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Open Forum verschijnt twee keer per jaar op papier en digitaal (voorafgaand aan de 

reguliere CDA-congressen). Daarnaast geeft de Basisgroep maandelijks een digitale Open 

Forum Nieuwsbrief uit. Wilt u dat Open Forum en de Open Forum Nieuwsbrief aan u 

toegezonden worden dan kunt u dat melden bij het secretariaat van de CDA-Basisgroep 

Sociale Zekerheid: l.flapper@planet.nl. 

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. 

 

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. 
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Voorwoord 
 

Deze Nieuwsbrief staat weer vol met informatie. De laatste bijdragen van voorzitter Arend 

Jansen. Arend heeft op 7 juni de voorzittershamer overgedragen aan Jan Eerbeek.  Verder 

heeft Nico van Jaarsveld een interessant verhaal uit het NRC aangeleverd over het 

basisinkomen.  

 

Onze secretaris a.i. Louis Flapper heeft nogmaals onze drie resoluties van het partijcongres 

aangeleverd, zodat u deze nog goed tot u kunt nemen. Tevens ook zijn dank voor de 

ondersteuning.  

 

Ik zelf heb opnieuw aandacht gevraagd om van de verhoging van het Btw-tarief voor gezond 

Nederlands voedsel af te zien door invoering van de Suiker Taks. 

 

In deze Nieuwsbrief ook aandacht voor de werkgroepen. Wij hopen dat deze nieuwe insteek 

voor u een belangrijke ondersteuning zal geven bij uw werkzaamheden in de Tweede Kamer 

en in de gemeenten. 

 

Verder in deze Nieuwsbrief aandacht voor aanpassingen binnen het bestuur. In het bijzonder 

staan wij even stil bij de overdracht van het voorzitterschap. In een volgende nieuwsbrief zal 

Jan Eerbeek zich aan u presenteren. 

 

Ik wens u veel lees plezier. 

 

Fred Mosk 
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Het wel en wee van de Staat der Nederlanden 
 

Zoals altijd na een crisis beleven we nu weer hoogtij-tijden. En het kan niet op, denken we 

soms als we om ons heen kijken. Volgens de Rekenkamer hield het Rijk in 2017 acht miljard 

over en de staatsschuld is onder de Europese norm van 60% gedaald. Maar met de stijging 

van de koopkracht wil het nog niet lukken. Werkgevers houden de knip dicht. Bij de politie, 

bij de buschauffeurs en bij de groot- en klein metaal: men staakt of kondigt stakingen aan. 

Het is uniek. Meestal na een crisis stijgen de lonen flink, is goed voor de economie, mensen 

hebben dan weer wat te besteden en geven geld uit. Maar, ze houden ook wat achter voor 

andere tijden. Een van de grootste oorzaken van die minimale loonstijging is dat Nederland 

verreweg de meeste flexwerkers in dienst heeft van Europa. Vooral aan de onderkant van 

het loongebouw is dat gaande. Waar men net het minimumloon verdient of er net boven of 

net onder zit. De uitzendbureaus distribueren deze mensen steeds maar weer over 

verschillende werkgevers. En toch, het doemdenken is in Nederland achter de horizon 

verdwenen, maar armoede is voor veel Nederlanders nog steeds realiteit en die armoede 

loopt niet terug, die stijgt. Ondanks de groei komen er steeds meer mensen in de 

schuldhulpverlening, stijgt het aantal mensen in de bijstand, vooral boven de 45 jaar. Dus 

lang niet iedereen deelt in de feestvreugde. Wat er nu gebeurt, is dat de kloof tussen 

mensen die zich goed kunnen redden en mensen die dat niet kunnen steeds groter wordt. 

Daar zal toch een keer gericht beleid op moeten komen, vooral voor de kinderen is dat een 

aanslag op hun welbevinden.  

 

Maar ook in de volkshuisvesting begint het behoorlijk te knijpen, omdat daar de huur in 

verband wordt gebracht met je inkomen. En omdat dat zo is, gaan woningbouwcorporaties 

steeds kleinere sociale huurwoningen bouwen om maar onder de huurgrens te blijven. Het 

gekke is dat zulke ontwikkelingen zich wel in de huursector voordoen, maar niet in de 

koopsector. Het is nog steeds zo dat het inkomen bepalend is waar je terecht komt: 

koophuis of huurhuis. Ga je voor een koophuis dan ben je over het algemeen toch vrij gauw 

aan de beurt, maar als je op de huursector bent aangewezen en je hebt als ouders twee 

kinderen of drie, moet je zelf tegenwoordig op de vliering de kamers er bij maken. 

Bijkomstigheid is ook dat je voor een huurwoning altijd in de wacht komt te staan, bij de ene 

gemeente is dat twee jaar, bij de andere gemeente is dat acht jaar. En nou zit de boel 

muurvast, dus zal men toch wel aan herijking van het beleid moeten werken.  

 

Welke analyse je ook op de samenleving loslaat, de mensen met een beperkte beurs leven in 

een andere wereld met andere regels en met andere mogelijkheden en perspectief dan 

diegenen die veel meer te besteden hebben. En dat gaat op den duur schuren. Daar wijzen 

steeds meer financiële en economische geleerden op. En als het straks weer eens een keer 

gaat haperen zijn degenen met een beperkte beurs vaak als eerste weer de dupe. Maar hoe 

stevig is de groei eigenlijk? Toen een paar weken geleden de rente in de USA boven de 3% 

kwam stond de beurs daar een kleine week te wiebelen. De economie blijkt steeds weer 
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koorddanser te zijn boven een diep ravijn, waar het evenwicht bewaren een must is, anders 

val je er in.  

Toch hoop ik dat mensen die nauwelijks financiële of maatschappelijk perspectief zien het 

geloof in zichzelf en in de wereld om hen heen niet verliezen, dat kunnen ze niet alleen, daar 

hebben ze begripvolle mensen om zich heen bij nodig. 

 

Arend Jansen 

 

 
 
 
 

Studie: basisinkomen zorgt juist voor meer armoede 
 
Zo kopte het NRC op 12 juni 2018 om 21:44 op een artikel van Marc Duursma. 

Een basisinkomen voor iedereen zou in Nederland averechts werken. De meeste werkende 

burgers gaan er dan op achteruit.  

 

Radar-presentatrice Antoinette Hertsenberg biedt een petitie aan in de Tweede Kamer, die de politiek oproept 

een experiment te starten met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. Foto Bart Maat / ANP  

Invoering van een basisinkomen in Nederland is een slecht idee.  
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Dat is de conclusie van De onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman 

Deleeck van de Universiteit Antwerpen concludeerden dat de invoering van een 

basisinkomen in Nederland een slecht idee is.  Als middel om armoede te bestrijden werkt 

het averechts: er worden meer mensen arm dan dat er uit armoede ontsnappen. Als 

samenleving heeft Nederland er meer door te verliezen dan te winnen. Woensdag 13 juni 

presenteerden zij hun bevindingen op een symposium in Utrecht. De studie is gefinancierd 

door het Nederlandse Instituut Gak. 

 

Met een basisinkomen ontvangt iedere burger eenzelfde inkomen van de overheid, 

ongeacht andere inkomsten en zonder plicht tot werk. De discussie is ideologisch geladen, 

met felle voor- en tegenstanders. Voorstanders voorspellen meer gelijkheid, minder 

armoede, en meer maatschappelijke betrokkenheid. Tegenstanders denken dat mensen niet 

meer zullen willen werken en dat het systeem onbetaalbaar is.  

Het onderwerp staat in de belangstelling door angst voor verdwijnende banen door 

automatisering en robotisering. Ook het wereldwijd succès volle boek van journalist Rutger 

Bregman uit 2014, Gratis geld voor iedereen, zorgt voor aandacht. Politiek is er nauwelijks 

draagvlak voor. 

 

Het onderzoeksrapport meldt onder meer de volgende bevindingen. 

 
Er zijn meer verliezers dan winnaars. 
75 procent van de 18 tot 64-jarigen gaat er op achteruit. Voor circa 30 procent is het verlies 

in hun beschikbaar inkomen 10 procent of meer 

 

5 procent van de 18 tot 64-jarigen wint 5 procent aan beschikbaar inkomen. 

702 euro is het door de onderzoekers gekozen maandbedrag voor het basisinkomen van 

burgers tussen 18 en 64. Voor kinderen is het basisinkomen 165 euro per maand. 

44 miljard euro is het bedrag dat door de overheid moet worden gefinancierd, na de 

besparing door afschaffing van veel uitkeringen en alle belastingvoordelen 

 

De Belgische wetenschappers willen ontsnappen aan het ideologische debat. „We proberen 

op een gefundeerde wijze na te denken wat de effecten zouden kunnen zijn van de 

invoering van een basisinkomen in Nederland en vergelijkbare landen.” Met een ‘micro-

simulatieanalyse’ kijken ze naar de gevolgen voor inkomensverdeling, armoede en publieke 

financiën. Ze gaan uit van een inkomen van 702 euro per maand voor actieve volwassenen, 

het minimuminkomen voor alleenstaanden. Dat bedrag is onvoldoende voor mensen die nu 

van een uitkering leven. Anderzijds belandt veel geld bij mensen die het niet nodig hebben. 

 
Onderzoeker Ive Marx in een telefonische toelichting: „De resultaten van onze berekeningen 

zijn nog sterker dan ik vooraf had verwacht. Jullie Nederlanders zouden knettergek zijn om 

het basisinkomen in te voeren en het stelsel voor sociale zekerheid af te schaffen.” Zelfs na 

http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/index.php?q=evenementen/symposium-het-basisinkomen-in-nederland-empirische-effecten-en-ethische-kanttekeningen
https://www.rutgerbregman.com/updates/
https://www.rutgerbregman.com/updates/
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de besparing door afschaffing van alle uitkeringen resteert een gat van 44 miljard euro dat 

gefinancierd moet worden. 

De ‘wetenschappelijke verkenning’ benadrukt dat Nederland in internationale vergelijkingen 

hoog scoort qua arbeidsmarkt en sociaal stelsel. Marx: „Jullie hebben wel veel discussie over 

zzp’ers en flexibele banen, maar het grote plaatje is goed. Er is een hoge tewerkstelling, een 

laag armoedepeil en weinig inkomensongelijkheid.” 

Voor een radicale ingreep als het basisinkomen zijn geen economische argumenten, 

concluderen de onderzoekers. De effecten op lange termijn laten zich niet voorspellen, voor 

positieve effecten op korte termijn zijn „helaas bitter weinig aanwijzingen”. 

 

Nico van Jaarsveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA Basisgroep scoort met drie resoluties op het partijcongres 

 

De aanpak om de belangen voor mensen die afhankelijk zijn van ons sociaal 

zekerheidsstelsel is voor het afgelopen congres anders geweest. Door een goede 

samenwerking met René Peters en het Dagelijks Bestuur hebben wij drie belangrijke 

richtingen kunnen uitstippelen waar de Tweede Kamerfractie mee verder kan. Het gaat om 

de resoluties 7, 8 en 13. 

 

Hierbij de resoluties zoals vastgesteld. 

 

7. Resolutie: Inperken schuldenlast burgers  

Resolutie ingediend door: CDA basisgroep sociale zekerheid c.s.. F. Mosk, A. Flapper, G. 

Borreman, S. de Vries, W. van Rijn, C. Visser, H. van de Streek, T. Gerth, D. Mast, CDA 

Beverwijk-Wijk aan Zee, A. Jansen, G. Peters-Goudsmits, A. Reumkens, M. de Brouwer, N. 

van Jaarsveld.  

 

Het CDA Partijcongres op 2 juni 2108 bijeen te ‘s-Hertogenbosch, 

A. Constateert dat: 

 - de overheid (en semioverheid) zelf een van de grootste schuldeiser is van mensen met een 

minimum inkomen;  
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- de schulden van de minima bij de overheid (en semioverheid) voor een groot deel worden 

veroorzaakt door de interne processen bij deze publieke organisaties; 

 - de lange duur van verrekening het gevolg heeft dat netto teveel ontvangen 

uitkeringen/toeslagen/ etc. gebruteerd worden;  

- deze brutering de mensen met een minimum inkomen nog verder in de financiële 

problemen brengt;  

- door de toenemende schulden het voor deze mensen steeds moeilijker wordt om 

vervolgens uit de schulden te komen;  

- door de schulden en de daarbij komende stress om te overleven een toenemende beroep 

wordt gedaan op de gezondheidszorg;  

- de groep van gedupeerden alleen maar zal toenemen met vooral ouderen die 

geconfronteerd worden met de diverse vormen van toeslagen op het gebied van zorg;  

- vaak ook deze mensen maar een beperkt budget hebben, zijnde AOW en een klein 

pensioen;  

- gedupeerden de schuld als zodanig niet betwisten, maar wel de brutering van het bedrag 

en de daarbij komende terugbetalingsregeling;  

B. Overweegt dat:  

- de overheid een voorbeeldfunctie dient te vervullen om mensen tijdig te informeren over 

teveel ontvangen uitkering;  

- bij een tijdige informatie ook hoort een redelijk voorstel tot terugbetaling van het teveel 

ontvangen bedrag, ook als deze periode over het jaar heen gaat;  

C. Spreekt uit dat 

 - het CDA zich sterk maakt voor een integraal beleid dat tegemoet komt aan het minder snel 

stijgen van de schuldenlast door bruto terugvordering van netto schulden.  

En gaat over tot de orde van de dag.  
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8. Resolutie: op weg naar nieuw perspectief voor mensen in schulden  

Resolutie ingediend door: CDA basisgroep sociale zekerheid c.s. L. Flapper, D. Mast, G. 

Borreman, S. de Vries, W. van Rijn, C. Visser, H. van de Streek, F. Mosk, C. van Duijvenboden, 

J. Eerbeek, CDA Beverwijk-Wijk aan Zee, G. Peters-Goudsmits, A. Reumkens, N. van 

Jaarsveld.  

Het CDA Partijcongres op 2 juni 2108 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  

A. Constateert dat:  

- De instroom in de schuldhulpverlening nog steeds toeneemt en de schuldbedragen steeds 

hoger worden  

- Het regelmatig voorkomt dat onder het bewind van bewindvoerders de schuld niet 

afneemt maar oploopt.  

- er mensen als bewindvoerder actief zijn zonder kennis van zaken of niet capabel genoeg 

zijn en er aan hen geen eisen worden gesteld qua kennis en inzicht  

- Bewindvoerders vaak summier of helemaal geen inzicht geven in wat zij doen of welke 

regelingen zij treffen. Cliënten of hulpvragers voelen zich daarom niet serieus genomen.  

- er vaak nauwelijks of helemaal niet rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet 

waardoor men soms rond moet komen met 30 a 40 euro per week met of zonder kinderen  

- Deurwaarders vrij spel hebben in de frequentie van het bezoeken van of het sturen van 

aanmaningen naar mensen in de schulden en hen dit in rekening brengen, waardoor de 

kosten veel te snel stijgen en schulden sterk toenemen  

- Overheidsinstanties, (zoals UWV, belastingdienst) de grootste veroorzakers zijn van 

cumulatieve stijging van de kosten voor mensen in schulden.  

- Er niet of nauwelijks regelingen met deze instanties te maken is, waardoor wegen om uit 

de schulden te komen (bijv. via de stadsbank) worden geblokkeerd  

- Er te veel instanties, organisaties en bedrijven zijn die zich bemoeien met mensen in 

schulden. En het voor veel hulpvragers en ook hulpverleners het steeds moeilijker wordt om 

de weg te vinden in deze moeilijke materie 

 - Veel gemeenteraden te weinig inzicht hebben in wat er speelt voor mensen in schulden en 

te weinig zicht hebben of de lokale schuldhulpverlening adequaat helpt.  

- Er nog veel meer op te noemen is van wat er niet klopt in deze mistige wereld van 

hulpverlening  

B. Overweegt dat: 

 - de schuldenproblemen te zwaar drukt op veel gezinnen  

- het CDA een volkspartij wil zijn en op grond van haar beginselen een overheid wil die een 

schild is voor de zwakken.  

C. Spreekt uit dat  

- de Tweede Kamerfractie van het CDA zich inspant opdat gemeenten de regie voeren over 

de bewindvoering en zo de kwaliteit van bewindvoering verzekeren.  

- De gemeenten meer zeggenschap en inzicht krijgen in de uitvoering  
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- de gemeenteraden zelf de regels opstellen hoe er gehandeld moet worden bij 

schuldhulpverlening - er regels komen die cliënten het maximale inzicht geven in wat voor 

beleid er wordt gevoerd.  

- De beslagvrije voet – naar rato van de gezinssamenstelling – in de wet wordt vastgelegd, 

zodat mensen niet minder te besteden hebben dan de beslagvrije voet.  

- Roept gemeentelijke CDA-fracties op zich te verdiepen in de schuldenproblematiek en te 

zorgen voor een deugdelijke en rechtvaardige schuldhulpverlening door de gemeentelijke 

overheid  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 
 

 

13. Resolutie: loondispensatie  

Ingediend door: CDA basisgroep sociale zekerheid c.s. CDA Deurne, A. Flapper, H. van Olden, 

M. Daamen-Reith, W. de Winter, G. Borreman, G. Dijkstra, S. de Vries, W. van Rijn, C. Visser, 

H. van de Streek, L. Zoetendaal, T. Gerth, F. Mosk, D. Mast, M. van den Nouland, P. Scholten, 

J. Schwiebbe, J. van Gerwen, B. Bergkamp, A. Voesenek, W. de Win, M. van Kilsdonk, L. 

Kozlowska, C. de Jong, CDA Beverwijk-Wijk aan Zee, J. de Ridder, B. van den Oetelaar 

Roeffen, A. Calatz, W. van der Kruijs, P. van Boekel, J. Kals, C. Kals-Somers, M. Hermans, G. 
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Peters-Goudsmits, W. Lemmens, P. van der Wilden, J. Linnemans, A. Reumkens, M. van 

Homelen, L. Tinga, N. van Jaarsveld.  

Het CDA Partijcongres op 2 juni 2108 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,  

A Constaterende dat  

● de meeste mensen met een arbeidsbeperking niet aan het werk zijn en bij gelijk blijvende 

inzet ook niet aan het werk kunnen komen  

● het arbeidsmarktinstrument loondispensatie zowel in het verkiezingsprogramma van het 

CDA, als in het regeerakkoord staat 

● er desondanks veel terechte zorgen zijn over loondispensatie  

B Overwegende dat  

● ieder mens met of zonder handicap moet kunnen meedoen in de maatschappij  

● mensen met een arbeidshandicap, net als iedereen, moeten kunnen werken, sparen, 

wonen, erven, trouwen en samenwonen  

● mensen met een arbeidsbeperking niet opgezadeld mogen worden met ingewikkelde 

(administratieve) regelgeving  

● werk moet lonen en meer werk meer moet lonen  

● per gewerkt uur niet minder dan het wml verdiend mag worden  

● daar waar nodig inkomen zonder bijstandsregime moet worden aangevuld.  

● er niet over mensen met een arbeidshandicap gesproken moet worden maar met mensen 

met een arbeidshandicap  

C Spreekt uit dat  

. bij de uitwerking van de plannen voldaan moet worden aan bovenstaande overwegingen, 

rekening houdend met het advies van het College voor de Rechten van de Mens  

● er een klankbordgroep in het leven geroepen moet worden die bij de voortgang betrokken 

wordt en gaat over tot de orde van de dag 

 

De Basisgroep dankt alle CDA leden die mee hebben gewerkt en die steun hebben gegeven aan onze 

resoluties. 

 

L. Flapper 
 
 

Werkgroepen Basisgroep Sociale Zekerheid CDA 

 

De Basisgroep heeft zich altijd bezig gehouden met de zwakkere in onze samenleving. Regelmatig zijn 

tal van onderwerpen aan de orde geweest en besproken met onder andere leden van de CDA 

Tweede Kamerfractie.  

 

Onlangs heeft de Basisgroep de werkwijze geëvalueerd. Deze evaluatie heeft er toe geleid dat de 

Basisgroep heeft besloten om te komen tot verdieping van onderwerpen. Deze verdieping zou 

vervolgens moeten leiden tot het doen van voorstellen richting bestuur, fractie en gemeentelijke 

afdelingen. Uit de grote hoeveelheid onderwerpen heeft de Basisgroep besloten te beginnen met de 

volgende onderwerpen. 
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 Werkgroep Toeslagenwet - coördinator Dits Ernsten, dits.ernsten@outlook.com; 

 Werkgroep kwaliteitseisen aan incasso/deurwaarder/bewindvoering – coördinator Fred 

Mosk, f.mosk@zonnet.nl; 

 Werkgroep inbedding schuldhulpverlening bij gemeenten – coördinator Mariska 

Doornekamp, mariskadoornekamp@gmail.com; 

 Werkgroep Eenheid in beslagvrije voet – coördinator Louis Flapper, 

l.flapper@planet.nl. 
 

De werkgroep Eenheid in beslagvrije voet heeft zijn bevindingen door kunnen geleiden naar de 

Tweede Kamerfractie. De BSZ zal de ontwikkelingen volgen, maar de werkgroep is op zich klaar. 

 

De Basisgroep denkt nu na over een volgende werkgroep. Voor wat betreft de eerste drie 

werkgroepen hoop ik u de volgende keer iets meer te melden. 

 

Fred Mosk 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Commentaar: congres 

 

Op het laatst gehouden congres in Den Bosch 2 juni jl. heeft de basisgroep 3 resoluties ingediend, die 

ook vermeld staan in deze nieuwsbrief. De resolutie die de meeste aandacht trok was die over 

loondispensatie. Feit is dat er ongeveer 200.000 mensen een arbeidsbeperking hebben, daarvan 

hebben er ongeveer 18.000 een baan. Nu wil de regering van loonsubsidie naar loondispensatie en 

wil ze het minimumloon loslaten. Als je dan werk hebt waar je naar vermogen je arbeid verricht kun 

je onder het minimumloon gaan verdienen. Bovendien val je onder het bijstandsregime wat allerlei 

kortingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld bij meerpersoonshuishoudens. En bij erfenissen loop 

je het risico dat je niet alles krijgt waar je recht op hebt, omdat je dan boven het bedrag komt dat je 

mag houden. En zo zijn er nog meer regelingen met afdracht of kortingen. We hebben een resolutie 

gemaakt waarin wij onze zorgen over ongewijzigd doorgaan van de loondispensatie kenbaar maken. 

Daarbij vinden wij dat iemand met een arbeidshandicap moet kunnen werken, sparen, wonen, erven 

en samenwonen. We willen een eenvoudige regelgeving, geen regelgeving die zo ingewikkeld is dat 

je iemand om hulp moet vragen die alles wel snapt.  De kern van de resolutie is dat per gewerkt uur 

niet onder het minimumloon betaald wordt en dat het bijstandsregime verdwijnt. Dus de 

regelgevingen die in het regeerakkoord staan zullen moeten worden aangepast. De belangrijkste 

mailto:dits.ernsten@outlook.com
mailto:f.mosk@zonnet.nl
mailto:mariskadoornekamp@gmail.com
mailto:l.flapper@planet.nl
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reden daarvoor is kort samengevat, dat iedereen die daartoe in staat is moet kunnen deelnemen aan 

het arbeidsproces. Dit heeft te maken met het rechtvaardigheidsprincipe.  

We gaan er van uit dat de Tweede Kamerfactie er in slaagt deze resolutie tot beleid te maken.   

 

Dan de twee resoluties over de schuldhulpverlening. Dat daar veel mis is, daar heeft ook de pers de 

laatste tijd veel werk van gemaakt. Koppen als “Kwaliteit bewindvoerders moet omhoog” en “Zwarte 

lijst van bewindvoerders aangelegd”. In deze Nieuwsbrief heeft u daarover regelmatig gelezen. 

Hoofddoel van de resoluties is dat de gemeenten de regie krijgen over de bewindvoerders, dat zij 

controleert wat die uitspoken, dat de gemeente kennis heeft van de prestaties en betrouwbaarheid 

van de bewindvoerders, dat ze er op toeziet dat de cliënt maximaal inzicht krijgt in de handel en 

wandel van deze mensen. En dat de gemeente de kwaliteit in de gaten houdt van de bewindvoering. 

(Het is aan de orde van de dag dat de schuld onder een bewindvoerder niet afneemt, maar 

toeneemt.) En dat de gemeente er op toeziet dat de beslagvrije voet wordt gehandhaafd, wat vaak 

niet gebeurd, vooral in de eerste 3 tot 6 maanden. En dat de overheidsinstanties niet meer een sta in 

de weg zijn voor het toetreden tot de schuldhulpverlening. En dat de stadsbanken iedereen helpt, 

ook al heb je schulden bij de overheid. 

De andere resolutie ging er over dat mensen die teveel voorschot krijgen bijvoorbeeld van het UWV 

en als dat later verrekend moet worden, niet alleen het nettobedrag moeten terugbetalen dat ze 

ontvangen hebben, maar ook alle bruto kosten die daarmee samenhingen. Wat dus schuld 

verhogend kan werken. Deze zaken moeten anders, vooral waar het het aandeel van de overheid 

betreft. 

Ik kan u tot mijn vreugde mededelen dat alle drie de resoluties zijn aangenomen. We wachten nu op 

de uitvoering inde praktijk.  

 

Arend Jansen 

 

 
 
 
 

 

Arend Jansen stopt als voorzitter BSZ CDA 

Jan Eerbeek neemt de voorzittershamer over 
 

In de vergadering van 7 juni jl. heeft Arend Jansen de voorzittershamer overhandigd 

aan Jan Eerbeek. Tijdens de overhandiging blikt Arend kort terug op zijn 

voorzitterschap. Hij heeft dit werk gedaan met inspiratie vanuit de bijbel. BSZ heeft 

zich altijd als een horzel gedragen en nam het op voor de armen en 
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uitkeringsgerechtigden. Gevochten tegen het idee dat uitkeringsgerechtigden 

flessentrekkers waren. 

Namens de BSZ heeft Lex Willem kort het woord gevoerd over de 

ontstaansgeschiedenis van de BSZ en hoe snel Arend gekozen werd tot voorzitter. 

Arend heeft hard gevochten voor de minima binnen de partijkaders. Lex Willem 

spreekt zijn dank uit voor de inzet van Arend. 

Als nieuwe voorzitter neemt Jan nog kort het woord. Jan geeft aan altijd gewerkt te 

hebben met mensen en voor mensen die aan de kant hebben gestaan. Hij voelt zich 

Christelijk sociaal, dus niet links of rechts. Vindt het mooi dat de BSZ mensen een 

stem geeft die zij anders niet hebben. Jan overhandigd aan Arend een engel als blijk 

van waardering. 

 

 

 

 

 


