IN DE BIJSTAND BIJVERDIENEN
Rutger de Vries heeft een bijstandsuitkering van € 852,58, het bedrag voor een
alleenwonende. Via een kennis is hij in contact gekomen met een bedrijf, waar hij tijdelijk
voor 16 uur kan werken. Eindelijk werk, en de bijverdiensten van € 500,- zijn natuurlijk
uiterst welkom. Rutger krijgt meer armslag, na jaren op het minimum gezeten te hebben.
Enthousiast wil hij deze nieuwe kans bij de sociale dienst melden. Hij heeft een afspraak
gemaakt met zijn consulent. Deze reageert op de nieuwe mogelijkheid:
Omdat Rutger een arbeidsplicht heeft moet hij op zoek naar een baan met zoveel inkomen dat
de bijstandsuitkering vervangen kan worden. Hij mag wel aan de slag met de baan van 16 uur,
maar alle inkomsten worden direct of na maximaal 6 maanden volledig verrekend met de
uitkering. De gemeente beoordeelt of Rutger met deze tijdelijke parttime baan wel echt de
kansen vergroot op een baan die genoeg verdient om uit de bijstand te komen. Als de
gemeente vindt dat het niet zo is dan worden alle inkomsten direct gekort. Als de gemeente
vindt dat het wel zo is dan mag Rutger 6 maanden maximaal € 181,- per maand houden van
de € 500,-. Daarna wordt alles gekort.
Rutger reageert teleurgesteld. Hij had verwacht dat hij het grootste deel van de bijverdiensten
mocht blijven houden zolang hij de baan had. De consulent begrijpt de teleurstelling. Hij wijst
er op dat het om een wettelijke regeling gaat. De wetgever wil de bijverdiensten geheel
verrekenen om bijstandsgerechtigden te ‘prikkelen’ om een fulltime baan te zoeken, waarmee
ze uit de bijstand komen. De mogelijkheid om 6 maanden € 181,- te houden is een
uitzondering, ter beoordeling van de gemeente. De regeling werkt in de praktijk eerder
ontmoedigend dan stimulerend. Rutger voelt zich dan ook van een kouwe kermis thuiskomen.
Hij legt zijn situatie voor aan het spreekuur. De spreekuurhouders reageren dat de
bijverdienregeling van de WWB onrechtvaardig is. De consulent van de sociale dienst wijst
echter terecht op de landelijke wetgeving. Maar de consulent kan in ieder geval wel regelen
dat Rutger 6 maanden die € 181,- kan houden.
Hopelijk komt er een mogelijkheid voor het behouden van alle bijverdiensten na aanpassing
van de Wet Werk en Bijstand. Zo’n verandering kan de gemeente echter niet aanbrengen. De
spreekuurhouders spreken met Rutger af dat zijn situatie als voorbeeld wordt doorgespeeld
aan een Fries 2e Kamerlid, om het kromme van de wet aan te tonen!
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