemd zijn om tot hoofdverblijf te dienen, zoals
bijvoorbeeld recreatiewoningen, geen woonruimte in de zin van de wet en deze
overeenkomst.
Sub aa: woonschip
De tekst van artikel 1, lid 1, sub c van de Huisvestingswet luidt:
‘woonschip: schip dat uitsluitend of in hoofdzaak gebezigd wordt of bestemd is voor
bewoning’
Sub bb: woonwagen
De tekst van artikel 1, lid 1, sub f van de Huisvestingswet luidt:
‘woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat
in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst’
Artikel 2
Algemene bepalingen
Deze overeenkomst is de formele basis van de samenwerking tussen gemeenten en
verhuurders op het terrein van de woonruimteverdeling. Uitgangspunt van deze
samenwerking is een eensluidende regelgeving op het terrein van de
woonruimteverdeling voor het gehele woningmarktgebied, waarbij onder meer de
inschrijving van woningzoekenden en de bekendmaking van het totale aanbod van
vrijkomende woningen op één centraal punt plaatsvindt.
Artikel 3
Werkingsgebied
De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op het woningbezit van de
verhuurders voorzover de huurprijs daarvan de huurprijsgrens niet overschrijdt. Deze
huurprijsgrens bedraagt per 1 juli 2002 ε 565,44 en wordt jaarlijks aangepast.
Artikel 4
Taken en bevoegdheden
Op basis van de in dit artikel opgenomen verdeling van taken en bevoegdheden gelden
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de volgende verantwoordelijkheden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
beleidsontwikkeling en de -vaststelling. De verhuurders worden bij de
beleidsvoorbereiding c.q. -bijstelling betrokken.
Artikel 5
Registratie
De verhuurders streven naar het aanleggen en bijhouden van één centraal register van
woningzoekenden. Hiernaar zal in 2007 in samenspraak met de gemeenten een
haalbaarheidsonderzoek worden verricht.
Dit register is nodig voor de volgordebepaling van woningzoekenden voor een bepaalde
woning waarbij het criterium wachttijd als meettijd wordt gehanteerd. In dit register
worden dan ook ingeschreven starters die voldoen aan de toelatingscriteria als bedoeld in
artikel 6. Het aantal te registreren gegevens kan beperkt blijven tot vastlegging van
bijvoorbeeld de naam-, adres- en woonplaatsgegevens, de geboortedatum en de
inschrijfdatum. Inschrijving kan plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek van de
woningzoekende, maar ook door vastlegging van zijn gegevens op het moment dat hij
voor het eerst reageert op het gepubliceerd woningaanbod. Met het oog op een
decentrale loketfunctie zorgen de verhuurders er voor dat woningzoekenden op de
kantoren van de verhuurders informatie kunnen krijgen over de inschrijvingsmogelijkheden en de gelegenheid krijgen een aanmeldingsformulier in te leveren.
De inschrijving in het register vervalt in de in lid 4 genoemde situaties.
Wel geldt dat enkel door het verloop van de tijd een woningzoekende zijn
maatschappelijke binding niet kan verliezen, m.a.w. het verstrijken van de wachttijd kan
niet tegen hem of haar worden gebruikt.
Het register wordt bovendien periodiek – in beginsel jaarlijks - geschoond.
Het hoort immers te gaan om een actueel bestand van actieve woningzoekenden.
Wie het betreffende onderzoeksformulier niet tijdig terugstuurt of wie het formulier
onvolledig ingevuld retourneert wordt uitgeschreven, zijn of haar inschrijving vervalt.
De woningzoekende ontvangt schriftelijk bericht van het vervallen van zijn inschrijving.
Niet in alle gevallen zal dat evenwel mogelijk zijn. Bijvoorbeeld waneer een gewijzigd
adres van de woningzoekende niet bekend is bij de corporatie(s).
De woningzoekende is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven
van zijn juiste adresgegevens.
Artikel 6
Toewijzing
Deze bindingsbegrippen zijn bedoeld om uitsluitend gebonden woningbehoeftigen toe te
laten in het woningmarktgebied voor zover het woonruimten betreft als bedoeld in artikel
3. Aangezien in Harderwijk regionale bindingsbegrippen van toepassing zijn, worden in
deze gemeente de beschermde groepen toegelaten.
Artikel 7
Verhouding inkomen – huurprijs
Voor het bepalen van de verhouding tussen huur en inkomen (passendheid) wordt de
hier opgenomen huur/inkomenstabel gebruikt. In de tabel wordt gesproken over
rekeninkomen en rekenhuur, een en ander overeenkomstig de laatste wijziging van het
Huisvestingsbesluit. In de tabel is uitgegaan van een opdeling in een drietal categorieën
te weten woningen met een huurprijs tot en met ε 356 (kernvoorraad), woningen met
een huurprijs vanaf ε 356 tot en met de aftoppingsgrens en woningen met een huurprijs
boven de aftoppingsgrens. Woningen boven de aftoppingsgrens zijn uitsluitend
bereikbaar voor huishoudens die op basis van het rekeninkomen niet in aanmerking
kunnen komen voor een huurtoeslag. In feite wordt daarmee invulling gegeven aan de
prestatienormering huurtoeslag voor wat betreft de 4%-norm. Deze norm komt er op
neer dat in een jaar maximaal 4% van het aantal verhuizingen, met behoud van het
recht op huurtoeslag, mag plaatsvinden naar woningen met een huurprijs boven de
aftoppingsgrens. De gevallen waar het hier om gaat, zijn opgesomd in lid 5. Van een
sterke inkomenswijziging als bedoeld in het vierde lid is sprake indien het inkomen 20%
of meer afwijkt van het vastgestelde inkomen over het peiljaar.
Artikel 8
Selectiecriteria
Dit artikel regelt de volgordebepaling van woningzoekenden voor een bepaalde woning,
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die wordt uitgedrukt in een puntenscore. Het puntensysteem is als bijlage bij deze
overeenkomst gevoegd. Urgente woningzoekenden hebben een voorrangspositie boven
doorstromers en starters indien het een woningtype betreft dat overeenkomt met het
geïndiceerde woningtype. Indien sprake is van meerdere urgenten is de urgentiedatum
bepalend. Bij een eveneens gelijke urgentiedatum gaat de oudste in leeftijd voor.
Artikel 9
Aanbieding
Dit artikel beschrijft de grote lijnen van de manier waarop de vrijkomende woningen
moeten worden aangeboden en welke voorwaarden daarbij in acht moeten worden
opgenomen. Op grond van lid 4 dient de verhuurder van elke toewijzing publieke
verantwoording af te leggen. Sommige woningen kunnen buiten het gepubliceerd
woningaanbod om worden verhuurd. Dit geldt in ieder geval voor woningen ten behoeve
van statushouders.
Artikel 10
Urgentieverklaring
Een urgentieverklaring houdt in dat de woningzoekende, aan wie deze verklaring is
afgegeven, voorrang krijgt teneinde eerder voor woonruimte in aanmerking te komen.
Het beoordelen van aanvragen urgentieverklaring vindt plaats door een
urgentiecommissie die tevens belast wordt met het afgeven van de urgentieverklaring.
In het Reglement Urgentiecommissie is een en ander nader uitgewerkt. Het reglement is
als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd en maakt deel uit van deze overeenkomst.
Indien een urgentieverklaring wordt afgegeven, wordt daarbij tevens aangegeven voor
welke categorie woonruimte de urgentie geldt. De voorrangspositie op basis van een
urgentieverklaring heeft een beperkte geldigheid van zes maanden en vervalt indien de
woningzoekende binnen die termijn geen gebruik maakt van die voorrangspositie. Geheel
in de aard van een aanbodmodel wordt ook van een urgente woningzoekende verwacht,
dat hij reageert op het gepubliceerd woningaanbod. Doet hij dat gedurende een half jaar
niet, dan vervalt zijn voorrangspositie.
Artikel 11
Aanvragen urgentieverklaring
Een urgentieverklaring kan worden aangevraagd door middel van het insturen van een
ingevuld formulier. De woningzoekende dient de nodige bewijsstukken bij het ingevulde
formulier te voegen, zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk rapport. Tevens zal de
woningzoekende machtiging moeten verlenen om de urgentiecommissie in de
gelegenheid te stellen nader advies aan te vragen of navraag te doen bij diverse
instanties. Voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen, dient de
woningzoekende een bedrag als bijdrage in de kosten te voldoen.
Artikel 12
Stadsvernieuwingsurgenten
Naast de voorrangspositie op basis van een verleende urgentieverklaring is het mogelijk
om een dergelijke positie te verlenen aan stadsvernieuwingsurgenten.
Gemeentebesturen en verhuurders plegen gezamenlijk overleg over het verlenen van
een ‘stadsvernieuwingsurgentie’ en de wijze waarop deze urgenten voorrang krijgen
boven andere woningzoekenden. De voorrangspositie van stadsvernieuwingsurgenten
mag niet leiden tot een onaanvaardbare beperking van de rechten van woningzoekenden
met een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 10.
Artikel 13
Bijzondere afspraken
Dit artikel maakt het mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst
aanvullende afspraken te maken over de verdeling van specifieke woonruimte en de
toewijzing aan bepaalde doelgroepen.
Artikel 14
Klachtencommissie
Aan de gemeentebesturen is de zorg voor het instellen van een klachtencommissie
opgedragen. Ten behoeve van de rechtszekerheid kan een ieder die bij de uitvoering van
de overeenkomst rechtstreeks in zijn belang is getroffen, met zijn klacht terecht bij de
klachtencommissie. De wijze waarop belanghebbenden op de hoogte kunnen raken van
de beklagmogelijkheid en de wijze waarop beklag kan worden ingediend, is in het
Reglement Klachtencommissie opgenomen. Dit reglement maakt deel uit van deze
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overeenkomst en is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
Besluiten van de deelnemende partijen, zowel van gemeenten als corporaties, alsook van
de urgentie- en klachtencommissie, die rechtsgevolgen met zich brengen ten aanzien van
individuele burgers, worden betrokkenen standaard schriftelijk medegedeeld, waarbij de
mogelijkheid wordt aangegeven om binnen een bepaalde termijn tegen het besluit in
bezwaar te komen.
Artikel 15
Rapportage
In verband met de overeengekomen taakverdeling is gekozen voor een gezamenlijke
jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het woonruimteverdelingsbeleid. De
inhoudelijke kant van de rapportage is terug te vinden in de opsomming van de
elementen die de gemeenten en de verhuurders bij hun deel van de rapportage
betrekken.
Daarnaast worden uit de beschikbare gegevens zoveel mogelijk relevante zaken gelicht,
die een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrijpen en een betere sturing van de
woningmarkt.
Artikel 16
Nieuwe deelnemende gemeente of verhuurder
Het is goed mogelijk dat na het afsluiten van deze overeenkomst andere gemeenten
en/of verhuurders toe willen treden tot het samenwerkingsverband. Toetreding is
mogelijk indien de desbetreffende gemeente en/of verhuurder akkoord gaat met de in de
overeenkomst gemaakte afspraken over de taakverdeling, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en werkwijze.
Artikel 17
Evaluatie en aanpassing
Dit artikel regelt de jaarlijkse evaluatie over de uitvoering van alle aspecten aangaande
deze overeenkomst. Hierbij wordt de rapportage als bedoeld in artikel 15 betrokken. De
evaluatie kan aanleiding zijn tot aanpassing van deze overeenkomst.
Artikel 18
Hardheidsclausule
Wanneer uit de toepassing van deze overeenkomst voor de woningzoekende onevenredig
nadeel zou voortvloeien, kan van deze bepaling gebruik worden gemaakt. Een duidelijke
motivering zal steeds aan een afwijking ten grondslag moeten liggen.
Artikel 19
Restbepaling
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarin deze overeenkomst niet voorziet of
kan voorzien. Uit dien hoofde moet het dan mogelijk zijn van het bepaalde in deze
overeenkomst af te wijken. Een duidelijke motivering zal steeds aan een afwijking ten
grondslag moeten liggen.
Artikel 20
Overgangsbepaling
De in eerste lid opgenomen overgangsbepaling is bedoeld om de ingeschreven
woningzoekenden in een nieuw toetredende gemeente, die nadeel ondervinden van de
invoering van het nieuwe systeem, in de gelegenheid te stellen om hun oude rechten te
verzilveren. Deze overgangsbepaling geldt gedurende een periode van twaalf maanden,
rekenende vanaf de datum van toetreding. De voorrangspositie geldt niet voor het
gehele woningmarktgebied, maar is beperkt tot de ‘lokale’ woningmarkt.
Het in het tweede en derde lid bepaalde is bedoeld om de rechten, die opgebouwd zijn
voor de toetreding tot deze samenwerking, veilig te stellen.
Artikel 21
Slotbepaling
De geldigheidsduur van deze overeenkomst is gesteld op tenminste vijf jaar.
Na beëindiging van de overeenkomst geldt voor de verhuurders de volledige, plaatselijke
huisvestingsverordening.
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Bijlage
Artikelen 7 en 8 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen

De tekst van artikel 7 luidt:
Draagkracht
1.
Ter bepaling van de draagkracht voor de toepassing van een inkomensafhankelijke regeling wordt het
toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 8, van de belanghebbende en dat van zijn partner in aanmerking
genomen.
2.
Indien in een inkomensafhankelijke regeling is bepaald dat naast de draagkracht van de belanghebbende en
diens partner ook de draagkracht van medebewoners van belang is voor de beoordeling van de aanspraak op of
de bepaling van de hoogte van een tegemoetkoming, wordt mede het toetsingsinkomen van de medebewoners
in aanmerking genomen.
3.
Indien in een inkomensafhankelijke regeling de aanspraak op een tegemoetkoming mede afhankelijk is
gesteld van het vermogen, bestaat geen aanspraak op een tegemoetkoming, indien bij de belanghebbende of,
indien de belanghebbende het gehele berekeningsjaar dezelfde partner heeft, zijn partner over het
berekeningsjaar voordeel uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001
in aanmerking wordt genomen.
4.
Indien in een inkomensafhankelijke regeling de aanspraak op een tegemoetkoming mede afhankelijk is
gesteld van het vermogen van medebewoners, bestaat tevens geen aanspraak op een tegemoetkoming indien
bij een medebewoner over het berekeningsjaar voordeel uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.2 van
de Wet inkomstenbelasting 2001 in aanmerking wordt genomen. Het bepaalde in de eerste volzin geldt alleen
ten aanzien van degenen van wie het medebewonerschap het gehele berekeningsjaar heeft geduurd.
5.
Het toetsingsinkomen van een medebewoner die een eerstegraads bloed- of aanverwant in de neergaande
lijn of een pleegkind is van de belanghebbende, van zijn partner, of van een medebewoner, en die bij de
aanvang van het berekeningsjaar de leeftijd van 23 jaar niet heeft bereikt, wordt voor de toepassing van het
tweede lid slechts in aanmerking genomen voor zover het meer bedraagt dan EUR 4 100.
6.
Met betrekking tot het bedrag vermeld in het vijfde lid zijn de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing.

De tekst van artikel 8 luidt:
Toetsingsinkomen
1.
Toetsingsinkomen is:
a.
indien over het berekeningsjaar een aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het
verzamelinkomen, zoals dat in die aanslag is opgenomen;
b.
indien over het berekeningsjaar geen aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het belastbare
loon, zoals dat blijkt uit de op het berekeningsjaar betrekking hebbende jaaropgaven.
2.
Indien over het berekeningsjaar een navorderingsaanslag inkomstenbelasting is vastgesteld is, in afwijking
van het eerste lid, het in die navorderingsaanslag opgenomen verzamelinkomen het toetsingsinkomen.
3.
Inkomen dat niet in een verzamelinkomen of belastbaar loon is begrepen omdat het niet behoort tot het
Nederlandse inkomen als bedoeld in artikel 7.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of is vrijgesteld op grond
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van bepalingen van internationaal recht, wordt in aanvulling van het eerste en tweede lid mede als
toetsingsinkomen in aanmerking genomen als ware het aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen.

4.
Indien zulks leidt tot een ten minste 10 percent lager toetsingsinkomen, wordt bij beëindiging van het
partnerschap in het berekeningsjaar, in afwijking in zoverre van het eerste tot en met het derde lid, op verzoek
van de belanghebbende bij de berekening van het toetsingsinkomen van de partner:
a.
geen rekening gehouden met:
1°.
belastbaar loon dat is genoten na de beëindiging van het partnerschap;
2°.
winst uit een onderneming die na de beëindiging van het partnerschap is gestart; en
3°.
belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden indien de werkzaamheden na beëindiging van het
partnerschap zijn gestart;
b.
het belastbare loon dat in de periode van partnerschap is genoten tijdsevenredig herleid naar een
jaarloon.
5.
Bij beëindiging van het medebewonerschap in het berekeningsjaar is het vierde lid van overeenkomstige
toepassing met betrekking tot het toetsingsinkomen van de medebewoner.
6.
Bij overlijden van de belanghebbende, zijn partner, of een medebewoner wordt, in afwijking in zoverre van
het eerste tot en met het derde lid het toetsingsinkomen van de overledene berekend door het op grond van
die leden bepaalde toetsingsinkomen tijdsevenredig te herleiden naar een jaarinkomen.
7.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van het vierde tot en met
het zesde lid.
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