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Onderwerp:  Reactie op Ongevraagd Advies Aanpassing 

betaalsystematiek Wwb, IOAW en IOAZ uitkeringen 
 
 
Geacht college, 

Op 5 november hebben wij uw reactie ontvangen op ons advies “Aanpassing 
betaalsystematiek Wwb, IOAW en IOAZ uitkeringen”.  
Daarin gaat u uitvoerig in op ons advies. Wij zijn u erkentelijk dat u onze adviezen zo serieus 
in overweging heeft genomen en begrijpen ook uw besluit om uw eigen voorstel in uitvoering 
te nemen. 
Wij blijven echter van mening dat de aangereikte oplossingen te veel onrust teweeg zullen 
brengen voor de geschetste problemen. Temeer daar de weg daarnaar toe een lange tijd in 
beslag gaat nemen.  
 
Onze oplossing om deze verschuiving van betaalmoment eenmalig door te voeren is 
volgens u wettelijk onmogelijk doordat niet alleen de betaaldatum, maar ook de periode 
waarover uitbetaald wordt dan gaat verschuiven, wat in de Wet Werk en Bijstand verboden 
is. In uw reactie heeft u verder aangegeven dat een overbrugging met een geldlening niet 
mogelijk is. 
Wij willen u vragen hier nogmaals met creativiteit naar te kijken om in de eerste maand van 
de verschuiving een halve maand voorschot te verlenen welke verrekend wordt bij 
beëindiging uitkering. 
 
Ter illustratie hierbij een fictieve berekening van een cliënt die ook per 1 juni uit de uitkering 
zal gaan. U ziet dat de periode waarover betaald wordt niet verschuift. 
Dit voorbeeld laat ook zien dat deze oplossing bij beëindiging van de uitkeringsperiode 
voldoende zekerheid van inkomsten biedt. 
 

uitbetaaldatum  hoeveel van welke maand bijzonderheden  

        

31 januari 2014  1,5 maand januari 2014  inclusief 0,5 maand voorschot 

15 maart 2014  1 maand februari 2014     

15 april 2014  1 maand maart 2014     

15 mei 2014  1 maand april 2014     

 per 1 juni 2014 uit de uitkering     

15 juni 2014  0,5 maand mei 2014  voorschot wordt verrekend 

30 juni 2014  waarschijnlijk andere inkomsten zoals loon.  
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Als laatste zijn wij verheugd dat u onze adviezen ten aanzien van communicatie wilt 
overnemen. 
Het verbaast ons daarom temeer dat in de laatste Infobrief van Arbeidsmarkt en Sociale 
Zaken een korte melding wordt gedaan over het besluit van verschuiving betaalmoment 
zonder uitgebreide toelichting en vooral met te weinig motiverende redenen. Hierdoor is al 
veel onrust ontstaan wat de inwerkingtreding zal bemoeilijken. 
Een gemiste kans vinden wij. 
Wij adviseren u daarom de komende periode te benutten om een soort van charmeoffensief 
in te zetten om vooral duidelijk te maken welke voordelen er zullen zijn voor de cliënten van 
AmSZ en hoe diegenen worden ontzien die hier minder van profiteren of er zelfs problemen 
door ondervinden. Bijvoorbeeld bij de inzet van een persoonlijke budget-coach is het van 
belang zo concreet mogelijk aan te geven waar en bij wie men kan aankloppen. 
 
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van dit besluit met inachtneming van het 
voorafgaande. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

     namens de Cliëntenraad AmSZ, 
 
 

 
 
 
 
 
     Hans van Grieken      Pieter Jacobs 

 voorzitter       secretaris 

 
 
 
 
 


