Aan: * de colleges van B&W en de gemeenteraden
van de Friese gemeenten
* de Belastingdienst Leeuwarden.
* de Friese 2e Kamerleden.
Betreft: afstemming betalingsdata
Leeuwarden, 10 december 2014.
Geacht college,
Geachte gemeenteraadsleden
Geachte directie,
Al jaren hebben uitkeringsgerechtigden te maken met verschillen tussen de betalingsdatum van hun
uitkering en de betalingsdatum van toeslagen van de Belastingdienst.
De bijstandsuitkering van de sociale dienst komt eind van de maand of op de 3e dag van de maand
binnen, afhankelijk van de gemeente.
De uitkeringen van het UWV worden tussen de 15e en 25e van de maand overgemaakt.
De kinderbijslag wordt op de 3e dag van de maand betaald.
De toeslagen van de Belastingdienst komen de 20e van de maand of de eerstvolgende werkdag binnen.
Per 1 januari 2015 komt de alleenstaande oudernorm in de WWB te vervallen: alleenstaande ouders
vallen in inkomen terug van 90% naar 70% (alleenstaanden norm). De alleenstaande ouderkorting
vervalt ook per 1 januari. Het inkomensverlies moet gecompenseerd worden door het extra kind
gebonden budget dat door de Belastingdienst betaald wordt.
We kregen de bijgevoegde brief binnen van een bijstandsgerechtigde moeder. Ze wijst er op dat ze in
financiële problemen komt omdat gemeenten en Belastingdienst verschillende betalingsdata hanteren.
Haar hartenkreet is dat de mens ’s belangrijker wordt dan de administratieve systemen. Waarom
hanteren gemeente en Belastingdienst niet dezelfde betalingsdatum?
We wijzen u er op dat de wijziging in de inkomenspositie van alleenstaande ouders vergaande
gevolgen heeft voor hun financiële huishouding. Er zijn nu twee betalers in plaats van één. Ervaring
leert dat deze situatie al kan leiden tot afstemmings- en betalingsproblemen. Daarbovenop komt het
verschil van een week tot 14 dagen tussen de betalingsdata van de sociale dienst en die van de
Belastingdienst. Heeft de wetgever er rekening mee gehouden wat dit betekent voor het maandbudget
en bijvoorbeeld de automatische afschrijvingen? Realiseert u zich als gemeente of Belastingdienst dat
mensen hierdoor in de financiële problemen kunnen raken?
We roepen de Friese gemeenten en de Belastingdienst Leeuwarden op om de koppen bij elkaar te
steken en gezamenlijk een oplossing te vinden. En we vragen de Friese 2e Kamerleden om dit signaal
aan de orde te stellen bij hun fracties en bij de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
van Financiën!
Graag vernemen we van u welke actie u gaat ondernemen.
Met vriendelijke groet,
FSU,
Nanne de Jong. Coördinator.
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Aan het FSU

BIJLAGE

Hallo,
Naar ik heb vernomen schijnt het onmogelijk te zijn om de uitbetalingsdatum van de toeslagen bij de
Belastingdienst te veranderen. Door de verandering van de uitbetaling van de huurtoeslag ben ik in de
financiële problemen gekomen. Ik heb zelf een bijstandsuitkering en de afgelopen jaren heb ik mijn
financiën goed op orde kunnen houden. Maar door de verandering van de huurtoeslag werd het al
lastiger. Volgend jaar verdwijnt de alleenstaande ouderkorting die mij altijd goed van pas komt
aangezien die altijd op de 15e wordt uitbetaald. Volgend jaar verdwijnt die korting dus en zal het in de
2e week van de maand een stuk lastiger worden. Het kind gebonden budget wordt ook pas in de derde
week van de maand overgemaakt. De uitbetaling van de bijstandsuitkering en de toeslagen van de
Belastingdienst vallen dus op verschillende data.
Sinds een aantal jaren is er een gemeentelijke pot voor minima en armoede. Maar door zo star vast te
houden aan uitbetalingsdata en niet af te stemmen krijgen mensen financiële problemen en worden er
juist meer schulden en armoede gecreëerd. Waarom kunnen we het geld waar we recht op hebben niet
op 1datum krijgen? Niet iedereen heeft boekhoudkundige talenten en het zou voor iedereen een stuk
beter te overzien zijn als het geld waar we recht op hebben gelijktijdig binnen komt. Het totaal bedrag
kun je nu wel door de maand delen, maar als je dan in het begin van de maand het dagbedrag aanhoudt
dan heb je in het midden van de maand geen geld meer. De Belastingdienst houdt vast aan de huidige
uitbetalingsdatum op de 20e van de maand. De Belastingdienst vertelde me dat deze datum is gekozen
omdat dan de lonen uitbetaald worden. Welke groep toeslagenontvangers is echter groter?: die met een
loon of die met een uitkering? Als de Belastingdienst de datum niet wil veranderen kan dan niet de
betalingsdatum van de sociale dienst veranderd worden?
Zoals ik al schreef heb ik mijn financiën altijd goed op orde gehad. Maar nu krijg ik financiële
problemen, die ik zelf niet eens veroorzaakt heb! En ik heb het maar te slikken en met mij vele
anderen, omdat administratieve systemen voorrang hebben boven de mens. Het zou zoveel schelen als
de data op elkaar afgestemd zouden worden. Misschien dat het Ministerie van Sociale Zaken daar
verandering in kan brengen? Ik wil wel een fatsoenlijk en eerlijk antwoord. In de media wordt vaak
gezegd dat we niet meer moeten verwachten dat we van de wieg tot het graf verzorgd worden. Nu heb
ik dat al nooit gedacht, maar als we het meer zelf moeten doen horen we ook de mogelijkheid te
krijgen om zelf controle over onze financiën te hebben!. Nogmaals, waarom moet ik accepteren dat ik
financiële problemen krijg die veroorzaakt worden door administratieve systemen? En waarom is er
geen medewerking en begrip van de instanties die die administratieve systemen uitvoeren?
Hieronder het antwoord van ‘Informatie Rijksoverheid’. Niets meer vernomen.
Met vriendelijke groet, Fabiola S.
Notificatie over: Datum uitbetaling toeslagen/datum uitbetaling uitkering
Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden.
Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen.
Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie.
Met vriendelijke groet, Informatie Rijksoverheid.
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