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De Verandering! 

1e nummer: oktober 2012 

De Verandering is een uitgave van OnzeBond! Een vereniging van mensen die noodgedwongen een beroep moeten doen op 

overheidssteun en mensen met een krappe beurs. Het doel van de vereniging is de belangen van de doelgroep te waarborgen, 

stigmatisering uit te bannen, en de concrete levenssituatie van leden en achterban daadwerkelijk te verbeteren.  

Magazine 

MEEWERKEN AAN HET  

MAGAZINE? 

 

Voor de verder uitbouw van ons magazi-

ne zijn we op zoek naar enthousiaste 

schrijvers, mensen met enige 

‘journalistieke’ ervaring en/of mensen 

die hand en spandiensten willen verrich-

ten voor het magazine. 

  

Helaas betalen wij niet. En accepteren we 

alleen mensen welke in een uitkeringssi-

tuatie zitten. Wel zullen wij u bij uw uit-

keringsinstantie opgeven voor het doen 

van vrijwilligerswerk, waarmee u met 

behoud van uitkering ons magazine kan 

versterken.  

 

Zin? Enthousiast? Interessant? Neem in 

dat geval contact op met  

onzebond@hotmail.com 

De re-integratie’markt’ 
 
Op 26 juli jongstleden heeft OnzeBond! een WOB-verzoek (opvragen informatie op basis van openbaarheid van bestuur) aan de demissionaire 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezonden. Hierin hebben we de re-integratiegegevens van 15 grote en middelgrote gemeenten in 

Nederland opgevraagd. Het betreft hier voornamelijk gegevens over aantallen al- dan niet succesvolle plaatsingen van mensen terug in het  

arbeidsproces. Ook willen we hierdoor meer inzicht krijgen op de leeftijdsgroe-

pen waarop vermeende successen dan wel het falen van het beleid zich uitstrekt, 

en de (maatschappelijke) kosten en opbrengsten van deze re-integratietrajecten. 

 

Als voorlopige conclusie, en na dat de eerste documentatie is toegezonden kun-

nen we het volgende melden. De minister heeft er, ondanks onze verhulde aanbe-

veling om de algemene coördinatie van ons verzoek via de VNG (vereniging der 

Nederlandse gemeenten) te laten lopen, er voor gekozen om al de vijftien ge-

meenten afzonderlijk de informatie voor ons te laten verzamelen. Dat houdt in 

dat we contacten moeten leggen met talloze ambtenaren die niet goed schijnen te 

begrijpen wat we vragen. De betrokken ambtenaar in de gemeente Den Bosch 

heeft een mailtje over het hoofd gezien en heeft daarom de aanvraagprocedure 

eenzijdig gestopt. Het is helaas niet het eerste voorbeeld van ambtenaren die hun 

eigen onkunde op de burger trachtten te verhalen.  

 

Van de gegevens die ons wel door een aantal gemeenten zijn toegezonden, moet 

worden opgemerkt dat deze nog incompleet zijn en dat cijfers ontbreken, waar-

van we hadden aangenomen dat deze bij de ontwikkeling van het beleid de basis van de besluitvorming zou moeten zijn. Een voorlopige eerste 

conclusie is dan ook dat het re-integratiebeleid met ‘soms stigmatiserende’ aannames is ontwikkeld. In populair Nederlands houdt dit in dat on-

derbuikgevoel de grootste gemene deler schijnt te zijn in de totstandkoming van de Nederlandse ’arbeitseinsatz’.  

Ons onderzoek gaat uiteraard nog door en we zullen u regelmatig op de hoogte blijven houden van ontwikkelingen en het publiceren van ons 

eindrapport te zijner tijd. Op de website van OnzeBond! www.onzebond.wordpress.com kunt u onze brief aan de minister bekijken (persbericht 

26 juni 2012) dan wel downloaden in pdf-formaat. 

 

Hoe staat het nu met die huishoudtoets? 
 

Zoals we allen verondersteld zijn te weten is door het lente-

akkoord van de in de volksmond genoemde ‘Kunduz-

coalitie’ de huishoudtoets van de baan geschoven. In de hui-

dige coalitiebesprekingen is nog niet duidelijk of de VVD 

deze toets wederom op de onderhandelingsagenda plaatst.  

Of dat er een andere truken-

doos wordt opengetrokken 

om gezinsverbanden en ver-

houdingen uit elkaar te ruk-

ken. Waakzaamheid blijft 

dan ook geboden! 

 

Tevens hebben we de eis van 

een eenmalige schadevergoe-

ding van 500 euro neerge-

legd voor diegenen die door 

de onrechtmatige voorberei-

dingen op de huishoudtoets 

zijn benadeeld. OnzeBond 

zal leden en achterban bin-

nenkort een voorbeeldbrief presenteren welke zij kunnen in-

dienen bij hun gemeente. Houdt de ontwikkelingen op de 

website van OnzeBond in de gaten voor nadere details.  

Sancties en invorderingen? 
 

Het DWI voert een hard sanctie- en invorderingsbeleid. Veelal worden navorderin-

gen op de uitkering veroorzaakt door de stroperigheid van de instantie zelf. Het 

niet adequaat reageren op beëindiging van een uitkering, waardoor de uitkering te 

laat wordt stopgezet. Het - ook na gewonnen bezwaarprocedures - traag dan wel 

niet tot financiële correctie van de gemaakte 

fouten overgaan. Waardoor onze leden en ach-

terban wederom tot bezwaarprocedures moeten 

overgaan. Het vereffenen van sanctiebedragen 

dan wel betalingsregelingen met de gereserveer-

de vakantietoeslag is een arrogant toegepast   

instrument dat in beginsel niet plaats mag vin-

den. De vakantietoeslag is een doeluitkering 

waarop niet gekort mag worden. Het DWI-

adagium schijnt echter te zijn, gewoon doen en 

wie niet klaagt is mooi meegenomen. Zij gaan 

op vakantie en u kunt lekker thuis blijven zitten. 

Een overheid dat op dergelijke opportunistische 

wijze met haar burgers omgaat vraagt uiteraard 

om problemen. Problemen die er zeker zullen 

komen indien deze overheid haar demoniseren-

de, stigmatiserende en criminaliserende benade-

ring van mensen met recht op zelfstandigheid, 

werk en inkomen niet laat varen.   

Geschat bereik: 2400 lezers 

De Verandering is een uitgave van OnzeBond!  

Voor vragen over, adverteren, kopij, artikelen, etc 
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Uit de praktijk 

Een man met een deeltijdbaan heeft een aanvullende bijstandsuitkering. De Dienst Werk en 

Inkomen (DWI) verrekent maandelijks standaard € 200 met zijn uitkering, in afwachting van de 

loonspecificaties. Hoewel de man die tijdig inlevert, verrekent DWI de inkomsten over 2009 

onvoldoende. Gevolg is dat hij een terugvordering van DWI krijgt. Wanneer medio 2010 zijn 

werk eindigt, geeft hij dat meteen aan DWI door. Desondanks blijft de dienst maandelijks € 200 

inhouden, zelfs nadat de man diverse malen telefonisch en schriftelijk contact met DWI heeft 

opgenomen. Daarom wendt hij zich tot de Gemeentelijke Ombudsman. Die neemt contact op 

met DWI en binnen een week heeft de man een afspraak met zijn klantmanager. De inhouding 

vervalt en het te veel ingehouden bedrag ontvangt hij retour. 

Oorzaak blijkt de onderbezetting op de afdeling te zijn. De ombudsman toetst de gedraging van 

de dienst aan het vereiste van adequate organisatorische voorzieningen. Dat houdt in dat 

bestuursorganen hun administratieve beheer en organisatorische functioneren zo inrichten dat 

een behoorlijke dienstverlening aan burgers verzekerd is. Verwacht had mogen worden dat de 

dienst een passende maatregel had getroffen om het verwerken van (verplicht verstrekte) 

informatie te waarborgen. (red: case ombudsman) 

Wat gebeurd er met uw uitkering bij aanvullende betaalde werkzaamheden? 
 

Die moet u terugbetalen en het DWI/UWV zijn in dat geval gerechtigd om de verdiende centjes in 

mindering te brengen op uw uitkering. Uw uitkeringsinstantie noemt deze maatregel de ’inkomsten- 

verrekening’, en dient als volgt te worden geïnterpreteerd: Alles dat u netto heeft verdient met arbeid 

wordt in mindering gebracht op uw uitkering. Daarbovenop reserveert uw instantie een percentage 

voor vakantietoeslag, welke zij voor u opsparen en uitbetalen in de maand mei, waarop de uitbetaling 

van uw normaliter vakantietoeslag plaatsvindt. 

De Tweede Kamer heeft ooit afgedwongen dat er een tijdelijke vrijlating komt. Maximaal zes maan-

den mag u een kwart van de neveninkomsten houden, maar nooit meer dan ongeveer 200 euro per 

maand (let op: dit bedrag kan anders zijn per gemeente). Een voorwaarde daarbij is wel, dat de 

(parttime)baan naar het oordeel van uw gemeente bijdraagt aan uw volledige arbeidsinschakeling. De-

ze oordeelsvorming alleen al leidt tot willekeur en verschillen tussen diverse gemeenten in ons land en 

creëert rechtsongelijkheid tussen burgers in ons land.  

 

In het onvoordelige geval dat u net iets meer (enkele tientallen euro's) voor uw werkzaamheden ver-

dient dan uw maandelijkse uitkering komt het voor dat door deze reservering van uw vakantietoeslag 

uw netto te besteden maandelijkse bedrag lager uitvalt dan uw netto-uitkering. Helaas komt dat in de 

meeste gevallen voor, waardoor mensen hierdoor niet de noodzakelijk prikkel krijgen om zich gemoti-

veerd aan hun nieuwe taken te kwijten. Het is op zich al erg vreemd te noemen dat de uitkeringsin-

stantie zich deze bevoogding toedicht om het vakantiegeld voor ‘de andere baas’ te regelen. Wij vin-

den dat dit primair onderdeel zou moeten uitmaken van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en 

u als werknemer. Daar dienen de uitkeringsinstanties buiten te blijven. De controle van uw uitkerings-

instantie gaat hier dus veel te ver! Daar komt bij dat de uitkeringsinstantie traag kan zijn in het ver-

werken van uw gegevens, waardoor u - mogelijk als u weer een tijdje ‘op de goede weg’ bent - gecon-

fronteerd wordt met aanmaningen en invorderingen aan uw adres. In dergelijke gevallen vinden wij 

dat deze invorderingen onrechtmatig zijn, en voornamelijk te wijten aan plichtsverzaking van 

‘onze’ ambtenaren.  

Kenmerkend voor het contact met de uitke-

ringsinstanties is dat door de gebrekkige skills 

van onze ambtenarij meerdere bezwaarschriften 

en procedures nodig zijn om grove fouten recht 

te zetten. Dit ’roulettespel’ in de sociale dienst-

verlening is verwerpelijk en maakt recht alleen 

mogelijk voor degenen met een lange adem. 

We zouden ónze’ overheid hiervoor kansspel-

belasting in rekening moeten brengen! 

Denk aan uw recht op langdurigheidtoeslag! 
 
De langdurigheidtoeslag is een jaarlijkse eenmalige uitkering voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen. Uw gemeente bepaalt wat 

zij verstaat onder een langdurig laag inkomen, maar dat is in elk geval niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Heeft u langdurig van een laag inkomen 

moeten rondkomen, dan is de eerste dag na die periode uw peildatum. Zowel de peildatum als het recht op deze langdurigheidtoeslag kan per gemeente vrij 

willekeurig worden vastgesteld. Teven laat de term ‘langdurig laag inkomen’ veel flexibiliteit aan ambtenaren om u al dan niet voor deze voorziening in aan-

merking te laten komen. Vanaf de peildatum (dat wat u het startmoment van uw uitkeringssituatie kunt noemen) kunt u langdurigheidtoeslag aanvragen. U 

moet de langdurigheidtoeslag altijd aanvragen bij de gemeente waaronder uw woonplaats valt. In het algemeen rekenen gemeenten een peildatum welke te-

ruggaat over een periode van de afgelopen vijf jaar. Hoewel een aantal gemeenten deze regel al hebben teruggebracht tot drie jaar. Met andere woorden: als u 

al een aantal jaren een uitkering geniet die niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm heeft u in beginsel recht op deze aanvullende uitkering. 

 

U moet tussen de 21 en 65 jaar zijn en niet meer vermogen bezitten dan toegestaan voor de bijstand. Daarnaast mag u geen uitzicht op inkomensverbete-

ring hebben. Bent u op de peildatum gehuwd, dan gelden deze voorwaarden ook voor uw partner. Bovendien moet u rechtmatig in Nederland verblijven en 

mag u op de peildatum niet gedetineerd zijn. Verder liggen er nog wel wat ‘addertjes onder het gras’. Zo kan een vermeende stemverheffing uwerzijds rich-

ting een ambtenaar reden zijn u de toeslag te weigeren? Een in het verleden - terecht of onterechte opgelegde sanctie reden zijn u de langdurigheidtoeslag te 

weigeren, en  maakt u zich tevens ‘vogelvrij’ voor de willekeurige controleactiviteiten van uw uitkeringsorganisatie.  

 

Wij zouden de regeling dan ook het liefst willen omschrijven als een zoethoudertje voor die uitkeringsgerechtigden die zich vooral koest houden onder de 

misstanden die dagelijks over onze doelgroep worden uitgestort. De regeling schiet daarmee haar doel voorbij. Bedoeld om mensen financieel te steunen juist 

omdat deze niet uit de uitzichtloze armoedespiraal kunnen komen. En ze dit recht vervolgens ontzeggen door de regels zo aan te scherpen dat niemand er uit-

eindelijk een beroep op kan en zal doen. Een staaltje ‘window-dressing’ van de eerste orde. Maar alla, we hebben er recht op! Dus stellen we u graag voor om 

massaal de formulieren in te vullen en de langdurigheidtoeslag per direct aan te vragen.  

Geschat bereik: 2400 lezers 
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Hoe zit het met uw advocaat? 

 
Op 2 mei van dit jaar heeft OnzeBond! advocatenkantoren aangeschreven wel-

ke hun diensten aanbieden via een advertentie in Mugmagazine. Met hun keu-

ze juist in dit blad hun diensten aan te bieden, geven deze advocaten impliciet 

aan ons als doelgroep interessant te vinden, en wekken zij daarbij de indruk 

onze belangen voorop te stellen. In totaal zijn de in totaal negen kantoren, die 

zich op dergelijke wijze aan u presenteren, door ons via de mail benaderd.  

 

In deze mail hebben wij de noodzaak aangegeven tot toekomstige samenwer-

king, omdat wij van mening zijn dat met het leggen van strategische kruisver-

banden onze achterban beter gediend kan worden. Daarnaast hebben we voor-

gesteld om een aantal praktische zaken in gezamenlijkheid aan te pakken, dan 

wel het juridisch voortraject van zaken met gemeenschappelijke kenmerken 

voor te bereiden. Wij zien daarin grote voordelen, te meer omdat beter inzicht 

wordt verkregen in het verloop van zaken en de kwaliteit van de rechtspraak 

voor onze achterban.  

 

Tot op de dag van vandaag hebben de advocaten op één na (Boogert&Haring) 

niet de moeite genomen ons hierop antwoord te geven. Het geeft de indruk  

dat de meerderheid van de zichzelf presenterende ‘sociale’ advocaten, niet zo 

sociaal zijn als zij zich voorwenden in Mugmagazine. Een respectvolle communicatie zou op zijn minst een eerste vereiste moeten zijn. Ons op 

deze wijze, als belangen- en doelgroep, negerend! En dat is niet de ’dienstverlening’ welke we van ‘onze’ sociale advocatuur verwachten.   

Ook omdat veel van onze leden en achterban geen beroep kunnen doen op topadvocaten, komen zij grotendeels terecht bij dit soort ‘productie-

advocatuur’, waar de pro-deo bijdrage per cliënt voornamelijk dient als ’vulwerk’ met een hoog repeterend karakter (red: veel zaken zijn soort-

gelijk). Het is dan ook de vraag  of we als doelgroep wel de juiste kwaliteit en vertegenwoordiging van onze rechtsproblemen krijgen. Onze-

Bond is van mening dat Mugmagazine zich zou moeten herbezinnen om dergelijke bedrijven advertentieruimte te gunnen. 

 

Heeft u zelf problemen met uw advocaat? Verschil van mening over de aanpak van uw zaak? Laat het OnzeBond vooral weten.  
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2.5% netto meer! 
 

Op 18 oktober 2012 hebben we namens u een netto verhoging van 2,5% neerge-

legd bij de onderhandelaars van de PvdA om in te brengen in de coalitiebespre-

kingen met de VVD. Deze eis is mede opgebouwd uit het enerzijds compenseren 

van de prijsstijgingen van de afgelopen twee jaar en anderzijds ter gedeeltelijke 

compensatie van het verhoogde btw-tarief per 1 oktober jongstleden. Belangstel-

lenden kunnen onze gezamenlijke petitie invullen waarop onze eisen worden 

geformuleerd op de website van ‘OnzeBond’. www.onzebond.wordpress.com 

 

Bij voldoende steunbetuigingen zal de petitie wereldkundig worden gemaakt en zal dit ons beter in staat 

stellen om onze gerechtvaardigde eisen verder kracht bij te zetten. Wij vragen dan ook aan alle leden en 

onze achterban om de petitie in te vullen en er anderen op te wijzen dat zij dit ook kunnen doen. Hoe 

meer mensen hun steun betuigen hoe beter onze kans van slagen.  

 

Tevens bereiken ons al tijdens de coalitieonderhandelingen berichten dat het nog nieuw te formeren kabi-

net voornemens is de btw nogmaals te verhogen tot 23%. Mocht dit gerucht realiteit worden dan zullen 

we nogmaals een eis tot verhoging van 2,5% bij het kabinet op tafel leggen. In totaal is onze inkomenseis 

dan 2,5 tot 5% maximaal. 

 

Veel belangengroepen adviseren ons met name aan de uitgavenkant van mensen die noodgedwongen over 

een uitkering beschikken, door ons adviezen te geven over goedkoper eten, goedkoper kleden, de markt-

kraampjes voor ons uit te zoeken op de markt, ons onze groentetuintjes te laten creëren, kortingen aan te 

bieden, ons over te leveren aan voedselbanken en andere stigmatiserende ‘maatschappelijke’ constructies. 

Hoewel OnzeBond niet tegen een verstandig uitgavenbeleid is - ook bij onze eigen leden en achterban - 

vinden wij niet dat een dergelijke zuinigheid alleen wordt opgelegd aan uitkeringsgerechtigden. Het geeft 

een eenzijdig beeld van onze groep dat wij niet met de aan ons gedistribueerde centen kunnen omgaan? 

En uiteraard is dat stigmatiserend. Als uitkeringsgerechtigde moet u maar een blik sperziebonen eten en 

iemand die het geluk heeft om wel nog een baan te hebben kan dan lekker naar de groentespeciaalzaak. 

Wilt u verse sperziebonen? Begin dan maar je eigen tuintje!! 

 

Mogelijk begrijpt u het al. Ook mensen zonder ‘economische’ betekenis hebben recht op gezond voedsel, 

een goed dak boven hun hoofd en uitzicht op een menswaardige inhoud van hun leven. Goedkope liflaf-

jes, groentetuintjes, gratis tweedehands lompen etc. geven geen uitzicht op dit recht van een ieder. Het 

zijn en blijven stigmatiserende lapmiddelen.  

 

Vandaar dan ook onze structurele inkomenseis. Te financieren uit bijvoorbeeld de financiële transactiebe-

lasting. Zo wordt de rekening daadwerkelijk neergelegd bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de 

economische wanorde. Hoe was het ook weer? De vervuiler betaald? Vul de petitie in op onze website: 

http://onzebond.wordpress.com/links/  

 

De Verandering! 
 

Dit is het eerste nummer van ons 

maandblad ‘De Verandering!’ Het 

magazine zal maandelijks onder on-

ze lezers en achterban worden toe-

gezonden op digitale (pdf) wijze. 

Maar ook beschikbaar worden ge-

steld aan overige belangstellenden. 

 

‘De Verandering!’is gratis! Het 

staat onze leden dan wel een ieder 

vrij om ons maandblad te versprei-

den via blogs/forums dan wel op 

elke andere wijze, mits de wijze van 

verspreiding de doelstellingen van 

OnzeBond ondersteund en versterkt. 

 

Landelijke en plaatselijke belangen-

organisaties voor uitkeringsgerech-

tigden staat het ook vrij ons maand-

blad onder hun leden en achterban 

verspreiden. Het zou aardig zijn in-

dien deze ons in dat geval informe-

ren over hun verspreidingsaantal.  

http://onzebond.wordpress.com/
http://onzebond.wordpress.com/links/

