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UITGAVE VAN VERENIGING PEL, KOMITEE
VROUW EN BIJSTAND EN STICHTING BLUT

NUMMER 5 DECEMBER 2012

Door Cleo van het Komitee Vrouwen Bijstand

EAASZIJNOVERJEEIGENLEVEN'

Ik hebzelfzevenjaar in de bijstandgezeten.Ik
deed vrijwilligerswerken kwam trouw op de
nieuwe uitvindingen van de gemeente zoals de
werkacademie. Ik heb in die zeven jaar tijd nooit
een sollicitatierichting betaald werk gestuurd,
dat moest wel, maar zo streng als dat ze nu zijn,
waren ze gelukkig nog niet. Ik kon altijd goed
uitleggen waarom ik beter functioneerde met
vrijwilligerswerk.Soms moest de toestemming
achter de helsdeuren vandaan komer;\.Dan
bleven ze me achter de broek aanzitten. Dan

kwamen ze tijdens een veel te duur re-integratie
traject tot inzichtdat het niet verstandig was om
mij op de kast te jagen met hun goedbedoelde
adviezen. Ik m(!)cht,omdat ikvoor mezelf
opkwam, gewoon vrijwilligerswerkblijvendoen
en werd daar blijvan. Natuurlijkbaalde ik ervan
dat ikweinig geld had. Maar ikwas liever
gelukkig en arm dan ongelukkig en wat rijker.
Over -9oedbedoelde aaviezen gesproken, mag-je- ..' ~

tegenwoordig zelf nog bepalen wat goed is voor
je? Of bepalen welzijnswerkerstegenwoordig wat
goed voor je is? Hoe vaakje het huis moet
schoonmaken, hoe je je eigen kinderen moet
opvoeden, hoeveel je moet participeren in de
samenleving en ofje de gordijnen wel vaak
genoeg open doet. Ik heb me de laatste tijd
afgevraagd of iker baat bij had gehad als ze bij
mij achter de voordeur hadden gekeken. Wat
hadden ze dan eigenlijkgezien? Was ik dan in
hun ogen wel gezond genoeg? Kwamikwel
genoeg buiten? Leefde ikwel als een

modelburger? At ikwel mijn fruit? Wat als ik niet
open zou doen. Ik hoorde laatst in de
cliëntenraad vergadering dat als iemand niet
open wildoen, dat ze dan gewoon nog een
keertje proberen, en nog een keer. Endat ze dan
met zijn tweeën komen. Ik maar denken dat een
nee een nee is. Lijktmij heel bedreigend, twee
vreemde mensen over de vloer die je uithoren
overje privéleven.
Slogans als: niemand aan de kant, iedereen doet
mee en verplicht vrijwilligerswerkzorgen bij mij
dat de nekharen overeind gaan. Enhoe gaan ze
om met privacy,we zitten al tijden te wachten op
een protocol die de privacyvan de burgers
beschermt. Nu is er eentje, maar die is alleen
ondertekend door de wethouder. Geen van de

meewerkende welzijnsorganisaties heeft
ondertekend. Sorry hoor, maar dan verliest het
toch meteen geloofwaardigheid.
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DoorJ. PostenJ. deJong van.Stichting Blut gemeentes een voorsprong op de buur

gemeenten. Maar ook de sociale kwestie was een
reden. Wie slecht woonde, werd ontevreden, of
werd revolutionair en sloot zich aan bij Domela of
Troelstra. Zo trachtten gemeenten zich in te
dekken door voor de allerlaagste groep eerst
maar eenswat huizen te bouwen. Deze rijen
huisjes werden bij ons in Opsterland Waai-om
huizen genoemd. Erstond dan in de gevel W. O.
en eenjaartal.

De volkswoningbouw is geen uitvinding van
gemeenten of het Rijk.Het is begonnen met
fabrikanten die hun arbeiders beter wilden laten

wonen. Natuurlijk was daar een bedoeling bij:
Arbeiders die niet hoeven te wonen met water

onder de vloer, of soms zelfs er boven, zijn betere
werknemers. (lees:A. van der Woud: Een
koninkrijk vol sloppen) Die hebben meer hart
voor de zaak,zijn minder vaak ziek en hebben
een hogere productie. Paslater vonden
gemeenten dat dit van belang was voor een
ieder. Met gezondere mensenhadden die

In de jaren vijftig w~rden grote aantal particuliere
huizen in het kader van de krotopruiming
afgebroken en kwam er op het platteland in veel
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dorpeneen keurigrijtjehuurhuizenbij,later
meer. Steden ~aren er al eerder toe over gegaan
om mensen van het platteland aan te trekken
voor de opko~ende industrie. Zo ontstonden er
grote wijkenmet louter huurhuizen. Alleen om de
fabrieken en de fabrikanten te gerieven, en om
het morrend volk stil te houden in deze nette

burgerwoninkjes.

Deze woninkjes en ook die tot in de vijftigerjaren
gebouwd werden, staan tegenwoordig in een
kwade reuk. Veel steden hebben grote delen van
deze wijkenook al weer afgebroken of dreigen
dit binnenkort te doen. Daarnaast zijn in de
dage~ van de hoogconjunctuur Garen'70 en '80)
de huren mee gestegen met de investeringen
met.cfe in die dagen gebouwde woningen.
Daarmee veranderde de volkswoningbouw van
karakter: met een sociaal uitgangspunt
begonnen, meende men nu dat woÎiingbouw een
zichzelfbedruipende en financierende organisatie
vorm moest worden. In 1994 werden tot

overmaat van ramp de woningcorporaties
zelfstandig. l;Ietging nu niet eens meer hoe de
woningbouw zich zelf moest financieren, maar
om er'winst mee te maken. Het is aan drie dingen
te zien dat, en hoe een aantal corporaties met
hun geld en bezit gingen speculeren: de
di.recteuren valJ..de corpmaties gaven zich}elf -
een enorme loonsverhoging. Was in de jaren '80
zo'n 40.000 gulden de norm, na de
bruteringsoperatie (1)van 1994 stegen de Ionen
van de directeuren tot het dubbele en
verdubbelden later nog een keer. We zitten nu al
met veel van die niksnutten die boven de

Balkenende norm verdienen. In euro's overigens,
wat op zich al een verdubbeling is.Alsderde ging
men de goedkope woningen slopen. Diehadden
hun geld al opgebracht en dezelfde bewoners in
nieuwe huizen zouden veel meer kunnen betalen.

Er was immers huursubsidie dus het rijk paste wel
bij. Dat had bij de zelfstandig wording van 1994
moeten worden afgeschaft. "We gaan niet de
corporaties via deze omweg blijven subsidiëren.
Dat iszinloos rondpompen van geld."

Men had moeten zeggen: de huren dienen te
worden verlaagd tot een sociaal acceptabel deel
van het salaris van de gemiddelde
bewoner/arbeider. Dat had de corporaties tot
zuinigheid gebracht, tot de echte toepassing van
de zuinigheidsleer: de leer der economie! Dat kan
nog altijd.In principe is een huurhalvering
mogelijk.Vooral in deze tijden van bezuiniging
zal er op de grootste post in een huishouding
bezuinigd moeten worden. Endat is nu, omdat
de corporaties dachten dat de bomen tot in de
hemel groeiden: DEHUUR.Huurhalveringleidt
direct tot een hoger besteedbaar inkomen. Tot
een juiste circulatie van werk naar geld, naar
goederen en naar vernieuwing van de economie.

De hervorming van de woningmarkt die sommige
politieke partijen willen,leidt alleen maar tot
hogere huren, waarvoor de bewoners niets terug
krijgen,ze worden er alleen maar armer van. Het
zal nóg een aardig gevolg hebben: het bruto
binnenlands product zal krimpen - er verdwijnt
heel wat valse lucht uit de economie- en de-" -- --- -' ---
prijzen van de particuliere huizen zullen volgen,
tot er weer normale markt- en aan woongenot
gebonden prijzen zullen worden gevraagd. Voor
de baasjes en fabrikanten in het land levert het
ook nog wat op: een lagere kostprijs.
Nederlandse producten kunnen dus goedkoper
in het buitenland worden verkocht, en op deze
manier kan de concurrentie positie internationaal
worden versterkt. Zo kan iedereen beter worden
van HUURHALVERING,het middel voor een
vastgelopen politiek systeem.

1)geld wat de woningcorporatiestegoed hadden van het Rijk is toen in een keer verrekendmet geleend geld wat het Rijknog tegoed had
van de corporaties. Later zei staatssecretaris Heerma in een interview dat hij van dat besluit achteraf het meeste spijt had gehad. Sinds die
tijd ging het mis met de woningcorporaties.
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dus het voor u geldende cijfer met vijf
vermenigvuldigen. Staat er bijvoorbeeld dat 0,5%
koopkracht gaat
verliezen, dan betekent het dat u tijdens de
regeerperiode van dit kabinet 5 x 0,5%=2,5%
koopkracht zult verliezen.

Door de voorzitter van vereniging PEL

Op de volgende bladzijde zijn' de gevolgen van
het regeerakkoord voor uw portemonnee op een
rij gezet. Houdt u in de gaten dat het hier
gemiddelden betreft. Daar komt bij dat de
(financiële) gevolgen van sommige maatregelen
nog niet duidelijk zijn. De werkelijke gevolgen
kunnen afWijkenvan wat u hier leest. Bedenkt u
ook dat de koopkrachtcijfers betrekking hebben
op éénjaar. Over een periode van 5 jaar moet u

Het hardst geraakt worden alleenstaande ouders
met een bijstandsuitkering. Ook
gepensioneerden met een modaal pensioentje
zijn de klos.



Een alleenstaande ouder in de bijstand met één
kind gaat er maar liefst 82 euro per maand op
achteruit, een alleenstaande met vervroegd

pensioen kan er maar liefst 185 euro per maand
op achteruit gaan.

lIeenstaand, bijstand
lIeenstaande ouder 1 kind, bijstand
lIeenstaande ouder 2 kinderen, bijstand

Alleenstaande ouder 3 kinderen, bijstand
Paar zonder kinderen, bijstand

,.Paar 1 kind, bijstand
!

~

aar 2 kinderen, bijstand
lIeenstaande, vervroegd pensioen € 25000

Paar zonder kinderen, alleenverdiener vervr.pensioen € 50000

Koopkracht Euro'spermaand
-9
-82
-52
-72
-19
-41
-11
-185
-429

-0,8%
-5,2%
-3,1%
-4,0%
-1,2%
-2,3%
-0,6%
-12,7%
-15,9%

Het eerste cijfer (het percentage) is het koopkrachtverlies. Het tweede cijfer het bedrog in euro's per maand. Voor een bijstandsmoeder is
het nu al moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Met 82 euro per maand minder wordt het bijna onmogelijk.

WW

Ook de plannen met de WW hebben veel stof
doen opwaaien. Voor jongeren wordt de WW in
feite afgeschaft. Voor ouderen wordt de duur
teruggebracht. De maximale duur van de WW-
uitkering gaat terug van 38 naar 24 maanden. De
hoogte ervan is het eerstejaar gekoppeJd aan het
laatstverdiende loon: een ontslagen werknemer
krijgt daarvanzeventig procent. Daarnawordt het
een uitkering op zev~ntig procent van het
minimumloon. Vindt u dus binnen eenjaar na uw
ontslag geen werk, dan ontvangt u niet meer dan
iemand met een bijstandsuitkering.

Momenteel levert elk jaar dat u gewerkt heeft u
één maand WW op. Volgens de plannen van het
kabinet

bouwen werknemers straks de eerste tien jaar van
hun werkzame leven één maand WW-recht op
per jaar, daarna slechts een halve maand.

.

.

Door de secretaris van Vereniging PEL
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SOCIALE WERKVOORZIENING

~-= -='lJeWswblijffarJëenbestaan-voor me-nsendie er
al in zitten (die worden niet herkeurd) en voor
mensen die een indicatie krijgen voor een
beschutte werkplek. De groep die het niet lukt
om bij een reguliere werkgever een baan te
vinden en die niet in aanmerking komen voor een
beschutte werkplek, krijgt bijstand. WSW'ersgaan
waarschijnlijk wel achteruit qua inkomen. Houdt u
als werknemer bij Caparis rekening met een
inkomensverlies van 20 tot 30%.

Eenuitkering kan voortaan worden verlaagd of
gestopt als mensen niet meewerken aan controle
thuis. Hierbii is geen vermoeden van fraude meer
nodig. Per1januari 2013 gaat de wet
Huisbezoeken in. De officiële naam: "Eenregeling
in de socialezekerheid van de rechtsgevolgenvan
het niet aantonen van de leefsituatie na het
aanbodvaneenhuisbezoek."

Tot nu toe was een vermoeden van fraude nodig
voor de soos (bijstand) of de Sociale
Verzekeringsbank (AOW),om onaangekondigd
op huisbezoek te kunnen gaan.

Geen verdenking van fraude: dan ook geen
huisbezoek, hoewel ook daar al bij mensen die de
soos een etiketje had opgeplakt (dat heet daar
'risicoprofiel' wat in feite een collectieve
verdachtmaking is van degroep die men daar toe
rekent, bv. kamerbewonersen dak- en thuislozen)
van werd afgeweken vooral bij een nieuwe
bijstandsaanvraag. Het hoofdprincipe was echter:
als er een vermoeden van fraude was, moest men
eerst proberen op de voor betrokkene minst
bezwarende wijze achter de feiten zien te komen.
Endat was niet: meteen maar onaangekondigd
op huisbezoek gaan.
De regering vindt: om uitkeringsfraude tegen te
gaan, moeten sociale diensten en



uitkeringsinstanties UWVen SVBvanaf 2013
makkelijkerhuisbezoeken kunnen afleggen bij
bijvoorbeeld mensen in de bijstand of met AOW.
De woonsituatie is vaak van invloed op de
uitkeringshoogte.
De aanscherping van de regels heeft te maken
met die uitkeringen waarbij de uitkeringshoogte
mede samenhangt met de huishoudensvorm:
alleenstaand, eenoudergezin of gezin, al dan niet
met kinderen. De Wet Huisbezoeken is in feite

een aanval op iedereen met bijstand of AOW die
niet in standaard-gezinsverband woont: de
alleenstaande en het eenoudergezin.
Want zij moeten zelfs zonder vermoeden van
fraude voortaan (onaangekondigd) huisbezoek
toestaan en wie weigert (of toevallig een paar keer
niet thuis is!) kan zijn uitkering kwijtraken.
Uiteraard richt zich dit vooral tegen
alleenstaandenwant iedereen weet toch dat die

niet echt bestaan en stiekem allemaal een partner
hebben?! Dit gezinsdenken zit tussen de oren van
de controleurs: gezinnen zullen niet of nauwelijks
last hebben van deze maatregel, want dat is de
"norm" maar.m.b.t.de grote groep mensen die
hier mee te maken krijgen wordt straks het
proportionaliteitsbeginsel grof geschonden. Dat

beginsel hield in dit geval in, dat bij twijfel op de
voor betrokkene minst bezwarende wijze de
woonsituatie moest worden vastgesteld en dat is
een verplicht huisbezoek zeker niet. Dat hoeft nu
allemaal niet meer: alleenstaanden en

eenoudergezinnen met bijstand of AOW zijn per
definitie verdacht en worden op voorhand al
gecriminaliseerd als fraudeurs.
Bij het debat in de EersteKamerwerd o.a.
gevraagd: "Mevrouw Sent (PvdA):Is het zo dat er
een asymmetrie is tussen verificatie en falsificatie?
Met andere woorden, is het zo dat het eenvoudiger
is om aan te tonen datje wel samenwoont dan om
aan te tonen datje niet samenwoont? Als daarbij
sprake is van een asymmetrie, welke consequenties
heeft dan dat voor de uitvoering van het
voorliggendewetsvoorstel? Dit is exact wat er
gebeurt: de soms paranoïde soos of de SVB
vallen echt niet binnen bij gehuwden of
samenwonenden, dus bij "complete"gezinnen
maar bij de tweederangsburgers: de
alleenstaanden en eenoudergezinnen om te zien
of ze niet stiekem samenwonen.
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Uitgave blad: Vereniifng De Horzel, samenwerkingsverband van vereniging PEL, Sfièhting BLUTen net
Komitee Vrouwen Bijstand. (KveB) Redactieadres: Marowijnestraat 8-C 8931 BTLeeuwarden.
Ditblad op internet: http://home.online.nljverpeljbijstand.html#wb
Oplage blad: 1000 stuks plus de mededelingenborden in de stad. Uhebt het blaadje ergens gezien en wilt
ook een exemplaar? Bel dan een van onderstaande telefoonnummers voor nazending over de post of kijk
op internet.
Komitee Vrouwen Bijstand: 06-46176136 en 06-16497609 of e-mail: komiteevrouwenbijstand@live.nl
(ook voor individuele vragen en klachten van vrouwen over de bijstand ed.)
KveBop internet: http://home.online.nljverpeljreclame/kvebmededeling.html
Stichting BLUT:058-2672513 en 06-48369804 of e-mail: jpdeneitiid@gmail.com
(ook voor individuele vragen en klachten)

Vereniging P.E.L.: 058-2671636 of e-mail: verpel@online.nl en pel@ve(pel.demon.nl
PELop internet: http://verenigingpel.nl
Spreekuren PEL:Voor algemene en individuele vragen over bijstandsuitkeringen, gesubsidieerd werk, re- .
integratietrajecten WWB en voor alle vragen, zowel algemeen als individueel op het gebied van HUREN
(ook van kamers), het zoeken van een woning, huurtoeslag, kraken, diverse woonlasten, gemeentelijke
belastingen, kwijtscheldingen enz.

.

Klachtenspreekuur PEL,iedere werkdag van 14.00-18.00 uur telefonisch of op afspraak.
B.g.g.: laat naam en telefoonnummer achter op de telefoonbeantwoorder. Wij bellen dan z.s;m. terug.

Zowel PEL,BLUTals KveB hebben zitting in de Leeuwarder Cliëntenraad Werk en Inkomen.
Dit is een formeel adviesorgaan voor het Collegevan B&W over het beleid op hetgebied van bijstand,
werk en inkomen ed.

De vergaderingen met de gemeente zijn openbaar en u bent welkom als publiek. Zeworden meestal
gehouden op het Stadhuis aan het Hofplein, op de laatste donderdag van de maand van 13.00-15.00 uur.
let op de Huis aan Huis: daar hoort de agenda en het tijdstip in te staan!


