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Aan:  Tweede Kamer der Staten Generaal 

  T.A.V. mevrouw drs E.I. Schippers 

  Postbus 20018 

  2500 EA Den Haag 

 

Datum:  13 april 2017  

Betreft:  Aanbiedingsbrief en G4 advies Armoede            

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 Als G4 Cliënten- en Participatieraden vertegenwoordigen wij mensen die in de 4 grote steden een 

bijstandsuitkering ontvangen (inclusief IOAW en IOAZ) en mensen die in de sociale werkvoorziening 

werkzaam zijn. Wij hebben minimaal viermaal per jaar overleg over punten die vooral in de vier grote 

steden voorkomen en ondersteunen elkaar d.m.v. informatievoorziening, discussie en het delen van 

signalen. Wij schrijven gezamenlijk adviezen over thema’s binnen de Participatiewet, zodat wij de G4 

Wethouders en via deze de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een compleet en 

actueel beeld kunnen meegeven over wat er in de vier grote steden rondom dat thema speelt.  

Dit voorjaar hebben wij onze  overleggen besteed aan het thema Armoede en daarom willen wij u als 

informateur thans ons G4 advies Armoede aanbieden. In het advies zijn signalen en adviezen opgenomen 

die niet via de gemeentelijke weg op te lossen zijn. We hopen dat u in de lopende formatie van een nieuw 

kabinet hier aandacht aan kunt besteden. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en zijn gaarne bereid om het een en ander mondeling toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Namens de G4,  

Fons de Vries en Zarina Kallan   

Duovoorzitters Participatieraad Amsterdam 

 

G4: 

Participatieraad Amsterdam   

Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag 

Cliëntenraad W & I Rotterdam 

Cliëntenraad Participatiewet Utrecht 
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G4 advies Armoede 

Vanuit de definitie van de Verenigde Naties (VN) is armoede het niet kunnen voorzien in de primaire 

levensbehoeften, zoals voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg, door onvoldoende betaal- 

en/of ruilmiddelen. De basis voor het ontstaan van armoede zien wij in de te lage inkomens en 

uitkeringen. De Sociale Alliantie1 wees al in 2009 op de gevolgen van de periodieke ontkoppeling van het 

minimum loon en daaraan gerelateerde uitkeringen en de contractlonen; de bijstandsuitkering is 

daardoor op steeds grotere afstand gekomen van de contractlonen, in de periode van 1980 tot nu loopt 

de uitkering volgens cijfers van het SZW zo een 16% achter. Gevolg is dat de koopkracht van mensen met 

een uitkering achterblijft. De uitkering is vaak te weinig om van rond te komen. Uitstroom uit de 

uitkering betekent niet meteen uit de armoede zien wij in de praktijk bij de werkende armen en de velen 

ZZP’ers die nauwelijks inkomsten hebben. We moeten ons ook beseffen dat vele uitkeringsgerechtigden 

langdurig aangewezen zijn op een uitkering en vervolgens uitstromen naar de AOW. Ook zien wij dat 

armoede generaties meegaat, doordat er vaak onvoldoende middelen en/of mogelijkheden zijn voor 

jongeren om te studeren en hun verdiencapaciteit te verhogen. Daar tegenover staat dat de kosten van 

de middelen om te voorzien in die primaire levensbehoeften wel steeds stijgen; de huurprijs stijgt elk jaar 

een bepaald percentage, premies van zorgverzekeraars worden steeds hoger, vooral de grote steden 

worden onbetaalbaar. Gemeenten proberen het tekort te compenseren met bijzondere bijstand, lokaal 

beleid en informatievoorziening. Zij proberen daarnaast de schuldenproblematiek die ontstaan is door 

het te kort te verhelpen door verschillende soorten schuldhulpverlening. Wij pleiten voor het aanpakken 

van armoede bij de kern; een uitkering of minimumloon zou voldoende moeten zijn om van rond te 

komen en in evenwicht zijn met de hedendaagse kosten voor middelen, onderdak en zorg. Wij gaan als 

G4 onderzoek doen naar de actuele hoogte van de uitgaven die men maakt om zich te kunnen voorzien 

van primaire levensbehoeften, om daarmee te overtuigen dat het compenseren van het te kort in de 

uitkering en minimumloon de armoede substantieel verlaagd. Wij roepen u en de Staatssecretaris op om 

dit onderwerp ook met prioriteit op de politieke agenda te zetten.  

In het proces van helpen met schulden en compenseren van het te kort zien wij knelpunten op 

macroniveau die het gemeentelijk beleid overstijgen. In dit advies komen de volgende punten aan bod: 

- Informatievoorziening 

- Schuldhulpverlening 

 

 

 

 

                                                           
1
 Janssen, R. (2009). Verslag van het overleg dat de Sociale Alliantie op 16 december 2009 had met staatssecretaris Jetta 

Klijnsma op het ministerie van SZW te Den Haag. Helden. 
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Informatievoorziening 

Liever preventief dan repressief! 

Veel signalen die cliënten- en participatieraden binnen krijgen gaan over het niet op de hoogte zijn van 

de mogelijkheden voor hulp of waar die te vinden. Tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld zeer veel fondsen 

waar aanspraak op gemaakt kan worden, maar dat weet men vaak niet. De mensen zien door de bomen 

het bos niet meer en worden te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ook ondanks de inzet van de 

sociale wijkteams zien wij nog niet voldoende verbetering, maar zien wij wel al vele pilots die daar 

aandacht aan besteden. Het op de hoogte zijn van mogelijkheden voor hulp geeft de persoon met 

problemen de ruimte om zelf actief een oplossing te vinden die bij hen past en de problematiek niet te 

verergeren. 

Advies 

Wij bevelen aan om in alle grote steden een onafhankelijk Armoedeloket in de wijken/stadsdelen op te 

richten met personeel dat op de hoogte is van zowel de actuele regionale als de landelijke sociale kaart 

rondom armoede. In soortgelijke vorm als het Juridisch loket, waar men terecht kan voor informatie, 

verwijzing en advies. Hier zouden zowel burgers persoonlijk als via een intermediair gebruik van kunnen 

maken. Daarnaast is het van belang om die sociale kaart ook digitaal toegankelijk te maken en te zorgen 

dat de persoon er wegwijs in wordt gemaakt door bijv. een ja/nee vragenlijst vanuit de criteria van de 

instanties. En dat er per thema binnen armoede informatie wordt gepubliceerd om mensen in de 

armoede te informeren over zaken die zij zelf al kunnen oppakken, zoals bezuinigen, gebruik van een 

coach, sparen, aanspraak op regionale en landelijke fondsen. Een goed voorbeeld hiervan is 

amsterdamvoorziet.nl, maar zouden we dat ook in een uitgebreidere vorm willen zien zoals hierboven 

beschreven staat.  

Schuldhulpverlening 

Wij zien een aantal structurele knelpunten in de schuldhulpverlening die het helpen met de schulden 

belemmert en in sommige gevallen zelfs kan verergeren. Hieronder een opsomming van de knelpunten: 

1. De overheid heeft een dubbele pet bij overheidsschulden, omdat zij bij beslaglegging op of 

inhouding van de uitkering en/of vakantiegeld, toeslagen als preferente schuldeiser optreedt. 

Hierdoor kan iemand snel nieuwe schulden opbouwen en wordt het bijna onmogelijk om een 

buffer voor onvoorziene kosten op te bouwen. Ondertussen kan dat ook gevolgen hebben op de 

geestelijke gezondheid door de leefomstandigheden waarin de persoon verkeert, en dat kan 

weer een oorzaak zijn dat mensen in de uitkering terecht komen of geen vaste baan kunnen 

aanhouden.  

2. Er is te weinig controle op bewindvoerders en deurwaarders, waardoor schulden uit de hand 

kunnen lopen. Een niet goed functionerende bewindvoerder kan bijv. vaste lasten niet afdragen 

en deurwaarders kunnen zeer dwingende maatregelen nemen om een persoon te dwingen/ 

aansporen een schuld te betalen, ondanks hier mogelijk geen vermogen voor is. Door het 
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voorgaande is de angst voor deze gevolgen/situaties zeer groot en is bij veel cliënten een 

drempel geworden om hulp te zoeken voor hun schuldenproblematiek.  

3. De combinatie Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en studeren is in eerste 

instantie niet toegestaan, maar wel mogelijk. Zo zagen we dat tijdens een uitspraak in 2014 voor 

toelating in de WSNP2. Onderwijs is de meest effectieve manier om uit de armoede te komen. 

Wanneer deze mogelijkheid bij jongeren ontzegd wordt kan armoede generaties meegaan. 

Advies 

1. Er zouden geen preferente schuldeisers mogen zijn. Geef de cliënt de ruimte om een buffer 

(spaargeld voor onvoorziene kosten) op te bouwen, zodat hij/zij zelf grip kan krijgen op het leven 

en wordt ontlast van stress die ontstaat door de dwingende acties/ woorden die schuldeisers 

uitvoeren en gebruiken om hun geld te verkrijgen. Er moet gestreefd worden naar 

schuldhulpverlening die mensen daadwerkelijk uit de schulden helpt.  

2. Bewindvoerders en deurwaarders moeten strenger gecontroleerd worden, zodat gevolgen die 

hierboven beschreven staan zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden en de drempel wordt 

verlaagd om hulp te zoeken, te aanvaarden en zelf ook aan mee te werken. In de afhankelijke 

positie van de cliënt tegenover de bewindvoerder zou het vertrouwen gewaarborgd moeten 

worden en zou meer keuzevrijheid mogelijk moeten zijn waarin de cliënt zeggenschap krijgt over 

zijn/haar inkomen. Uitgangspunt: niet voor de cliënt, maar met de cliënt. 

3. Biedt studeren in een WSNP traject aan als mogelijkheid en verbindt daar voorwaarden aan, 

zodat de jongere toch nog de mogelijkheid krijgt om middels onderwijs te werken aan een 

toekomst uit de armoede door het verhogen van zijn/haar verdiencapaciteit. 

4. Lees ‘Een onbemind probleem’3 waar de steeds slechtere financiële positie van mensen met 

geestelijke en lichamelijke problematiek wordt toegelicht en een blauwdruk aan mogelijkheden 

aangeeft die nodig zijn op het gebied van onder meer toeslagen, moratorium en vroeg 

signalering. 

 

                                                           
2
 Dongen, L. van. (2014). Schuldhulpverlening en studeren, het kan! Geraadpleegd op 28 januari 2017: 

https://armoedeenschulden.wordpress.com/2014/02/20/schuldhulpverlening-en-studeren-het-kan/  
3
 Universiteit van Tilburg. (2016). Een onbemind probleem. Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyse 

schuldenproblematiek.  

https://armoedeenschulden.wordpress.com/2014/02/20/schuldhulpverlening-en-studeren-het-kan/

