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. Sinds de invoering
in 2015 heeft de Twee-
de Kamer de Participa-
tiewet, waar ook de uit-
kering van de bijstand
onder valt, vele malen
gewijzigd.. De zorgen over de vol-
gens sommige partijen
hardvochtige uitvoering
zijn groter geworden
door de Toeslagenaf-
faire.. Ook bij de meest re-
cente poging van de Ka-
mer om de wet te veran-
deren is volgens juristen
echter sprake van gele-
genheidswetgeving.

‘G
een idee’ is het eerlijke ant-
woord vanEppoBruins.De
vraag aanhet voormalige
TweedeKamerlid voorde
ChristenUnie luidt: hoeveel
pogingen zijn er volgensu in

de loopder jarengedaanomdeParticipatie-
wet (PW) aan tepassen?

Dewetwas in2015onderdeel vande ingrij-
pende stelselwijziging inhet sociale domein
omgemeentenmeer verantwoordelijkheden
te gevenenmeermensen, ookmet eenar-
beidsbeperking, aanhetwerk tehelpen.

Het juiste antwoordopde vraag aanBruins
is 161.DeTweedeKamermaakte regelmatig
eendraai enproduceerde eenonwaarschijn-
lijkehoeveelheid ideeën voor strenger, dan
wel soepeler optreden, nieuweuitzonderin-
gen, vrijstellingen voor (soms zeer kleine)
groepenenextra eisen aangemeenten. Tot
enmetde verplichting ‘periodiek vast te stel-
lenhoeuitvoeringwordt gegevenaanhet
VN-gehandicaptenverdrag’.

KREUPEL DIER
Doorde reeksparlementaire aanslagen is de
PWlangzamerhand verworden tot eenkreu-
pel dier. Aanalle kantenaangevreten, door
niemandmeer geliefd,moeizaamverder
strompelendop zijn juridische lijdensweg.

‘Het is inderdaadeengedrocht’, geeft
Bruins toe.Hijmaaktede afgelopen regeer-
periodededebattenoverhet sociale domein
meeen verliet nade laatste verkiezingende
Kamer.Nietteminprobeerdeookhij inde-
cember opnieuweenhapuit dewet tenemen.

Aanleidingwasdekwestie-Wijdemeren.
Een vrouw indebijstandhadniet voldaanaan
de (wettelijke) informatieplicht.Wekelijks
ontving ze €50aanboodschappenen zehad
verzuimddit aandegemeentemelden.Daar-
naast bleek ze inbezit van eenauto eneen
motor ‘uit het duurdere segment’. Zewerdge-
dwongen€7000 terug tebetalen.Degemeente
legdehaar geenboete op.De rechter oordeel-
dedat alles volgensde regelswas verlopenen
steldede gemeente inhet gelijk.Hethoger
beroepmoetnogdienen.

Duswatwasnoueigenlijkhet probleem?
Bruins: ‘Diemevrouw isniet zielig.De rech-
ter endegemeentehebben volledig terecht
gehandeld, voor zover ikdedetails ken.Maar
wehaddennethet rapport over het drama
metdeToeslagenachter de rug.Daaruit bleek
dat alle sectorenhaddengefaald: uitvoering,
politiek en rechtspraakhieldenelkaar in een
houdgreepwaardoorburgers inhetnauwzijn
gekomen.De zaak-Wijdemerenwas een sig-
naal dat ook indeuitvoering vandebijstand

In het kort

debarmhartigheid is verdwenen.’
DeChristenUnie kwam inactie. ‘Ikweet het

nogprecies.Op30december ontstonddiscus-
sie inhet appgroepje van vijftig partijgenoten
die oponzekandidatenlijst stonden.’Het
gingomraadsleden,wethouders, en een jon-
gewetgevingsjurist op eendepartement. ‘Het
ginghelemaal los.De verontwaardigingwas
enorm.Weconstateerdendatwantrouwen is
vastgelegd inwetgeving.De sleutel ligt dan in
deTweedeKamer.’

Het appverkeer resulteerde indewens tot
eenwetswijziging. Bruinswashet daarmee
eens. ‘Eendag later lag er eeneerste con-
ceptspoedwet.’Het ideewasdewet zo te ver-
anderendat bij foutief handelengemeenten
vanbijstandsgerechtigdengeengeldmoeten,
maarmogen terugvorderen en ze eventueel
beboeten.

JURIDISCH RAMMELEND
OokThomasSanders, advocaat bij AKDBe-
neluxLawyers, kreeghet concept onder ogen.
Hij had inhet FDeenopiniestuk geschreven,
waarinhij hardoordeeldeover de rol vande
TweedeKamer alswetgever. Bij deChristen-
Uniehadden zehet stuk gelezen en vroegen
ze Sanders omadvies. ‘Het concept rammelde
juridisch. Ik zagmeteenal acht puntendie
niet klopten’, zegt Sanders. ‘Het is eenophet
eerste gezicht simpelewijziging,maar van-
wegede complexiteit vande regelgeving leidt
elkewijziging tot nog tienwijzigingen.Daar
wasonvoldoendeovernagedacht.’

Bruinspaste eenenander aanen vond
intussenmeer steun.DePvdA schaarde zich
achter zijnplan.Coalitiegenotengooiden roet
inhet eten. ‘D66 enCDAvoelden zich gepas-
seerdomdat ikbuitenhenomhadgehandeld
enbesloten zelf aanpassingenaan tebren-
genbij debehandeling vandePW, via een
amendementdat verrassend veel leekopmijn
voorstel.’ Debehandelingheeft overigensnog
steedsniet plaatsgevonden.

“
‘De zaak-Wijdemerenwas
signaal dat ookbij uitvoe-
ringbijstanddebarmhar-
tigheid is verdwenen’
Eppo Bruins
Oud-Tweede Kamerlid ChristenUnie

B I N N E N L A N D

Poging 161 ommense
te krijgen: barmhartig
Na de Toeslagenaffaire zijn alle ogen gericht
op de Participatiewet, waar ook de uitvoering
van de bijstand onder valt. Die moet volgens
diverse partijen menselijker. De Tweede Kamer
probeert voor de zoveelste keer de wet aan te
passen, maar rechters waarschuwen: ‘Dit is
pure gelegenheidswetgeving.’

Op9 februarimelddeBruins zijn spoedwet
tochaan voor internetconsultatie. ‘Hetwerd
een collectieve ontlading.Normaal reageren
alleenbelangengroepenom iets tegen tehou-
den.Nu zag jehoebreedde verontwaardiging
leeft over het hardvochtigebeleid.’

COMMISSIE MENSELIJKE MAAT
Uiteindelijk stondeenmeerderheid indeKa-
mer achter de spoedwet.Onduidelijk blijft of
deKamer er überhaupt over komt te spreken.
Waarschijnlijker is dat gewachtwordt op een
nieuwkabinet. Bruinsblijft hoopvol: ‘Dewet
is kant enklaar. Zehoevenhemalleenmaar
over tenemen inhetnieuwe regeerakkoord.’

BuitendeKamer is het sentimenthetzelfde
als daarbinnen.DeNederlandseVereniging
vanGemeenten vraagt omeen ‘fundamente-
le herziening vandePW’. InTilburgheeft de
gemeentebeslotendebijstandsgerechtigde
voortaanals een vriend tebeschouwen.En-
schedepakthet noggrondiger aan.Op last
vandegemeenteraad is eenCommissieMen-
selijkeMaat geïnstalleerd, die begin julimet
eerste voorstellenmoet komenvoor eenhu-
manere aanpak.Kortom:de tijd lijkt rijp om
dePWdefinitief inhet gareel te krijgen.

MOEIZAME HANDHAVING
Daardenkende rechters anders over.De ad-
viescommissie vandeNederlandseVereni-
ging voorRechtspraakwijst het voorstel van
Bruins ende zijnen in stevigebewoordingen
af: er is ‘geengroteurgentie’ omdewet te ver-
anderen, de spoedwet is ‘onvoldoendeonder-
bouwdendoordacht’, terugvordering enboe-
tewordenopéénhoopgegooid en invoering
zal ‘vooral leiden tot rechtsonzekerheid en
rechtsongelijkheid enhet risico vanmisbruik
vandebijstand vergroten’.

HansVerbeek, inhet dagelijkse leven seni-
or raadsheer bij hetCollege vanBeroep voor
het bedrijfsleven, licht namensde commissie
toe: ‘Dit is pure gelegenheidswetgeving.Geba-

seerdopééngeval dat bovendiennogonderde
rechter is.’ Verbeek isniet tegenaanpassingen,
‘maarwel graag via een zorgvuldige evaluatie
waarbij alle betrokkenpartijen input geven’.

Het argument vanbarmhartigheidontgaat
hem: ‘Rechter éngemeentehebbennual de
ruimteomwel of niet uitkeringen terug te vor-
derenof boetes op te leggen. Endat gebeurt
indepraktijk volop.’Hij vreest problemen:
‘Voor eengemeente is het lastig debewijslast

rond te krijgen voorhet terugvorderen van ten
onrechtebetaaldebijstand. Veel boeteswor-
denomdie redendoorde rechter gematigdof
geschrapt. Als de schending vande informa-
tieplichtnuooknietmeer als basis kandienen
voor een terugvordering— wantdat is name-
lijk het onbedoelde gevolg vandeopstellers
vande spoedwet—kanhet dehandhaving
bemoeilijken en juistmeer ruimtebiedenaan
fraudeurs.’

ONUITVOERBAAR
Verbeek constateert eenpatroon: ‘We zien
wel vaker opbasis van incidentenwetgeving
ontstaan,maardit gaatwel heel ver en is
onuitvoerbaar.’

Is Bruins gevoelig voorhet verwijt vande
rechters? ‘Nee. Beleidsvrijheid leidt per defi-
nitie tot ongelijkheid. In tweeogenschijnlijk
gelijke gevallenkunnenwethouders verschil-
lendoordelen.’Heet dat geenwillekeur? ‘Dat

is een typischneoliberale reactie.De vraag is:
durvenwehet vertrouwen terug te gevenaan
professionelebestuurdersmet eenbarmhar-
tig hart?Vertrouwen vergtmoedigewethou-
ders en eennieuwebestuurscultuur.’

Verbeek is er niet gerust op: ‘Gemeentelijke
autonomie ismooi,maarhet gevolg is rechts-
ongelijkheid. Inde enegemeentemag jedan
50euro verzwijgen en inde andere 100.’

Voor gemeentenwordt dedagelijkseprak-
tijk lastiger, geeft Bruins toe. ‘Maatwerkkost
meer tijd enmenskracht.Dat krijgt gevolgen
voordebegroting.’Hij geeft een voorbeeld.
‘Als kinderen vaneen fraudeur in armoede
leven, is dat reden voor eenbetalingsregeling
inplaats van eenboete.’

Is het voorKamerledenwelmogelijk om in
het sociale domeinwerkbarewetten te schrij-
ven,waarbij algemeengeldende regelsniet het
maken vanuitzonderingen indeweg staan?

Advocaat Sanders: ‘Simpelewetten zijn
best temaken,maardan zonder eindeloos
veel uitzonderingen.Kamerleden zelf hebben
de socialezekerheidswettenongehoord com-
plex gemaakt. Ze zijndus veroorzaker,maar
nu tegelijkertijd slachtoffer,wantwetgeving
isnauwelijksnog aan tepassen zonderhet
bouwwerk in te laten storten.’

Hij ziet niet snel verandering: ‘Kamerleden
hebbenbeperkte juridischeondersteuning.
Volgmaar eens eenbehandeling vaneenwet
indeKamer. EenKamerlid staat danalleen
tegenover deminister in vakK,met eenbat-
terij beleidsambtenarenopde tribunedie
hemofhaar constant briefjes sturen. Probeer
daarmaar inhoudelijk tegenop teboksenals
Kamerlid.’

De Tweede Kamermaakte bij de vele aanpassingen van de Parti-
cipatiewet regelmatig een draai. ILLUSTRATIE: ISTOCK/FDSTUDIO

Eppo Bruins: ‘Participatiewet is gedrocht’

“
‘Invoering vandeze
spoedwet zal het risico
vanmisbruik vande
bijstand vergroten’
adviescommissie Nederlandse Vereniging
voor de Rechtspraak

en sneller uit de bijstand
g of incidentgedreven?
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