VOORSTEL BIJDRAGE MINIMABELEID UWV
Leeuwarden, 29 mei 2007
Naar schatting van het hoofdkantoor UWV heeft een groot deel - 40 tot 50% - van de UWVcliënten een uitkering (WAO, Wajong, WIA, WAZ, WW, ZW) op het minimumniveau.
Indien cliënten met een werknemersverzekering onder het minimum komen is er recht op
aanvulling tot het minimum via de Toeslagenwet. Het UWV wijst op deze mogelijkheid in de
beschikking over de vaststelling van de uitkering. Maar het UWV wijst niet op de
mogelijkheden van inkomensondersteunende voorzieningen die gemeenten en belastingdienst
bieden!
De cliënten van het UWV met een minimumuitkering hebben mogelijk recht op bijzondere
bijstand, langdurigheidstoeslag, kwijtschelding heffingen, reductieregelingen voor minima,
huur- en zorgtoeslagen en fiscale aftrekmogelijkheden. Gemeenten informeren de bijstandsgerechtigden actief over deze voorzieningen. Dat gebeurt in het kader van hun minimabeleid.
Al jaren is echter sprake van een omvangrijk niet-gebruik van de inkomensondersteunende
voorzieningen: in veel gemeenten loopt dat op tot 70% van het geschatte aantal burgers met
een minimuminkomen.
De bijstandsgerechtigden kunnen persoonlijk bereikt worden omdat ze in de bestanden van de
gemeenten zitten. Maar een grote groep burgers (met een andere uitkering of het
minimumloon) kan alleen via publiciteit - zoals melding in huis-aan-huisbladen – bereikt
worden. De UWV-cliënten vallen daar ook onder. Dat betekent dat vermoedelijk veel UWVcliënten voorzieningen mislopen waar ze wel recht op hebben.
Ervaring leert dat persoonlijke informatie het meest effectief werkt.
Het FSU roept het UWV dan ook op een bijdrage te leveren aan het minimabeleid, in het
belang van een grote groep eigen cliënten! Het UWV handelt daarmee in de geest van de
groeiende SUWI-Ketensamenwerking.
We stellen voor om de volgende tekst toe te voegen in de beslissingsbrief/beschikking over
vaststelling van de uitkering, na de vermelding van mogelijk recht op de Toeslagenwet:
“Indien u op of onder het voor u geldende minimum komt hebt u mogelijk recht op extra
inkomensvoorzieningen. Voor bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, kortingsregelingen,
en kwijtschelding van heffingen kunt u terecht bij uw gemeente. Voor huur- en zorgtoeslag en
mogelijke belastingaftrek kunt u terecht bij de belastingdienst”.
Of
“Indien u op of onder het voor u geldende minimum komt hebt u mogelijk recht op extra
inkomensvoorzieningen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente en de
belastingdienst”.
Uiteraard kunt u deze informatie ook opnemen in uw publieksinformatie, zoals in brochures,
periodieken en op de website.
We rekenen graag op een tastbare bijdrage van het UWV!
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