AAN HET EIND VAN DE UITKERING EEN STUKJE
MAAND OVER….
Carla van der Meulen heeft sinds 4 jaar een bijstandsuitkering WWB. Ze is alleenstaande
ouder en heeft twee kinderen: dochter Marieke van 4,5 jaar en zoon Jeroen van 9 jaar . Ze
moet met haar gezin zien rond te komen van het minimum voor alleenstaande ouders: €
1.093,- per maand, exclusief € 53,- vakantiegeld per maand. Carla heeft de volgende vaste
lasten per maand:
€ 280,- huur, € 160,- energie en water, € 70 ,-ziektekosten (incl. verrekening zorgtoeslag), €
20,- verzekeringen WA en inboedel, € 30,- heffingen gemeente en Waterschap, € 35,telefoonkosten, € 20,- schoolkosten, € 30,- contributie sport kinderen, € 80,- auto, € 30,abonnement kabel (tv en internet), € 3,- bibliotheek en € 15,- abonnement krant.
Totaal is dat € 773,- per maand aan vaste lasten. Als dat bedrag afgetrokken wordt van de
uitkering van € 1.093,- dan houdt Carla per maand dus nog € 320,- over voor eten, drinken,
huishoudelijke artikelen, kleding, schoeisel, kapper en inventaris. Aan kinderbijslag krijgt ze
€ 143,- per maand (kind tot 6 jaar € 193,73 en kind van 6 tot 12 jaar € 235,24 per kwartaal).
Bij elkaar opgeteld is er per maand € 463,- te besteden, per week is dat € 116,- voor een gezin
van 3 personen.
Wat moet Carla doen met onverwachte dure uitgaven, zoals reparatie of vervanging van de
wasmachine? Is af en toe theaterbezoek wel mogelijk ? Wat kost kinderoppas? Wat doet ze
met verjaardagen van familie en kennissen? Carla wil iets doen om de situatie te verbeteren en
wat meer financiele armslag te krijgen. Ze gaat naar het spreekuur om daar advies te vragen.
De spreekuurhouder vertelt dat de wetgever er van uit gaat dat de bijstand voldoende inkomen
garandeert. Er wordt zelfs van uit gegaan dat in de bijstand gespaard kan worden: 6% van de
uitkering, in deze situatie zo’n € 65,- per maand. De gemeente mag hier overigens van
afwijken en bepalen dat iemand met een uitkering tot 100% van het minimum niet kan sparen.
Als er geen geld bij komt dan moeten gedwongen keuzes gemaakt worden: bepaalde uitgaven
schrappen of minderen. Maar er zijn gelukkig mogelijkheden om de financiële situatie te
verlichten. Een baan met een inkomen boven het minimum is natuurlijk dé oplossing. Maar
zolang Carla in de bijstand zit kan ze in aanmerking komen voor financiële steun. Voor een
onverwachte noodzakelijke uitgave kan bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de
gemeente. Er kan huurtoeslag aangevraagd worden bij de belastingdienst. Een
proefberekening op de website van de belastingdienst laat zien dat er misschien een toeslag
van € 67,- per maand mogelijk is. Verder kan bekeken worden of er mogelijk recht is op
inkomensondersteunende voorzieningen van de gemeente (minimabeleid), kwijtschelding
voor de heffingen, teruggave en heffingskortingen via de belastingdienst of een beroep op de
Stichting Leergeld voor school- en computerkosten van de kinderen. Maar het blijft wel
pleisters plakken. Een echte oplossing is er niet zolang Carla in de bijstand zit!
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