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1. INLEIDING 
 
In 1984 vroeg een bijstandsgerechtigde aan een sociale dienst 
om aan haar extra bijstand toe te kennen. Ze diende geen 
aanvraag in voor bijzondere bijstand, maar wilde graag een 
aanvulling op haar periodieke inkomen omdat ze maandelijks 

 110 tekort kwam voor de noodzakelijke voeding. Voor andere 

primaire levensbehoeften miste ze elke maand  400. 
 

De vrouw in kwestie had vier jaar lang haar huishoud-
boekhouding bijgehouden. Daarin had ze al haar uitgaven 
genoteerd. Aan de andere kant van de streep stonden haar 
inkomsten: een pensioentje en aanvullende bijstand. De 
boekhouding van de vrouw bevestigde de resultaten van 
toenmalig armoedeonderzoek: ze kon niet rondkomen van alleen 
de maandelijkse bijstandsuitkering1.  
 
De gemeente meldde de vrouw dat ze geen aanvullende bijstand 
kreeg. De plaatselijke overheid vond kennelijk dat ze rond 
moest kunnen komen van de maandelijkse bijstandsuitkering. De 
vrouw had haar boekhouding aan de sociale dienst overhandigd. 
Zij vond dat de gemeente maar aan moest geven welke uitgaven 

niet noodzakelijk waren. Maar dat deed de gemeente niet. 
 
De vrouw liet het er niet bij zitten. Ze stelde beroep in bij 
de provincie en de Kroon. Daarbij wees ze ondermeer op het 
rapport "Armoedeproblematiek - verkenning van perspektieven" 
van de Begeleidingscommissie Ontwikkelingsprojecten voor 
maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn. Die commissie 
stelde vast dat de afnemende bestedingsruimte voor 
particuliere huishoudens het noodzakelijk maakte om te zoeken 
naar alternatieven ter vergroting van de bestedingsruimte.  
 
In haar pleidooi bij de Kroon haalde de vrouw diverse citaten 
uit het rapport aan; "Voor de echte minima moet worden 
geconstateerd, dat aanpassingen in het consumptie-pakket en 

inzake budgettering niet reëel zijn. Veel minima komen 

maandelijks  100 en meer tekort, of, anders gezegd, hebben 
een vrije bestedingsruimte die tot nul is genaderd."  
 "Uit diverse budget-onderzoeken komt gemeenschappelijk naar 
voren, dat het aandeel van de vaste lasten (huur, gas, 
electra) sterk toeneemt." 
 "Voeding, kleding, ontspanning en dergelijke komen dermate 
onder druk dat de gezondheid in het geding komt en 
vereenzaming toeslaat."  

 
    1. KB 21 december 1987 nr. 68, adviesnr. G04.86.0512. 

BZ 1091.87, JABW 1988, nr. 196. 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

6 
  

 
De bevindingen van de commissie en het vierjarige 
huishoudelijke kasboek waren voor de Kroon geen aanleiding om 
het beroep gegrond te verklaren. De Kroon wees er op dat de 
vrouw een ABP-pensioen ontving en maandelijks een aanvulling 
kreeg van de sociale dienst. Met dit inkomen op 
bijstandsniveau moest ze de noodzakelijke kosten van het 
bestaan kennelijk kunnen bestrijden. Ook de Kroon onthield 
zich van een gedetailleerde analyse van de daadwerkelijk door 

de vrouw gemaakte uitgaven.    
 
De bijstandsgerechtigde vrouw heeft geprobeerd om meer inzicht 
te krijgen in de vraag wat je wel en niet van een minimum-
inkomen kunt betalen. Gemeente, Gedeputeerde Staten en de 
Kroon hebben die duidelijkheid ruim tien jaar geleden niet 
willen verschaffen. Dat is jammer voor alle Nederlanders met 
een laag inkomen die aan het eind van hun uitkering een stukje 
maand over houden. Zij kunnen nu niet bekijken of dat komt 
omdat er iets niet in de haak is met het uitgavenpatroon, of 
dat dat veroorzaakt wordt door een te gering budget. 
 
Met dit boekje probeert het Cliënten Beraad Almere alsnog iets 
meer inzicht te geven in de financiële situatie van de 

Almeerders die van een minimum-inkomen rond moeten komen. Dat 
beeld wordt geschetst met behulp van een interview met een 
bijstandsmoeder die in 1996 haar inkomsten en uitgaven keurig 
heeft bijgehouden. Haar huishoudelijke winst- en 
verliesrekening 1996 is als bijlage in dit boekje opgenomen en 
biedt een gedetailleerd cijfermatig beeld van een minimum-
bestaan anno 1996 in Almere. Een analyse van "de algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan" kleurt dat beeld verder 
in aan de hand van juridisch en bestuurlijk relevante 
informatie. Uit deze informatie valt een analyse te maken van 
de meest en de minst rooskleurige minimale huishoudbudgetten 
in Almere. Dat is het volgende onderdeel van dit boekwerkje. 
Aan het slot van dit werkstuk vindt de lezer nog wat 

aanvullende actuele Almeerse informatie. Met dat alles hoopt 
het Cliënten Beraad Almere een steentje bij te dragen aan het 
inzicht over het bestaan aan de Arme kant van Almere. 
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2. DE ALGEMEEN DAGELIJKSE ZORGEN VAN HET MINIMUM BESTAAN 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Het Cliënten Beraad Almere heeft in 1995 
uitkeringsgerechtigden opgeroepen om een heel jaar een 
kasboekje bij te houden van alle inkomsten en uitgaven. 
Vervolgens hebben drie vrouwelijke Almeerders zich bereid 

verklaard daar aan mee te werken. Twee boekhoudsters hebben in 
1996 regelmatig hun kassabonnen ingeleverd en laten weten 
welke bedragen van hun giro- of bankrekening waren 
afgeschreven. Een van deze twee heeft in de loop van het jaar 
Almere verlaten. De andere boekhoudster heeft maandelijks alle 
huishoudelijke informatie bij het CBA ingeleverd. Mevrouw B. 
was in 1996 het hoofd van een éénoudergezin met een 
gehandicapte zoon.    
 
Het resultaat van de inspanningen van mevrouw B. is een 
keurige huishoudelijke winst- en verliesrekening voor het 
kalenderjaar 1996. De gedetailleerde rekening is als bijlage 
opgenomen in dit boekwerkje. Het resultaat van die 
jaarrekening is te vinden in tabel 1. Die tabel geeft een 

overzicht van het totaal van de inkomsten en de uitgaven van 
mevrouw B. 
 
 
TABEL 1 INKOMSTEN EN UITGAVEN  
 
maand inkomen     uitgaven       verschil 
 
januari  3.596,83    4.747,72   -/- 1.150,89 
februari 4.817,76    5.995,31   -/- 1.177,55 
maart 1.765,68    2.481,67   -/-   715,99 
april   5.299,31    2.907,80    +  2.391,51 
mei 1.697,54    2.270,41   -/-   572,87 

juni  1.130,62    1.782,97   -/-   652,35 
juli   5.310,34    2.712,43    +  2.597,91 
augustus  2.161,20    2.328,77   -/-   167,57 
september    1.692,85    2.337,73   -/-   644,88 
oktober 2.953,06    3.146,48   -/-   193,42 
november  2.338,76    2.261,76    +     77,00 
december  1.682,31    1.854,68   -/-   172,37 
 
totaal 34.446,16   34.827,73     -/- 381,57 
  
 
 
De winst- en verliesrekening 1996 sloot voor mevrouw B. met 
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een negatief saldo. Bij een totaal aan kosten van  34.827,73 
is dat bedrijfsmatig bepaald een mager resultaat. Zonder 
koopkrachtreparatie zou het resultaat nog iets negatiever zijn 
geweest. Het volgende onderdeel van dit hoofdstuk bevat een 
impressie van de eigen ervaringen van mevrouw B.  
 
2.2 Interview 
 
Mevrouw B. woont al twintig jaar in Almere. In 1978 kwam ze 

samen met haar toenmalige man in Almere wonen. Maandelijks 

moesten ze  325 aan de verhuurder overmaken. Dat was geen 
probleem voor het echtpaar. De man werkte en mevrouw B. had 
een parttime baan. Veertien jaar later veranderde haar 
situatie nogal. Ze raakte gescheiden en moest, samen met haar 
drie kinderen, zien rond te komen van een bijstandsinkomen.  
 
"Gelukkig had ik uit mijn huwelijk nog een aardige financiële 
reserve. Daarbovenop kreeg ik nog een teruggave van de 

Belastingdienst. Daardoor had ik nog weer eens  2.000 meer op 
mijn bankrekening staan. Ik moet er niet aan denken dat ik ook 
nog eens met schulden aan een bijstandscarrière had moeten 
beginnen. Door die financiële reserve heb ik de eerste twee 

jaar geen roodstand gekend. Na verloop van tijd heb ik een 
girokwartaalkrediet moeten nemen. Daardoor sta ik nu maximaal 

 1.000 rood." 
 
"Door de geldelijke reserve heb ik ook niet van de ene op de 
andere dag mijn uitgaven hoeven ombuigen. Het was me duidelijk 
dat een bijstandsuitkering voor een gezin met drie opgroeiende 
kinderen geen vetpot zou zijn. Toen ik getrouwd was, aten we 
dagelijks vlees. Nu is dat geen dagelijkse gewoonte meer. Ik 
heb ruimte om maximaal drie keer per week vlees te eten. Zeker 
twee keer per week eten we alleen brood en dan is er dus geen 
warme maaltijd. Gelukkig zijn er ook kroketten, frikadellen en 
dozen met diepvries-hamburgers. Warme maaltijden met behulp 

van de frituurpan lijken aardig aangekleed en kosten relatief 
weinig geld. Vlees betekent vaak ook shoarma-stukjes of gehakt 
van de markt. Dat scheelt behoorlijk. Ik heb een diepvriesje. 
Met gehakt uit de reclame, vissticks en afgeprijsd vlees kom 
je een heel eind. Pannekoeken of poffertjes compenseren veel 
en een tosti ham/kaas is niet duur maar geeft wel een gevuld 
gevoel. De kwaliteit van het eten is in de bijstandjaren 
behoorlijk achteruit gegaan. De melk en siroop door de week 
compenseer ik voor de kinderen met cola in het weekend." 
 
" Met het eten valt er nog wat te schipperen. Met andere zaken 
kan dat vaak niet. Achter elkaar bleken het abonnement op een 
krant en dat op de Donald Duck niet meer betaalbaar te zijn. 
Sportclubjes voor de kinderen kostten ook te veel geld. De 
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sportclub voor mijn gehandicapte zoon heb ik zo lang mogelijk 
aangehouden. Hij heeft toch al zo weinig contact met de 
buitenwereld. Je wordt daar steeds harder in. De kinderen 
kunnen gewoon niet mee met schoolreisjes. Je leeft eigenlijk 
beneden alle peil. Het voedsel wordt slechter en je raakt 
steeds geïsoleerder. Ik ben lid gebleven van de bibliotheek. 
Dat is lekker goedkoop. Maar de kinderen moeten wel boeken 
halen op mijn kaart. Ik heb geen geld voor een eigen 
lidmaatschap van de kinderen." 

 
"Zonder de hulp van mijn moeder zou ik in de schulden terecht 
zijn gekomen. Zij betaalt vaak de huur van een vakantiehuisje 
of een caravan. Mijn broer heeft een boot. Daar mag ik soms 
ook gebruik van maken. Bij mijn broer kan ik ook aankloppen 
voor het groot onderhoud van mijn autootje. Dat is door mijn 
moeder aangeschaft om mijn gehandicapte zoon te kunnen 
vervoeren. Zonder die auto zou hij niet meer naar zijn 
gehandicapten-sportclub kunnen gaan. Ik geef weinig geld uit 
aan kleding. Ik heb een vriendin die ontzettend goed kan 
naaien. Voor mezelf koop ik bijna geen kleding. Mijn nicht 
geeft me vaak de kleren die zij zelf niet meer draagt. Van 
mijn moeder krijg ik wel eens geld voor de kapper of wat 
kleren. Zonder die hulp redt je het niet. De kleren van de 

kinderen schuiven uiteraard door. Gelukkig zijn het allemaal 
jongens. Van het verjaardagsgeld kopen we vaak kleren. 
Uiteraard moest ik stoppen met roken. " 
 
AH is voor mij te duur. Ik kijk altijd de advertenties in 't 
Groene Weekblad en de Almare na. Op zoek naar reclame en 
koopjes. Taart en koekjes bak ik zelf. Bij verjaardagen koop 
ik alleen voor de naaste familie cadeautjes. Op de 
verjaardagen van de kinderen van vriendinnen heb ik geen 
cadeautje bij me. Je raakt daardoor wel kennissen kwijt. Niet 
iedereen heeft er begrip voor. De viering van de verjaardagen 
van de kinderen wordt ook soberder. Vroeger was de Eemhof of 
de bowlingbaan normaal. Nu kan dat niet meer. De kinderen 

schamen zich wel dat er alleen aanmaaklimonade in huis is. 
Daardoor ontwikkelt zich een schuldgevoel. Dat je je kinderen 
tekort doet. Voor mijzelf was het geen probleem om van weinig 
rond te moeten komen. Ik heb vroeger zelf wel armoede 
meegemaakt. Mijn vader was toen werkeloos." 
 
"Mijn oudste zoon is gezakt voor zijn examen. Hij had een 
verkeerde schoolkeus gemaakt. Daarna heeft hij de Horeca-
school gedaan. Hij is op een half punt gezakt. Omdat hij zijn 
maximale opleidingstijd heeft opgebruikt, mag hij geen 
herexamen doen. Hij kan dat alsnog wel doen, maar dan 
particulier. Dat geld heb ik gewoonweg niet. Dus is hij gaan 
werken. Eerst heeft hij nog wel werk gedaan in de horeca-
richting. Bij een Italiaan en Mc Donald's. Na wat 
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werkeloosheid is de ambitie er nu bij hem volledig uit. Hij 
zegt dat hij toch kansloos is. Bij het arbeidsbureau weten ze 
ook niet goed wat ze met hem aan moeten. De jongste is ook van 
opleiding veranderd. Maar die gaat binnenkort bij zijn vader 
wonen. De vader heeft meer financiële armslag." 
"De kinderen lieten wel eens blijken dat ze moeite hadden met 
de armoede. Er kan hier nooit eens wat! Er is hier nooit wat! 
Nu hebben ze daar in berust. Maar in de pubertijd gaf dat wel 
eens problemen. De jongste is 15 jaar. Hij werkt al. Hij 

schnabbelt bij om zelf het niveau van de anderen te halen. Hij 
handelt en ritselt wat. Soms met computerspelletjes. In de 

tweeverdienerstijd spaarde ik voor elk kind  25. Dat is als 
eerste komen te vervallen." 
 
"In de betere tijden deed ik veel in de tuin. Dat was mijn 
hobby. Nu geef ik daar bijna geen geld meer aan uit. Ik koop 
ook nooit meer een bloemetje. Een bos bloemen kost net zoveel 
als drie broden. Ik heb geen rooskleurige kijk op de toekomst. 
Ik moet een steeds groter deel van de kosten van de 
gezondheidszorg zelf betalen. Tandarts, fysiotherapeut en 
huisarts gaan mij meer en meer geld kosten. Ook in de 
aanvullende verzekering vallen gaten. Nog even en ik moet de 
telefoon wegdoen." 
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3. DE ALGEMEEN NOODZAKELIJKE KOSTEN VAN HET BESTAAN 
 
3.1 INLEIDING 
 
Hoe je het ook wendt of keert, leven kost geld. Wie in luxe 
wil baden heeft meer geld nodig dan degene die zijn bestaan 
sober inricht. In principe draait iedereen zelf op voor de 
kosten die verbonden zijn aan "het bestaan". Het eigen inkomen 
en vermogen zijn normaal gesproken de bronnen waar die kosten 

mee betaald kunnen worden. Wie in Nederland niet over eigen 
middelen van bestaan beschikt, kan veelal aankloppen bij de 
gemeente. Die verstrekt dan bijstand. 
 
Een bijstandsuitkering maakt het ook voor de minst 
fortuinlijken mogelijk om te bestaan. Wie van zo'n uitkering 
moet leven, baadt niet bepaald in weelde. De algemene bijstand 
is slechts bedoeld om te voorzien in "de algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan"2. Alleen voor 
noodzakelijke bestaanskosten bevat de maandelijkse 
bijstandsuitkering budget. Voor de aanschaf van luxe goederen 
biedt de algemene bijstand geen ruimte. De aanschaf van dat 
soort zaken is niet noodzakelijk (JABW 1995, nr. 140).  
 

Maar er blijkt meer te zijn dat niet noodzakelijk is. Zo is 
het kennelijk niet noodzakelijk om een studie te gaan volgen 
na de periode waarin sprake is van leerplichtigheid (JABW 
1987, nr. 98). In ieder geval zijn de kosten die verbonden 
zijn aan zo'n studie niet aan te merken als algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan.  
Het betalen van schulden blijkt niet algemeen noodzakelijk te 
zijn (JABW 1990, nr. 11). Het aflossen van schulden behoort in 
het algemeen niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan 
(JABW 1991, nr. 32; JABW 1995, nr. 291). Ook het maken van 
kosten voor sexuele hulpverlening ziet de rechter niet als 
iets dat voor het bestaan algemeen noodzakelijk is (JABW 1994, 
nr. 244). Zo mocht een gehandicapte merken. 

 
Uit dit soort rechterlijke uitspraken blijkt dat een algemene 
 bijstandsuitkering geen vetpot is. Maar dat is ook nooit de 
bedoeling geweest van de wetgever. Een bijstandsuitkering 
maakt alleen het allernoodzakelijkste betaalbaar. 
 
Daarmee is niet gezegd dat de wetgever vond dat de 
maandelijkse bijstandsuitkering altijd voldoende was voor alle 
noodzakelijke kosten van het bestaan. Naast algemene bijstand 
kent de wetgever ook bijzondere bijstand. Dat is bijstand die 
wordt verstrekt als bijzondere omstandigheden in het 

 
    2.  Artikel 6 Algemene bijstandswet. 
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individuele geval leiden tot kosten van het bestaan waarin de 
algemene bijstand niet voorziet. De wetgever heeft daarmee een 
onderscheid gemaakt in kosten van het bestaan waar iedereen 
regelmatig mee geconfronteerd wordt en kosten die aanzienlijk 
minder regelmatig voorkomen. Voor die meer exceptionele kosten 
is daarom bijzondere bijstand mogelijk. Ook bij dit 
"extraatje" is soberheid troef. En wie denkt dat bijzondere 
bijstand ruimte geeft in een minimaal budget, komt van een 
koude kermis thuis. Bijzondere bijstand biedt slechts dekking 

voor de extra noodzakelijke kosten van het bestaan. In veel 
gevallen bl_ft daardoor een deel van de kosten voor eigen 
rekening. En de extra kosten moeten meestal eerst worden 
gemaakt voordat vergoeding mogelijk is. 
 
Het onderscheid tussen "bijzonder" en "algemeen" noodzakelijke 
kosten van het bestaan doet vermoeden dat er een duidelijke 
grens is getrokken tussen deze verschillende soorten 
bestaanskosten. De melding dat bijzondere bijstand mogelijk is 
als er, door bijzondere omstandigheden, sprake is van 
noodzakelijke kosten waarin de algemene bijstand niet 
voorziet, doet zelfs vermoeden dat met enige exactheid te 
becijferen valt voor welke bestaanskosten en tot welk budget 
ruimte aanwezig is binnen de maandelijkse bijstandsuitkering. 

Maar niets is minder waar.  
 
De hoogte van de bijstandsuitkeringen is gekoppeld aan het 
minimumloon. Het minimum-loon behoort in de pas te lopen met 
de noodzakelijke kosten van het bestaan. Maar tot een 
objectivering van het "sociaal minimum" is het kennelijk nog 
steeds niet gekomen3.  
 
De bijstandsnorm is dus geen optelsom van deelbudgetten voor 
kleding, voeding, woonlasten en andere onontkoombare 
bestaanskosten. De hoogte van de bijstand is daarmee niet 
exact afhankelijk van de kosten die iemand werkelijk maakt om 
in leven te blijven. Wie met minder toe kan, krijgt net zoveel 

als de persoon die meer uit moet geven om in leven te blijven.  
Dat valt te illustreren aan de hand van de huurprijs. In de 
periode van 1 juli 1996 tot 1 juli 1997 was in de 

bijstandsnorm een bedrag van  350 begrepen waarmee de huur 
kon worden betaald. Wie op het oude land een woning huurde 

voor  300, had maandelijks  50 over voor andere uitgaven. In 
Almere moeten veel bijstandsgerechtigden zelf meer aan de 

 
    3. Zie artikel 14 van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag en het bericht "Kabinet: Geen 
incidentele verhoging minimumloon" op de voorpagina 
van de Staatscourant van 10 februari 1999. 
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huurprijs betalen dan  350. Voor dit "gat" in het minimum-
huishoudbudget was in principe geen bijzondere bijstand 
mogelijk. Daardoor bleef de Almeerse uitkeringsgerechtigde dus 
in principe met een maandelijks gat in zijn of haar 
huishoudbudget zitten. 
 
De wetgever zelf heeft het verschil bedacht tussen algemene en 
bijzondere bijstand. Het is daarom niet verwonderlijk dat in 
de Haagse politiek met enige regelmaat op dat verschil wordt 

gewezen. Het lijkt er daarbij weleens op dat in de ogen ven 
Haagse politici bijzondere bijstand de wonderolie is die 
armoede-problemen zou doen smelten als sneeuw voor de zon. Dat 
beeld past niet helemaal bij de praktijk. Bijzondere bijstand 
vormt alleen een oplossing voor kosten waarin de algemene 
bijstand niet voorziet. Of bijzondere bijstand een oplossing 
kan zijn voor armoedeproblemen is dus mede afhankelijk van de 
vraag of de algemene bijstand voorziet in bepaalde kosten. 
 
Hoewel de algemene bijstand-wetgever niet exact duidelijk 
maakt voor welke bestaanskosten de algemene bijstandsnorm 
toereikend is, valt daar toch wel iets meer over te zeggen. 
Rechters, andere regelgevers en overheidsinstanties hebben in 
de loop der tijd een invulling gegeven aan het begrip 

"algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan". Een van de 
manieren om de grens te onderzoeken is een analyse maken van 
de mogelijkheden voor het verstrekken van "bijzondere" 
bijstand. Het toekennen van bijzondere bijstand is namelijk 
niet aan de orde als de betreffende kosten al in de algemene 
bijstandsnorm begrepen zijn. Een analyse van de mogelijkheden 
voor bijzondere bijstand maakt daarmee duidelijk welke kosten 
niet uit de maandelijkse bijstandsuitkering zijn te betalen. 
 
Het is ook mogelijk om een wat ander onderzoek te doen. Een 
onderzoek naar de kosten waarvan het juist wel mogelijk zou 
moeten zijn om die uit de bijstandsnorm te betalen. Het CBA 
heeft zo'n onderzoek in laten stellen. Daartoe zijn ondermeer 

tien jaargangen van het tijdschrift Jurisprudentie Algemene 
Bijstandswet (JABW) doorgenomen. Bij dat zoekwerk zijn alle 
(semi-)rechterlijke beslissingen over de inhoud van het begrip 
"algemeen noodzakelijke bestaanskosten" op een rijtje gezet. 
Dat overzicht leert welke kosten volgens de rechter allemaal 
betaalbaar zijn van een bijstandsuitkering.  
 
Niet alleen de rechter, maar ook andere (overheids)instanties 
laten bij tijd en wijle weten welke kosten uit een 
bijstandsuitkering kunnen worden betaald. Zo bevatten de 
gemeentelijke richtlijnen voor de verstrekking van bijstand 
aardig wat informatie. Daarnaast blijken Heemraadschap, 
ministeries en dergelijke ook hun eigen opvatting te hebben 
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over de budgettaire ruimte die een bijstandsuitkering biedt. 
Daar waar dit soort opvattingen voor de buitenwereld kenbaar 
zijn, zal hierna worden beschreven wat dat betekent voor de 
financiële ruimte die in een Almeerse bijstandsuitkering 
aanwezig is. 
 
Bij dit alles heeft het CBA ook geput uit het NIBUD 
Budgethandboek 1995 en het Almeerse onderzoeksrapport 
"Schulden en woonlasten in Almere"4. Het NIBUD Budgethandboek 

blijkt ook voor de rechter en de gemeente Almere een leidraad 
te zijn bij de speurtocht naar de algemeen noodzakelijke 
kosten van het bestaan. Het Almeerse onderzoeksrapport is het 
resultaat van een enquête naar schulden en woonlasten onder 
bijstandscliënten. Het resultaat van dit alles is een nadere 
beschrijving van de inhoud van "de algemeen noodzakelijke 
kosten van het bestaan". Die beschrijving treft u hierna aan. 
 
 
3.2 De bestuurlijk en juridische algemeen noodzakelijke 

kosten van het bestaan 
 
3.2.1 Voeding 
 

Als er iets noodzakelijk is om te bestaan, dan is dat wel eten 
en drinken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de 
bijstandsuitkering een bedrag begrepen is voor de kosten van 
maaltijden (JABW 1987, nr. 311). In 1983 was in de 
bijstandsuitkering voor een gezin in ieder geval een bedrag 

van  189 per maand begrepen voor het bekostigen van warme 
maaltijden. In het bijstandsbudget was daarmee in 1983 

dagelijks een bedrag van  6,21 per persoon voorhanden voor 
warme maaltijden. 
Ook de kosten verbonden aan het nuttigen van één lunch en een 
warme maaltijd zijn begrepen in de bijstandsuitkering (JABW 
1996, nr. 139). Die kosten voor één lunch en een warme 
maaltijd per dag op vijf dagen in de week moeten volgens de 

rechter lager zijn dan  199,50 per maand. 
 
Wie vanwege zijn of haar godsdienstbeleving zich op een wat 
andere manier voedt dan algemeen gebruikelijk is, moet in de 
bijstandsuitkering voldoende budget kunnen vinden om de 
voedingskosten te betalen (JABW 1991, nr. 111). Voor de 
meerkosten van een medisch noodzakelijk dieet is bijzondere 

 
    4. Schulden en woonlasten in Almere, een onderzoek 

onder bijstandscliënten, uitgave van de dienst 
Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken van de gemeente 
Almere, uitgave november 1996. 
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bijstand mogelijk (JABW 1996, nr. 119). Die meerkosten worden 
gevonden door de kosten van de referentievoeding af te zetten 
tegen de kosten van een bepaald dieet. Kennelijk is in de 
bijstandsnorm voldoende ruimte aanwezig om daaruit de kosten 
van die referentievoeding te kunnen betalen. Op basis van een 
rapport van de Voedingsraad heeft de GGD Flevoland voor de 
sociale dienst becijfert dat een volwassen man maandelijks 

voor  299,58 eet en drinkt. Een vrouw uit dezelfde 

leeftijdsklasse is met  238,75 iets goedkoper uit. Kinderen 

eten en drinken maandelijks voor een bedrag van  106,67 tot  

 202,08. 
 
Het NIBUD heeft op basis van de door de Voedingsraad 
aanbevolen hoeveelheden voeding per dag, becijferd wat een 
maaltijd kost. Voor de Nederlanders met de laagste inkomens 
betekent dat dat het ontbijt van een volwassen man of vrouw 

dagelijks ongeveer  0,70 kost. Een tweede broodmaaltijd is 

twee keer zo duur. De warme maaltijd kost gemiddeld  3,25 per 
dag per persoon. In totaal eet en drinkt een volwassene 

gemiddeld dagelijks voor zo'n  8,33. Het eten en drinken van 

een puber kost dagelijks gemiddeld  6,35. Als de kinderen 
jonger zijn, liggen de kosten lager5. 
 
Ook de eenmalige kosten van aansluiting op de waterleiding tot 

een bedrag van  459 zijn begrepen in de bijstandsuitkering 
(JABW 1995, nr. 287). 
 
3.2.2 Kleding en schoeisel 
 
Met het Nederlandse klimaat is het bepaald geen luxe om 
gekleed en voorzien van schoeisel de elementen te trotseren. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de kosten van (de 
aanschaf) van kleding uit de normale bijstandsuitkering moet 
kunnen worden betaald (JABW 1993, nr. 4;JABW 1988, nr. 14;JABW 

1989, nr. 38). Wie een paar schoenen wil kopen van  100 kan 
dat met zijn periodieke uitkering betalen (JABW 1987, nr. 218; 
JABW 1989, nr. 130). 
 
Als er, bij de aanschaf van kleding en schoeisel, sprake is 
van meer kosten dan normaal, dan is extra bijstand op zijn 
plaats (JABW 1992, nr. 182). Uit deze laatste uitspraak valt 
ondermeer op te maken welk deel van de bijstandsuitkering 
beschikbaar is voor het aanschaffen en onderhouden van een 
garderobe. De rechter blijkt informatie van het NIBUD over te 

 
    5. Zie NIBUD Budgethandboek 1995, p. 197. 
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nemen.  
 
Dat zelfde heeft de gemeente Almere gedaan. Uit de 
gemeentelijke richtlijnen blijkt dat een mannelijke 
bijstandsgerechtigde voldoende financiële ruimte heeft om zijn 
garderobe in vijf jaar tijd helemaal te vervangen. In die vijf 
jaar draagt hij een kostuum helemaal af en verslijt hij 
tweeëntwintig paar sokken. De vervanging van de garderobe 

heeft dan  5.557 gekost. Het maandelijkse budget voor kleding 

en schoeisel is daarmee  92,56.  
 
Een vrouwelijke bijstandsgerechtigde is iets duurder uit. 

Maandelijks heeft zij een budget van  106,53 ter beschikking. 

In vijf jaar tijd geeft ze namelijk  6.392 uit voor het 
vervangen van al haar kleding en schoeisel. Een winterjas gaat 
tweeeneenhalf jaar mee. Een panty iets meer dan anderhalve 
maand. 
 

De kindergarderobe voor een jongen kost maandelijks  76. De 

ouders van een meisje hebben maandelijks  86 beschikbaar voor 
deze soort noodzakelijke uitgaven. 

 
Wie zijn kleding netjes wil houden, moet deze reinigen. Ook 
daarvoor biedt de bijstandsuitkering ruimte (JABW 1991, nr. 

111). Volgens het NIBUD kost dat  5,00 per persoon per maand6. 
 
De bijstandsuitkering maakt het ook mogelijk om een baby-
uitzet aan te schaffen (JABW 1988, nr. 205). Maar dat betekent 
niet dat het mogelijk is om die kosten ineens te betalen. Voor 
dit soort kosten is het volgens de rechter normaal dat er 
gereserveerd of geleend wordt. Een basis-pakket baby-uitzet 

kost volgens de gemeente Almere in totaal  938,60. Daarbij 
steunt de gemeente op normen van de Landelijke Vereniging 
Thuiszorg en het NIBUD. 

 
3.2.3 Wonen 
 
3.2.3a Huur 
Wie een bijstandsaanvraag wil indienen, zal in principe over 
een woonstede moeten beschikken. Die woonstede zal veelal 
gelegen zijn in een huurwoning. Voor die woning moet 
maandelijks huur worden betaald. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat er in de bijstandsuitkering ruimte is 
voor het betalen van de kosten van de huur voor een woning 

 
    6. Zie NIBUD Budgethandboek 1995, p. 202. 
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(JABW 1987, nr. 209). Dat bedrag was op 1 juli 1996  350,00 
groot.  
 
Een hogere huurprijs wordt meestal gecompenseerd met 
huursubsidie. Toch kon het in 1996 voorkomen dat een 
Almeerder, aan wie de maximale huursubsidie was toegekend, 

zelf  672,91 voor de huur moest betalen aan de verhuurder. 

Voor een huurwoning met een prijs boven de  600 per maand, 
moest de huurder in 1996 een steeds groter deel van de 
huurprijs uit eigen portemonnaie betalen. Dat was het gevolg 
van de "kwaliteitskorting" in de Wet individuele huursubsidie7. 

Voor de huurprijs boven de  600 krijgt de huurder niet de 
volle 100 % van de meerhuur via de huursubsidie gecompenseerd8. 
Voor die meerhuur kent het 
 
 
Tabel 2 RELATIEVE HUURLAST  
 
     ALLEENSTAANDE  ÉÉNOUDERGEZIN  GEZIN                   
 
jaar inkomen huur % inkomen huur % inkomen huur % 
 
1987 1.042,00 264,08 25,34 1.339,70 264,08 19,71 1.488,65
 264,08 17,74 
  360,00 34,55  360,00 26,97  360,00 24,18 
1988 1.044,55 264,15 25,29 1.343,00 264,15 19,67 1.492,20
 264,15 17,70 
  365,00 34,94  365,00 27,18  365,00 24,46 
1989 1.073,77 271,58 25,29, 1.380,45 271,58 19,67 1.533,96
 271,58 17,70 
  385,00 35,85  385,00 27,89  385,00 25,10 
1990 1.127,92 277,00 24,56 1.450,23 277,00 19,10 1.611,37
 277,00 17,19 
  425,00 37,68  425,00 29,31  425,00 26,38 
1991 1.162,35 289,08 24,87 1.494,45 289,08 19,34 1.660,50
 289,08 17,41 
  480,00 41,30  480,00 32,12  480,00 28,91 

 
    7. De Wet individuele huursubsidie is met ingang van 1 

juli 1997 vervangen door de Huursubsidiewet. Deze 
wet kent een enigszins gematigder kwaliteitskorting. 

    8. De vermelde grens komt uit het subsidietijdvak 
1996/1997. De grens wordt jaarlijks aangepast. 
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1992 1.211,57 306,67 25,31 1.557,73 306,67 19,69 1.730,81
 306,67 17,72 
  530,42 43,78  530,42 34,05  530,42 30,65 
1993 1.232,22 325,50 26,42 1.584,28 325,50 20,55 1.760,31
 325,50 18,49 
  588,33 47,75  588,33 37,14  588,33 33,42 
1994 1.242,58 335,33 26,99, 1.597,61 335,33 20,99 1.775,12
 335,33 18,89 
  623,75 50,20  623,75 39,04  623,75 35,14 
1995 1.262,21 343,25 51,70 1.622,84 343,25 21,15 1.803,16
 343,25 19,04 
  652,50 51,70  652,50 40,21  652,50 36,19 
1996 1.296,42 349,91 27,00 1.666,82 349,91 21,00 1.852,02
 349,91 18,89 
  672,91 51,92  672,91 40,37  672,91 36,33 
  
 
 
ministerie van VROM maximaal 75 % van de meerhuur toe aan 
huursubsidie. Boven de aftoppingsgrens is zelfs maar 50 % of 

helemaal geen extra huursubsidie mogelijk. De aftoppingsgrens 

lag in het subsidietijdvak 1996/1997 op  795. 
 
Kennelijk bood de bijstandsuitkering in 1996 voldoende ruimte 

om aan huur maandelijks  349,91 tot maximaal  675,91 te 
betalen. In tabel 2 is een historisch overzicht te vinden van 
de ontwikkeling van de relatieve last van de huurprijs in 
relatie tot de maandelijkse netto bijstandsuitkering. Bij elk 
jaar is op de eerste regel de normhuur op 1 juli vermeld. Op 
de tweede regel staat het verschil tussen de maximaal 
subsidiabele huur en de maximale huursubsidie. Dat is dus het 
bedrag dat een bijstandsgerechtigde in de duurste 
gesubsidieerde huurwoning zelf moest betalen. Voor het 

berekenen van de relatieve zwaarte van de woonlasten is de 
huursubsidie voor een huurder die de leeftijd van 65 jaar nog 
niet had bereikt gehanteerd. 
Uit tabel 2 blijkt niet alleen de huurprijs in de loop der 
jaren stijgt, maar ook dat de huurprijs steeds zwaarder op het 
minimum huishoudbudget gaat drukken. 
 
In 1996 heeft de gemeente Almere het rapport "Schulden en 
woonlasten in Almere" gepubliceerd. Uit dat rapport blijkt dat 
een Almeerse alleenstaande met een laag inkomen maandelijks 

gemiddeld  394 aan de huur betaalt. Een éénoudergezin moest 

maandelijks  398 aan de verhuurder betalen en een gezin 
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zonder kinderen was gemiddeld voor de huurprijs  407 kwijt9.  
 
De kwaliteitskorting heeft klaarblijkelijk voor de meeste 
Almeerse minima tot gevolg dat zij een groter deel van hun 
minimum-budget moeten gebruiken voor het betalen van de huur. 
De kleinere "vrije" financiële ruimte is voor de Almeerse 
gemeenteraad reden geweest om een Woonlastenfonds in te 
stellen. Wie vier jaar lang de maximale huursubsidie heeft 
gekregen en het laatste huursubsidietijdvak last heeft gehad 

van de kwaliteitskorting, krijgt van de gemeente een 
compensatie voor dat deel van de meerhuur waar het ministerie 
geen huursubsidie voor heeft betaald10. 
 
Een huurder kan naast de plicht tot het betalen van huur nog 
andere verplichtingen hebben. Zo kan hij of zij verplicht zijn 
om aan de verhuurder een waarborgsom te betalen. De huurder 
kan die waarborgsom uit de normale bijstandsuitkering betalen 
(JABW 1987, nr. 211).  
 
Soms verhoogt de verhuurder de huurprijs niet op 1 juli, maar 
later in het huursubsidietijdvak. In dat geval moet de huurder 
na de aanvang van een huursubsidietijdvak een hogere huur gaan 
betalen. Voor zo'n huurverhoging is niet altijd een 

huursubsidieverhoging mogelijk. Alleen voor huurverhogingen 

waarbij de huurprijs tenminste met  50 per maand stijgt is 
een aanpassing van de huursubsidie mogelijk11. Er is in de 
bijstandsnorm ruimte om dat huursubsidietekort op te vangen 
(JABW 1995, nr. 98) 
 
Het onderhoud van een huurwoning is deels voor rekening van de 
huurder. Voor het groot onderhoud moet de verhuurder zorgen. 
De huurder is zelf verantwoordelijk voor het klein onderhoud. 
De bijstandsuitkering biedt in principe ruimte voor het 
bestrijden van dat soort kosten (JABW 1994, nr. 95). 
 
Soms bewoont een bijstandsgerechtigde een koopwoning. Ook aan 

het wonen in zo'n woning zitten onderhoudskosten vast. De 
eigenaar/bewoner blijkt de kosten van het noodzakelijke 
schilderwerk van die eigen woning uit de bijstandsuitkering 
inclusief een woonkostentoeslag te kunnen betalen (JABW 1991, 
nr. 239; JABW 1996, nr. 173). In 1988 was in de bijstand in 

 
    9. Zie pagina 15 van "Schulden en woonlasten in Almere, 

een onderzoek onder bijstandscliënten". 

    10. Zie het Uitvoeringsbesluit Woonlastenfonds Almere. 

    11. Artikel 24, lid 1, Huursubsidiewet. 
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ieder geval een bedrag van  58,50 per maand aanwezig voor het 
verrichten van onderhoudsschilderwerk. De rechter gaf de 
betrokkene in die kwestie een vingerwijzing: wie de kosten van 
buiten schilderwerk (groot onderhoud) niet voor eigen rekening 
wil krijgen, kan verhuizen naar een huurwoning. 
 
Een groot deel van de woningen in Almere heeft een tuin of een 
tuintje. Gelukkig is in de periodieke bijstandsuitkering ook 
een bedrag aanwezig voor de noodzakelijke kosten van 

tuinaanleg en onderhoud (JABW 1992, nr. 39). 
 
3.2.3b Nutsvoorzieningen 
Een woning zonder aansluiting op de waterleiding, het 
electriciteits- en gasnet is geen echte woning. Het ontbreken 
van dit soort voorzieningen is een zeer ernstige 
tekortkoming12. Daaruit valt op te maken dat de aanwezigheid 
van nutsvoorzieningen noodzakelijk is voor het wonen. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat in de bijstandsuitkering geld 
begrepen is voor de kosten van energie ( JABW 1992, nr. 94 en 
JABW 1992, nr. 248) of de kosten van gas en elektra (JABW 
1987, nr. 208). Voor het betalen van de kosten van verwarming 
biedt de bijstandsuitkering ruimte (JABW 1991, nr. 226) Ook de 
kosten van de watervoorziening zijn in de bijstandsuitkering 

niet vergeten (JABW 1995, nr. 287). De kosten van dit soort 
voorzieningen bestaan deels uit vaste bedragen, ook wel 
benoemd als vastrecht en deels uit verbruikskosten. Ook voor 
de verbruikskosten is in principe voldoende budget in het 
minimum-inkomen (JABW 1987, nr. 209) aanwezig. Volgens de 
rechter kan een gas- en elektraverbruiker voor deze 

nutsvoorzieningen een bedrag van  350 per maand uit de 
normale bijstandsuitkering betalen. 
 
Het rapport "Schulden en Woonlasten in Almere" bevat 
informatie over de gemiddelde prijs die bijstandsgerechtigden 
betaalden aan de leveranciers van gas, (warm)water en elektra. 
Een alleenstaande betaalde voor deze diensten maandelijks een 

bedrag tussen de  168 en de  194. Een éénoudergezin was daar 

 218 tot  241 voor kwijt. Een echtpaar zonder kinderen moest 

maandelijks voor deze nutsvoorzieningen  171 tot  235 
betalen13. Kennelijk is dat mogelijk met een 
bijstandsuitkering. 

 
    12. Zie artikel 6 Besluit huurprijzen woonruimte en 

Bijlage IV bij dat Besluit. 

    13. Zie pagina 14 van het rapport "Schulden en 
woonlasten in Almere, een onderzoek onder 
bijstandscliënten". 
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3.2.3c Lokale heffingen 
Ook de overheid brengt bij haar inwoners op verschillende 
gronden heffingen in rekening die samenhangen met het wonen. 
De bijstandsuitkering blijkt ook voor het betalen van dat 
soort heffingen ruimte te bevatten. Dat is in ieder geval 
vastgesteld voor de kosten van de verontreinigingsheffing  
(JABW 1987, nr. 329) en voor de uitgaven samenhangend met 
gemeentelijke heffingen (JABW 1993, nr. 227).  

 
Jaarlijks valt bij Almeerse huishoudens de Combi-aanslag van 
de gemeente in de brievenbus. Met die aanslag brengt de 
gemeente ondermeer de onroerendezaakbelasting en de 
afvalstoffenheffing in rekening. Daarnaast ontvangen de 
Almeerse huishoudens elk jaar weer een kennisgeving van het 
Heemraadschap Fleverwaard. Op die manier laat dat 
heemraadschap weten welk bedrag aan verontreinigingsheffing en 
ingezetenenomslag verschuldigd is. 
 
De rijksoverheid onderkent dat het niet voor iedereen even 
makkelijk is om overheidsheffingen te betalen. Dan is 
kwijtschelding mogelijk. De rijksoverheid heeft keurig in 
regeltjes vastgelegd wie niet in staat is om 

overheidsheffingen te betalen. Die regels gelden in principe 
ook voor aanslagen van de gemeente en het Heemraadschap.  
 
Of een Almeerder de overheid kan betalen, is afhankelijk van 
zaken als de hoogte van het inkomen, de hoogte van de te 
betalen huurprijs of aflossing op de hypotheek, de te betalen 
premies voor een ziektekostenverzekering en de hoogte van de 
toepasselijke bijstandsuitkering.  
 
Het resultaat van deze rekensom kan de lagere overheid deels 
zelf bepalen. In de berekening van de rijksoverheid telt de 
bijstandsnorm voor negentig procent mee als een draagkracht 
verlagende factor. De lagere overheid kan zelf beslissen om 

dat bedrag tot maximaal honderd procent te laten meetellen.  
 
De gemeente Almere heeft in 1997 besloten om de relevante 
bijstandsnorm voor 100 procent mee te laten tellen. Daardoor 
hoeven de Almeerse absolute minima sindsdien het budget voor 
onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing niet feitelijk 
meer voor dit doel aan te spreken. In 1996 telde de 
bijstandsnorm voor 91 % mee als aftrekpost. In 1996 hoefden 
bijstandsgerechtigden daarom de Combi-aanslag niet te betalen 
als zij in een heel dure woning woonden. 
 
De gemeente Almere kijkt bij het toewijzen van huurwoningen al 
meer dan tien jaar naar de hoogte van het inkomen van de 
toekomstige huurder. Daardoor moest een groot deel van de 
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Almeerse minima in 1996 het budget voor de Combi-aanslag ook 
echt voor die aanslag gebruiken. Uit het onderzoeksrapport 
"Schulden en Woonlasten in Almere" blijkt dat alle soorten 

huishoudens zo'n  30 per maand dienden te voldoen aan de 
Combi-aanslag. 
 
Het Heemraadschap wil alleen kwijtschelding verlenen als dat 
moet van de rijksoverheid. Daardoor komen alleen de minima met 
een extreem hoge huurprijs in aanmerking voor kwijtschelding.  

 
 
Tabel 3 RELATIEVE LAST VERONTREININGSHEFFING  
 
      alleenstaande  éénoudergezin     gezin                   
jaar inkomen bedrag % inkomen bedrag % inkomen
 bedrag % 
 
1987 1.042,00 5,17 0,50 1.339,70 15,50 1,16 1.488,65 15,50 1,04 
1988 1.044,55 5,17 0,49 1.343,00 15,50 1,15 1.492,20 15,50 1,04 
1989 1.073,77 5,17 0,48 1.380,45 15,50 1,12 1.533,96 15,50 1,01 
1990 1.127,92 5,17 0,46 1.450,23 15,50 1,07 1.611,37 15,50 0,96 
1991 1.162,35 5,42 0,47 1.494,45 16,25 1,09 1.660,50 16,25 0,98 
1992 1.211,57 5,96 0,49 1.557,73 17,88 1,15 1.730,81 17,88 1,03 
1993 1.232,22 6,67 0,54 1.584,28 20,00 1,26 1.760,31 20,00 1,14 
1994 1.242,58 7,17 0,58 1.597,61 21,50 1,35 1.775,12 21,50 1,21 
1995 1.262,21 11,13 0,88 1.622,84 26,46 1,66 1.803,16 26,46 1,47 
1996 1.296,00 11,78 0,91 1.666,99 28,44 1,71 1.951,29 28,44 1,46 
  
 
De niet te duur gehuisveste Almeerder met een minimum-inkomen 
moet zijn of haar budget voor de verontreinigingsheffing en de 
ingezetenaanslag wel degelijk aanspreken voor dit doel. In 
tabel 3 is een overzicht opgenomen van het kennelijk in een 

bijstandsuitkering aanwezige budget voor het betalen van de  
verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag in de periode 
van 1987 tot en met 1996. De relatieve last van deze lokale 
heffing blijkt voor alle huishoudens met een minimum-inkomen 
behoorlijk te zijn gestegen.  
 
3.2.3d Woninginrichting 
Wie een woning betrekt, zal die woning in de regel willen 
inrichten. Ook voor dat soort kosten blijkt ruimte te zitten 
in een inkomen op minimum-niveau (JABW 1987, nr. 309; JABW 
1987, nr. 256; JABW 1988, nr. 74; JABW 1989, nr. 65; JABW 
1992, nr. 84; JABW 1993, nr. 90; JABW 1993, nr. 107; JABW 
1993, nr. 168; JABW 1993, nr. 277; JABW 1994, nr. 11) 
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Dit soort kosten vergen in de regel aanzienlijk meer 
financiële ruimte dan een volledige maanduitkering biedt. Voor 
dit soort grote uitgaven moet dan ook gereserveerd worden 
(JABW 1987, nr. 178; JABW 1987, nr. 211). Klaarblijkelijk 
bevat de bijstandsuitkering daar ruimte voor. Gespreide 
betaling is uiteraard ook mogelijk (JABW 1987, nr. 347; JABW 
1996, nr. 21). Spreiding van betaling is mogelijk door het 
lenen van de noodzakelijke gelden. In dit verband heeft de 
Volkskredietbank een belangrijke rol voor Almeerders met een 

minimum-inkomen. De bijstandsuitkering bevat daarmee kennelijk 
ook maandelijks ruimte voor het aflossen van een lening14. 
 
De kosten van het inrichten van een slaapkamer zijn een 
onderdeel van de totale inrichtingskosten (JABW 1992, nr. 
182), evenals de kosten van een bed en een matras (JABW 1991, 
nr. 246). De bijstandsuitkering bevat voldoende ruimte om 
enkele bedden en matrassen aan te schaffen (JABW 1987, nr. 
331). Naast bedden, zijn ook een wasmachine en bedspiralen 
onderdeel van de noodzakelijke inrichting (JABW 1989, nr. 
244). Lattenbodem en matras horen evenzo bij de inrichting 
(JABW 1992, nr. 212).  
De aanschafkosten van de vloerbedekking voor een slaapkamer is 
een onderdeel van de inrichtingskosten (JABW 1987, nr. 331). 

De bijstandsnorm biedt niet alleen financieringsruimte voor 
een normaal bed, maar ook voor een hoog/laag-bed en een 
medosstoel (JABW 1995, nr. 330). 
 
Wie eenmaal een inboedel rijk is, moet de kosten van 
vervanging van die inboedel binnen vier jaar ook uit een 
inkomen op minimum-niveau zien te betalen (JABW 1996, nr. 84). 
Het kan zijn dat de inboedel in rook opgaat. In dat geval kan 
de Almeerder met een minimum-inkomen in principe niet bij de 
gemeente aankloppen voor een vergoeding van de schade. De 
rechter gaat er van uit dat ook een bijstandsgerechtigde zich 
deugdelijk tegen de gevolgen van brand kan verzekeren (JABW 
1987, nr. 273).  

Wie asbesthoudend zeil heeft liggen, moet de 
verwijderingskosten uit een minimum-inkomen bestrijden (JABW 
1994, nr. 23). 
 
De gemeentelijke richtlijnen voor de verstrekking van bijstand 
maken duidelijk hoeveel een complete inrichting van een huis 
noodzakelijkerwijs kost. Een alleenstaande die zelfstandig 

woont, moet rekening houden met maximaal  4.500. Een gezin 

van twee personen is daarentegen maximaal  9.000 kwijt. Als 
het goed is is dan aan alles gedacht. Naast meubilair voor de 

 
    14. Zie ook onderdeel 3.2.11 van dit boekje. 
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woon- en slaapkamer, linnengoed, servies, glas, bestek, 
keukeninventaris en huishoudelijke apparaten zijn dat 
stoffering, vloerbedekking, vitrage, gordijnen, behang en 
lijm. Uit het NIBUD Budgethandboek 1995 blijkt dat dit soort 
goederen na tien jaar aan vervanging toe zijn.  
 
3.2.4 Verhuizing 
Woninginrichting en verhuizing houden niet zelden met elkaar 
verband. Voor beide biedt de bijstandsuitkering op dezelfde 

manier ruimte: reserveren of gespreide betaling (JABW 1989, 
nr. 168; JABW 1992, nr. 191; JABW 1988, nr. 85; JABW 1993, nr. 
117) 
 
3.2.5 Vervoer 
Een inkomen op minimum-niveau bevat ruimte waaruit de kosten 
verbonden aan het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer 
kunnen worden voldaan (JABW 1987, nr. 263; JABW 1991, nr. 147; 
JABW 1992, nr. 97; JABW 1993, nr. 38). De kosten van vervoer 
zijn een onderdeel van de kosten van het maatschappelijk 
verkeer (JABW 1989, nr. 50; JABW 1990, nr. 183; JABW 1990, nr. 
193; JABW 1991, nr. 99; JABW 1993, nr. 188; JABW 1996, nr. 
108). Daarmee is gezegd dat die kosten uit een 
bijstandsuitkering betaald moeten kunnen worden. 

 

Voor het jaar 1984 was er een bedrag van  65 per maand 
aanwezig in de bijstandsuitkering voor de kosten van 
deelneming aan maatschappelijk verkeer (JABW 1987, nr. 68). 
In 1990 kon een bijstandsgerechtigde in ieder geval 

maandelijks  54 aan reiskosten voor eigen rekening nemen 
(JABW 1993, nr. 62). Een echtpaar, dat woonde in een 
bejaardenoord en rond moest komen van een minimum-inkomen, had 
in 1990 kennelijk de beschikking over een reisbudget ter 

grootte van  46,25 per maand (JABW 1994, nr. 19). Niet in een 
bejaardenoord verblijvenden bleken een jaar later in 
overeenkomstige situaties over een ander reiskostenbudget te 
kunnen beschikken. Dat gezin kon volgens de rechter in 1991 

maandelijks  64 aan reiskosten besteden (JABW 1995, nr. 273). 
Een ander gezin kon in 1991 maandelijks reizen voor een bedrag 

van  78,50 (JABW 1995, nr. 292). 
 
In 1995 ging de gemeente Almere er van uit dat een 

alleenstaande bijstandsgerechtigde  21,50 per maand ter 

beschikking had voor reiskosten. Het gezinsbudget was  43 
groot. Die bedragen waren gerelateerd aan de kostprijs van een 
twee-sterren-maandkaart voor het openbaar vervoer15. Maar 

 
    15. Zie de toenmalige Bijlage 2 bij Hoofdstuk V van de 

gemeentelijke richtlijnen voor de verstrekking van 
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volgens het NIBUD kostte een twee-sterren-abonnement in 1995  

 86 per maand16. Gemiddeld besteedt de Nederlander zo'n  100 
per maand aan reiskosten17. 
 
In een inkomen op minimum-niveau zit ruimte om een fiets te 
kopen (JABW 1987, nr. 323; JABW 1989, nr. 183).  
Die fiets kan niet alleen een herenfiets, maar ook een 
damesfiets zijn (JABW 1994, nr. 32). Ook voor de 
reparatiekosten van een fiets biedt een bijstandsuitkering 

ruimte (JABW 1989, nr. 195). 
Het NIBUD becijfert de gemiddelde kosten van een fiets bij 

intensief gebruik op  35 per maand. Op die kosten kan 
aanzienlijk bespaard worden door eenvoudige reparaties zelf 

uit te voeren. Dan nog blijken de kosten minstens  25 per 
maand te bedragen18. 
 
Wie moet reizen voor een sollicitatie, kan zowel de reis- als 
de verblijfskosten, voorzover de kosten de gebruikelijke niet 
te boven gaan, uit een inkomen op minimum-niveau bestrijden 
(JABW 1990, nr. 84). De kosten van het woon- en werkverkeer 
zijn onderdeel van de kosten van verwerving en zijn algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan (JABW 1988, nr. 16). Ook 

reiskosten die verband houden met het bezoek aan een 
gedetineerde kunnen normaal gesproken uit een 
bijstandsuitkering worden betaald (JABW 1989, nr. 117).  
 
De kosten van een vouwcaravan en auto zijn geen algemeen 
noodzakelijke kosten van het bestaan (JABW 1994, nr. 287). 
Maar de kosten van een reis- en kredietbrief weer wel (JABW 
1989, nr. 167). Ook voor de kosten van een reisverzekering 
biedt de bijstandsuitkering ruimte (JABW 1989, nr. 167). 
 
Aan familiebezoek waren vroeger nauwelijks kosten verbonden. 
Men woonde veelal in dezelfde woonplaats. Vandaag de dag is 
dat geheel anders. De bijstandsuitkering bevat budget voor het 
bestrijden van reiskosten die in verband met het bezoek aan 

familieleden worden gemaakt (JABW 1991, nr. 220; JABW 1991, 
nr. 266).  
De reiskosten die verband houden met het bezoek aan kinderen, 
die ten gevolge van een echtscheiding in een andere plaats 

 
bijstand. 

    16. Zie NIBUD Budgethandboek 1995, p. 152. 

    17. Zie NIBUD Budgethandboek 1995, p. 151. 

    18. Zie NIBUD Budgethandboek 1995, p. 155. 
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wonen, liggen in de sfeer van het familieverkeer. Dat heeft 
tot gevolg dat ook deze kosten uit de normale 
bijstandsuitkering kunnen worden bekostigd (JABW 1990, nr. 
293). 
 
3.2.6 Telefoon 
De kosten van een telefoonabonnement zijn algemeen 
noodzakelijke bestaanskosten (JABW 1994, nr. 25) en kunnen dus 
uit een bijstandsuitkering betaald worden. Ook de andere 

telefoonkosten zijn algemeen noodzakelijke bestaanskosten 
(JABW 1993, nr. 2 ; JABW 1996, nr. 108). 
De afdeling sociale zaken lijkt er van uit te gaan dat 
bijstandsgerechtigden beschikken over een telefoonaansluiting. 
Wie een lopende uitkering heeft en een aanvraag wil indienen 
moet een afspraak maken. Dat is mogelijk tijdens het 
telefonisch spreekuur van de afdeling sociale zaken. 
De gemiddelde telefoonkosten van een alleenstaande bedragen 

volgens het NIBUD maandelijks  41. Een gezin van twee 

personen is daarvoor  49 kwijt19. 
 
3.2.7 Scholing 
Wie een kind heeft dat een opleiding volgt, moet allerlei 

rekeningen voldoen. Volgens de rechter kunnen de kosten van de 
aanschaf van een schooltas betaald worden uit de normale 
bijstandsuitkering (JABW 1989, nr. 195). Dat zelfde geldt voor 
de bijdrage uit het schoolfonds (JABW 1989, nr. 195) en de  
directe studiekosten die voortvloeien uit een, door een 
leerplichtig 15-jarig kind gevolgde, opleiding in het lager 
beroepsonderwijs (JABW 1991, nr. 37). 
 
3.2.8 Verwervingskosten 
Een van de uitgangspunten van de Algemene bijstandswet is dat 
een Nederlandse onderdaan zelf in de kosten van het 
levensonderhoud dient te voorzien. Daarom legt de wetgever de 
uitkeringsgerechtigde veelal de plicht op om werk te behouden 
of te krijgen. Aan het behouden of verkrijgen van werk zijn 

niet zelden kosten verbonden. Die kosten worden wel 
verwervingskosten genoemd. Dat soort kosten kunnen uit de 
normale bijstandsuitkering worden bestreden (JABW 1987, nr. 
337; JABW 1988, nr. 14). Bij die verwervingskosten horen ook 
representatiekosten (JABW 1989, nr. 252). 
Overigens blijkt in de bijstandsuitkering slechts budget 
aanwezig te zijn voor de gebruikelijke verwervingskosten (JABW 
1995, nr. 6; JABW 1989, nr. 252). Zodra de verwervingskosten 
een buitengewoon karakter dragen, kunnen ze niet meer uit de 
bijstandsuitkering worden betaald (JABW 1987, nr. 216; JABW 

 
    19. Zie NIBUD Budgethandboek 1995, p. 129 
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1992, nr. 4; JABW 1993, nr. 63). 
Bijzondere omstandigheden kunnen er toe leiden dat voor 
verwervingskosten geen budget aanwezig is in de gewone 
bijstandsuitkering(JABW 1992, nr. 139) 
Ook voor het bestrijden van de gewone sollicitatiekosten is 
ruimte aanwezig in de normale bijstandsuitkering (JABW 1989, 
nr. 22; JABW 1991, nr. 222). Voor deze kosten kan men 
eventueel sparen of geld lenen (JABW 1994, nr. 208). 
De kosten van opbergmappen en de kosten van een attaché-koffer 

(JABW 1989, nr. 167) kunnen uit een inkomen op minimum-niveau 
worden betaald. Dat zelfde geldt voor de kosten van een 
werkbril voor een siersmid (JABW 1995, nr. 270). 
 
3.2.9 Verzekeringen 
Een bijstandsgerechtigde is voor ziektekosten veelal verzekerd 
op basis van de ziekenfondswet en de algemene wet bijzondere 
ziektekosten. Een aantal jaren geleden is bij die 
verzekeringen de verplichting tot het betalen van een nominale 
premie ingevoerd. De kosten daarvan kunnen uit de normale 
 
 
Tabel 4  NOMINALE PREMIES ZFW EN AWBZ  
 
      alleenstaande         éénoudergezin         gezin                   
jaar inkomen premie % inkomen premie % inkomen
 premie % 
 
1987 1.042,00  0,00  0,00 1.339,70  0,00  0,00 1.488,65  0,00  
0,00 
1988 1.044,55  0,00  0,00 1.343,00  0,00  0,00 1.492,20  0,00  
0,00 
1989 1.073,77 13,00  1,21 1.380,45 13,00  0,94 1.533,96 26,00  
1,69 
1990 1.127,92 15,50  1,37 1.450,23 15,50  1,07 1.611,37 31,00  
1,92 
1991 1.162,35 28,20  2,43 1.494,45 28,20  1,89 1.660,50 47,00  
2,83 
1992 1.211,57 24,75  2,04 1.557,73 24,75  1,59 1.730,81 41,25  
2,38 
1993 1.232,22 24,75  2,01 1.584,28 24,75  1,56 1.760,31 41,25  
2,34 
1994 1.242,58 24,75  1,99 1.597,61 24,75  1,55 1.775,12 41,25  
2,32 
1995 1.262,21 16,50  1,31 1.622,84 16,50  1,02 1.803,16 33,00  
1,83 
1996 1.296,42 24,50  1,89 1.666,82 24,50  1,47 1.852,02 49,00  
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2,65 
  
 
 
bijstandsuitkering betaald worden (JABW 1993, nr. 124). Ook 
voor de premie van de aanvullende ziekenfondsverzekering biedt 
de bijstandsuitkering ruimte (JABW 1994, nr. 32). Uit de 
rechtspraak valt op te maken dat er min of meer een plicht 

bestaat om een aanvullende verzekering te hebben (JABW 1994, 
nr. 32). In tabel 4 is een overzicht opgenomen van de bedragen 
die een alleenstaande, een alleenstaande ouder en een twee 
volwassenen in de loop der tijden binnen het bijstandsbudget 
voor handen moeten hebben gehad voor het bestrijden van deze 
nominale premielasten. Daarbij zijn de premielasten voor 
eventueel aanwezige kinderen buiten beschouwing gelaten. Het 
is namelijk niet zeker of deze extra premielasten uit de 
bijstandsnorm bestreden zouden moeten kunnen worden, of dat 
deze gedekt worden door kinderbijslagbudget. 
 
Voor de kosten van een begrafenis is geen ruimte aanwezig in 
de maandelijkse bijstandsuitkering (JABW 1995, nr. 291). Maar 
de premie voor een begrafenisverzekering valt wel te betalen 

uit de normale maandelijkse bijstandsbetaling (JABW 1987, nr. 

244). Die premie varieert volgens het NIBUD van  10,95 tot  

 15,10 per volwassene20. 
 
3.2.10 Brandverzekering 
Het kan zijn dat de inboedel in rook opgaat. In dat geval kan 
de Almeerder met een minimum-inkomen in principe niet bij de 
gemeente aankloppen voor een vergoeding van de schade. De 
rechter gaat er van uit dat ook een bijstandsgerechtigde zich 
deugdelijk tegen de gevolgen van brand kan verzekeren. 
Kennelijk biedt de bijstandsnorm voldoende ruimte voor het 
betalen van de premie voor een inboedel/brand-verzekering 
(JABW 1987, nr. 273). De premie voor een gemiddelde 

inboedelverzekering was in 1996 ongeveer  2,50 per maand per  
1.000 verzekerde waarde. Een alleenstaande met een inboedel 

van  4.500 moest dus  11,25 per maand betalen voor een 
inboedelverzekering. Een gezin van twee personen en een 

inboedel van  9.000 betaalde maandelijks  22,50 in 1996. 
 
3.2.11 Aflossings- en reserveringsruimte 
Hierboven is een aantal maal gebleken dat bepaalde kosten niet 
ineens uit de maandelijkse bijstandsuitkering betaald kunnen 
worden. In de bijstandsuitkering blijkt voor dat soort kosten 

 
    20. Zie NIBUD Budgethandboek 1995, p. 142. 
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een aflossingsbedrag en een reserveringsbedrag aanwezig te 
zijn. Uit de richtlijnen van de gemeente Almere blijkt dat de 
afdeling sociale zaken er van uit gaat dat 12 % van de 
maandelijkse bijstandsuitkering - inclusief vakantieuitkering 
- bestemd is voor uitgaven waarvoor gereserveerd moet worden 
of die door lening en aflossing worden afbetaald. Deze ruimte 
in het minimum-inkomen is voor de helft beschikbaar voor 
aflossingen en voor de ander helft voor reserveringen21. 
 

3.2.12 Kinderen 
De kosten van een kind zijn voor de ouder waarmee het kind 
geen gezin vormt geen algemeen noodzakelijke kosten van het 
bestaan (JABW 1989, nr. 178; JABW 1987, nr. 126). Dat soort 
kosten zijn wel algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan 
voor de ouder die wel een gezin met dat kind vormt. Desondanks 
is het niet mogelijk om daar extra bijstand voor te krijgen. 
De ouder die met het kind een gezin vormt zou die kosten voor 
zijn/haar rekening behoren te nemen. 
Dat zelfde geldt voor reiskosten die voortvloeien uit een 
bezoekregeling (JABW 1994, nr. 23; JABW 1994, nr. 42). Ook die 
kosten zouden door de ouder waarmee het kind een gezin vormt 
gedragen moeten worden. Daarbij maakt het niet uit of het kind 
in Nederland woont, of dat het in Engeland woonachtig is (JABW 

1987, nr. 273). Dit soort kosten liggen volgens de rechter 
binnen de sfeer van de tot de eigen verantwoordelijkheid 
behorende uitgaven die in het familieverkeer normaliter 
voorkomen (JABW 1988, nr. 170). 
De kosten van verblijf van een kind bij de ouder(s) dienen te 
worden aangemerkt als algemeen noodzakelijke kosten (JABW 
1994, nr. 305). 
 
3.2.13 Familie 
Voor het onderhouden van familierelaties is het gebruikelijk 
om de familie te bezoeken. De kosten die verbonden zijn aan 
het bezoeken van gezins- of familieleden blijken uit de 
maandelijkse bijstandsuitkering te kunnen worden betaald (JABW 

1993, nr. 118). 
 
Soms willen mensen, die nog niet in hetzelfde land wonen, 
samen verder door het leven gaan als gezin. De kosten die het 
gevolg zijn van gezinsvorming of gezinshereniging vanuit het 
buitenland kunnen betaald worden uit een inkomen op minimum-
niveau (JABW 1992, nr. 161). 
 
Niet iedereen wordt elke dag voogd. Daaraan zij kosten 
verbonden die niet alledaags zijn. Toch zijn dat soort 
uitgaven wel degelijk algemeen noodzakelijke kosten van het 

 
    21. Zie richtlijn 3.2.2.3. Aflossingscapaciteit. 
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bestaan (JABW 1994, nr. 305). Dus zit er in de 
bijstandsuitkering ruimte waarmee deze kosten bestreden kunnen 
worden. Ook de kosten van gezinshereniging binnen Nederland 
zijn betaalbaar uit de normale bijstandsuitkering (JABW 1993, 
nr. 174). 
 
De kosten van de opvang van een kind in een pleeggezin (JABW 
1988, nr. 71) komen niet voor afzonderlijke bijstandsverlening 
in aanmerking en kunnen dus uit een bijstandsuitkering betaald 

worden. 
 
Niet iedereen met een kinderwens kan een eigen kind krijgen. 
Voor ongewenste kinderloosheid kan het adopteren van een 
buitenlands kind een oplossing zijn. Aan zo'n adoptie zijn 
nogal wat kosten verbonden. Die adoptiekosten voor een 
buitenlands kind moeten door betrokkene uit eigen middelen of 
anderszins worden voldaan (JABW 1988, nr. 87). Kennelijk bevat 
een bijstandsuitkering daarvoor voldoende ruimte. 
 
3.2.14 Dieren 
De dierenvriend die honden houdt moet de kosten van deze hobby 
uit zijn of haar bijstandsuitkering kunnen betalen (JABW 1991, 
nr. 226). Ook voor het uitlaten van honden is budget aanwezig 

in het inkomen op minimum-niveau (JABW 1992, nr. 148; JABW 
1995, nr. 5). In die kwestie was sprake van een totaal aan 

uitlaatkosten van  100 per maand. 
De kosten van dierverzorging variëren volgens het NIBUD van  

 15 per maand - voor een knaagdier of een vogel - tot  70  
voor een grote hond22. 
 
3.2.15 Divers 
Niet iedereen die in Nederland mag verblijven heeft de 
Nederlandse nationaliteit. Wie hier vijf jaar rechtmatig 
verblijft, voldoet aan een van de eisen om de Nederlandse 
nationaliteit te verkrijgen. De kosten verbonden aan een 
naturalisatie blijken uit de bijstandsuitkering te kunnen 
worden betaald (JABW 1987, nr. 72). 
 
Wie zijn of haar bril niet onbeschermd wil laten 
rondslingeren, kan de behoefte gevoelen om een bril-etui aan 
te schaffen. De kosten van die aankoop kunnen bestreden worden 
uit de normale bijstandsuitkering (JABW 1993, nr. 2). 
Wie wat kopietjes wil maken, hoeft niet direct te rekenen op 
bijzondere bijstand. Ook voor dat soort kosten bevat de 
maandelijkse bijstandsuitkering ruimte (JABW 1993, nr. 2). 
 

 
    22. Zie NIBUD Budgethandboek 1995, p. 204 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

31 
  

3.2.16 Drempelbedrag 
Een gemeentebestuur hoeft in principe niet voor alle 
bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan direct 
bijstand te vergoeden. Alleen als het totaal van die 
bijzondere kosten hoger is dan het drempelbedrag bestaat er 
recht op bijzondere bijstand. Kennelijk bevat de bijstandsnorm 
een budget ter grootte van het drempelbedrag, waaruit een 
klein deel van de bijzondere bestaanskosten kan worden 
bestreden.  

 
De gemeentelijke overheid heeft een eigen 
beslissingsbevoegdheid waardoor ook voor bijzondere kosten die 
beneden het drempelbedrag blijven bijzondere bijstand kan 
worden verleend. Sinds 1997 maakt de gemeente Almere gebruik 
van deze bevoegdheid en hoeft de Almeerder met een minimum-
inkomen dit deel van zijn bijstandsnorm niet meer te gebruiken 
voor de eerste bijzonder noodzakelijke kosten.   
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4. DE NOODZAKELIJKE ALMEERSE WERKELIJKHEID 
 
Niet alle kosten die uit het bijstandsbudget bestreden kunnen 
worden, moeten ook noodzakelijkerwijs worden gemaakt. Voor de 
kosten van een huisdier kun je kiezen. Wel of niet eten en 
drinken is daarentegen geen echte keuze. In dit onderdeel van 
deze publikatie staat de confrontatie van "onafwendbare" 
bestaanskosten met het totale bijstandsbudget centraal.  
 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat er - ook in 
onafwendbare kostenposten - een zekere mate van variatie kan 
zitten. Daarom volgen hierna overzichten van de minst 
uitzichtloze situatie en de - financieel - minst rooskleurige. 
Die cijfermatige analyse is voor drie typen huishoudens 
gemaakt op basis van de stand van zaken in 1996. In tabel 5 
zijn gegevens te vinden over de inkomsten en uitgaven van de  
 
 
Tabel 5  
 
INKOMSTEN EN UITGAVEN ALLEENSTAANDE 
 
Inkomsten 1.296,00   1.296,00  

 
Woonlasten 
 huur of hypotheek   350,00     672,91  
 reiniging 10,00      10,00  
 klein onderhoud / tuin 21,00      21,00  
 nutsbedrijven  168,00     194,00  
Maaltijden  238,75     299,58  
Persoonlijke verzorging 20,00      20,00  
Kleding en schoeisel 93,00     107,00  
Heemraadschap 11,78       0,00  
Combi-aanslag 42,37       0,00  
Telefoon 
 abonnement 23,15      23,15  

 gesprekskosten 17,85      17,85  
Premie inboedelverzekering  11,25      11,25  
Premie begrafenisverzekering 13,45      15,10  
Omroepbijdrage 16,00      16,00  
Kabel 13,95      13,95  
Reservering  82,50      82,05  
Aflossing 82,50      82,05  
Vervoer  21,50      21,50  
Premie zkv 44,40      44,40  
Drempelbedrag     15,58      15,58  
 
Totaal -/- 1,03 -/- 371,37  
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

33 
  

alleenstaande. Tabel 6 bevat een soortgelijk overzicht voor 
het Almeerse éénoudergezin en de cijfers van het gezin van 
twee volwassenen zijn opgenomen in tabel 7. 
 
Uit de tabellen blijkt dat met name de huurprijs van groot 
belang voor de "ruimte" in het minimum-huishoudbudget. Helaas 
voor de Almeerders met de smalste beurzen maakt de 
samenstelling van de Almeerse huurwoningvoorraad het bijna 
niet mogelijk om een huurwoning zonder kwaliteitskorting te 

bewonen. Daardoor zal de meest rooskleurige 
huishoudbudgettaire situatie niet vaak in Almere voorkomen. 
Dat betekent dus dat Almeerders met een minimum-inkomen nog 
minder budget beschikbaar hebben voor kosten die niet verwerkt 
zijn in de overzichten. Een huisdier houden, een abonnement op 
de krant of tijdschrift, het lidmaatschap van een 
sportvereniging, een bezoek aan een theater, eens een keertje  
 
 
Tabel 6  
 
INKOMSTEN EN UITGAVEN ÉÉNOUDERGEZIN 
 
Inkomsten 1.666,82   1.666,82  

 
Woonlasten 
 huur of hypotheek   350,00     672,91  
 reiniging 10,00      10,00  
 klein onderhoud / tuin 42,00      42,00  
 nutsbedrijven      218,00     241,00  
Maaltijden  440,75     501,58  
Persoonlijke verzorging 35,00      35,00  
Kleding en schoeisel 182,53     192,53  
Heemraadschap 28,44      28,44  
Combi-aanslag 42,37       0,00  
Telefoon 
 abonnement 23,15      23,15  

 gesprekskosten  25,85      25,85  
Premie inboedelverzekering  25,50      22,50  
Premie begrafenisverzekering 17,80      17,80  
Omroepbijdrage 16,00      16,00  
Kabel 13,95      13,95  
Reservering  105,50     105,50  
Aflossing 105,50     105,50  
Vervoer  54,00      54,00  
Premie zkv 44,40      44,40  
Drempelbedrag     15,58      15,58  
 
Totaal -/- 129,50 -/- 500,87  
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uit eten, een bloemetje in huis, cadeautjes voor verjaardagen 
van bekenden, iemand te eten vragen, familie in de rest van 
Nederland bezoeken. Voor dat alles heeft de Almeerder met een 
smalle beurs in feite geen budget. Door een gebrek aan 
middelen zal die Almeerder het gevoel ontwikkelen dat er 
afstand bestaat met de rest van de maatschappij. Sociale 
isolatie ligt dan op de loer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7  
 
INKOMSTEN EN UITGAVEN GEZIN VAN TWEE VOLWASSENEN 
 
Inkomsten 1.852,02   1.852,02  

 
Woonlasten 
 huur of hypotheek   350,00     672,91  
 klein onderhoud / tuin 42,00      42,00  
 reiniging  10,00      10,00  
 nutsbedrijven  171,00     235,00  
Voeding 538,33     538,33  
Persoonlijke verzorging 40,00      40,00  
Kleding en schoeisel 200,00     200,00  
Heemraadschap 28,44      28,44  
Combi-aanslag 42,37       0,00  
Telefoon 
 abonnement 23,15      23,15  

 gesprekskosten 25,85      25,85  
Premie inboedelverzekering           22,50      22,50  
Premie begrafenisverzekering 26,05      26,05  
Omroepbijdrage 16,00      16,00  
Kabel 13,95      13,95  
Reservering  117,20     117,20  
Aflossing 117,20     117,20  
Vervoer        54,00      54,00  
Premie zkv 88,80      88,80  
Drempelbedrag     15,58      15,58  
 
Totaal -/- 90,40 -/- 434,94  
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5.  KANSEN EN BEDREIGINGEN 
 
De winst- en verliesrekening uit hoofdstuk 2 is van het jaar 
1996. De resultaten van het jurisprudentieonderzoek in 
hoofdstuk 3 betreffen de jaargangen 1987 tot en met 1996 van 
de Jurisprudentie Algemene Bijstandswet. De tijd staat niet 
stil. En zeker in de sociale zekerheid is niets 
onveranderlijk. In het slot van dit boekwerkje treft de lezer 
daarom een beschrijving aan van een aantal voor Almere 

relevante wijzigingen sinds 1996: kansen en bedreigingen voor 
het minimum-bestaan in een groeistad. 
  
5.1 Van Wet op de individuele huursubsidie naar Huursubsidiewet 
In 1996 startte het laatste huursubsidietijdvak van de Wet op 
de individuele huursubsidie. Onder het regime van deze wet is 
de kwaliteitskorting ingevoerd. Een korting die in Almere 
onrechtvaardige effecten opleverde. Almeerders kregen te maken 
met een kwaliteitskorting die een stimulans was om naar een 
goedkopere huurwoning te verhuizen. Alleen waren dat soort 
woningen in Almere niet voorhanden. 
 
Een EN ander is voor de gemeente Almere aanleiding geweest om 
een toeslag voor extra hoge woonlasten in te voeren. Wie van 

een heel laag inkomen moest rondkomen en zelf erg veel aan 
woonlasten kwijt was, kreeg een maandelijkse toeslag van 

maximaal  50. Het verstrekken van deze toeslag kon in de ogen 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen 
genade vinden. De toenmalige Almeerder en Minister van Sociale 
Zaken Melkert verbood de gemeente om die toeslagen toe te 
kennen. 
 
Dit ministerieel verbod is voor het Cliënten Beraad Almere 
aanleiding geweest om de minister er op te wijzen dat het 
wonen in Almere daardoor alleen nog betaalbaar zou blijven 
voor de betergestelden. Het CBA heeft de minister de vraag 
gesteld of dat zijn bedoeling was. De minister liet weten dat 

het ook voor de minima mogelijk moest blijven om in Almere te 
wonen. Maar hij kon het verbod niet intrekken. De toenmalige 
bijstandswet maakte het niet mogelijk om de gemeentelijke 
regeling overeind te houden. De minister liet het CBA nog 
weten dat de Wet op de individuele huursubsidie werd 
geëvalueerd en dat hij een van zijn ambtenaren mee zou laten 
denken bij het formuleren van een nieuwe wet.  
 
Het CBA heeft vervolgens een handtekeningen-actie 
georganiseerd. Daarbij heeft de afdeling sociale zaken van de 
gemeente Almere de helpende hand geboden. Uiteindelijk zijn 
zo'n 1.600 handtekeningen van Almeerse bijstandsgerechtigden 
aan de minister overhandigd. Bij die overhandiging kon de 
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minister de Almeerse wethouder van sociale zaken en het CBA 
ondermeer melden dat de nieuwe Huursubsidiewet voor Almeerse 
huurders met een laag inkomen behoorlijk wat verbetering zou 
brengen. In het voorstel voor de Huursubsidiewet zat een 
aparte voorziening voor huurders van de groeikernen. In 
groeikernen werd meer huursubsidie mogelijk voor de wat 
duurdere huurhuizen. Dat idee van een minder forse 
kwaliteitskorting sprak de Tweede Kamer zo aan, dat de hogere 
huursubsidie voor het hele land is ingevoerd. In 1996/1997 

moest de huurder maximaal  672,91 voor eigen rekening nemen. 

In 1998/1999 is dat bedrag  639. Daarmee is het minimum-
budget voor Almeerders die in een relatief dure huurwoning 
zitten, iets minder krap geworden. 
 
5.2 Kwijtschelding lokale heffingen 
In 1996 kregen alleen de Almeerse minima met hoge woonlasten 
kwijtschelding van de Combi-aanslag. De rijksoverheid had vlak 
daarvoor de gemeenten wat meer ruimte gegeven om vaker 
kwijtschelding te kunnen verlenen. Hoewel de Almeerse 
wethouder van sociale zaken een paar jaar eerder bij Tweede 
Kamerlid Melkert had gepleit voor het scheppen van deze 
ruimte23, bleek de plaatselijke overheid de nieuwe vrijheid 

niet direct volledig te willen benutten. Een jaar later bleek 
het geen probleem te zijn om voor alle minima in principe 
kwijtschelding van de Combi-aanslag mogelijk te maken. Daarmee 
is een lastenverlichting bewerkstelligd. 
 
 
5.3 Afschaffen drempelbedrag 
Met de laatste grote wijziging van de Algemene bijstandswet 
hebben de gemeenten meer eigen beleidsruimte gekregen als het 
gaat om de positie van inwoners met een laag inkomen. Die 
eigen beslis-ruimte is onder andere vergroot als het te gaat 
om het verstrekken van bijzondere bijstand. Voorheen schreef 
de landelijke "wetgever" voor dat en hoe draagkracht werd 
vastgesteld. Nu is dat een gemeentelijke bevoegdheid. Elke 

gemeente kan zelf bepalen op welke wijze met draagkracht 
rekening wordt gehouden bij het verstrekken van bijzondere 
bijstand. Daarbij zijn gemeenten ook niet meer verplicht om 
het drempelbedrag voor eigen rekening van de aanvrager van 
bijzondere bijstand te laten. De gemeente Almere heeft er voor 

 
    23. Wethouder van Bijsterveld overhandigde in 1992 een 

groot aantal protestbrieven van Almeerse 
bijstandsgerechtigden aan Tweede Kamerlid Melkert 
en liet daarbij weten dat de gemeente meer eigen 
vrijheid wilde. Zie Nieuwsbrief Sociale Zaken van 
april 1992. 
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gekozen om dat drempelbedrag niet meer ten laste van haar 
inwoners te laten komen. 
 
5.4 Bijdrage regeling meerjarige minima 
In 1997 heeft de gemeenteraad van Almere een Bijdrage Regeling 
Meerjarige Minima vastgesteld. Almeerders die vijf jaar lang 
van een minimum-inkomen rond hebben moeten komen, is jaarlijks 

een bedrag van  275 of  350 in het vooruitzicht gesteld. 
Alleenstaanden kwamen in aanmerking voor een wat lager bedrag 

dan gezinnen. Tot de doelgroep behoort een ieder die een 
bijstandsuitkering heeft of een vergelijkbaar laag inkomen. 
Ook bijstandsgerechtigden met een premie of een vrijlating van 
inkomsten horen tot de doelgroep. De eerste uitkeringen waren 
bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het vervangen van 
duurzame gebruiksgoederen en deelname aan het maatschappelijk 
verkeer24. De gemeente had gerekend op 1.932 rechthebbenden. 
Dat bleken er 3.454 te zijn. 
 
De Bijdrageregeling Meerjarige Minima is er niet zonder reden 
gekomen. "Aan de regeling ligt de wetenschap ten grondslag dat 
mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen 
onvoldoende ruimte in hun inkomen hebben voor de kosten van 
deelname aan het maatschappelijk verkeer en vervanging van 

duurzame gebruiksgoederen.", aldus de toelichting bij het 
voorstel aan de gemeenteraad. 
 
Vanwege fiscaal-technische problemen zal de gemeenteraad 
jaarlijks een nieuwe Bijdrage Regeling Meerjarige Minima 

vaststellen. De gemeenteraad heeft bedragen van  300 en  375 
toegezegd aan Almeerders die van 1994 tot en met 1998 van een 
minimum-inkomen hebben moeten rondkomen25. Ditmaal is de 
bijdrage alleen bedoeld voor het vervangen van duurzame 
gebruiksgoederen. 
 
5.6 Woonlastenfonds Almere 
Op 26 juni 1997 besloot de gemeenteraad van Almere om een 

Woonlastenfonds in te stellen. Met de middelen uit dit fonds 
wil de gemeente Almere de woonlastenproblematiek van de 
meerjarige minima verlichten die het gevolg is van de 
kwaliteitskorting in de huursubsidie. De bijdragen uit het 
fonds compenseren de gevolgen van de kwaliteitskorting uit de 
Huursubsidiewet. 

 
    24.  Besluit van de gemeenteraad van 6 november 

1997, nr. 159. 

    25.  Besluit van de gemeenteraad van 11 februari 
1999, nr. 000008. 
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Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet een huurder 
drie jaar lang huursubsidie ontvangen en een minimum-inkomen 
hebben. Uiteraard moet die huurder in een woning gehuisvest 

zijn met een huurprijs boven de  57526. De compensatie wordt 
zoveel mogelijk ambtshalve en na afloop van het 
huursubsidietijdvak uitbetaald. De huurder moet op 1 juli van 
het volgende huursubsidietijdvak nog in Almere wonen. 
 

5.7 Huurverhogingen 
Het uitgangspunt van de Huurprijzenwet Woonruimte is dat 
huurders en verhuurders in beginsel vrij zijn om een huurprijs 
overeen te komen. Om de redelijkheid van de huurprijs te 
kunnen beoordelen bestaat een woningwaarderingssysteem27. Maar 
dat systeem geldt niet (meer) voor alle huurwoningen. Sinds 1 
juli 1994 is er sprake van huurliberalisatie28. Door die 
liberalisatie gelden de wettelijke regels over de hoogte van 
de huurprijs in principe alleen maar voor woningen met een 
huurprijs waarbij huursubsidie mogelijk is. 
 
In het verleden had de minister van VROM een belangrijke rol 
bij de jaarlijkse huurverhogingen. Tot 1993 dienden sociale 
verhuurders de huren jaarlijks volgens wettelijke regels aan 

te passen. Voor die aanpassingen stelde de minister de 
minimaal en maximaal verplichte huurverhogingen vast29. De vrij 
gedetailleerde regels over huurprijzen boden de huurder 
zekerheid over de huurprijs. In het verleden nam een nieuwe 
huurder in principe de huurprijs van zijn voorganger over. De 
verhuurder moest een huurverhoging voor een nieuwe huurder aan 
de Huurcommissie melden. Deed de verhuurder dat niet, dan gold 
de oude huurprijs30.  

 
    26.  De grens waarbij de kwaliteitskorting begint in 

het subsidietijdvak 1997/1998. 

    27.  Zie Bijlage 1 bij het Besluit huurprijzen 
woonruimte. 

    28.  Zie de brochure "Huurbeleid 1994" van het 
ministerie van VROM, 079 - 449449. 

    29.  Zie de circulaire "Huursombenadering en 
verplichte minimale huursomstijging 1993" van de 
staatssecretaris van VROM, Staatscourant 1993, 
nr. 14.  

    30.  Zie prof. mr. P. Abas, mr. C. Asser's 
handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
burgerlijk recht, Bijzondere overeenkomsten deel 
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Sinds 1993 is de ministeriële taak op het vlak van de 
huurverhogingen behoorlijk veranderd. Het beleid is er 
sindsdien op gericht om een meer marktgerichte wijze van 
huuraanpassingen mogelijk te maken. Ook sociale verhuurders 
dienden meer als ondernemer op te treden en kregen de 
mogelijkheid om gedifferentieerde huuraanpassingen aan te 
zeggen. Bij het bepalen van de hoogte van de huurverhoging 
zouden zaken als kwaliteit van de woonomgeving, 

consumentenvoorkeuren en heersende vraag en 
aanbodsverhoudingen meer een rol gaan spelen. Bij het einde 
van de huurovereenkomst kan de verhuurder tegenwoordig de 
huurprijs direct optrekken naar het markt-niveau. De 
verhuurder hoeft zo'n verhoging niet meer aan de Huurcommissie 
te melden. De nieuwe huurder kan alleen een zinvol beroep doen 
op de Huurcommissie als er sprake is van een wanverhouding 
tussen de nieuwe huurprijs en de kwaliteit van de huurwoning31. 
Een en ander wordt beoordeeld aan de hand van het 
Woningwaarderingsstelsel van de Huurprijzenwet Woonruimte en 
de door de minister vastgestelde maximaal redelijke 
huurprijzen. 
 
De staatssecretaris maakt jaarlijks duidelijk welk huurbeleid 

de rijksoverheid voorstaat. Daarbij meldt hij welke gemiddelde 
huurverhoging wenselijk is. Ook voor de periode 1 juli 1998 
tot en met 30 juni 1999 heeft de staatssecretaris een 
schrijven rond gestuurd32. In die brief meldt de 
staatssecretaris dat er een tendens is van een dalende 
huurstijging. In 1997 was er gemiddeld sprake van een 
huurverhoging van 3,5 procent. Voor 1998 verwacht de 
staatssecretaris een gemiddelde huurverhoging van 3,1 procent. 
 
Uit het jaarverslag van de Almeerse sociale verhuurder Goede 
Stede blijkt dat deze corporatie een aanvankelijk scenario 
voor de huurstijgingen heeft bijgesteld. In eerste instantie 
ging deze verhuurder uit van huurverhogingen met 4,8 tot 3,8 

procent in de periode tot en met 2005. In 1997 was de 
gemiddeld gerealiseerde huurverhoging 4,3 procent en voor 1998 
zou er sprake zijn van een gemiddelde huurverhoging van 4,1 
procent.  
 
Hoewel de verwachte huurverhogingen in Almere dus kennelijk 

 
II Huur en Pacht, zesde druk, p. 207. 

    31.  Zie artikel 27 Huurprijzen wet woonruimte. 

    32.  Circulaire van het ministerie van VROM van 5 
januari 1998, MG 97-04. 
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naar beneden zijn bijgesteld, blijkt in Almere nog gerekend te 
moeten worden met een grotere huurstijging dan in de rest van 
Nederland. Gelet op het gemiddeld toch al hogere huurniveau in 
Almere, betekent dit dat Almeerders met een laag inkomen vaker 
last zullen hebben van de effecten van de kwaliteitskorting in 
de huursubsidie. Dit vooruitzicht vormt een bedreiging voor 
het huishoudbudget van de Almeerse minima. 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

42 
  

6.  DE WINST- EN VERLIESREKENING VAN EEN 
BIJSTANDSUITKERING 
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