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Uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 80% van onze uitgaven zijn de 

reiskosten van de leden naar bijeenkomsten, omdat de meesten dat zelf niet 
kunnen betalen. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat de Basisgroep vaker bijeen 
kan komen, dat meer mensen lid kunnen worden, werkgroepen kunnen 
functioneren, enz. Deze extra bijeenkomsten zijn des te harder nodig omdat de 
kloof tussen arm en rijk en kansarm en kansrijk de laatste decennia alleen maar is 
toe genomen en wij als Basisgroep in het CDA hun stem willen zijn. Daarom is uw 
financiële bijdrage zo welkom. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer  
IBAN NL 87 RABO 0144 0570 69 op naam van CDA-Basisgroep Sociale Zekerheid 
o.v.v. donatie. Wij danken u bij voorbaat voor iedere bijdrage groot en klein. 
 
Open Forum verschijnt zoveel mogelijk maandelijks digitaal (en op papier 
voorafgaand aan de reguliere CDA-congressen). Wilt u dat Open Forum aan u 
toegezonden worden dan kunt u dat melden bij het secretariaat van de CDA-
Basisgroep Sociale Zekerheid. 
Met onze activiteiten, onze inspirerende en positief kritische rol, maar ook met onze 
bladen, willen we binnen het CDA een rol van betekenis blijven vervullen. Heden ten 
dage is deze meer dan wenselijk en verdient de Basisgroep bijzondere aandacht. 
 

Wanneer u contact wilt over Open Forum of over de Basisgroep? 
Mail of bel de secretaris Louis Flapper, l.flapper@planet.nl, 070-3454028 
 

 

  
 
 
 
 

Voorwoord 
 
We hebben nog geen nieuwe eindredacteur, maar we willen toch iets van ons laten horen. Vandaar 
dit nummer met weinig lay-out. Een nieuwe eindredacteur vinden is lastig in coronatijd. Maar hebt u 
belangstelling dan graag melden bij de secretaris: l.flapper@planet.nl  
 
In dit nummer is er veel aandacht voor de korting van € 7.000,- op een bijstandsuitkering vanwege 
boodschappen.  
 
Voor de basisgroep is de coronacrisis extra lastig. Want lang niet ieder van ons beschikt over de 
goede apparatuur en software voor een videovergadering, of mist de ervaring c.q. ondersteuning om 
het te laten functioneren. Daarom is het extra pijnlijk dat we niet bij elkaar kunnen komen. Ondanks 
dat is het via mailwisseling toch gelukt om amendementen in te dienen op het 
verkiezingsprogramma. Hoe dat verder gegaan is leest u ook in dit nummer, naast allerlei andere 
onderwerpen.   
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Verkiezingsprogramma. Amendementen CDA-basisgroep 

Dankzij de ondersteuning van veel lezers van Open Forum hebben we als basisgroep 3 
amendementen in kunnen dienen. Hoe is het daarmee gegaan? 
 
Verhoging minimumloon ook voor de uitkeringen.  
Het conceptprogram wil in artikel III.46 het wettelijk minimumuurloon verhogen met 10%. Met ons 
amendement willen we daaraan toevoegen:  “De uitkeringen moeten gekoppeld blijven aan het 
minimumloon”  met als toelichting: “ook mensen met een (bijstands)uitkering hebben te weinig 
inkomen hebben (denk aan stijging woonlasten, kosten levensonderhoud, schuldenproblematiek) en 
ook zij moeten mee blijven delen in de gemeenschappelijke welvaart”  
 
Omdat een ander amendement dezelfde bedoeling had hebben we ons amendement op verzoek van 
de programcommissie ingetrokken.  
Dat andere amendement is helaas niet aangenomen. Wel schreef de programcommissie in haar pre-
advies: “Het is de bedoeling van de programmacommissie dat de koppeling van het minimumloon 
aan de AOW en de uitkeringen in stand blijft”.  
Maar toch is artikel III.46 gewijzigd. Hoe is een raadsel, want bij de behandeling van de 
amendementen leek gewoon dat het onveranderd werd aangenomen. 
Ra, ra, wat is hier aan de hand?????   Trouw van 11 januari  bericht: “Onder lijsttrekker Wopke 
Hoekstra past het CDA zijn verkiezingsprogramma aan, meer naar rechts.” en  “Het 
verkiezingsprogramma werd afgelopen weekeinde op enkele punten aangepast, meer naar rechts. 
Dat gebeurde op het online verkiezingscongres. Zo pleit het CDA niet langer voor 10 procent 
verhoging van het wettelijk minimumloon. Bij nader inzien vindt de partij een ‘gerichte 
lastenverlaging’ een betere oplossing voor de laagste inkomens.”  En is ook gevraagd wat de 
basisgroep daar van vindt????? Neen!!!!! 
 
Vrijwilligersvergoeding. 
Ons tweede amendement ging over vrijwilligersvergoeding ook voor uitkeringsgerechtigden voor wie 
betaald werk (nog) een stap te ver is. De instelling waar het vrijwilligerswerk wordt verricht kent het 
toe en ze ontvangt daarvoor een vrijwilligersbudget van de overheid.  
Als toelichting hadden we: “Inzet en participatie krijgt zo ook een financiële prikkel. Veel 
uitkeringsgerechtigden hebben financiële problemen door te hoge woonlasten, zorgkosten, 
energieprijzen , schuldaflossing. De inzet kan ook enige financiële ruimte bieden in deze problemen. 
Er is een bestaande vrijwilligersvergoeding van maximaal 1700  Euro per jaar. Instellingen moeten dit 
nu zelf bekostigen en daarom worden deze vergoedingen vaak niet gegeven. Nieuwe bureaucratie 
moet worden voorkomen door de instellingen zelf de toekenning te laten verrichten op basis van een 
uitvoeringsregeling, waarin ook verantwoording is opgenomen. De overheid dient de kosten voor 
haar rekening te nemen op grond van het maatschappelijk belang van participatie en 
armoedebestrijding.” 
Het preadvies luidde:  Niet overnemen. Het CDA stelt reeds een basisbaan voor bij artikel III.50. De 
rest van het amendement is te specifiek voor het programma.” 
We hebben daarop gereageerd met  We begrijpen dat het preadvies zich niet keert tegen het idee 
maar dat het amendement te gedetailleerd wordt gevonden. We zien dit als morele steun om het 
zelf rechtstreeks aan te kaarten in bijvoorbeeld onze gesprekken met de Tweede Kamerfractie. Dit 
amendement hoeft daarom van ons niet in stemming te worden gebracht.  
Kortom, hier zit perspectief in. 
 
Kostendelersnorm:  
Het derde amendement was kort en krachtig: “De kostendelersregeling wordt volledig afgeschaft” 
met als toelichting: “want de kostendelersnorm staat mantelzorg en onderlinge zorg in de weg, en 
heeft ook andere nadelige effecten  op de woningmarkt”. 
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Het preadvies van de programcommissie luidde: “De commissie herkent dat de kostendelersnorm in 
bepaalde situaties voor problemen kan zorgen. Het volledig afschaffen van de kostendelersnorm 
gaat echter te ver. We gaan dan immers weer naar de situatie terug dat er in 1 huishouden soms wel 
tot 4 personen wonen die een volledige uitkering kunnen ontvangen, terwijl dat niet nodig is om in 
het levensonderhoud te voorzien. Dat is niet rechtvaardig.” De commissie stelt voor aan artikel III.46 
toe te voegen: “Gemeenten worden gestimuleerd om meer gebruik te maken van maatwerk rond de 
kostendelersnorm.”  
Onze reactie: “We zijn het niet eens met het preadvies en het voorstel voor het gewijzigd 
amendement om gemeenten te stimuleren tot maatwerk m.b.t. de kostendelersnorm. Dit geeft te 
veel afhankelijkheid en onzekerheid voor de bijstandsgerechtigden. Een compromisvoorstel is: 
onderzoek doen naar de effecten van de kostendelersnorm.” Of anders gezegd, is het voorbeeld dat 
de commissie noemt niet eerder de echte uitzondering? En hoort daar dan niet eerder maatwerk 
thuis? 
Op twee andere plekken in dit nummer wordt nog een het belang van het afschaffen van de 
kostendelersnorm benadrukt: 
- de inbreng van René Peters bij behandeling begroting sociale zaken en werkgelegenheid 
- en het artikel “Petitie: De kostendelersnorm moet uit de wet!”  

 
 
Afrikaans dorp en omgaan met fraude. 
Bijdrage begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Kamerlid René Peters 
 
In een dorp in zuidelijk Afrika had een man mais gestolen van zijn buurman. Uiteraard is dit ook in 
Afrika verboden en de buurman ging zijn beklag doen bij de dorpsoudste. De dorpsoudste riep een 
vergadering bijeen om zich over deze kwestie te buigen. “Waarom heb jij mais gestolen van je 
buurman”, vroeg hij. “Omdat ik honger had en mijn gezin te eten wilde geven. En mijn buurman 
heeft mais genoeg. Hij zal een beetje mais niet missen.” De dorpsoudste trok zich terug om na te 
denken. En de volgende dag riep hij het dorp bijeen om het vonnis te horen. “Stelen mag niet”, zei 
hij.” En hij veroordeelde de dief tot het vergoeden van de schade en het maken van openbare 
excuses aan zijn buurman. “Maar ik veroordeel ook onszelf als gemeenschap. Dat wij niet hebben 
gezien dat deze man honger leed, of dat we het wel gezien hebben maar niets gedaan hebben om 
hem te helpen. Ik veroordeel het dorp ertoe deze man en zijn gezin er weer bovenop te helpen.”  
Dit verhaal komt uit de Afrikaanse Ubuntu cultuur. Een cultuur die zich het beste laat omschrijven 
met de zin “Ik ben omdat wij zijn”. Een mens is pas een mens door andere mensen. Alleen is een 
mens niets en kan een mens niets. Zonder eten, drinken en een woning gaat het niet. Maar evenmin 
zonder een arm om je heen en het gevoel er toe te doen, zonder de wetenschap dat anderen op jou 
zitten te wachten, nee, afhankelijk zijn.  

Voor mij is het helder. Bestaanszekerheid in de zin van een de afwezigheid van armoede hebben we 
in dit land niet voor iedereen goed geregeld. Een betaalbare woning is niet voor iedereen een 
vanzelfsprekendheid. En we hebben onze sociale zekerheid zo ingericht dat niemand dood gaat van 
de honger. En dat was het dan ook.  
In zijn boekje over pauperisme schreef Alexis de Tocqueville over het verschil in armoede en 
armoedebestrijding tussen het Engeland en Spanje van zijn tijd. Engeland was op dat moment het 
rijkste land ter wereld. En Spanje nu niet bepaald. Het viel hem op dat de armen in Spanje als 
vanzelfsprekend werden geholpen en hoe dan ook deel uitmaakten van de gemeenschap. Terwijl de 
armen in Engeland recht hadden op ondersteuning door de overheid. In bepaalde opzichten leek dit 
beter. Men had recht op financiële ondersteuning. Maar tegelijkertijd sneed deze ondersteuning 
mensen af van de gemeenschap. Mensen met geld keken neer op mensen zonder geld. Zij betaalden 
belasting voor hen. Armen werden dus een kostenpost voor het individu in plaats van leden van 
dezelfde gemeenschap die geholpen moesten worden. En mensen in armoede hadden niet het idee 
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er nog toe te doen. Ze werden in leven gehouden en dat was het wel. En dat het geld wat mensen 
kreeg überhaupt een relatie zou kunnen hebben met een ander, was ook geen vanzelfsprekend 
inzicht meer. De situatie in het Nederland van de 21e eeuw lijkt hier wel op. Dood gaat niemand. 
Maar een groeiende groep mensen staat wel steeds verder af van de maatschappij. Maakt zogezegd 
steeds minder deel uit van de gemeenschap.  
 
Voorzitter, Voor het CDA is het helder. De wereld zoals de Tocqueville die zag in Engeland is niet de 
wereld die wij willen in ons land. Iedereen, rijk of arm doet er toe of zou er toe moeten doen. En 
mensen die het beter getroffen hebben zouden als vanzelf voor deze mensen moeten opkomen. Niet 
omdat ze zielig zijn. Maar omdat ze deel uitmaken van dezelfde gemeenschap en wat hebben bij te 
dragen. Mensen die hulp ontvangen mogen ook beseffen dat dit geen gratis vanzelfsprekendheid is.  
Voor het CDA zou participatie, meedoen, de kern moeten zijn van het sociaal domein. Mensen die 
niet mee doen of die het gevoel hebben dat er niet meer op hen wordt gewacht, zijn zieker, 
ongelukkiger en leven minder lang dan mensen voor wie dat niet geldt. Voor ons is dat onacceptabel. 
Vandaar ook het initiatief dat we samen met de SP hebben geschreven dat er voor moet zorgen dat 
iedereen die geen baan in de markt kan krijgen, recht heeft op werk, een reden om uit bed te 
stappen. En daarvoor is een landelijk dekkend netwerk van sociale werk bedrijven nodig. Ja dat kost 
geld. Maar het levert nog veel meer op. Het bespaart een bak ellende voor mensen en letterlijk 
miljarden als het gaat om uitkeringen, zorg, schulden en eenzaamheidsbestrijding. Kan de 
staatssecretaris hier op reflecteren? In antwoord op mijn vragen over de SW sector legt de 
staatssecretaris uit dat op korte termijn inderdaad tekorten zijn maar dat die op middellange termijn 
verdwijnen om op langere termijn over te gaan in overschotten. Kan de staatssecretaris hier verder 
op in gaan? En kan hij aangeven alles te doen om de huidige bedrijven niet om te laten vallen, terwijl 
vrijwel alle partijen hier het belang van in zien. Kan hij hierbij ingaan op de coronamiddelen en de 
huidige verdeling van de participatiegelden. 
De dorpsoudste uit het verhaal nam het de gemeenschap kwalijk dat ze niet door hadden dat iemand 
uit hun midden zich genoodzaakt zag mais te stelen omdat hij honger had en zijn kinderen niet kon 
voeden. Of in ieder geval niet in actie waren gekomen. Wij weten in elk geval zeker dat mensen in de 
ellende zitten. En niet een paar. Letterlijk honderdduizenden zitten in de problemen en hebben 
betalingsproblemen. Dat was voor de Corona en dat zal er de komende tijd zeker niet beter op 
worden. Onderzoeken van het SCP, Nibud, NVVK, IPW, schuldenlab, enz enz. Het beeld is helder. En 
nu we het weten zijn we ook verantwoordelijk.  

Vrijwel iedere partij heeft een verhoging van het minimumloon in het verkiezingsprogramma staan. 
Ik begrijp dat we dat niet nu even snel kunnen regelen, al zie ik de moties al komen. Maar alle 
partijen kunnen na de verkiezingen zeggen dat dit een punt is dat geregeld moet worden. En wel in 
samenhang. Zodat er een verhoging van het netto besteedbaar inkomen is en een verrekening met 
toeslagen of weet ik het wat.  

Dan dakloosheid. Ik heb vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling om een onderzoek gevraagd 
naar de effecten van de kostendelersnorm. Het was lang wachten. En veel vragen. Maar het 
onderzoek is er nu. En ik ben geschrokken. Er blijkt een duidelijk verband tussen deze 
kostendelersnorm en dakloosheid onder jongeren. Nu we dat weten voorzitter, zijn we er ook 
verantwoordelijk voor. Ook Divosa en de G4 zijn klaar met de kostendelersnorm. Zij hebben 
alternatieve voorstellen. Wat is de reactie van de staatssecretaris op deze voorstellen?  

Fraude moet bestreden worden. Dat is volstrekt helder. Maar een foutje is nog geen fraude. We 
weten het. Van mensen met de minste mogelijkheden vragen we het meest. Daar komen dus ook de 
meeste foutjes voor. Deze mensen komen in de problemen doordat hun uitkering wordt stopgezet 
en eventueel ook met een boete. Kunnen we zo’n besluit niet meer automatisch nemen voorzitter? 
Maar expliciet door de wethouder laten nemen in plaats van automatisch? Graag een reactie van de 
staatssecretaris.  
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Een andere reden dat mensen in de problemen kunnen komen is de zoektermijn van vier weken die 
geldt voor iedereen die een uitkering aan moet vragen. Ook voor kwetsbare jongeren. Kunnen we 
daar niet gewoon vanaf voorzitter? Divosa vraagt er om. Gemeenten vragen er om. Ik vraag er ook 
om. En niet alleen voor kwetsbare jongeren, maar zeker ook voor ex-gedetineerden die net uit de 
gevangenis komen. Dat zou de recidive met een behoorlijke factor terug kunnen brengen.  
Bij mensen die opgenomen moeten worden in een GGZ instelling geldt hetzelfde als voor 
gedetineerden. Hun uitkering wordt stopgezet. Logisch zou je zeggen. Maar dat wil ook zeggen dat 
de woning verdwenen is zodra iemand weer naar buiten kan. En weer is een dakloze geboren. Kan 
dat nu niet anders voorzitter? Graag een reactie van de staatssecretaris  

Vorig jaar hebben ik ook een motie ingediend om niet inbare verhogingen op schulden bij de 
overheid kwijt te schelden. Dat was een goed idee. En kost alleen geld op papier. Want oninbaar is 
niet te innen. Commerciële bedrijven zouden dergelijke schulden al lang voor een fractie van de 
papieren waarde van de hand gedaan. De overheid niet. Dat is stom. Graag een reactie van de 
staatssecretaris.  
In het verlengde hiervan. Het schuldenlab wil de schulden van mensen herstructureren door ze 
binnen een publiek private samenwerking op te laten kopen en tegen een normale rente (3%) af te 
laten lossen. Hoe staat de staatssecretaris tegenover zo’n samenwerking. En kan hij hierbij ook 
ingaan op de belachelijk hoge rentes die commerciële bedrijven nu nog mogen heffen? Jasper van 
Dijk en ikzelf zijn op dit vlak al druk bezig geweest.  

Tot slot, Deze commissie blinkt uit in grote eensgezindheid. we willen allemaal het beste voor 
mensen. En we hebben samen ook het een en ander bereikt. Het regeerakkoord was goed. Daar zijn 
vriend en vijand het wel over eens. Zelf ben ik ook niet ontevreden. Stapelen van boetes? Uit huis 
uitzettingen wegens schulden? Vereenvoudiging beslagvrije voet enz. Enz. Natuurlijk, we zijn er nog 
lang niet. Maar we hebben de wereld een klein beetje beter gemaakt.  
Ik begon mijn betoog met een verhaal uit de Ubuntu cultuur. “Ik ben omdat wij zijn.” En zo is het 
maar net. 
 
Bron: https://renepetersoss.com/2020/11/18/bijdrage-begroting-sociale-zaken-en-
werkgelegenheid/  datum: 18 november 2020 
 
 
 

Petitie: De kostendelersnorm moet uit de wet! 

De FNV en anderen zijn bezig met een petitie over Stop armoede en dakloosheid: de 
kostendelersnorm uit de wet! Met de volgende toelichting:  
 
Steeds meer mensen vallen buiten de boot in ons welvarende land. Dat is tijdens de coronacrisis wel 
duidelijk geworden. Zij moeten naar de voedselbank om te kunnen eten. De kostendelersnorm, die 
nu vijf jaar bestaat, maakt dat nog meer mensen naar de voedselbank moeten. Want als je met meer 
mensen in één huis woont, krijg je flink minder bijstand. 
Het gevolg: ellende, armoede en meer daklozen. Want als een vriend vraagt om onderdak, en 
diegene heeft een bijstandsuitkering, dan wordt daarop gekort. Ouders moeten soms 
noodgedwongen hun meerderjarige kinderen uit huis zetten zodat ze niet meer gekort worden op 
hun uitkering. Ook zorgbehoevende ouderen die het liefst bij hun kinderen willen wonen, en 
chronisch zieken en mensen met een beperking die een gezamenlijk huishouden voeren worden op 
deze manier financieel gestraft (mantelzorgboete). 
De kostendelersnorm levert veel ellende op. De maatschappelijke kosten wegen niet op tegen de 
baten. Daarvoor hebben veel instanties al gewaarschuwd. Gemeenten kunnen van de 
kostendelersnorm afwijken, maar doen dit nauwelijks. Het kabinet doet niets meer dan een vage 

https://renepetersoss.com/2020/11/18/bijdrage-begroting-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/
https://renepetersoss.com/2020/11/18/bijdrage-begroting-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/
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handreiking over de schutting van de gemeenten heen kieperen en een onderzoek instellen. Dat lost 
nu niets op! 
 
Bron: https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/kostendelersnorm 
 
 
 

Commentaar 

Toch maar weer die toeslagenaffaire, want dat is iets dat er in hakt. Niet alleen bij de getroffenen, 
maar ook bij de gewone burger die het leest of hoort. Ze snappen er helemaal niks van. Hoe is dat 
nou in dit land mogelijk. Eén ding staat als een paal boven water, als je onderaan de ladder bungelt 
of je maakt gebruik van overheidsregelingen, dan ben je in dit land kwetsbaar. Want die 
overheidsregelingen zijn vaak niet eenvoudig, veel regels met ook vaak nogal wat uitzonderingen. 
We zijn in dit land er goed in om een veelheid aan woorden en bepalingen te produceren waar de 
burger mee te maken krijgt. Het is vaak een ingewikkelde rijstebrij geworden waar veel burgers niks 
van snappen en dit speelt al jaren en jaren. 

We zijn wel goed begonnen: Marga Klompé, die de bijstand op poten zette, zij vond dat het een recht 
is om op een fatsoenlijk niveau te leven. Wat is daar van overgebleven? In de jaren tachtig en 
negentig ging er een gure wind waaien door de sociale zekerheidsregelingen. Bezuinigen was het 
motto. Vaak liepen christendemocraten daarin voorop. Ze wantrouwden de burger die gebruikt 
maakte van de sociale regelingen. Het waren snoeiharde ingrepen. De effecten daarvan zijn nog 
steeds merkbaar. Het reële inkomen van mensen aan de onderkant is vanaf 1970 reëel niet gestegen.  
Dat bewijzen ook nu weer de cijfers nu bekend is met welke percentages de uitkeringen en de lonen 
omhoog gaan. Het gat wordt groter en groter.  

Een van de instrumenten die de overheid ging gebruiken om alles te controleren is het 
antifraudebeleid en dat ging en gaat heel ver. Tandenborstels tellen, kijken wie het huis in en uit 
gaat, bijhouden wie er ’s nachts slapen en waar je overdag heen gaat. Het lijkt wel een beetje op 
landen waar de overheid alles controleert. Daar willen wij hier in het westen niet leven. En toch 
gedraagt de overheid zich zo.  

Ik heb het al vaker betoogt: ons sociaal systeem heeft niets te maken wat een aanvaardbaar inkomen 
is om fatsoenlijk van te kunnen leven. Ons sociale systeem is gebaseerd op antifraudebeleid, dat is 
het uitgangspunt. Als voorzitter van de basisgroep heb ik menig keer de Tweede Kamerleden die bij 
ons op bezoek kwamen voorgehouden dat het toeslagensysteem een werkgelegenheidsproject is 
voor ambtenaren. Arbeidsintensief voor de landelijke en gemeentelijke overheid.  

Hoe vaak moet je tegen de politiek zeggen dat hoe lager de uitkeringen hoe meer fraude er plaats 
vindt. Politici blijven maar stug volhouden dat hoe hoger de uitkeringen hoe meer fraude. Dat is nu 
precies het wantrouwen dat de overheid over haar eigen inwoners heeft. Natuurlijk zal er altijd 
fraude zijn bij sociale wetgeving, maar ik denk dat er aan de top gelegaliseerde fraude plaatsvindt 
met het invullen van de belastingaanslagen: tientallen uitzonderingen/aftrekposten.  

Ik heb meerdere keren betoogd dat de miljarden die je nu uitgeeft aan het antifraudesysteem c.q. 
toeslagensysteem beter kunt gebruiken om de uitkeringen op een fatsoenlijk niveau te brengen. 
Zoals het uitgangspunt was van Marga Klompé. Staatssecretaris van Huffelen wil van het 
toeslagensysteem af. Nou ik ben benieuwd of dit ooit zal gebeuren.  

Eén advies: behoed u voor ingewikkelde wetgeving. Het gaat er gewoon om, zoals net ook al 
gememoreerd: wat heb je nodig om fatsoenlijk van te kunnen leven als alleenstaande persoon, 
alleenstaande moeder of als gezin. Zodat de klandizie van de voedselbank niet groeit maar afneemt.  

Onze partijgenoot Pieter Omtzigt heeft met SP-er Renske Leyten een ware veldtocht gehouden om 
bloot te leggen tot welke misstanden doorgeschoten antifraudebeleid kan leiden. Hulde daarvoor. 

https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/kostendelersnorm
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Maar ik hoor niks over het feit dat de commissie Donner één jaar nodig heeft gehad om een begin te 
maken met misstanden bloot te leggen van dit antifraudebeleid. In dat jaar zakken de gedupeerden 
steeds verder weg in financiële en persoonlijke ellende.  

Tot slot: wat ik niet snap is dat Pieter zijn pijlen richt op de staatssecretaris van Financiën over weer 
achtergehouden stukken, maar de grote baas daar is onze lijsttrekker Wopke Hoekstra, waarom 
wordt hij uit de wind gehouden? Die had er toch voor kunnen zorgen dat de gedupeerden voor de 
kerstdagen hun geroofde geld voor de helft terug hadden. De belasting wist hen wel te vinden toen 
ze ten onrechte veel geld moesten terugbetalen. En nu is het in één keer moeilijk en ingewikkeld als 
ze hun geld terug moeten krijgen, dan is er ondanks alles nog niet veel veranderd. De belastingdienst 
gaat zijn eigen gang en heeft lak aan de politiek: wij zijn de baas, waarvan akte. 

Arend Jansen 
 
 

Is Nederland hekkensluiter op sociaal gebied anno 2021?  

Als men Nederland met Duitsland vergelijkt, dan is het goed mis bij ons. De toeslagenaffaire zou niet 
gauw in Duitsland gebeuren, omdat een Duitse ambtenaar persoonlijke aansprakelijk  kan gaan 
worden. Bij ons helaas niet. 

Een Nederland aanvraag van bijzondere bijstand en haar uitbetalingen duren in Nederland veel te 
lang, volgens deskundigen vastgesteld. Volgens onderzoeken blijft er ook van 100 euro op dit 
moment teveel bij de overhead van de overheden hangen. Nu wil men gaan alles gaan verbeteren 
maar zorg ervoor dat niet alles digitaal gaat gebeuren, niet alle burgers zijn digitaal bekwaam.  Blijf 
de menselijke maat toepassen.  Maar neem de gesprekken zodat de aanvrager een direct bewijs, dit 
gebeurt als de helpdesk KPN bijvoorbeeld. 

Verder zijn de Nibud voorbeeld bedragen die de overheid toepast achterhaald 

Waarom mag men maar de waarde van de auto maar 3500.-  bedragen, dan blijft men in problemen, 
waar is de menselijke maat in Nederland gebleven.  Waarom geldt niet voor iedereen het recht op 
een eigen woningbezit.  Helaas is iemand in de bijstand voor eeuwig tot de bedelstaf 
veroordeeld,  maar is het  menselijke waardigheid gebleven.  Kleine uitzondering gelukkig mag men 
als oud werknemer of oud ondernemer vanaf ca 60 jaar rekenen op een iets socialer beleid, maar het 
blijft beschamend als men dit vergelijkt met Duitsland. Waar men zijn eigen woning mag behouden 
en niet zoals de  Nederlandse toeslagenaffaire alles kan verliezen, en de overheid is nog steeds niet 
thuis is in  deze Coronacrisis. De menselijke maat blijft nog steeds in de praktijk niet goed 
doorgevoerd.  Als men een Bijzondere aanvraag doet begin december 2020, is het bedrag eind 
januari 2021 aan de bijstandaanvrager nog steeds niet uitbetaald, ik hoop toch niet dat ik in 
Nederland normaal gebruik  gaat worden. Navraag waarom heeft deze cliënt nog niet de vergoeding 
mogen ontvangen. Dan zegt een raadslid pas als men rood staat word sneller uitbetaald. Ouderen 
hebben een hekel om rood te staan bij de bank,  blijkbaar is het dringend noodzakelijk dat 
iedereen  zijn betaling uiterlijk binnen 4 weken word betaald. Dan bouwt men weer een wederzijds 
menselijk vertrouwen op. 

Jan Lammers, lid van de Basisgroep Sociale Zekerheid van het CDA 
 
 

Beslagvrije voet 
Het Nederlands Dagblad van 9 december jl. meldde:  

Staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) heeft dinsdag aangekondigd dat de wet die dat 
regelt op 1 januari in werking treedt. De wet moet het vaststellen van de zogeheten beslagvrije voet 
simpeler maken. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar schuldeisers geen beslag op 
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mogen leggen. Deze wordt nu nog vastgesteld op basis van gegevens die schuldenaren zelf 
aanleveren, zoals hun inkomen. In de praktijk gaat dat niet goed omdat mensen met schulden hun 
eigen financiële positie niet goed in kaart hebben en minder vaak reageren op verzoeken om 
informatie. Daardoor wordt het ‘leefgeld’ vaak te laag vastgesteld en kunnen mensen met schulden 
verder in de problemen komen. 

Om dat te voorkomen gaan de Belastingdienst, UWV, deurwaarders en andere partijen vanaf 1 
januari gegevens uitwisselen waardoor de beslagvrije voet automatisch zal worden vastgesteld. 
Schuldenaren hoeven dan zelf geen informatie meer aan te leveren. 

De nieuwe werkwijze laat door ICT-problemen bij UWV en de Belastingdienst al jaren op zich 
wachten. De wet had al in 2019 in werking moeten treden. Eind vorig jaar riepen deurwaarders het 
kabinet op niet langer te wachten met de invoering van de wet. Volgens de deurwaarders gaat het in 
driekwart van de gevallen fout met de berekening van de beslagvrije voet. Bijna 200.000 burgers met 
schulden kunnen daardoor dieper in de problemen raken. 

Staatssecretaris Van ’t Wout zegt blij te zijn dat de werkwijze nu wordt ingevoerd. ‘Mensen met 
problematische schulden dienen hoe dan ook een minimumbedrag te hebben om van te leven. Het 
kan niet zo zijn dat je dieper in de problemen komt doordat je maandelijks meer moet aflossen dan 
mogelijk is.' Volgens hem is dat des te meer belangrijk nu het aantal mensen met schulden door de 
coronacrisis naar verwachting stijgt.  

De brief van Staatssecretaris van ’t Wout aan de Tweede Kamer over “Voortgang implementatie Wet 
vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister”  is te vinden op  
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/voortgang-implementatie-wet-vereenvoudiging-beslagvrije-
voet-en-verbreding-beslagregister%20(1).pdf   
 
 
 

Vrouw met bijstand krijgt boodschappen: 7000 euro teruggevorderd 
 
Ik ben blij dat René Peters over deze kwestie Kamervragen heeft gesteld, want dit kan echt niet en 
deze wantoestanden als het om de Bijstand gaat, kunnen wij als CDA ook niet toestaan. 
 
Toen ik dat bericht over die mevrouw in de Bijstand las, schrok ik er flink van. Het is juist goed dat je 
als particulier Bijstandsgerechtigden helpt met hulp in natura, zoals voedsel en kleding en dan moet 
de gemeente niet die mensen gaan korten op hun Bijstand, straks wordt hulp van de Voedselbank 
nog ingehouden op je Bijstand als wij niet opletten. En dat moeten wij echt niet willen. Het wordt tijd 
dat de Participatiewet wat minder streng wordt en dat de menselijke maat de norm wordt, i.p.v. al 
dat strenge regeltjesgedoe. 
 
Particuliere hulp valt onder de noemer 'Gespreide verantwoordelijkheid' en naastenliefde, dat 
moeten wij juist koesteren en niet ontmoedigen door straffen en kortingen op de Bijstand. Door een 
terugtredende overheid en forse bezuinigingen in het sociale domein van de laatste decennia, is 
particuliere hulp (familie, vrienden, diaconie kerk) juist steeds belangrijker geworden.  
Dat harde beleid als het om de Bijstand gaat, komt van oorsprong bij de PVV vandaan, en de VVD 
heeft dat onder de kabinetten Rutte I en Rutte II grotendeels overgenomen. Ook geen wonder, want 
Geert Wilders komt uit de hardvochtige rechts-conservatieve flank van de VVD vandaan. Zie daarover 
de volgende websites: 

• https://www.socialevraagstukken.nl/slecht-geklede-bijstandsontvangers-de-lange-arm-van-
wilders/ "Stigmatisering bijstandsontvangers: de lange arm van Wilders"; 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/voortgang-implementatie-wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-en-verbreding-beslagregister%20(1).pdf
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/voortgang-implementatie-wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-en-verbreding-beslagregister%20(1).pdf
https://www.socialevraagstukken.nl/slecht-geklede-bijstandsontvangers-de-lange-arm-van-wilders/
https://www.socialevraagstukken.nl/slecht-geklede-bijstandsontvangers-de-lange-arm-van-wilders/
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• https://decorrespondent.nl/6208/de-pvv-is-economisch-helemaal-niet-links-
integendeel/373481344192-92be8b24 "De PVV is economisch helemaal niet links. 
Integendeel"; 

• http://publieketribune.net/2016/09/18/wilders-gaat-je-oude-oma-niet-helpen/ "Wilders 
gaat je oude oma niet helpen".  

 
Daarom vind ik het erg hypocriet van Geert Wilders dat hij in zijn tweet op 
https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1343632836738355200 daarover het volgende heeft 
gezegd: “Nederland is ziek. De overheid heeft dus helemaal niets geleerd van het 
Toeslagenschandaal. Als een moeder niet meer af en toe boodschappen mag doen voor een dochter 
in de #bijstand, dan leven we in een asociale dictatuur!” 
 
Pim Fortuijn heeft in zijn boek "De puinhopen van 8 jaar paars" op 
https://dbnl.org/tekst/fort010puin01_01/fort010puin01_01.pdf de kiem gelegd voor het 
hardvochtige Bijstandsbeleid. Kortom, sinds de opkomst van Pim Fortuijn in 2002 is het voor 
Bijstandsgerechtigden een stuk moeilijker geworden. Rechtspopulisme van o.a. de PVV, FvD en JA21 
is echt vergif voor onze samenleving. 
 
Daniël Mast, lid CDA basisgroep 
 
 

Andere reacties uit de basisgroep  
 
Van Madeline Andringa: 
Zolang ik de Bijstand volg is deze ellende al aan de gang en kijk nu naar ook de ernstige  toeslagen 
fouten, worden deze mensen nu de fouten in beeld zijn gebracht snel opgelost.  Weer niet dus. 

Voorheen konden wij alleen lege briefjes inleveren want fraude mag niet, staat toch in de wet. Streng 
aan de poort en ruim in de voorzieningen was het toch? 
Nu ja ruim? met al die noodpleisters zoals voedselbank kledingbank en dergelijke. 
 
Van Louis Flapper 
Bewaakt de gemeente of de boete (plus de terugvordering) in balans zijn met de aard van de 
overtreding van de regels? Beleven bijstandsgerechtigden dat ook zo? Kijkt de cliëntenraad er naar 
hoe het fraudebeleid in de praktijk uitwerkt? Misschien staat dat niet in de taak van de cliëntenraad, 
maar die zal denk ik graag haar visie geven als de gemeenteraad er om vraagt. 
 
 
 

Het wel en wee van de staat der Nederlanden  
 

De overheid I 
Er is een inlichtingenbureau dat heet IB, dat is van de VNG. Iedere gemeentelijke sociale dienst is 
daar verplicht lid van. Dat inlichtingenbureau verzamelt onder andere overheidsdata van 
bijstandsgerechtigden, vroege schoolverlaters en TOZO-aanvragers. En daar heb je het weer: het 
koppelt deze gevoelige persoonsgegevens om onder meer fraude op te sporen. Dan blijkt er een 
verbinding te bestaan tussen het IB en de afdeling toeslagen van de belastingdienst. Of dat mag van 
de wet op de privacy is nu maar de vraag. Maar de betrokken gemeenten waar ze denken dat er iets 
fout gaat, wordt ook ingelicht. En dan is het maar de vraag wat die gemeente doet. Struint die er 
meteen op af met allerlei maatregelen of gaat die eerst even controleren hoe de situatie echt is.  

https://decorrespondent.nl/6208/de-pvv-is-economisch-helemaal-niet-links-integendeel/373481344192-92be8b24
https://decorrespondent.nl/6208/de-pvv-is-economisch-helemaal-niet-links-integendeel/373481344192-92be8b24
http://publieketribune.net/2016/09/18/wilders-gaat-je-oude-oma-niet-helpen/
https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1343632836738355200
https://dbnl.org/tekst/fort010puin01_01/fort010puin01_01.pdf
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Maar het is natuurlijk belachelijk dat je als familielid een van je naasten die hulp nodig heeft niet mag 
helpen met een tas met boodschappen of andere producten. Ik zou zeggen, waar bemoeien ze zich 
mee. Dat mag pa en moe, broer of zuster, een betrokken buur toch zelf weten? Dat noemen we in 
het oosten naoberhulp, doen we al eeuwen. 
 
Overheid II 
Deze regering gaat drie jaar korten op de kinderbijslag. Ze wil honderd miljoen meer uitgaven aan de 
Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Dus dat extra geld halen ze bij ouders die kinderbijslag krijgen 
door middel dat er niet geïndexeerd wordt. Er staat niet in of dit inkomensgerelateerd wordt. Dus als 
je als partners samen een goed inkomen hebt of dat ze financieel aan de onderkant zitten, wordt er 
niet bij gezegd. Het kabinet is van mening dat de ouders die de kinderbijslag krijgen er niets van 
merken, zegt de staatssecretaris Bas van ’t Wout. Misschien is hij lid van het simplistisch verbond. Er 
zijn gezinnen die elke keer weer reikhalzend uitzien naar de kinderbijslag. En er zijn gezinnen die er 
helemaal niets van merken als het binnenkomt. Inkomensafhankelijke kinderbijslag daar zijn de 
partijen over verdeeld. Maar mijn partij, het CDA, is daar altijd een fel tegenstander van geweest, 
onder het motto het is een recht. Hoe dat kan met de uitgangspunten van onze partij is mij een 
raadsel. Mijn partij heeft de latente neiging met deze vraagstukken altijd te gaan staan aan de kant 
van de mensen die het al goed hebben.  
 
Overheid III 
Volgens de kinderombudsman van Rotterdam zijn de kinderamoede-regelingen veel te ingewikkeld. 
Gezinnen die in aanmerking komen voor deze ondersteunende regelingen worden niet bereikt. Eén 
op de vier gezinnen die hier recht op hebben wordt bereikt. Ik denk niet dat dat in Rotterdam alleen 
voorkomt. We hebben te veel regelingen die elkaar soms in de weg zitten. Bestuurders weten soms 
helemaal niet hoe regelingen werken in de praktijk en wat het resultaat is. Te veel raadsleden sturen 
en controleren op hoofdlijnen, domweg omdat dit hun wordt voorgehouden en ze te weinig tijd 
hebben. Wethouders zijn er dol op om dat te zeggen: hoofdlijnen. Mijn ervaring is: op hoofdlijnen 
gaat het zelden fout. Het gaat bij de uitvoering altijd fout in de details. Ik ben wel een raadslid die de 
details in de gaten houdt. Ervaringsdeskundige in de wereld van de onderkant. Te veel politici weten 
helemaal niet hoe de onderkant van de maatschappij werkt. Ze schrijven soms op voorhand mensen 
af. Een volksvertegenwoordiger moet er zijn voor iedereen, niet alleen in actie komen als de OZB 
omhoog gaat.  
 
Overheid IV  
Nederland telt steeds meer daklozen. Waren er in 2009 achttienduizend nu zijn er veertigduizend. 
Het begint hier steeds meer op Amerika te lijken. Zó woon je in een koop- of huurhuis en zó sta je op 
straat. Vaak als gevolg van situaties in de privésfeer of omdat je er financieel niet uitkomt. Sommigen 
hebben geluk dat ze in eerste instantie opgevangen kunnen worden bij familie en kennissen, maar 
dat is vaak van korte duur. En ze kunnen niet allemaal opgevangen worden door tehuizen voor 
daklozen. Misschien zou die partij van mij daar wat meer aandacht aan moeten schenken, of denkt 
men soms stiekem: eigen schuld dikke bult?  

Arend Jansen 
 
 
 

'Bijstandszaak' Wijdemeren staat niet op zichzelf: 'Zakgeld kinderen moest 
terug' 
Bericht op nos.nl 

De zaak van de anonieme vrouw met bijstand die 7000 euro moet terugbetalen omdat ze 
boodschappen kreeg, lijkt niet op zichzelf te staan. Uit de tientallen reacties en persoonlijke verhalen 
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die op sociale media worden gedeeld, blijkt dat meer mensen in de bijstand problemen hebben 
gehad met hun gemeente. 

Amma Asante van de landelijke Cliëntenraad zei eerder vandaag: "Dit is maar één van de vele 
uitwassen die nu toevallig het nieuws haalt." 
Een van die andere zaken is die van Monique (volledige naam bij redactie bekend). Ze werd net als de 
vrouw uit de gemeente Wijdemeren aangeklaagd voor fraude. Ze moest meer dan 5000 euro 
terugbetalen omdat haar kinderen 20 euro zakgeld per maand hadden gekregen van haar ex-man. 
"Volgens de gemeente waren dat inkomsten", zegt ze tegen de NOS. 
Moniques kinderen wonen bij haar. Ze krijgt daarom 100 euro alimentatie per maand. "Dat bedrag 
was bij lange na niet genoeg. Het was voor mij een uitdaging om de kosten voor de kinderen te 
betalen. Voor een fiets, schoolreisjes, kleding, schoolspullen, een computer of een mobiele telefoon 
had ik geen geld. Voor die uitgaven waren mijn kinderen afhankelijk van mijn ex-man, die ook niet 
veel geld te besteden had." 
Daarom kregen de kinderen vanaf het moment dat ze naar de middelbare school gingen 20 tot 30 
euro zakgeld per maand van haar ex-man. "Dat zakgeld zag ik nooit als onderdeel van mijn inkomen." 
Het werd door de kinderen gebruikt voor bijvoorbeeld schoolspullen en kleding, maar ook voor 
snoep en een mobieltje. 
Na een jaarlijkse controle van haar inkomsten ontving Monique in 2018 een brief van de gemeente: 
al het zakgeld moest worden terugbetaald. "Dat kwam als een donderslag bij een heldere hemel. Het 
voelde zo ontzettend onrechtvaardig. Zeker omdat de bijstandsconsulente duidelijk tegen mij zei dat 
ik fraude had gepleegd. Ze had echt totaal geen empathisch vermogen." 
Vanaf dat gesprek kreeg Monique elke maand 100 euro minder bijstand. "Dat was financieel en 
emotioneel erg lastig." Uiteindelijk tekende ze bezwaar aan en werd ze in het gelijk gesteld. 
 
Ook Ronald van Dorland werd verdacht van fraude - hij moest 65.000 euro terugbetalen. "Ik was een 
online hobby-dj en had een radiostudio in mijn huis. Ik verdiende daar niets mee, het kostte zelfs 
geld. Maar ze dachten wel dat ik er aan verdiende en opeens kreeg ik bericht dat ik gefraudeerd had. 
Ze hadden foto's van mijn radiostudio gemaakt met een drone of een telelens", vertelt Van Dorland 
in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. 
"Het was een hele grote inbreuk op mijn privacy", zegt de man uit Enschede. Van Dorland maakte 
bezwaar en werd uiteindelijk in het gelijk gesteld; hij hoefde de boete niet te betalen. Alleen had hij 
toen een nieuwe schuld. "Er was mij niet verteld dat ik opnieuw bijstand kon aanvragen, dus omdat 
ik geen inkomsten had al die maanden kwam ik weer in de schuld terecht. 14.000 euro. Ik moest mijn 
radio-spullen en erfstukken verkopen om boodschappen te kunnen betalen." Ook zijn moeder kon 
niet meer helpen; zij overleed in die periode. 
Dat kwam allemaal hard aan. Van Dorlands gezondheid leed eronder, vertelt hij verder. "Ik ging veel 
roken, veel drinken, overal waar maar alcohol in zat. Ik at en sliep weinig." Ook nu heeft de 
Enschedeër er nog last van. "Het blijft me achtervolgen. Mentaal, fysiek, op alle manieren." 
 
Bron: https://nos.nl/artikel/2362480-bijstandszaak-wijdemeren-staat-niet-op-zichzelf-zakgeld-
kinderen-moest-terug.html 
 
 
 

Nog even dit 

Onze nieuwe lijsttrekker (dat was zo gepiept ondanks de presentatie met veel toeters en bellen van 
Hugo de Jonge) zegt in een interview in Trouw onder ander: “Wij als CDA willen een Nederlandse 
belofte in ere herstellen, dat wie hard werkt en goed zijn best doet moet daarvoor worden beloond. 
Mensen moeten recht hebben op een fatsoenlijk huur of koophuis. En we weten dat kinderen in 
armoede in de zomer kennis verspelen. En als kinderen met een lege maag naar school komen is dat 

https://nos.nl/artikel/2362424-is-er-verschil-tussen-boodschappen-krijgen-van-je-moeder-of-de-voedselbank.html
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een dramatisch begin van de dag. Kunnen we het nu niet zo organiseren dat een kind in ieder geval 
een ontbijt krijgt.” Als ik dat lees dan denk ik tsja….  Gaat het CDA onder zijn leiding de steven 
wenden? Dat kinderen genoeg te eten krijgen, dat ze niet meer twee keer in de week naar de 
voedselbank moeten, en altijd tweede of derdehands kleren dragen, niet genoeg ondergoed 
hebben? En als je gezond bent kun je hard werken, heb je er plezier in, maar dan kan het maar zo 
gebeuren dat het lichaam afhaakt en dan????  Wat is dan de beloning? 
 
Op de valreep, net gelezen, de VVD stemt in met het bevriezen van de huren dit jaar. “Platter en 
opportunistischer krijgt je het niet”, twitterde CDA Tweede Kamerlid Julius Terpstra, “een maand 
voor de verkiezingen stemt de VVD plots voor huurbevriezingen”. Bij de VVD snappen ze deze reactie 
niet, ze verwijzen naar hun verkiezingsprogramma waar dat in staat. 
Misschien kent de heer Terpstra te weinig mensen die in de sociale huursector wonen, die 
omarmden deze bevriezing.   

Arend Jansen 
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Bijlage 
 
Beantwoording Kamervragen over Terugvordering van bijstand 
Antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van de 
Kamerleden Peters, Slootweg en Omtzigt (allen CDA)  
 
1. Kent u het artikel ‘Vrouw met bijstand krijgt boodschappen, 7000 euro teruggevorderd'? 1)  
 
Antwoord op vraag 1:  
Ja.  
 
2. Deelt u de mening dat wanneer de inlichtingenplicht geschonden wordt, de gevolgen voor 
betrokkenen dermate groot kunnen zijn dat iemand wellicht nooit meer schuldenvrij door het 
leven zal gaan?  
 
Antwoord op vraag 2:  
Het door u aangehaalde bericht, maar ook andere recente berichten, roepen zorgen op over de 
hardheid binnen de Participatiewet en de mogelijkheden tot maatwerk. Die zorgen neem ik zeer 
serieus. Ik heb deze zelf ook. De situatie vraagt om snel handelen en oplossingen bieden waar nodig. 
In de brief waar de beantwoording van deze Kamervragen onderdeel van uitmaakt, heb ik beschreven 
welke stappen ik op korte termijn wil zetten.  
In algemene zin geldt dat de bijstand het sluitstuk is van de sociale zekerheid. Iedereen is in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk voor zijn levensonderhoud. Iemand krijgt pas bijstand op het moment dat 
hij zelf onvoldoende middelen heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. De gemeente stelt het 
recht op een uitkering vast. Als er iets in de situatie wijzigt dan moeten bijstandsgerechtigden dat 
melden. Indien er sprake is van het schenden van de inlichtingenplicht dan zullen gemeenten vast 
moeten stellen of en zo ja hoeveel bijstand te veel is verstrekt en zo ja, dan dienen zij dit terug te 
vorderen.  
Daarnaast is volgens de wet het schenden van de inlichtingenplicht boetewaardig gedrag. Dat 
betekent dat de gemeente bij schenden van de inlichtingenplicht ook een boete dient op te leggen. Ik 
vind het belangrijk dat bij het opleggen van een boete rekening wordt gehouden met verschillende 
gradaties in de mate van verwijtbaarheid en persoonlijke omstandigheden. Daar is ook voldoende 
ruimte voor. Ontbreekt elke verwijtbaarheid dan dient de gemeente van boeteoplegging af te zien en 
in – in het boetebesluit genoemde situaties – kan de gemeente ook volstaan met een waarschuwing.  
Gemeenten kunnen tenslotte bij dringende redenen geheel of gedeeltelijk van terugvordering en ook 
van boeteoplegging afzien. Van dringende redenen is sprake bij bijzondere omstandigheden in het 
individuele geval.  
Ik begrijp dat dit strenge regels zijn. Regels die van belang zijn voor het draagvlak voor het stelsel. 
Anderzijds ben ik ook van mening dat onredelijke hardheid in dit verband moet worden voorkomen. 
Daarbij past het dat er aandacht is voor de individuele omstandigheden van de betrokkene. Ik wil 
balans brengen in de regelgeving en de uitvoering daarvan. In overleg met gemeenten kijk ik op dit 
moment naar de mogelijkheden hiervoor.  
 
3. Deelt u de mening dat de nadelen van de terugvordering voor een persoon in verhouding tot het 
doel er van onevenredig groot kunnen zijn?  
 
Antwoord op vraag 3:  
In mijn brief over fraude in de sociale zekerheid heb ik aangegeven dat ik het van belang vind dat we 
streng zijn waar nodig en zacht waar het kan.[1] De menselijke maat moet centraal staan. 
Tegelijkertijd moet er een gepaste reactie zijn als burgers met opzet informatie achterhouden of grof 
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nalatig zijn. In de brief doe ik drie voorstellen om te komen tot een gebalanceerd handhavingsbeleid, 
zodat de eenduidigheid wordt vergroot, uitvoerders hun werk beter kunnen doen en de focus sterker 
op preventie komt te liggen.  
[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/12/tweede-kamerbrief-
fraude-in-de-sociale-zekerheid.  
Op het terrein van meer menselijke maat in de handhaving ga ik in lijn met de kabinetsreactie op het 
rapport “ongekend onrecht” over de kinderopvangtoeslagaffaire inventariseren welke regelgeving in 
de praktijk te hard uitpakt. Op het terrein van de Participatiewet wordt in ieder geval gekeken naar 
de terugvorderingsplicht en terugvorderingstermijn. Hierbij is het van belang om in het kader van 
zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid gemeenten te betrekken. Op korte termijn zal ik daarom een 
aantal ronde tafels organiseren en samen met de VNG, de Landelijke Cliëntenraad en de Inspectie 
SZW een signaleringsteam instellen. Met dit signaleringsteam wil ik signalen van burgers en 
professionals die tegen de hardheid van de Participatiewet aanlopen actief benutten. Het gaat 
daarbij om casuïstiek op het terrein van rechtmatigheid en handhaving. De ‘rode draden’ en signalen 
die uit de casuïstiek naar boven komen, dienen als input voor noodzakelijke aanpassingen in beleid, 
regelgeving of de uitvoering.  
 
4. Hoe weegt u de beleidsruimte van de gemeente om in dit geval en vergelijkbare gevallen tot 
maatwerk te komen?  
 
5. Hoe weegt u de beleidsruimte van gemeenten om het doneren van voedselpakketten door 
vrienden en familieleden tot een bepaalde hoogte toe te staan?  
 
Antwoord op vraag 4 en 5:  
Vanuit mijn stelselverantwoordelijkheid past het niet dat ik oordeel over individuele casussen. In meer 
algemene zin geldt wel dat zowel als het gaat om het in aanmerking nemen van giften, als het 
terugvorderen van te veel ontvangen bijstand, de wet ruimte voor maatwerk biedt.  
Met betrekking tot het in aanmerking nemen van giften geldt artikel 31, tweede lid, van de 
Participatiewet. Dit artikel bepaalt dat giften die naar het oordeel van de gemeente uit een oogpunt 
van bijstandsverlening verantwoord zijn, niet in aanmerking hoeven te worden genomen.  
Voor bepaalde incidentele en gebruikelijke giften is dit kader duidelijk. Zo hebben bijvoorbeeld 
verjaardags- en sinterklaascadeaus geen invloed op de hoogte van de uitkering. Maar er zijn ook 
voorbeelden die lastiger liggen, zoals wanneer de bijstandsgerechtigde op regelmatige basis giften 
ontvangt. Dat maakt de uitvoeringspraktijk complex en het is ook onduidelijk voor de 
bijstandsgerechtigde waar hij aan toe is. Samen met gemeenten wil ik kijken of meer algemene 
kaders kunnen worden opgesteld. Dergelijke kaders moeten meer duidelijkheid bieden over de 
gevolgen van giften voor de bijstandsuitkering. Het evenwicht tussen het vangnetkarakter van de 
bijstand en de menselijke maat blijft hierbij van belang. Daarbij blijft gelden dat het uiteindelijk aan 
het college is om te bepalen of een gift wel of geen gevolgen heeft voor het recht op bijstand. Daarbij 
hoort dan ook een inlichtingenplicht van betrokkene.  
Daarnaast bepaalt artikel 58 van de Participatiewet dat te veel ontvangen bijstand in verband met 
schending van de inlichtingenplicht dient te worden teruggevorderd. Gaat het om anderszins 
onverschuldigde betalingen (bijvoorbeeld een geldlening of te veel verstrekte uitkering door 
onvolkomenheden aan de zijde van de gemeente) dan kan de gemeente ook terugvorderen maar is 
het geen verplichting. Het is aan de gemeente om te bepalen of op basis van de omstandigheden 
gesproken dient te worden over schending van de inlichtingenplicht.  
Als een bijstandsgerechtigde de inlichtingenplicht niet heeft nageleefd, zal de gemeente moeten 
bepalen of deze schending gevolgen heeft voor zijn recht op bijstand en of te veel bijstand is verstrekt. 
Zeker als wordt gesteld dat het recht niet meer is vast te stellen, heeft een gemeente enige 
discretionaire ruimte bij de bepaling hoeveel bijstand te veel is verstrekt. Heeft de gemeente 
vastgesteld dat te veel bijstand is verstrekt, dan is zij op basis van de wet – bij schending 
inlichtingenplicht – gehouden dit bedrag terug te vorderen. Gemeenten kunnen echter bij dringende 
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redenen geheel of gedeeltelijk van terugvordering afzien. Van dringende redenen is sprake bij 
bijzondere omstandigheden in het individuele geval.  
Er bereiken mij signalen dat de regelgeving alsnog onevenredig kan uitpakken. Ik begrijp de zorgen en 
wil hier goed naar kijken. Ik sta er namelijk ook voor dat onredelijke hardheid in dit verband moet 
worden voorkomen en dat er aandacht is voor de individuele omstandigheden van de betrokkene. Ik 
wil balans brengen in de regelgeving en de uitvoering daarvan. In overleg met gemeenten kijk ik op 
dit moment naar de mogelijkheden hiervoor. 
 
6. Bent u het ermee eens dat ook pakketten van de voedselbank, kledingbank en andere 
instellingen ter bestrijding van armoede technisch gezien een waarde vertegenwoordigen? En wat 
is volgens u het verschil tussen pakketten die door familieleden worden gedoneerd en pakketten 
die door de voedselbank worden verstrekt?  
 
Antwoord op vraag 6:  
Voor zowel door familieleden gedoneerde pakketten, als pakketten van de voedselbank of 
kledingbank geldt dat ze in de Participatiewet worden gezien als een gift. Voor giften geldt in de 
bijstand dat zij buiten beschouwing kunnen worden gelaten indien zij naar het oordeel van het college 
verantwoord zijn met het oog op bijstandsverlening. Ik heb geen compleet overzicht van de omgang 
van gemeenten met pakketten van de voedselbank of kledingbank. Ook hierover zal ik met 
gemeenten in gesprek treden.  
Ik merk daarbij op dat bij vanuit de voedselbank of kledingbank verstrekte pakketten strenge 
voorwaarden gelden. Zo wordt er naar de daadwerkelijk resterende bestedingsruimte gekeken. Bij 
pakketten door familieleden ontbreekt die toets, waardoor deze niet met pakketten van de 
voedselbank op een lijn kunnen worden gesteld.  
 
7. Bent u het ermee eens dat bijstandsgerechtigden het risico lopen dat gemeenten afhankelijkheid 
van de voedselbank laten vallen onder de inlichtingenplicht binnen de Participatiewet?  
 
8. Zo ja, deelt u de mening dat gemeenten in verordeningen vast zouden moeten leggen dat de 
waarde van dergelijke pakketten in het licht van de Participatiewet op nul vastgesteld zouden 
moeten worden?  
 
Antwoord op vraag 7 en 8:  
In algemene zin valt het ontvangen van giften (en dus ook pakketten van de voedselbank) onder de 
inlichtingenplicht. Het is op basis van de melding aan de gemeente om te bepalen of de gift 
verantwoord is met het oog op bijstandsverlening. Zo hebben bijvoorbeeld verjaardags- en 
sinterklaascadeaus geen invloed op de hoogte van de uitkering. Maar er zijn ook voorbeelden die 
lastiger liggen, zoals wanneer de bijstandsgerechtigde op regelmatige basis giften ontvangt. Dat 
maakt de uitvoeringspraktijk complex en het is ook onduidelijk voor de bijstandsgerechtigde waar hij 
aan toe is. Samen met gemeenten wil ik daarom kijken of meer algemene kaders kunnen worden 
opgesteld. Dergelijke kaders moeten meer duidelijkheid bieden over de gevolgen van giften voor de 
bijstandsuitkering. Het evenwicht tussen het vangnetkarakter van de bijstand en de menselijke maat 
blijft hierbij van belang.  
 
9. Hoe weegt u in dit licht de uitspraken van het NIBUD, waaruit blijkt dat het voor 
bijstandsgerechtigden zonder extra ondersteuning überhaupt niet mogelijk is om rond te komen?  
 
Antwoord op vraag 9:  
Het rapport van het Nibud stelt de hoogte van de bijstand aan de orde. Hiermee draagt het bij aan de 
discussie over de inrichting van het stelsel van inkomensondersteuning via de sociale zekerheid, 
fiscaliteit en toeslagen. De bijstand biedt een sober vangnet, met een activerend karakter. Voor 
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huishoudens met lage inkomens bieden toeslagen aanvullende inkomensondersteuning, gericht op de 
kosten van zorg, een huurwoning, kinderen en kinderopvang.  
De nadelen van het huidige systeem zijn echter vanuit burgerperspectief niet acceptabel. Een stap 
naar een ander toeslagstelsel is noodzakelijk. Daarom heeft het kabinet een breed spectrum aan 
alternatieven voor het toeslagenstelsel uit laten werken. De uitwerking is in december aan de Tweede 
Kamer aangeboden. Onderdeel van de uitwerking is ook een verhoging van het wettelijk 
minimumloon en daaraan gerelateerde uitkeringen.  
 
10. Wit u tot slot, mede ook naar aanleiding van het rapport Ongekend Onrecht, binnen twee 
weken een inventarisatie maken van wetsartikelen en regelingen die in de praktijk evident te hard 
kunnen uitpakken, waardoor mensen snel in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen en 
daarbij zeker de Participatiewet, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) te betrekken? Wilt u het resultaat van deze 
inventarisatie, samen met mogelijke verbeteringen aan de Kamer doen toekomen?  
 
Antwoord op vraag 10:  
De signalen en zorgen rondom de hardheid in de Participatiewet en de mogelijkheden tot maatwerk 
neem ik zeer serieus. De situatie vraagt om snel handelen en oplossingen bieden waar nodig. Zoals al 
aangegeven in mijn antwoord op vraag 3 zijn verschillende zaken voortvarend in gang gezet om 
bepalingen die in de praktijk te hard kunnen uitpakken in beeld te krijgen. Ik wil de benodigde 
stappen zorgvuldig en in samenspraak met de relevante partners zetten. Maar wat snel nodig en 
mogelijk is, wordt direct opgepakt. Het voorgestelde proces met ronde tafels en Signaleringsteam wil 
ik in de komende weken vormgeven, zodat ik in het tweede kwartaal van dit jaar kan beschikken over 
de eerste bevindingen, die ik vervolgens met u zal delen.  
 
11. Kunt u deze vragen een voor een en voor 14 januari a.s. beantwoorden?  
 
Antwoord op vraag 11:  
Ik zal binnen de mogelijkheden u de antwoorden zo snel mogelijk doen toekomen.  
1) Nos.nl 28 december 2020, https://nos.nl/artikel/2362361-vrouw-met-bijstand-krijgt-
boodschappen-7000-euro-teruggevorderd.html  
 
Toelichting:  
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Jasper van Dijk (SP), ingezonden 29 december 2020 
(vraagnummer 2020Z25848) en van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66), ingezonden 29 december 2020 (vraagnummer 
2020Z25851) 
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