
Jaarverslag over 2018 van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid 
 
Resoluties 

Op het CDA-congres van juni heeft de basisgroep 3 resoluties ingediend die alle drie zijn 
aangenomen. 
De eerste resolutie ging over werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het werk moet 
lonen, mensen mogen niet van bijstand afhankelijk blijven. Dus niet meer onder het 
bijstandsregime vallen met het lage inkomen en allerlei eisen die daarbij horen.  
De tweede resolutie wil mensen met schulden een nieuw perspectief bieden. Aangepakt 
moet worden de negatieve rol van overheidsinstanties bij ontstaan en oplossen van 
schulden, kwaliteitseisen aan bewindvoerders, beslagvrije voet werkelijk toepassen, enz..  
De derde resolutie betrof het oplossen een specifiek probleem bij schulden (terugvordering 
over het vorige jaar). 
Met de eerste twee resoluties gaven we als CDA eerder dan de CU aan waar we stonden. 
Terwijl de Christen Unie een week later wel alle media-aandacht kreeg, met een visie die 
niet socialer was dan de onze. 
Dank aan de CDA-leden die bereid waren onze resoluties te steunen zodat ze konden 
worden ingediend 
De voorbereiding van de resoluties is in goed overleg gebeurd met Kamerlid René Peters. 
Dat hebben we zeer gewaardeerd. Nu komt het aan op het waarmaken. 
 
 
Bijeenkomsten van de basisgroep 

In de bijeenkomst van begin maart hebben we weer eens gekeken naar het doel van de 
basisgroep. De uitkomst is we een groep van ervaringsdeskundigen zijn die hun stem willen 
laten horen in het CDA omdat die nu te weinig doorklinkt. (We zijn niet een sociale 
actiegroep in het CDA waar het niet per se nodig is dat er armen en/of 
uitkeringsgerechtigden bij zitten.) 
Ook hebben we de verschillende mogelijkheden geïnventariseerd om onze stem te laten 
horen. We kwamen op bijna twintig.  
De vier werkgroepjes rond de schuldenproblematiek die eind vorig jaar waren opgezet 
gingen verder met hun werkzaamheden. 
 
In april hadden we een uitgebreid gesprek met kamerlid Evert Jan Slootweg. Veel zaken 
rond de zorg zijn besproken, waaronder: WMO-indicatie niet jaarlijks, maar voor meerdere 
jaren. Echtparen worden fysiek gescheiden als een van de twee volledige zorg nodig heeft. 
Gemeente doet net alsof er wel mantelzorg is. Breng het vastgoed van verzorgingstehuizen 
apart onder, dan leidt het niet af van de hoofdtaak. We konden elkaar daar grotendeels in 
vinden. Scheiding van een echtpaar bij zorg is een kwestie van slecht beleid van het tehuis.  

Met kamerlid René Peters hadden we die dag eveneens een gesprek. Het ging over werken 
met loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking en over de 
schuldhulpverlening. Afgesproken is om samen te werken aan een resolutie over de 
schuldenproblematiek. Uiteindelijk zijn het drie resoluties geworden. Zie hierboven 
 
Ook heeft de basisgroep gereageerd op de voorstellen over vernieuwing van de partij. De 
lijn van de reactie is: Wanneer de inzet is om iedereen er bij te betrekken, dus ook armen en 
uitkeringsgerechtigden dan is dat een goede zaak. De hamvraag is of dat ook gebeurt 
 



In juni spraken we met kamerlid Erik Ronnes vooral over de woningbouw. De algemene 
inkomenssituatie kwam eerst aan de orde. Ieder gaat er op vooruit is de inschatting, maar 
berekeningen zijn zeer complex. Pas achteraf weet je het zeker en pas dan kan worden 
bijgestuurd.  
Bij de woningbouw ligt nu de prioriteit op meer huizen bouwen. Verkoop van sociale 
huurwoningen? Is zaak gemeenten, maar uitgangspunt zou moeten zijn dat het totale aantal 
sociale huurwoningen niet daalt. Het is een slechte zaak wanneer gemeenten het contingent 
sociale huurwoningen naar beneden bijstelt. Ook zijn zorgen van de basisgroep over de 
financiële effecten van de energietransitie voor lagere inkomens gedeeld. 

In deze vergadering van de basisgroep vond de voorzittersoverdracht plaats. Na 27 jaar 
heeft Arend Jansen de voorzittershamer overgedragen. Hij heeft zich al die jaren met hart en 
ziel ingezet om de stem van armen en uitkeringsgerechtigden binnen het CDA te laten 
horen. Het was lastig om een opvolger te vinden die zowel arm en/of uitkeringsgerechtigde 
is en in staat is om de groep te laten bloeien. Daarom is gekozen voor een interim-voorzitter 
voor een periode van 2 jaar om de kwaliteiten die er in de groep zijn naar boven te laten 
komen, en daarna weer een arme en/of uitkeringsgerechtigde als voorzitter te vinden. We 
zijn blij dat Jan Eerbeek bereid was om als interim-voorzitter de basisgroep de komende 2 
jaar te helpen. 
 
De bijeenkomst in september had een bijzonder onderdeel. Partijvoorzitter Ruth Peetoom 
was aanwezig en reikte Arend Jansen de zilveren speld van het CDA uit voor zijn werk en 
inzet voor het CDA.  

Onder leiding van Jan Eerbeek gaan we aan de slag om hoofdthema’s te vinden en wat daar 
dan bij speelt. We komen tot drie hoofdthema’s: schuldenproblematiek; wonen; sociale 
infrastructuur. Met dit laatste wordt bedoeld: de regels kunnen wel goed zijn, maar 
functioneert het ook, komen mensen wel aan hun recht. 
 
In oktober kwam kamerlid René Peters. Hij wil proberen de koopkrachtontwikkeling te 
monitoren van met name eenverdieners en alleenstaanden met hoge zorgkosten. Het idee 
blijft dat iedereen er op vooruit gaat, maar bij deze groepen lijkt het risico het hoogst dat het 
anders uitpakt. Verder is het voorstel over loondispensatie voor mensen met een 
arbeidsbeperking nu van de baan, omdat het niet aan de eisen kon voldoen. 
 
De bijeenkomst van eind november stond vooral in het teken van het nadenken over een 
armoedeconferentie binnen het CDA. 

 
Communicatie / Open Forum 

Open Forum verscheen 8 maal digitaal. Dit blad is voor de Basisgroep een belangrijk middel 
om bij CDA-ers onder de aandacht te brengen wat er leeft bij armen en andere 
uitkeringsgerechtigden. 

 
Leden / bestuur 

Het aantal leden van de Basisgroep is 20.  

In het bestuur is Jan Eerbeek voorzitter als opvolger van Arend Jansen, André Reumkes 
kwam in het bestuur als penningmeester, Louis Flapper is secretaris, Madeline Andringa en 
Nico van Jaarsveld zijn lid.  
 



 
Financiën 
De financiële bijdrage van de partij bedroeg ook dit jaar € 3.200, daarnaast mochten we 
enkele kleinere giften ontvangen. De gelden zijn voor meer dan 80% nodig voor de 
reiskosten omdat de meeste leden niet over een zodanig inkomen beschikken dat zij dit zelf 
kunnen betalen.  
 
De Basisgroep en haar vertegenwoordiging 
De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid is een landelijke werkgroep van het CDA. De leden van 
de Basisgroep zijn uitkeringsgerechtigd of zijn dit geweest. De werkgroep die sinds 1986 
bestaat heeft als doelstelling de stem van de uitkeringsgerechtigden met een 
minimumuitkering, maar ook van de werkende armen, zo goed mogelijk te laten doorklinken 
zodat er volwaardig rekening met hen wordt gehouden zowel binnen als buiten het CDA. 
Uitgangspunt is dat mensen, met en zonder een betaalde baan, samen verantwoordelijk zijn 
voor de samenleving van nu en de toekomst. 
 
Werkwijze Basisgroep 
De Basisgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies maar ook haar mening aan de partij en 
CDA-politici op alle bestuurlijke niveaus. Zij formuleert heldere standpunten over 
onderwerpen op het brede sociale terrein, in het bijzonder die de positie van 
uitkeringsgerechtigden en (werkende) armen betreffen. Zij geeft het blad Open Forum uit als 
digitale nieuwsbrief en een papieren uitgave bij CDA-congressen. 
 
Relatie met en ondersteuning van de Partij en de CDA Tweede Kamerfractie 
De Basisgroep is een (kritische) werkgroep van het CDA op het brede sociale domein.  
Op basis van geplande overlegmomenten vindt er wederzijdse informatie uitwisseling plaats 
met de CDA-fractie op het brede sociale domein. 
 
Relatie met de (lokale) samenleving 
Het lokale niveau neemt voor het sociale terrein in toenemende mate een belangrijkere 
plaats in omdat de uitwerking van sociale wetgeving van het rijksniveau verschoven is naar 
het gemeentelijke en deels regionale niveau.  
Uitgangspunt daarbij is dat de leden vanuit hun eigen ervaringen als uitkeringsgerechtigde, 
of leven om en nabij het bestaansminimum, die gewijzigde rol zo actief mogelijk invullen. 
Het zijn netwerkende ervaringsdeskundigen op lokaal, regionaal en/of landelijk niveau die 
vertrekken vanuit de samenwerkingsgedachte en daarbij zoveel als mogelijk 
bondgenootschappen aangaan. 
 
Tot slot 
Veel dank zijn we verschuldigd aan allen, binnen en buiten het CDA, die ons werk mogelijk 
maken. 


