
Bijlage 2 – Eerste aanzet tot lobby agenda 

 

De gesprekken in de stad en in het bijzonder de workshop tijdens de grote bijeenkomst op 26 mei 

2015, hebben een inventarisatie van mogelijke lobby punten opgeleverd. Onderstaande punten 

worden door (ervarings)deskundigen uit Utrecht gezien als knelpunten rond armoede en schulden. En 

het zijn allemaal punten waar Utrecht alleen via lobby invloed op kan uitoefenen. Ze vormen dus de 

eerste aanzet tot een lobby agenda. Lobby op alle punten (tegelijk) is niet mogelijk. Er moet dus nog 

een keuze worden gemaakt uit onderstaande mogelijkheden:  

• Snel oplopende incassokosten van het CJIB en gijzelingsprocedures 

• Totale inkomen komt uit diverse bronnen zoals uitkering, huurtoeslag en zorgtoeslag en moet op 

verschillende plekken worden aangevraagd. Dit is ingewikkeld en het is lastig om overzicht te 

krijgen en houden over het totale inkomen. Diverse oplossingsrichtingen zijn genoemd: toegang 

tot inkomen op 1 plek, Algemene wet inkomensregelingen (AWIR) versimpelen en verrekeningen 

eruit halen, of alle toeslagen direct naar het doel waarvoor ze bedoeld zijn. 

• Gevolgen van de kostendelersnorm: door een forse korting op het inkomen bestaat de 

mogelijkheid dat mensen minder snel hulpbehoevende familieleden ouder dan 21 jaar in huis 

zullen nemen (bv mensen met een lichamelijke of psychiatrische beperking of ex dak- en 

thuislozen). Ook jongeren ouder dan 21 jaar die nog thuis wonen worden gekort en kunnen vaak 

niet zomaar een eigen woning vinden. 

• Gevolgen fraudebeleid vanuit armoedeperspectief. Door boetes komen mensen meer in de 

problemen. 

• Inzet op meer mogelijkheden tot tijdelijke en kleine bijverdiensten binnen de bijstand.  

• Boete bij wanbetalersregeling van zorgverzekeringswet. Iemand die in de wanbetalersregeling 

komt, betaalt zijn premie voor de basisverzekering tijdelijk aan het Zorginstituut in plaats van aan 

zijn zorgverzekeraar. Deze zogenaamde ‘bestuursrechtelijke premie’ is hoger dan de normale 

premie, omdat er een soort boete in is verwerkt (In 2015 is deze  € 152,53 voor alleen 

basisverzekering). Tegelijkertijd moet de schuld bij de zorgverzekeraar worden afgelost. Voor 

mensen met een minimum inkomen is het erg moeilijk om de hogere premie op te brengen en 

tegelijkertijd af te lossen. Vooral de boete zorgt voor problemen.     

• Studieschuld niet meer verrekenen met de huidige studiefinanciering. 

• Steeds meer signalen dat de uitkering niet voldoende is, mensen komen niet rond door stijgende 

lasten (huur, zorgverzekering, etc). 

• Handhaven van de zorgplicht op weg naar de scheiding. Het kan nu wel tot 1,5 jaar duren voordat 

alimentatie geregeld is. 

• Mensen met modaal of hoger inkomen en hele hoge schuld hebben geen recht op huurtoeslag. 

Hierdoor moeten zij een groot deel van de huur betalen uit hun beslagvrije voet (90% van de 

bijstandsnorm). In praktijk komt dit erop neer dat men geen woning kan betalen met een huur 

hoger dan €541 per maand, terwijl er in Utrecht nagenoeg geen goedkope huurwoningen zijn.  

• Gevolgen van het niet hebben van een inschrijfadres bij de BRP (Basis Registratie Personen, 

voorheen GBA). Hierdoor kan bv het UWV niet uitkeren, toeslagen niet uitbetaald worden en een 

zorgverzekering niet worden afgesloten. Het aantal mensen dat problemen ondervind doordat er 

bijvoorbeeld schulden ontstaan, stijgt snel. 


