
Nieuwe Wet Werk en Bijstand 
draait alleen om bezuinigingen 
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De nieuwe Wet Werk en Bijstand 
gaat uit van het principe: 'werk 
boven inkomen'. Wie kan wer
ken, moet dat ook. Het is de 
bedoeling dat iedereen die een 
bijstandsuitkering heeft door de 
sociale dienst zal worden bena
derd, en ofwel in een reïntegra
tietraject naar werk zal worden 
gezet, ofwel in een sociaal acti
veringstraject. Op zich heeft de 
SP daar geen problemen mee. 
Wij vinden het ook niet sociaal 
dat grote groepen aan de zijlijn 
blijven staan. 
Waar we echter wel grote proble
men mee hebben, is de manier 
waaróp Balkenende II dit gaat 
aanpakken. Het lijkt uitsluitend 
om de bezuiniging te gaan. Daar
om wordt de wet er echt door
heen gedrukt: zelfs tijdens het 
zomerreces van de Tweede 
Kamer gaat de parlementaire 
behandeling door. Koste wat 
kost moet de wet per 1 januari 
2004 in werking treden. Ook al 
zegt iedereen dat het niet kan, dat 
moet en zal toch gebeuren -
omdat de bezuiniging volgens 
Bil geen uitstel kan dulden. In 
totaal wordt er 1,15 miljard aan 
bezuinigingen ingeboekt met de 
nieuwe wet. 680 Miljoen op het 
reïntegratiebudget (en toch heet 
de wet Werk en Bijstand), 250 
miljoen op de gewone bijstands
uitkeringen, 70 miljoen op de 
bijzondere bijstand en nog eens 
150 miljoen extra volgens het 
regeerakkoord. 

Invoering op 1 januari 
2004 wordt een puinhoop 

Op 10 en 13 juni zijn er hoorzit
tingen geweest over de nieuwe 
wet, waar een divers gezelschap 
het woord voerde: onder andere 
de Vereniging Nederlandse Ge
meenten, FNV /CNV, Sociale Al
liantie, Vrouwen en de Bijstand, 

Invoering van een nieuwe bijstands
wet is één van de hoekstenen in het 
bezuinigingsbeleid van Balkenende 11. 
De gevolgen ervan zijn rampzalig, 
laat P-teammedewerker Joan van der 
Lingen zien in de volgende analyse. 
Divosa, UWV, mensen uit de 
ICT en de Raad voor de Finan
ciële Verhoudingen. De sprekers 
gebruikten verschillende invals
hoeken, maar kwamen met een 
gemeenschappelijke boodschap: 
invoering per 1 januari 2004 
leidt tot een zootje. Het compu
tersysteem is er niet klaar voor, 
de financiële uitvoering is er niet 
klaar voor, de sociale diensten 
zijn er niet klaar voor, en het 
CWI kan bet er niet bij hebben. 
De boodschap aan Staatssecreta
ris Rutte is luid en duidelijk: als 
de wet al ingevoerd moet wor
den, stel dat dan in ieder geval 
een jaar uit. 

Wat gaat er nou veranderen 
met de nieuwe wet? Ten eerste 
de financiering. De gemeenten 
worden voor 100 procent verant
woordelijk voor de bijstandsuit
gaven. Ze krijgen van het Rijk 
een uitkering die is gesplitst in 
twee delen: een 'werkdeel' voor 
reïntegratie en een 'inkomens
deel' voor de uitkeringen. De 
bedoeling is dat gemeenten 
gestimuleerd worden een actief 
reïntegratiebeleid te gaan voe
ren . Als werklozen snel weer 
werk vinden, houdt de gemeente 
over op het inkomensdeel. Daar
mee mag ze doen wat ze wil, ook 
uitgeven aan lantaarnpalen of 
een nieuw gemeentehuis. Komt 
ze tekort op het inkomensdeel, 
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doordat ze meer uitgeeft aan 
uitkeringen dan verwacht, dan 
moet ze dat zelf bijpassen. 
Anders gaat het bij het werkdeel, 
het geld bestemd voor de reïnte
gratie. Alles wat daarvan over
blijft, mag nergens anders aan 
besteed worden (ook niet om bij 
te passen bij het inkomensdeel), 
maar moet terug naar het rijk. 
Hierdoor wordt bereikt dat het 
maximale reïntegratiepotje 
wordt ingezet om mensen uit de 
uitkering te krijgen. Maar wel 
wordt er op dat reïntegratiebeleid 
680 miljoen bezuinigd, en dat zal 
de komende jaren alleen maar 
oplopen. 
Een andere wijziging is dat de 
gemeenten minder rapportage
verplichtingen naar het rijk 
krijgen, daardoor minder admi
nistratieve lasten, en dus ook · 
minder geld. Hier geldt het 
'eerst zien, dan geloven' maar de 
besparing is al ingeboekt. 

Terug naar het fietsplaatje 
met een gat erin? 

Ook voor de mensen die afhan
kelijk zijn van een bijstands
uitkering, gaat het nodige veran
deren. Ten eerste kunnen ze zich 
maar beter aan elke regel hou
den. Hoewel de Wet Boeten en 
Maatregelen wordt afgeschaft, 
krijgt de gemeente tegelijkertijd 



een nieuwe bevoegdheid: het 
verlagen van de uitkeringen. En 
dat kan al heel gauw. Als je niet 
solliciteert, bijvoorbeeld. Want 
dat is ook een nieuwtje: de solli
citatieplicht gaat voor iedereen 
gelden. Dus ook voor mensen 
die ouder zijn dan 57,5 jaar. En 
niet alleen voor hen. De sollicita
tieplicht wordt ook ingevoerd 
voor eenoudergezinnen met kin
deren jonger dan 5 jaar. 
De bijstandsnormen veranderen 
niet. Maar wel worden ze 
voortaan gekoppeld aan de amb
tenarensalarissen, die vervolgens 
minder omhoog gaan dan de ge
middelde prijsontwikkeling. Dus 
ook de bijstand wordt verder op 
achterstand gezet ... 
Verder wordt de categoriale bij
zondere bijstand afgeschaft. Dat 
is bijvoorbeeld het extraatje voor 
de aanschaf van duurzame ge
bmiksgoederen (ook wel 'wit
goedregeling' genoemd) of voor 
de contributie van sportvereni
gingen. Ook de stadspassen en 
de tegemoetkoming in de ge
meentelijke lasten lópen gevaar. 
Het enige wat hiervoor in de 
plaats komt, is een extraatje voor 
mensen die al vijf jaar of langer 
op het minimum zitten én geen 
arbeidsmarktperspectief hebben. 
Die krijgen voortaan jaarlijks 
maximaal 450 euro. Dat geld is 
er dus niet voor de bijstands
moeders of de 57,5-plussers. 

Als je moet solliciteren, heb je 
immers arbeidsmarktperspectief 
Het laatste nieuwtje is de invoe
ring van 'bijstand in natura'. Die 
zal worden verstrekt aan bijvoor
beeld dak- en thuislozen, alcoho
listen, drugsverslaafden. Of je 
daartoe behoort, gaat de ambte
naar van de sociale dienst bepa
len. Die bad al de bevoegdheid je 
eerst te verplichten een cursus 
'boodschappen doen voor begin
ners ' te laten volgen voordatje in 
aanmerking kwam voor schuld
hulpverlening. 
Piet de Ruiter vroeg laatst al in 
een debat of we teruggingen naar 
het fietsplaatje met een gat erin, 
waaraan je in de crisisjaren van 
de vorige eeuw de mensen kon 
herkennen die van de bedeling 
leefden. Die kant dreigt het in
derdaad uit te gaan onder de 
Bende van Balkenende. 

Minder ID'ers die per stuk 
minder mogen kosten 

Niet alleen rond de bijstand, 
maar ook rond de gesubsidieerde 
arbeid zal de komende jaren heel 
veel te doen zij n. Als de nieuwe 
wet wordt ingevoerd zoals het 
kabinet voorstelt, verdwijnen de 
ID- en WIW-regeling en worden 
de budgetten ervoor samen
gevoegd met de budgetten voor 
scholing en activering. De ge
meente moet zelf beslissen hoe 
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het geld wordt ingezet voor reïn
tegratie in het arbeidsproces, en 
mag ook eigen regelingen voor 
gesubsidieerde arbeid ontwik
kelen. Maar ze moet dat doen 
met veel minder geld dan nu het 
geval is. 
Balkenende I wilde in 2003 nog 
520 miljoen bezuinigen op de 
regelingen voor gesubsidieerde 
arbeid. Na een storm van verzet 
bleef de structurele bezuiniging 
overeind, maar kwam er 
incidenteel geld voor 2003 om 
een grootschalige ontslagronde 
te voorkomen. Er kwam een 
regeling die ertoe moet leiden 
dat dit jaar 10.000 ID-banen om
gezet worden in reguliere banen. 
Werkgevers kunnen daardoor 
(eenmalig) een subsidie krijgen 
van 17.000 euro als ze een ID
baan omzetten in een reguliere 
baan. De FNV heeft onlangs 
onderzocht hoe het staat met die 
omzetting. De resultaten vallen 
vies tegen. De omzettingsver
wachtingen van de gemeenten 
met meer dan 40.000 inwoners 
(waar het overgrote deel van de 
ID'ers werkt) komen opgeteld 
neer op 1.926 banen. 

Momenteel zijn de gemeenten 
bezig de bezuinigingen in te 
vullen. Dat zal grotendeels 
gebeuren op de twee volgende 
manieren: vermindering van de 
subsidie per werkplek en ver
mindering van het aantal werk
plekken. In beide gevallen zullen 
veel instellingen waar nu ID'ers 
en WIW'ers belangrijk werk 
doen in de problemen komen. 
Ook zullen er heel wat ontslagen 
vallen en zullen mensen over
geheveld worden van de ID
naar de (goedkopere) wrw
regeling. Waardoor de toeslag 
van maximaal 30 procent 
bovenop het minimumloon 
waarvoor jarenlang geknokt is, 
weer verdwijnt. e 
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