HUISHOUDTOETS BIJSTAND AFGESCHAFT
Bij het Steunpunt ………kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid,
voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.
Zij behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken.
Zoals gebeurde in de onderstaande situatie.
Annet van der Heide is een alleenstaande moeder met een inwonende zoon van 28 jaar. Annet
is twee jaar werkloos. Na anderhalf jaar WW uitkering heeft ze in februari een uitkering Wet
Werk en Bijstand (WWB) aangevraagd bij de gemeente. Tot haar verbazing kreeg ze een
afwijzing. In de brief van de gemeente stond dat ze geen recht op een uitkering had omdat
haar inwonende zoon voldoende inkomen heeft. Er werd ook in vermeld dat sinds 1 januari
2012 de bijstandsuitkering een gezinsuitkering is geworden waarbij getoetst wordt of andere
gezinsleden ook een inkomen hebben. Is dat zo en dat inkomen ligt boven de bijstandsnorm
dan is er geen recht op een bijstandsuitkering. Annet vindt dit onrechtvaardig en gaat naar het
spreekuur van vrijwillige hulpverleners.
De spreekuurhouder hoort het verhaal van Annet. Hij vertelt dat de gemeente de zogenaamde
huishoudinkomenstoets in de WWB heeft toegepast. De afwijzing is geen fout maar het
gevolg van de verandering in de WWB per 1 januari van dit jaar. Maar de spreekuurhouder
heeft een goed bericht voor Annet. De huishoudtoets wordt met terugwerkende kracht per 1
januari 2012 afgeschaft. Dat betekent dat Annet per februari toch recht heeft op een
bijstandsuitkering.
In het Kunduz-akkoord was afgesproken om de huishoudtoets af te schaffen vanwege de vaak
onrechtvaardige uitwerking. Staatssecretaris De Krom heeft vervolgens het wetsvoorstel
‘Afschaffen Huishoudinkomenstoets’ ingediend bij de 2e Kamer en de gemeenten bericht om
per direct de uitvoering van de huishoudtoets te stoppen. De provinciale belangenorganisatie
FSU heeft de Friese gemeenten opgeroepen om de bijstandsgerechtigden snel op de hoogte te
stellen van de situatie en dat op een zorgvuldige manier te doen, zoals door het voeren van
persoonlijke gesprekken met de personen die een afwijzing of korting van de WWB hebben
gekregen. Ook kunnen er afwijzingen zijn geweest voor bijzondere bijstand of de
langdurigheidstoeslag omdat de huishoudtoets daar ook op toegepast is. De gemeenten zullen
extra aandacht moeten geven aan personen die vooruitlopend op de huishoudtoets zelf
maatregelen hebben genomen, zoals een inwonend kind dat zelfstandig is gaan wonen.
Gemeenten moeten bekijken of ze bijvoorbeeld via bijzondere bijstand een tegemoetkoming
kunnen verstrekken in de gemaakte kosten van de verhuizing. Personen die alsnog recht
hebben op (aanvullende) WWB en al bekend zijn bij de gemeente hoeven de uitkering niet
meer opnieuw aan te vragen: burgemeester en wethouders kunnen het eerder genomen besluit
intrekken en de uitkering alsnog toekennen!
Annet gaat opgelucht naar huis. Een onrechtvaardige en kromme maatregel is gelukkig
ongedaan gemaakt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen!
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