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Sinds 1 januari 2004 is een nieuwe bijstandswet van 
kracht. Waar heb je recht op?

De Bijstandswet werd in 1965 ingevoerd als vangnet voor 
mensen die niet in hun eigen inkomen konden voorzien en niet 
onder een andere regeling vielen. Gemeenten voerden de 
regeling uit, maar het Rijk draaide op voor driekwart van de 
kosten. 

Dat is in de nieuwe wet Werk en Bijstand veranderd. 
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2004 zelf verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de wet. Ze krijgen van het Rijk een zak met 
geld en daar moeten ze het mee doen. 

Slagen ze er om wat voor reden niet in om met dat budget uit 
te komen, dan moeten ze dat tekort maar elders binnen hun 
begroting zien te dekken. Houden ze onverhoopt geld over, 
dan mogen ze dat zelf houden en vrij besteden. Volgens 
staatssecretaris Mark Rutte, die politiek verantwoordelijk is 
voor de nieuwe wet, moet dat gemeenten prikkelen meer 
mensen aan het werk te helpen. Als ze daarin slagen, hebben 
ze daar dus een direct financieel voordeel van. 

Lantaarnpalen
Dat was volgens tegenstanders van de nieuwe wet tegelijkertijd 
ook de makke. Zij vrezen dat gemeenten liever geld zullen 
uitgeven aan bijvoorbeeld lantaarnpalen en sportvoorzieningen 
dan aan bijstandsgerechtigden.

Sollicitatieplicht
Een tweede twistpunt vormde de sollicitatieplicht die in het 
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wetsvoorstel stond. In de oude bijstandswet hoeven mensen 
van 57,5 jaar en ouder ouders (in de praktijk vooral moeders) 
met kinderen tot vijf jaar niet te solliciteren. De vrijstelling voor 
de 57-plussers was al eerder gesneuveld. 

Maar Rutte wilde ook een einde maken aan de vrijstelling voor 
bijstandsmoeders. Net als zijn partij, de VVD, redeneert Rutte 
dat het niet sociaal is om mensen een aantal jaren buiten het 
arbeidsproces te laten, omdat het dan moeilijk, zo niet 
onmogelijk is, om weer werk te vinden. Ook bijstandsmoeders 
moesten dus een sollicitatieplicht krijgen. 

Dat punt lag echter zeer gevoelig bij de grootste coalitiepartij, 
het CDA. Die partij had een uitzonderingspositie bedongen 
voor bijstandsmoeders, maar daarvoor bestond geen 
meerderheid. En dus werd er volgens goed Haags 
poldergebruik een compromis gesloten. Gemeenten, die in de 
nieuwe situatie immers een rechtstreeks financieel belang 
krijgen, mogen zelf bepalen of ouders met kleine kinderen een 
sollicitatieplicht krijgen of niet. Voor bijstandsmoeders kan het 
dus interessant worden om naar een andere gemeente te 
verhuizen. 

De verplichting geldt niet als er in een gemeente onvoldoende 
kinderopvang is. En die laatste toevoeging zou nog wel eens 
voor verhitte discussies kunnen zorgen. 

Armoedeval
De derde belangrijke verandering is het schrappen van 
algemene toeslagen voor groepen bijstandsgerechtigden. 
Gemeenten kunnen daardoor geen eigen inkomensbeleid meer 
voeren. Tevens wilde het kabinet daarmee de zogeheten 
armoedeval verminderen. Nu komt het voor dat 
uitkeringsgerechtigden er netto op achteruitgaan als ze werk 
vinden, omdat ze dan allerlei extraatjes mislopen. Er komt 
alleen een aanvullende jaarlijkse toeslag van 454 euro voor 
gehuwden die langer dan vijf jaar op een minimuminkomen 
zitten en geen perspectief op werk hebben. Bijzondere bijstand 
kan nog wel op individuele basis worden verstrekt. 

Passende arbeid
De laatste belangrijke wijziging is dat het begrip "passende 
arbeid" uit de oude wet plaatsmaakt voor het begrip "algemeen 
geaccepteerde arbeid". In de oude situatie kon bijvoorbeeld 
een academicus weigeren om bollen te gaan pellen. In de 
nieuwe wet is dat niet meer mogelijk. Werk gaat boven 
inkomen, aldus het kabinet. 

Links:
Alles over de wet Werk en Bijstand op de site van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Planet-dossier: Balkenende-II en uw portemonnee
Planet-special: Sociale Zekerheid
Planet-vacaturezoeker
Planet-special: Solliciteren in barre tijden.
Divosa. Landelijk orgaan van directeuren van sociale diensten. 
Landelijk Steunpunt voor Vrouwen En de Bijstand

Lezersreacties
Wat mij telkenmale bij dit soort discussies weer opvalt is wat ik 
hier maar zal noemen de selectieve solidariteit. Geld moet wel 
eerlijk verdeeld worden, wat dat ook moge zijn, maar werk niet. 
Waarom hebben uitkeringsgerechtigden toch zo'n moeite met 

Bereken de waarde van je bedrijf 
Offerte binnen 15 minuten
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het accepteren van de notie dat je best wel aangesproken mag 
worden op hetgeen je nog kan. Zelfs bij vlaktax dragen de 
zogenaamde beter verdiendenden in geld nog altijd meer bij 
dan zogenaamde minder verdienenden. En wat is eerlijk 
verdelen: beterverdienenden werken er zeer hard voor. 
Bovendien valt die groep ook overal buiten. Mensen die 
gespaard hebben worden bij bepaalde regelingen op hun 
vermogen getoetst, terwijl mensen die eenzelfde bedrag er 
hebben doorgejaagd zo'n vermogenstoets bespaard blijft. 
Eerlijk. Wie het weet mag het zeggen. Als je in luilekkerland wil 
wonen ga daar dan naar toe.
G.H. 

stuur door print
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