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Volgens de planning moet er op 1 januari 2004 een nieuwe wet in 
werking treden die de huidige bijstandwet en de regelingen voor 
gesubsidieerde arbeid vervangt. De w et steunt op twee kern
punten: meer zeggenschap voor de gemeenten en een forse bezui
niging voor het Rijk. Het gevolg hiervan is, dat SP-raadsfracties en 
-afdelingen er veel mee te maken zullen krijgen . Na de analyse in de 
vorige Spanning daarom nu opnieuw - diepgravender - aandacht 
voor de Wet Werk en Bijstand. 

Een landelijke werkgroep bin
nen de SP heeft zich een aantal 
k eren gebogen over de nieuwe 
wet. Daarbij ging het zowel over 
de vraag 'wat vinden wij er
van?', als over 'wat moeten we 
ermee- binnen en buiten raads
en Kamervergaderi ngen?' Op 
basis van hu n conclusies gaan 
we op deze pagina's in op een 
aantal aspecten die voor de SP 
van belang zijn. 

Einde aan gemeentelijk 
inkomensbeleid -

of toch niet helemaal? 

Onder de ni euwe wet mogen 
gemeenten geen eigen in
komensbeleid meer voeren. 
Daarvoor is wat te zeggen: 

gemeentelijk inkomensbeleid 
leidt immers snel tot verschi llen 
die op geen enkele manier 
te rechtvaardigen zijn . Maar: 
tegenover het afschaffen van de 
extraatjes die de gemeenten de 
afgelopen tijd hebben ingesteld, 
moet dan wel wat anders staan. 
En dat is er voor de meeste bij
standsontvangers niet bij . Het 
stoppen met extra geld voor 
koelkasten en wasautomaten, 
computers voor minima met 
schoolgaande kinderen of een te
gemoetkoming in de schoolkos
ten is daardoor een verlaging van 
een inkomen dat al te laag is. 
Over hoe drastisch de ni euwe 
regels afrekenen met de 
gemeentelijk extraatjes, ver
schi ll en overigens de meningen. 
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En dat maakt het voor SP
afdelingen erg zin vol om te plei
ten voor behoud ervan. 
Op vragen van de gemeente Oss 
antwoordt het mini sterie van So
ciale Zaken dat er in de nieuwe 
Wet Werk en Bijstand aan vier 
voorwaarden moet zij n voldaan 
wil er nog sprake zijn van cate
goriale bij standsverlening: 
1. er vindt een toets plaats van 

de individuele bijzondere 
omstandigheden; 

2. er is vastgesteld tot welke 
kosten die omstandigheden 
leiden; 

3. er is vastgesteld tot welk 
bedrag de kosten niet kunnen 
worden voldaan uit de van 
toepassing zij nde bijstands
norm en draagkracht; 
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4. er is vastgesteld of men de 
kosten maakt en tot welk 
bedrag. 

De eerste drie criteria mogen in 
beleidsregels worden vast
gelegd, het vierde criterium 
dient door de sociale dienst 
onderzocht te worden. 
Over hoe dit in de praktijk 
uitpakt, heeft staatssecretari s 
Rutte va n Sociale Zaken op
merkelijke uitspraken gedaan. 
In Binnenlands Bestuur van 27 
juni 2003 zegt hij : 'Gemeenten 
kunnen nog steeds aan armoe
debestrijdi ng doen. Aan indi vi
duele uitkeringsgerechtigden 
kunnen zij de kosten voor een 
was machine of andere onvoor
ziene uitgaven nog steeds ver
goeden. Als ik wethouder zou 
zijn, zou ik het zo organiseren: 
uitkeringsgerechtigden vullen 
een standaardformulier in 
waarop ze aangeven bijvoor
beeld chroni sch gehandicapt te 
zijn en hoeveel extra kosten dat 
met zich meebrengt. De ge
meente keer het bedrag uit zon
der ook maar een bonnetje te 
willen zien, maar houdt wel 
steekproeven om te kijken of 
declaraties terecht zijn betaald. 
Net als bij de Belastingdienst, 
die vraagt bij de aangifte toch 
ook ni et om bonnetjes bij te 
voegen?' Gemeenten hebben 
dus nog wel degelijk mogelijk
heden iets extra 's te doen . Aan 
ons om de wethouders daarop 
te wijzen en het extraatje zo 
structuree l mogelijk te laten 
zijn. 
Dat het regeringsbeleid erg in
consequent is, blij kt wel uit 
het beleid rond collectieve aan
vu llende ziektekostenverzeke
ri ngen voor de minima. Veel 
gemeenten hebben in de afgelo
pen jaren zo'n verzekering 
afgesloten als onderdeel van het 
minimabeleid. Zij mogen di e 
verzekering handhaven en zelfs 
uitbreiden. Maar gemeenten die 
géén collectieve verzekering 
hebben afgesloten voor de aan
vu llende ziektekosten, mogen 
dat in de toekomst ook niet 
doen . Probeer dat maar eens uit 
te leggen ... 

Een jaarlijks extraatje
voor een erg kleine groep 

Veel gemeenten geven jaarlijks 
(of minder vaak) een eenmalig 
extra bedrag aan bij standont
vangers en anderen die al langer 
dan drie jaar op het minimum
niveau zij n aangewezen. In de 
nieuwe wet wordt dit landelijk 
geregeld , maar wel met enkele 
beperkingen. In de eerste plaats 
wordt de doelgroep beperkt tot 
mensen die minstens vijf jaar 
een minimuminkomen hebben. 
En verder wordt eraan toe
gevoegd dat het moet gaan om 
'mensen zonder arbeidsmarkt
perspecti ef'. Die laatste beper
king hebben we overigens te 
danken aan de PvdA. (De ver
lengde termijn is een CDA
voorstel. ) Te vrezen valt, dat 
maar heel weinig mensen voor 
het extraatje in aanmerking zul
len komen. In de nieuwe wet 
heeft immers nagenoeg ieder
een arbeidsmarktperspectief 
Ook bijstandsmoeders en werk
lozen van 57,5 jaar en ouder. 
SP-fracti es kunnen erop inzet
ten de groep die voor het extraa
tje in aa nmerking komt zo groot 
mogelijk te laten zijn. 

Wie kan werken, mag 
daartoe aangezet worden 

'Werk boven inkomen', is het 
credo van de nieuwe wet. Ook 
wij vinden dat wie kan werken, 
moet werken om een bijdrage 
aan de samenleving te leveren. 
Arbeid is de bron van alle rijk
dom . Dat is ook de reden waar
om wij nooit zijn meegegaan in 
ideeën die ook nu weer de kop 
opsteken van een 'basisinko
men voor iedereen' of 'werk
loos zij n moet ku nnen'. In de 
komende debatten en acti es 
moeten wij ons ook niet in deze 
hoek laten drukken. Maar 
natuurlijk zullen er altij d men
sen zijn die nietkunnen werken: 
bijvoorbeeld door arbeids
ongeschiktheid, opvoeding van 
kinderen, of het ontbreken van 
goede mogelijkheden om arbeid 
en zorg te kunnen combineren. 

Bij eenoudergezinnen en men
sen van 57,5 jaar en ouder han
teren wij keuzevrijheid. Wij 
vinden dat zij niet verplicht 
mogen worden een baan te zoe
ken. Voor eenoudergezinnen 
hanteren wij daarbij de leeftijds
grens van kinderen tot 16 jaar. 
De mogelijkheden voor bij
standsmoeders (en -vaders) die 
het willen om een betaalde baan 
te kunnen hebben (kinderop
vang bijvoorbeeld) moeten uit
gebreid worden. Maar we zien 
niets in Amerikaanse toestanden 
waarbij een moeder nood
gedwongen tientallen kilo
meters verderop twee banen 
heeft en de tijd mist om voor 
haar kinderen te zorgen. 

Wat gebeurt er met 
de mensen die ver van de 

arbeidsmarkt af staan? 

Gemeenten gaan het voll edi ge 
financiële risico dragen voor de 
uitvoering van de bijstandswet 
en kunnen het geld voor reïn
tegratie in het arbeidsproces 
geheel naar eigen goeddunken 
besteden - zolang het maar 
gebruikt wordt om mensen aan 
het werk te helpen. Dat schept 
een groot risico dat het geld 
ingezet wordt voor kansrijke uit
keringsgerechtigden, de men
sen immers die het snelst uit de 
uitkering gaan. Activiteiten 
voor werklozen die ver van de 
arbeidsmarkt afstaan, kunnen 
dan snel in de knel komen. 
Daarbij zitten ook acti viteiten 
die door de betrokkenen zelf (en 
door de SP) als erg waardevol 
gezien worden. Voorkomen 
moet worden dat die acti viteiten 
sneuvelen. 

Nieuw: bijstand in natura 

Nieuw is het begrip bijstand in 
natura. Die zou volgens de 
staatssecretaris all een bedoeld 
zijn voor mensen die niet met 
geld kunnen omgaan zoals alco
hol- en drugsverslaafden of dak
en thuislozen. Toch zi t hier een 
hellend vlak. Omdat steeds 
meer bijstandgerechtigden niet-
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kunnen rondkomen van hun uit
kering en de schuldenlast van 
mensen met lage inkomens 
explosief stijgt, lopen mensen 
het risico dat de gemeente voor 
hen gaat bepalen hoe en aan wie 
de uitkering wordt uitbetaald . 
SP-afdelingen doen er goed aan 
een verordening te eisen waarin 
is vastgelegd dat alleen aan bij
standsgerechtigden die behoren 
tot de groep van problematische 
verslaafden of dak- en thuis
lozen bij stand in natura wordt 
verstrekt, en niet aan anderen. 

Vrijlating 
neveninkomsten vervalt 

Een belangrijke verslechtering 
is ook de afschaffing van de 
vrijl atingsregeling. Van de in
komsten uit een deeltijdbaantje 
mag je nu een stukje houden als 
verwervingskosten en extra 
stimulans. Er is een landelijke 
centrale vrij latingsregeling en 
sommige gemeenten kennen 
daar bovenop nog een lokale 
premie. Beide komen te ver
valen. Wie straks gaat werken 
naast de uitkering loopt dus de 
kans er op achteruit te gaan , bij
voorbeeld als de baas de reis
kosten niet vergoed. Wat in de 
nieuwe wet wél mogelijk wordt, 
is dat iemand een incidentele 
premie krijgt. Bijvoorbeeld 
nadat hij een jaar lang deeltijd
arbeid verricht heeft. Probeer 
zoiets geregeld te krijgen in 
jouw gemeente. 

Gemeentelijk 
strafuitkeringenreglement 

De Wet Boeten en Maatregelen 
komt te vervallen. In plaats 
daarvan is het aan de gemeenten 
zelf om het strafui tkeringen
beleid vast te leggen in een 
plaatselijke verordeni ng. De 
ruimte om te straffen neemt toe, 
doordat het begrip 'passende 
arbeid' van de huidige vervan
gen wordt door ' algemeen geac
cepteerde arbeid'. Dat betekent 
dat een afgestuurde bedrijfseco
noom die in zijn vakgebied geen 
baan kan vi nden, onmiddellijk 
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elk ander werk moet accepteren. 
Ook kan - tijdelijk- werken met 
behoud van uitkering verplicht 
gesteld worden. 

En nog meer 
gemeentelijke 
beleidsvrijheid 

we laten het zitten. Nu is de 
gemeente nog verplicht in alle 
si tuaties terug te vorderen. De 

kans dat gemeenten er daadwer
kelijk vanaf gaan zien , is echter 
klein: de gemeenten worden 
immers voor 100 procent finan
cieel verantwoordelijk voor hun 
bijstandsuitgaven. 

lening wi l verstrekken aan 
mensen zonder inkomen, maar 
met vermogen dat vastzit in een 
eigen woning. 

Het is duidelijk, dat SP-afde
lingen bij de vaststell ing van 
het strafuitkeringenreglement 
ervoor moeten waken dat de 
straffen niet de pan uit rij zen. 
Verlaging van de minimum
uitkeri ngen moet tot ui tzonde
ringen beperkt blijven . 

De verhaals- en terugvorde
ri ngsplicht wordt weer een 
bevoegdheid van de gemeente 
(i n plaats van de huidige ver
plichting). Dit betekent dat een 
gemeente kan zeggen: het kost 
ons te veel moeite om aan ver
haal en terugvordering te doen, 

De krediethypotheek gaat uit 
de wet. De gemeente moet zelf 
uitmaken of en hoe zij een 

De gemeente moet zelf gaan 
bepalen hoe de draagkracht 
wordt vastgesteld als het gaat 
om bijzondere bij stand aan 
mensen met een inkomen 
boven het minimum. De lande
lijke regels die nu gelden, ver

dwijnen . • 
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En nu de acties - bijstand en minimabeleid 
1. Over de wet wordt eind 

augustus gestemd in de 
Tweede Kamer. Heel snel 
daama willen we met lan
delijk materiaal komen. Op 
dit moment denken we aan 
een actiekaartje en aan een 
informatieboekje, waarin 
we de verancleringen op 
een rijtje zetten en waarin 
we ook aangeven welke 
beleidsruimte de gemeen
te heeft. Zodat de bijstand
ontvangers precies weten 
waarvoor ze bij hun ge
meentebestuur actie moe
ten voeren. Kaart en boekje 
zijn uitstekend geschikt om 
uit te delen bij de sociale 

dienst. Zoek uit wanneer 
de bijstandsgerechtigden in 
jouw plaats hun inkomsten
verklaring moeten inleveren 

en deel cl an het materiaal uit. 
En koppel er méér aan: een 
informatie-avond (zie hier
onder), een in het oog sprin
gende acti viteit, enz. Presen
teer het boekje ook aan 
all erl ei belangenorganisa
ties, en kijk welke gezamen
lijke acties je kunt opzetten. 

2. Organiseer als afdeling een 
informatieavond voor bij
standsgerechtigden en bekijk 
daar de mogelijkheid om een 
acti ecomité (ondersteund 
door de SP) te vormen. 

En nu de acties - ID en WIW 

3. Maak als afdeling zelf fol
ders waarmee je regelma
tig (elke maand?) bij de 
sociale dienst gaat staan. 
De komende tijd va lt er 
genoeg te melden over de 
gevolgen van de nieuwe 
wet, de opstelling van de 
verschi I lende raadsfracties 
in de debatten en de acties 
die je voert. 

4. Onze SP-wethouders zul
len een brief gaan schrij
ven aan CDA-raadsleden 
met het klemmende beroep 
hun sociale hart te laten 
spreken. Hierover worden 
afdelingen nader geïnfor
meerd . 

Veel TD 'ers en WIW'ers 
weten ni et wat hen te wachten 
staat. Daarom is het zaak dat 
wij de mensen goed informe
ren, en vervolgens met hen in 
acti e komen. Mogelijkheden 
daartoe kunnen zijn: 
1. Een informatieavond be

leggen, daarbij de verant
woordelijke wethouder en 
eventueel Piet de Ruiter 
uitnodigen. Hier noteer je 
de verhalen van de men
sen en richt je een comi té 
op. Van te voren uiteraard 
aankondigen in de pers. Je 
kunt ook de gemeente 

benaderen en vragen waar 
prec ies de ID 'ers en 
WIW' ers werken en deze 
mensen gericht uitnodigen, 
via de instellingen waar ze 
werken . · 

2. Een meldpunt openen waar 
iedereen zijn verhaal kwijt 
kan over problemen nu , en 
vooral over de gevolgen van 
de bezuinigi ngen. Doe aan 
dossiervorming en confron
teer het coll ege van B en W 
met de gevolgen van zijn be
leid (bijvoorbeeld sluiting 
van peuterspeelzalen of 
buurtcentra). 

3. Breng in de gemeenteraad 
het voors tel om als raad een 
hoorzitting te houden waar
voor alle instellingen met 
WJW'ers en ID 'ers uitgeno
digd worden, plus natuurlijk 
de werknemers zelf. Of: or
gani seer zelf die hoorzitting. 
De afdeling Haarlem heeft 
dat vorig jaar met veel suc
ces- en met hulp van de ge
meente gedaan. 

met het kinderwerk mee 
doen en met een conciërge 
op een school meelopen. 
Doel is om aan te geven 
dat het grote gevaar dreigt 
dat dit belangrijke werk 
gaat verdwij nen. In die 
week kun je ook het telefo
ni sche meldpunt openstel
len en de informatieavond 
beleggen . 

4. Organiseer een week met 
veel activiteiten rondom de 
gesubsidieerde arbeid . Je 
kunt bijvoorbeeld als afde
ling/raadsfractie een middag 
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De verschillen schematisch weergegeven 
Verschillen tussen Algemene Bijstandswet (nu) en de Wet Werk en BUstand (na 1-1-2004) 

NU Algemene Bijstandswet STRAKS Wet Werk en Bijstand 

Regels en uitvoeringsvoorschriften vanuit Ministerie Regels vanuit de gemeenteraad. Drie nieuwe gemeentelijke 

verordeningen: 

Verantwoording over uitvoering aan Ministerie 

Uitvoering Abw is regelgestuurd 

Aparte termijnen in Abw 

WIW en ID aparte wetgeving 

Gemeente 25% financieel verantwoordelijk 

Hoogte algemene uitkering centraal vastgesteld 

Maatregelen en boeten centraal vastgesteld 

In Abw: passende arbeid 

1. Reïntegratiebeleid met specifieke aandacht voor 

doelgroepen 

2. Verlagen van de algemene bijstandsuitkering 
(vergelijkbaar met huidige maatregelenbeleid) 

3. Verhogen en verlagen van de bijstandsnorm 

(vergelijkbaar met huidige toeslagenverordening) 

Verantwoording aan gemeenteraad 

Maatwerk: vraagt om individuele beoordeling, meer eigen 
verantwoordelijkheid van medewerkers (risico van willekeur) 

Aansluiting bij Algemene wet bestuursrecht en Burgerlijk 

Wetboek voor wat betreft termijnen 

WIW!ID in WWB 

IOAZ in aparte wet 

Gemeente 100% budgetverantwoordelijk + artikel12 status 

bij disfunct ioneren 

Hoogte algemene uitkering centraal vastgesteld 
Geen (categoriale) inkomensondersteuning. Wellangdurig

heidstoeslag met toetsingscriteria over voorgaande vijf jaar 

Boeten afgeschaft, maatregelen decentraal vastgesteld 

in verordening 

Plicht tot arbeidsinschakeling, aanvaarden algemeen 

geaccepteerde arbeid 

Ontheffingen: wettelijke en gemeentelijke regelingen 

Categoriaal beleid mogelijk 

Geen categoriale ontheffingen mogelijk. ledereen reïntegratie 
verplichting, tenzij ... 

Vrijlating inkomsten mogelijk 

Deeltijdpremie mogelijk 

SP-eisen 
Hun kritiek op het wetsvoorstel 
hebben de SP-wethouders van 
Sociale Zaken samengevat in 
een eis tot aanpassing ervan op 
een aantal belangrij ke onder
delen. Onder andere willen ze: 
I . Geen bezuinigingen op de 

budgetten, maar juist extra in
vesteringen in het reïngtegra-

Geen vrijlating 

Geen periodieke premie op arbeid (wel incidentele) 

tiebudget in deze tijden van 
recessie 

2. Geen bezuiniging op de bij
zondere bijstand en hand
having van het categoriale 
beleid door gemeenten 

3. De huidige vrijstelling van 
arbeidsplicht handhaven voor 
de ouder met een volledig 
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verzorgende taak voor kinde
ren onder de vijf jaar en voor 
personen van 57,5 jaar of 
ouder. 

Wordt hier niet aan voldaan , dan 
is er volgens de wethouders 
sprake van een Wet Water en 
Brood, in plaats van een Wet 
Werk en Bijstand. 
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4. er is vastgesteld of men de 
kosten maakt en tot welk 
bedrag. 

De eerste drie criteria mogen in 
beleidsregels worden vast
gelegd, het vierde criterium 
dient door de sociale dienst 
onderzocht te worden. 
Over hoe dit in de praktijk 
uitpakt, heeft staatssecretari s 
Rutte va n Sociale Zaken op
merkelijke uitspraken gedaan. 
In Binnenlands Bestuur van 27 
juni 2003 zegt hij : 'Gemeenten 
kunnen nog steeds aan armoe
debestrijdi ng doen. Aan indi vi
duele uitkeringsgerechtigden 
kunnen zij de kosten voor een 
was machine of andere onvoor
ziene uitgaven nog steeds ver
goeden. Als ik wethouder zou 
zijn, zou ik het zo organiseren: 
uitkeringsgerechtigden vullen 
een standaardformulier in 
waarop ze aangeven bijvoor
beeld chroni sch gehandicapt te 
zijn en hoeveel extra kosten dat 
met zich meebrengt. De ge
meente keer het bedrag uit zon
der ook maar een bonnetje te 
willen zien, maar houdt wel 
steekproeven om te kijken of 
declaraties terecht zijn betaald. 
Net als bij de Belastingdienst, 
die vraagt bij de aangifte toch 
ook ni et om bonnetjes bij te 
voegen?' Gemeenten hebben 
dus nog wel degelijk mogelijk
heden iets extra 's te doen . Aan 
ons om de wethouders daarop 
te wijzen en het extraatje zo 
structuree l mogelijk te laten 
zijn. 
Dat het regeringsbeleid erg in
consequent is, blij kt wel uit 
het beleid rond collectieve aan
vu llende ziektekostenverzeke
ri ngen voor de minima. Veel 
gemeenten hebben in de afgelo
pen jaren zo'n verzekering 
afgesloten als onderdeel van het 
minimabeleid. Zij mogen di e 
verzekering handhaven en zelfs 
uitbreiden. Maar gemeenten die 
géén collectieve verzekering 
hebben afgesloten voor de aan
vu llende ziektekosten, mogen 
dat in de toekomst ook niet 
doen . Probeer dat maar eens uit 
te leggen ... 

Een jaarlijks extraatje
voor een erg kleine groep 

Veel gemeenten geven jaarlijks 
(of minder vaak) een eenmalig 
extra bedrag aan bij standont
vangers en anderen die al langer 
dan drie jaar op het minimum
niveau zij n aangewezen. In de 
nieuwe wet wordt dit landelijk 
geregeld , maar wel met enkele 
beperkingen. In de eerste plaats 
wordt de doelgroep beperkt tot 
mensen die minstens vijf jaar 
een minimuminkomen hebben. 
En verder wordt eraan toe
gevoegd dat het moet gaan om 
'mensen zonder arbeidsmarkt
perspecti ef'. Die laatste beper
king hebben we overigens te 
danken aan de PvdA. (De ver
lengde termijn is een CDA
voorstel. ) Te vrezen valt, dat 
maar heel weinig mensen voor 
het extraatje in aanmerking zul
len komen. In de nieuwe wet 
heeft immers nagenoeg ieder
een arbeidsmarktperspectief 
Ook bijstandsmoeders en werk
lozen van 57,5 jaar en ouder. 
SP-fracti es kunnen erop inzet
ten de groep die voor het extraa
tje in aa nmerking komt zo groot 
mogelijk te laten zijn. 

Wie kan werken, mag 
daartoe aangezet worden 

'Werk boven inkomen', is het 
credo van de nieuwe wet. Ook 
wij vinden dat wie kan werken, 
moet werken om een bijdrage 
aan de samenleving te leveren. 
Arbeid is de bron van alle rijk
dom . Dat is ook de reden waar
om wij nooit zijn meegegaan in 
ideeën die ook nu weer de kop 
opsteken van een 'basisinko
men voor iedereen' of 'werk
loos zij n moet ku nnen'. In de 
komende debatten en acti es 
moeten wij ons ook niet in deze 
hoek laten drukken. Maar 
natuurlijk zullen er altij d men
sen zijn die nietkunnen werken: 
bijvoorbeeld door arbeids
ongeschiktheid, opvoeding van 
kinderen, of het ontbreken van 
goede mogelijkheden om arbeid 
en zorg te kunnen combineren. 

Bij eenoudergezinnen en men
sen van 57,5 jaar en ouder han
teren wij keuzevrijheid. Wij 
vinden dat zij niet verplicht 
mogen worden een baan te zoe
ken. Voor eenoudergezinnen 
hanteren wij daarbij de leeftijds
grens van kinderen tot 16 jaar. 
De mogelijkheden voor bij
standsmoeders (en -vaders) die 
het willen om een betaalde baan 
te kunnen hebben (kinderop
vang bijvoorbeeld) moeten uit
gebreid worden. Maar we zien 
niets in Amerikaanse toestanden 
waarbij een moeder nood
gedwongen tientallen kilo
meters verderop twee banen 
heeft en de tijd mist om voor 
haar kinderen te zorgen. 

Wat gebeurt er met 
de mensen die ver van de 

arbeidsmarkt af staan? 

Gemeenten gaan het voll edi ge 
financiële risico dragen voor de 
uitvoering van de bijstandswet 
en kunnen het geld voor reïn
tegratie in het arbeidsproces 
geheel naar eigen goeddunken 
besteden - zolang het maar 
gebruikt wordt om mensen aan 
het werk te helpen. Dat schept 
een groot risico dat het geld 
ingezet wordt voor kansrijke uit
keringsgerechtigden, de men
sen immers die het snelst uit de 
uitkering gaan. Activiteiten 
voor werklozen die ver van de 
arbeidsmarkt afstaan, kunnen 
dan snel in de knel komen. 
Daarbij zitten ook acti viteiten 
die door de betrokkenen zelf (en 
door de SP) als erg waardevol 
gezien worden. Voorkomen 
moet worden dat die acti viteiten 
sneuvelen. 

Nieuw: bijstand in natura 

Nieuw is het begrip bijstand in 
natura. Die zou volgens de 
staatssecretaris all een bedoeld 
zijn voor mensen die niet met 
geld kunnen omgaan zoals alco
hol- en drugsverslaafden of dak
en thuislozen. Toch zi t hier een 
hellend vlak. Omdat steeds 
meer bijstandgerechtigden niet-
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kunnen rondkomen van hun uit
kering en de schuldenlast van 
mensen met lage inkomens 
explosief stijgt, lopen mensen 
het risico dat de gemeente voor 
hen gaat bepalen hoe en aan wie 
de uitkering wordt uitbetaald . 
SP-afdelingen doen er goed aan 
een verordening te eisen waarin 
is vastgelegd dat alleen aan bij
standsgerechtigden die behoren 
tot de groep van problematische 
verslaafden of dak- en thuis
lozen bij stand in natura wordt 
verstrekt, en niet aan anderen. 

Vrijlating 
neveninkomsten vervalt 

Een belangrijke verslechtering 
is ook de afschaffing van de 
vrijl atingsregeling. Van de in
komsten uit een deeltijdbaantje 
mag je nu een stukje houden als 
verwervingskosten en extra 
stimulans. Er is een landelijke 
centrale vrij latingsregeling en 
sommige gemeenten kennen 
daar bovenop nog een lokale 
premie. Beide komen te ver
valen. Wie straks gaat werken 
naast de uitkering loopt dus de 
kans er op achteruit te gaan , bij
voorbeeld als de baas de reis
kosten niet vergoed. Wat in de 
nieuwe wet wél mogelijk wordt, 
is dat iemand een incidentele 
premie krijgt. Bijvoorbeeld 
nadat hij een jaar lang deeltijd
arbeid verricht heeft. Probeer 
zoiets geregeld te krijgen in 
jouw gemeente. 

Gemeentelijk 
strafuitkeringenreglement 

De Wet Boeten en Maatregelen 
komt te vervallen. In plaats 
daarvan is het aan de gemeenten 
zelf om het strafui tkeringen
beleid vast te leggen in een 
plaatselijke verordeni ng. De 
ruimte om te straffen neemt toe, 
doordat het begrip 'passende 
arbeid' van de huidige vervan
gen wordt door ' algemeen geac
cepteerde arbeid'. Dat betekent 
dat een afgestuurde bedrijfseco
noom die in zijn vakgebied geen 
baan kan vi nden, onmiddellijk 
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elk ander werk moet accepteren. 
Ook kan - tijdelijk- werken met 
behoud van uitkering verplicht 
gesteld worden. 

En nog meer 
gemeentelijke 
beleidsvrijheid 

we laten het zitten. Nu is de 
gemeente nog verplicht in alle 
si tuaties terug te vorderen. De 

kans dat gemeenten er daadwer
kelijk vanaf gaan zien , is echter 
klein: de gemeenten worden 
immers voor 100 procent finan
cieel verantwoordelijk voor hun 
bijstandsuitgaven. 

lening wi l verstrekken aan 
mensen zonder inkomen, maar 
met vermogen dat vastzit in een 
eigen woning. 

Het is duidelijk, dat SP-afde
lingen bij de vaststell ing van 
het strafuitkeringenreglement 
ervoor moeten waken dat de 
straffen niet de pan uit rij zen. 
Verlaging van de minimum
uitkeri ngen moet tot ui tzonde
ringen beperkt blijven . 

De verhaals- en terugvorde
ri ngsplicht wordt weer een 
bevoegdheid van de gemeente 
(i n plaats van de huidige ver
plichting). Dit betekent dat een 
gemeente kan zeggen: het kost 
ons te veel moeite om aan ver
haal en terugvordering te doen, 

De krediethypotheek gaat uit 
de wet. De gemeente moet zelf 
uitmaken of en hoe zij een 

De gemeente moet zelf gaan 
bepalen hoe de draagkracht 
wordt vastgesteld als het gaat 
om bijzondere bij stand aan 
mensen met een inkomen 
boven het minimum. De lande
lijke regels die nu gelden, ver

dwijnen . • 
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En nu de acties - bijstand en minimabeleid 
1. Over de wet wordt eind 

augustus gestemd in de 
Tweede Kamer. Heel snel 
daama willen we met lan
delijk materiaal komen. Op 
dit moment denken we aan 
een actiekaartje en aan een 
informatieboekje, waarin 
we de verancleringen op 
een rijtje zetten en waarin 
we ook aangeven welke 
beleidsruimte de gemeen
te heeft. Zodat de bijstand
ontvangers precies weten 
waarvoor ze bij hun ge
meentebestuur actie moe
ten voeren. Kaart en boekje 
zijn uitstekend geschikt om 
uit te delen bij de sociale 

dienst. Zoek uit wanneer 
de bijstandsgerechtigden in 
jouw plaats hun inkomsten
verklaring moeten inleveren 

en deel cl an het materiaal uit. 
En koppel er méér aan: een 
informatie-avond (zie hier
onder), een in het oog sprin
gende acti viteit, enz. Presen
teer het boekje ook aan 
all erl ei belangenorganisa
ties, en kijk welke gezamen
lijke acties je kunt opzetten. 

2. Organiseer als afdeling een 
informatieavond voor bij
standsgerechtigden en bekijk 
daar de mogelijkheid om een 
acti ecomité (ondersteund 
door de SP) te vormen. 

En nu de acties - ID en WIW 

3. Maak als afdeling zelf fol
ders waarmee je regelma
tig (elke maand?) bij de 
sociale dienst gaat staan. 
De komende tijd va lt er 
genoeg te melden over de 
gevolgen van de nieuwe 
wet, de opstelling van de 
verschi I lende raadsfracties 
in de debatten en de acties 
die je voert. 

4. Onze SP-wethouders zul
len een brief gaan schrij
ven aan CDA-raadsleden 
met het klemmende beroep 
hun sociale hart te laten 
spreken. Hierover worden 
afdelingen nader geïnfor
meerd . 

Veel TD 'ers en WIW'ers 
weten ni et wat hen te wachten 
staat. Daarom is het zaak dat 
wij de mensen goed informe
ren, en vervolgens met hen in 
acti e komen. Mogelijkheden 
daartoe kunnen zijn: 
1. Een informatieavond be

leggen, daarbij de verant
woordelijke wethouder en 
eventueel Piet de Ruiter 
uitnodigen. Hier noteer je 
de verhalen van de men
sen en richt je een comi té 
op. Van te voren uiteraard 
aankondigen in de pers. Je 
kunt ook de gemeente 

benaderen en vragen waar 
prec ies de ID 'ers en 
WIW' ers werken en deze 
mensen gericht uitnodigen, 
via de instellingen waar ze 
werken . · 

2. Een meldpunt openen waar 
iedereen zijn verhaal kwijt 
kan over problemen nu , en 
vooral over de gevolgen van 
de bezuinigi ngen. Doe aan 
dossiervorming en confron
teer het coll ege van B en W 
met de gevolgen van zijn be
leid (bijvoorbeeld sluiting 
van peuterspeelzalen of 
buurtcentra). 

3. Breng in de gemeenteraad 
het voors tel om als raad een 
hoorzitting te houden waar
voor alle instellingen met 
WJW'ers en ID 'ers uitgeno
digd worden, plus natuurlijk 
de werknemers zelf. Of: or
gani seer zelf die hoorzitting. 
De afdeling Haarlem heeft 
dat vorig jaar met veel suc
ces- en met hulp van de ge
meente gedaan. 

met het kinderwerk mee 
doen en met een conciërge 
op een school meelopen. 
Doel is om aan te geven 
dat het grote gevaar dreigt 
dat dit belangrijke werk 
gaat verdwij nen. In die 
week kun je ook het telefo
ni sche meldpunt openstel
len en de informatieavond 
beleggen . 

4. Organiseer een week met 
veel activiteiten rondom de 
gesubsidieerde arbeid . Je 
kunt bijvoorbeeld als afde
ling/raadsfractie een middag 
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De verschillen schematisch weergegeven 
Verschillen tussen Algemene Bijstandswet (nu) en de Wet Werk en BUstand (na 1-1-2004) 

NU Algemene Bijstandswet STRAKS Wet Werk en Bijstand 

Regels en uitvoeringsvoorschriften vanuit Ministerie Regels vanuit de gemeenteraad. Drie nieuwe gemeentelijke 

verordeningen: 

Verantwoording over uitvoering aan Ministerie 

Uitvoering Abw is regelgestuurd 

Aparte termijnen in Abw 

WIW en ID aparte wetgeving 

Gemeente 25% financieel verantwoordelijk 

Hoogte algemene uitkering centraal vastgesteld 

Maatregelen en boeten centraal vastgesteld 

In Abw: passende arbeid 

1. Reïntegratiebeleid met specifieke aandacht voor 

doelgroepen 

2. Verlagen van de algemene bijstandsuitkering 
(vergelijkbaar met huidige maatregelenbeleid) 

3. Verhogen en verlagen van de bijstandsnorm 

(vergelijkbaar met huidige toeslagenverordening) 

Verantwoording aan gemeenteraad 

Maatwerk: vraagt om individuele beoordeling, meer eigen 
verantwoordelijkheid van medewerkers (risico van willekeur) 

Aansluiting bij Algemene wet bestuursrecht en Burgerlijk 

Wetboek voor wat betreft termijnen 

WIW!ID in WWB 

IOAZ in aparte wet 

Gemeente 100% budgetverantwoordelijk + artikel12 status 

bij disfunct ioneren 

Hoogte algemene uitkering centraal vastgesteld 
Geen (categoriale) inkomensondersteuning. Wellangdurig

heidstoeslag met toetsingscriteria over voorgaande vijf jaar 

Boeten afgeschaft, maatregelen decentraal vastgesteld 

in verordening 

Plicht tot arbeidsinschakeling, aanvaarden algemeen 

geaccepteerde arbeid 

Ontheffingen: wettelijke en gemeentelijke regelingen 

Categoriaal beleid mogelijk 

Geen categoriale ontheffingen mogelijk. ledereen reïntegratie 
verplichting, tenzij ... 

Vrijlating inkomsten mogelijk 

Deeltijdpremie mogelijk 

SP-eisen 
Hun kritiek op het wetsvoorstel 
hebben de SP-wethouders van 
Sociale Zaken samengevat in 
een eis tot aanpassing ervan op 
een aantal belangrij ke onder
delen. Onder andere willen ze: 
I . Geen bezuinigingen op de 

budgetten, maar juist extra in
vesteringen in het reïngtegra-

Geen vrijlating 

Geen periodieke premie op arbeid (wel incidentele) 

tiebudget in deze tijden van 
recessie 

2. Geen bezuiniging op de bij
zondere bijstand en hand
having van het categoriale 
beleid door gemeenten 

3. De huidige vrijstelling van 
arbeidsplicht handhaven voor 
de ouder met een volledig 
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verzorgende taak voor kinde
ren onder de vijf jaar en voor 
personen van 57,5 jaar of 
ouder. 

Wordt hier niet aan voldaan , dan 
is er volgens de wethouders 
sprake van een Wet Water en 
Brood, in plaats van een Wet 
Werk en Bijstand. 
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