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Referentie: LCR/20-0052/AA/ER

Geachte heer Koolmees en de heer Van ’t Wout,
Binnenkort gaat het kabinet in overleg over de Rijksbegroting 2021. Een begroting die in
het teken staat van de coronacrisis. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) wil graag uw
aandacht vragen voor armoede in Nederland. Armoede is een hardnekkig probleem dat
de kwaliteit van leven van rond de één miljoen mensen dagelijks aantast. En dan zijn de
effecten van de coronacrisis nog niet meegenomen.
Door het huidige kabinetsbeleid is het aantal mensen in armoede de afgelopen jaren
afgenomen. Maar vanaf 2021 zal de voorgenomen jaarlijkse verlaging van de
bijstandsuitkering voor een kentering zorgen. Hierdoor komt een steeds groter deel van
de bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens. Door dit kabinetsbeleid neemt het
aantal Nederlanders in armoede na 2021 naar verwachting met ruim een kwart toe, zo
blijkt uit onderzoek (Kansrijk armoedebeleid, CPB en SCP). En daar is zoals reeds
aangeven het effect van de coronacrisis niet in meegenomen.
Het bestrijden van schulden is één van de speerpunten van uw ministerie: Actieplan
brede schuldenaanpak. Schulden ontstaan niet alleen bij arme burgers, dat beseft de LCR
ook, maar zij zijn wel extra kwetsbaar om in de schulden te raken. Er hoeft maar iets te
gebeuren om het einde van de maand rood te staan en vervolgens dieper in de schulden
te geraken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn als je als kabinet een Actieplan brede
schuldenaanpak uitvoert.
De gedachte achter de stapsgewijze verlaging van de bijstandsuitkering is om het voor
mensen aantrekkelijker te maken om te gaan werken. De vraag is of het verlagen van de
uitkering in de praktijk wel een goede prikkel is om het voor mensen aantrekkelijker te
maken om te gaan werken. Als mensen dagelijks zorgen hebben vanwege schulden of
om rond te komen dan staat hun hoofd niet naar het vinden van werk.
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Uit de bijstand duurzaam aan het werk gaan vraagt om inzet op scholing en het
vergroten van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dat voorkomt ook dat mensen uit de
bijstand werkende armen worden.
De LCR verzoekt u dringend om de verlaging van de bijstand terug te draaien en de
koppeling met het minimumloon te handhaven, zodat de inkomenskloof niet wordt
vergroot. Met als positief effect dat de kans op armoede voor bijstandsgerechtigden met
bijna de helft afneemt.
Met vriendelijke groet,

Amma Asante
Voorzitter

Samenstelling Landelijke Cliëntenraad
• Landelijke cliëntenorganisaties: Vakcentrale voor Professionals/ Christelijk Nationaal Vakverbond (VCP/CNV), Ieder(in) (2
zetels voor het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte), KBO-PCOB (Samen sterker voor ouderen),
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Vertegenwoordiger organisaties van Minderheden (SMN, IOT), MIND Landelijk
Platform Psychische Gezondheid.
• Vertegenwoordigers van cliëntenraden: cliëntenraden SVB en UWV.
• Vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenparticipatie: Mobility, cliëntenraden G4, vertegenwoordiger dak- en
thuislozen.
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