Den Haag, 14 oktober 2015

Inspreektekst t.b.v. Cie Samenleving 15 oktober 2015
Delen Achter De Duinen inzake Inspiratienota en
Kostendelersnorm
Geachte voorzitter, wethouder Baldewsingh en leden van de commissie,

Als kerngroep lid van het Haagse Armoedeplatform Delen Achter De Duinen,
vrijwilliger bij het Straat Consulaat (belangenbehartigingsorganistaie voor (ex) dak-&
thuislozen en (ex)verslaafden in Den Haag), kerngroeplid en voorzitter van COMO G4
(Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang G4) en vertegenwoordiger van
dak-&thuislozen in de Landelijke Cliënten Raad werk & inkomen, wil ik uw specifieke
aandacht vragen voor het onderdeel “kostendelersnorm” in de Inspiratienota.

Kostendelersnorm
Delen Achter De Duinen maakt zich grote zorgen over de toepassing en vooral de gevolgen
van deze norm. De toepassing van de kostendelersnorm zorgt ervoor dat meer mensen
onder de armoedegrens komen.
Schrijnende effecten van deze norm zijn:





jongeren in zijn algemeenheid, die wellicht zwerfjongeren kunnen worden door de
toepassing van deze norm of gewoon dak- /thuisloos kunnen raken en verdwijnen/
uit beeld raken als zwerfjongeren,
ouders die hun kinderen niet meer in huis willen nemen,
mantelzorgers, die gekort worden op hun uitkering,
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goed willende familie en/ of vrienden die iemand niet meer willen helpen met
tijdelijke opvang! In Den Haag is "tijdelijk" al zodra iemand langer dan 4 dagen bij een
ander verblijft!
een werkende opvanger wordt geconfronteerd met korting op huurtoeslag,
alleenstaande ouderkorting en degene die opgevangen wordt kan geen uitkering
aanvragen.

In alle vier de grote steden is een -bijna- explosieve groei van de aanvraag van postadressen,
bij hulpverlenende organisaties. Dit heeft ongetwijfeld te maken met deze
kostendelersnorm en leidt er toe dat mensen echt gaan zwerven en eigenlijk spookburgers
gaan worden. Bij jongeren is dit een trend die al langer wordt geconstateerd.
Het grote probleem is dat zonder postadres een uitkering aanvragen niet mogelijk is, een
bankrekening niet te openen is, een ziektekostenverzekering niet af te sluiten is, het
verlengen van een identiteitsbewijs niet mogelijk is.
Voor de AOW is de kostendelersnorm uitgesteld, maar dat geldt niet voor ouderen met een
AIO-uitkering (Aanvullende Inkomens Ondersteuning). Deze mensen worden getroffen door
een zogenaamde mantelzorgboete. Mensen worden vaak dubbel gekort. Mensen die een
woning delen, kunnen al te maken krijgen met korting op hun uitkering vanwege lagere
woonlasten en daar komt de kostendelersnorm nog eens overeen.
Inspirerende suggesties
In Den Haag is- sinds 1 januari 2015- bij 500 nieuwe uitkeringsaanvragen de
kostendelersnorm toegepast. Naar aanleiding van 8.000 herbeoordelingen is per 1 juli jl bij
3.200 uitkeringen deze norm toegepast.
Delen Achter De Duinen is verheugd dat de wethouder Baldewsingh maatregelen heeft
getroffen voor uitkeringsgerechtigenden met een illegale partner, kamershuurders -voor
zover er sprake is van een commerciele marktconforme prijs- en gepensioneerden met een
onvolledige AOW.
Echter de kostendelersnorm blijft zorgen voor een scala aan problemen, die ertoe zal leiden
dat de algemene maatschappelijke kosten zullen stijgen. Er is meer maatschappelijke opvang
nodig- terwijl daar momenteel vaak op bezuinigd wordt- meer hulpverlening op medisch
gebied en vermoedelijk ook psychisch gebied, en meer schuldhulpverlening en niet te
vergeten baanverlies van degene die met die norm geconfronteerd wordt.

Als dat wordt (af)gezet tegenover de -zogenaamde - participatie en vergroting van
zelfredzaamheid, kan deze norm niet anders worden betiteld dan een straf/ sanctieboete/
participatie-en mantelzorgboete en zal ertoe leiden dat goed willende burgers elkaar niet
snel meer de helpende hand zullen aanreiken!
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Een inspirerende suggestie voor het gemeentelijk beleid is dat toepassing van deze norm op
korte en zeker lange(re) termijn eventuele besparingen teniet gedaan gaan worden door het
kostenopdrijvend effect.
In het algemeen overleg van de Tweede Kamer van 24 september jl. heeft Staatssecrretaris
Klijnsma aangegeven dat de kostendelersnorm niet van toepassing is op mensen die
kortdurend iemand in huis nemen. Tevens heeft de Staatsecretaris aangegeven dat de
gemeente in geval van schrijnende situaties zelf de situatie dient en kan beoordelen.
Deze handreiking zou de gemeente kunnen gebruiken om maatwerk te kunnen creëren.
Delen Achter De Duinen wil graag meedenken over mogeljke oplossingen en verzoekt de
wethouder gebruik te maken van de bevoegdheid om maatwerk te creëren en zijn
discretionaire bevoegdheid om door middel van bijvoorbeeld beleidscirculaires een aantal
onvoorziene gevolgen ongedaan te maken alsmede oplossingsgericht schrijnende situaties
aan te pakken.

Sandra van Laar
info@delenachterdeduinen.nl
www.delenachterdeduinen.nl
Voetnoten:
* Brief Landelijke Clientenraad werk & inkomen 22 september 2015
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR_TK _15 - 0090_AO armoede en
schulden sept 2015.pdf
* http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Gevolgen-kostendelersnorm-SPHSP.htm Gevolgen kostendelersnorm (SP, HSP) - RIS 284027 Gepubliceerd: 09-09-2015
Op 9 juli 2015 ontving de SP fractie een bericht van de contactpersoon van een 77-jarige inwoonster
van Den Haag, die samen met haar 60-jarige zwaar gehandicapte zoon een huishouden vormt. De
uitkering van de zoon is met 50 procent gekort ten gevolge van de kostendelersnorm. Het gevolg van
deze beslissing is dat het huishouden er met 400-450 euro per maand op achteruitgaat. Als deze
situatie zo blijft zullen moeder en zoon noodgedwongen hun woning moeten verlaten. Er is door het
gezin reeds een bezwaar ingediend bij de gemeente, maar de uitkomst is negatief.
* http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Gevolgen-kostendelersnormHSP-SP.htm Gevolgen kostendelersnorm (HSP, SP) - RIS 286721 Gepubliceerd: 01-10-2015
* http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2015/09/klijnsma-komt-amsterdam-tegemoet-bij-problemenkostendelersnorm
* http://www.landelijkeclientenraad.nl/LandelijkeClientenraad.aspx?id=344&idn=698
* http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/Zwartboek Kostendelersnorm
augustus 2015.pdf
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