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Haagse verontwaardigingover strenge
bijstand is eenmasterclass hypocrisie

D
ekranten stondendezeweek vol
over de gemeenteWijdemeren, die
€7000 terugvorderde vaneen vrouw
indebijstand.Ophef alom,maar
denieuwskoppenhaddenmoeten
luiden: ‘TweedeKamer vordert

€7000 terug van vrouw inbijstand’.
De gemeente endebestuursrechter kregen

het voorhunkiezen. ‘Nederland is ziek’, twitter-
dePVV-leiderGeertWilders. TweedeKamerlid
EppoBruins vandeChristenUniemoest den-
kenaande toeslagenaffaire: ‘Barmhartigheid
enmenselijkemaatmoeten terug inonzewet-
geving’.OokPieterOmtzigt vanhetCDA liet van
zichhoren.

Gemakshalve lekendeherenallemaal te zijn
vergetendathet dePVV, deChristenUnie enhet
CDAwarendie (samenmetGroenLinks,D66,
VVDenSGP)de gemeenten in2013hebben
verplicht precies dit te doen: onder alle omstan-
digheden terugvorderenbij schending vande
inlichtingenplicht. Saillant detail:met dezelfde
wetgevingsoperatie duwdendezepartijende
bestuursrechter ferm terug in zijnhok.Debe-
stuursrechtermagniet toetsenof de terugvorde-
ringwel in verhouding staat tot de ernst vanhet
geval.

Dehouding vanpolitici dezeweekwasdan
ookeenmasterclasshypocrisie: eerst de gemeen-
te ende rechter dwingen tedoenwat jewilt, om
vervolgensmoord enbrand te roepenomdatde
gemeente ende rechter precies doenwaartoe jij
hen zelfwettelijk verplicht hebt.

NIET BIJZONDER
Ophet oog is de zaak inWijdemeren juridisch
niet heel bijzonder.Mevrouwkrijgt bijstand.Dan
ben je verplicht de gemeente alle informatie te
gevendiedaarvoor relevant is (artikel 17Partici-
patiewet). Als jewekelijks €50krijgt van familie,
dan is dat relevant, omdat je danminderbij-
standhoeft te krijgen.Mevrouwkreegnaar eigen
zeggenelkeweek€50 aanboodschappen.Dat is
feitelijk hetzelfde als dat je elkeweek€50gestort
krijgt, dushadmevrouwdatmoetenmelden.

Hetniet geven vandie informatie betekent
dat de gemeente opgrond vanartikel 58, lid 1,
Participatiewet bijstandmoet terugvorderen.
Alleenbij ‘dringende redenen’magdegemeente
daarvanafzien (artikel 58, lid 8, Participatiewet).
Daarmeeheeft depolitiek een (zeer) hogedrem-
pelwillenopwerpen, zobleekuit debehandeling

indeTweedeKamer.Het gaat danombijvoor-
beeld ernstig ziekemensendieuit hunhuis
moetenals gevolg vande terugvordering.

In 2013 stemdenGroenLinks,D66, VVD, SGP,
ChristenUnie,CDAendePVV voordezebepalin-
gen.Omdatdewetgeverheeft bepaalddatmoet
worden teruggevorderd, heeft de overheidweinig
keuze enmagdebestuursrechter niet beoorde-
lenof hetwel echt redelijk is omterug te vorde-
ren.Dat heeft dewetgevernamelijk al voorhen
gedaan.

Dewettelijkebepalingwerkte indepraktijk
precies zoals zij is bedacht doordepolitiek.Dit
onderzocht ik inmijnproefschrift Invordering
doordeoverheid (2018).Hiervoor onderzocht
ik alle 772gepubliceerdeuitspraken vandebe-
stuursrechter opdit onderwerp. In al die uitspra-
ken vond ik geenenkel gevalwaarinde rechter
oordeeldedat sprakewas vaneendringende
reden.

Met anderewoorden: dewetgever heeft be-
dacht dat er altijdmoetworden teruggevorderd,
deoverheid vordert altijd terug endebestuurs-
rechter doetwathij nogmag: toetsenof de
extreemhogedrempel die depolitiek indewet
heeft vastgelegdwordt gehaald.Watnooit het
geval is.

IN DE SPIEGEL KIJKEN
Datdemevrouw inWijdemeren€7000moet te-
rugbetalenomdat zij boodschappenkreeg van
haarmoeder, klopt dus juridisch.Degemeente
endebestuursrechter hebbennetjes gedaan
wat zijmoestendoen volgensdewetgever.Want
zowerkt het inNederland.Hoezo isNederland
dan ziek enonbarmhartig?DeParticipatiewet
moet inderdaadanders,maarwellicht zouden
Kamerledener goedaandoeneerst eens inde
spiegel te kijken inplaats vande vinger automa-
tisch tewijzennaarbestuurders, ambtenaren en
bestuursrechters.

Dehypocrisie baartmij zorgen.DeTweede
Kamer lijkt haar eigen rol— inelk geval bij de
Participatiewet—vrijmakkelijk te kunnen ver-
geten.Deparallelmetde toeslagenaffaire is hier
snel getrokken.

Inhet rapportOngekendonrechtover de
toeslagenaffaire staat bovendiende zin: ‘De rol
vandeTweedeKamer is geenonderdeel vande
onderzoeksopdracht’ (pagina 10).Hoe verstan-
dig is het dandatwij de toeslagenaffaire alleen
doorKamerleden latenonderzoeken?
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PVV-leider GeertWilders uitte zijn woede op Twitter over de ‘boodschappenaffaire’ FOTO: BARTMAAT/ANP
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