PRESENTATIE FSU INFORMATIEAVONDEN OVER
STAPELING MAATREGELEN.
Periode: maart tot en met juni 2012.
De presentatie wordt gehouden door Nanne de Jong en gaat over de stapeling
van bezuinigingsmaatregelen. Het is een selectie van 10 maatregelen die stevige
gevolgen hebben voor huishoudens. Er wordt uitgebreid ingegaan op de
huishoudtoets. Als voorbeeld wordt een bekend doorsnee gezin genomen:
Jan, Jans en de kinderen.
(groot bord met de beeltenis van het gezin):
Vader Jan
Moeder Jans
Oudste dochter Karlijn (18 jaar)
dochter Catootje (12 jaar)
zoon Gertje (8 jaar)
Opa Gerrit
Huisdieren: Lotje de hond, Loedertje (siamese kat) en Rode Kater (je weet wel
kater).
Ze hebben dit jaar te maken met de volgende maatregelen:
(stapel van 10 dozen, op elke doos staat een maatregel vermeld. De dozen
worden per stuk door Nanne versjouwd, dan volgt een toelichting op de
maatregel en daarna wordt de doos weer neergezet).
1. Huishoudtoets
Bijstandsuitkering wordt gezinsinkomen, toets van gezamenlijke
huishouding, er komt nu al reparatie/aanvulling. Gemeenten maken afspraken
voor gesprekken met de gezinnen op wie mogelijk huishoudtoets van
toepassing is.
Bijstandsuitkering WWB voor Jan, Jans en de kinderen is € 1.336,-.
De kinderen zijn 18, 12 en 8 jaar.
Karlijn in drie mogelijke situaties:
a. Studiefinanciering: wordt vrijgelaten tot bedrag van € 1.059 pm (inclusief
baantje).
b. loon: wordt volledig verrekend (stel loon is € 600, dan resteert nog
aanvulling van 736 bijstand). Maar is Karlijn 16 of 17 jaar dan mag ze loon
tot € 827 houden.
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c. Wajong uitkering: wordt na 2013 volledig verrekend. Maar zou er nog een
meerderjarig kind (broer of zus) in gezin zijn dan wordt de Wajong-uitkering
vrijgelaten. Verdien je als Wajonger gedeeltelijk loon dan wordt het loon
volledig verrekend.
Opa Gerrit heeft AOW voor alleenstaanden van € 1.079. Wil inwonen, goed
idee? Nee. Wordt volledig verrekend (1336 – 1.079 = 257, per maand). Opa
krijgt wel € 18,40 oudedagsvoorziening per maand, die wordt niet verrekend.
Maar is opa zorgbehoevend (indicatie 10 uur+) dan wordt de AOW volledig
vrijgelaten.
2. Minimanorm
Maximaal 110% voor minimaregelingen, gemeente mag niet ophogen. Geldt
niet voor de bijzondere bijstand, maar daar geldt de gezinstoets wel weer
voor (er wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen en vermogen van alle
gezinsleden).
3.Zorgpremie+ , zorgtoeslagPremie basisverzekering omhoog met 2 tot 3%, in gezin van Jan en Jans 3x
premie van € 120. Aanvullende verzekering is tot 10% duurder geworden.
Voor tandarts gelden maximumtarieven, bijbetalen. Fysiotherapie 20x zelf
betalen. Zorgtoeslag is gekort. Voor minima betekent dat 40 tot 100 euro per
jaar minder.
4.Eigen risico
Eigen risico bij zorgverzekering ziektekosten: van 170 naar 220 euro.
5.Huur+, huurtoeslagHuur omhoog (€ 380,- voor gezin Jan en Jans). Huurtoeslag wordt gekort,
vooral als de huur boven € 361,- per maand uitkomt (kwaliteitsaftop-grens,
tot nu toe kreeg je 75% boven € 361 terug, nu 65%).
6.Verplicht vrijwilligerswerk
Tegenprestatie naar vermogen: werken met behoud van uitkering. Mag geen
betaalde banen vervangen. Maar wie controleert dat? Jan, Jans en Karlijn
moeten vrijwilligerswerk doen dat niet gericht hoeft te zijn op vergroten
arbeidsmarktkansen.
7. Herkeuring Wajong
In 2012 worden alle Wajongers herbeoordeeld om het arbeidsvermogen vast
te stellen. Ruim 90% is volledig arbeidsongeschikt. Meesten worden dan ook
op dossier beoordeeld.
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8.Re-integratie
50% korting door Rijk op participatiebudget gemeenten. Gevolgen: geen
gesubsidieerde banen meer, minder steun aan personen met grote afstand tot
de arbeidsmarkt, geen maatwerk meer maar groepsgerichte standaard aanpak
(veel goedkoper).
9.Werken naar Vermogen
Maatregelen WWB zijn voorloper: verlagen WWB-uitkering met 12% over
termijn van 20 jaar, toepassing huishoudtoets en opheffing WIJ. Per 1 januari
2013 worden WWB, deel WSW en deel Wajong samengevoegd tot 1
regeling met een minimumuitkering. WSW: van 100.000 naar 30.000
werknemers. Wajong 2012: vaststellen arbeidsvermogen (als je kunt werken:
per 2014 van 75 naar 70% minimumloon), na 2012 in de WWnV.
Loondispensatie: aanvulling tot maximaal de bijstandsnorm. Voor meesten
geen kans op functie- en inkomensverbetering.
10. Meer schulden
Door de stapeling van maatregelen meer schulden.

Nanne de Jong.
FSU
Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden.
tel: 058-2139992
email: nanne@fsufriesland.nl
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