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Sociale diensten willen niet te snel terugvorderingen en boetes opleggen aan mensen met 
een uitkering. Door te kijken wat mogelijk is, willen ze een nieuwe ‘bijstandsaffaire’ 
voorkomen. 

De sociale diensten Kompas en ISD BOL reageren op vragen vanuit de politiek in 
Beekdaelen naar aanleiding van de zogeheten bijstandsaffaire. Daarbij kreeg een 
bijstandsvrouw uit de gemeente Wijdemeren een navordering van 7000 euro en mogelijk een 
boete, omdat haar moeder jarenlang wat boodschappen voor haar betaalde. Deze 
‘boodschappenaffaire’ leidde tot opschudding in de landelijke politiek, die nog niet was 
bekomen van de toeslagenaffaire. 
Ook de lokale politiek bemoeit zich nu met de kwestie. Bestuurspartij Vernieuwingsgroep wil 
laten onderzoeken of soortgelijke problemen in Beekdaelen ook voorkomen. GroenLinks stelt 
voor giften voor mensen in de bijstand vrij te stellen tot 6604 euro per jaar, het fiscale bedrag 
dat geldt voor belastingvrije schenkingen. 
Dat is volgens de landelijke organisatie van sociale diensten Divosa mogelijk. Volgens de 
Participatiewet kunnen gemeenten zelf bepalen dat in bepaalde gevallen giften vrij zijn tot 
een bepaald bedrag. Maar veel gemeenten kiezen ervoor per persoon te bekijken wat kan en 
mag. De sociale diensten ISD BOL (Brunssum, Onderbanken en Landgraaf) en Kompas 
(Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld) zoeken al manieren om ruimhartiger om te gaan 
met het beleid. Daarvoor zoeken ze de grenzen op om cliënten te helpen, zegt voorzitter 
Thijs Gulpen van Kompas. „Natuurlijk moeten we ons aan de regels houden, maar je kunt ze 
wel wat oprekken zonder de wet te overtreden. We moeten ook voorkomen dat mensen in de 
problemen komen.” Als iemand ondersteuning krijgt die feitelijk niet mag, kun je kijken wat 
dan wel kan, vindt Gulpen. „Als iemand die boodschappen nodig heeft, zit daar vaak een 
probleem achter, zoals schulden of hoge lasten. Dát moet je oplossen.” 
Ook ISD BOL bepleit maatwerk. Voorzitter Hugo Janssen: „Als mensen giften krijgen, leidt 
dat bij ons nooit tot zulke extreme terugvorderingen. Dan help je mensen van de regen in de 
drup. Het is vreemd als je voedselbanken steunt en een moeder die haar kind helpt straft.” 

 


