Aan de leden van de vaste Kamercommissie
Voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Kenmerk: FO15-193-5.1.

Amersfoort, 21 september 2015

Betreft: Algemeen Overleg Armoedebeleid en Schulden 24 september 2015

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Op 24 september 2015 overlegt u met staatssecretaris Klijnsma over armoedebeleid en schulden. De
Federatie Opvang (FO) heeft over één onderwerp heel grote zorgen. Dit betreft de gevolgen van de
invoering van de kostendelersnorm voor de toename van dakloosheid.
Dakloos door invoering van de kostendelersnorm
Vrijdag 18 september jl. rapporteerde Nieuwsuur dat het hanteren van de kostendelersnorm ertoe
leidt, dat dakloze mensen geen hulp meer willen of durven vragen aan familie en vrienden, als dat die
familie in de problemen brengt. Het Zwartboek dat cliëntenorganisaties in Amsterdam maakten, geeft
schrijnende voorbeelden van mensen die op straat belanden, doordat de kostendelersnorm wordt
12
toegepast. De FO waarschuwde in eerdere brieven aan de Kamer voor dit effect
Opvanginstellingen bevestigen dat steeds meer mensen een beroep op een briefadres van een
opvanghuis doen, omdat zij zich niet willen of niet mogen inschrijven op het adres van familieleden.
Het komt voor dat mensen die een briefadres krijgen van een opvanghuis, daarmee ook verplicht
worden in de nachtopvang te gaan slapen (om te ‘bewijzen’ dat zij dakloos zijn).
Deze gang van zaken zet een onnodige en zeer negatieve spiraal naar beneden in gang. Terwijl
familie of vrienden bereid zijn een dakloos familielid op te vangen, veroorzaakt het kostendelersbeleid
dat iemand in het daklozencircuit terecht komt. Nachtopvangplaatsen zijn schaars en duur. Opvang bij
familie normaliseert en beperkt sociale en financiële schade. Opvang door familie is een voorbeeld
van een actieve participatiesamenleving. De FO is van mening dat de overheid burgers die dakloze
mensen willen helpen, dient te ondersteunen met constructief beleid. De kostendelersnorm is een
voorbeeld van destructief beleid.
Wilt u de staatssecretaris vragen de kostendelersnorm af te schaffen of, second best, om gemeenten
de beleidsruimte bieden de kostendelersnorm niet toe te passen in gevallen waarin familie of
bekenden worden opgevangen die anders dakloos zouden zijn.
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http://www.opvang.nl/site/item/wet-en-regelgeving-werkt-belemmerend-voor-bieden-informele-opvang
http://www.opvang.nl/files/FO_brief_AO_Armoedebeleid_en_Schulden_12_maart_2015.pdf

Bij vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Rina Beers (06-13846484) of Claudia Compier
(06-14261179) van de Federatie Opvang.

Met vriendelijke groet,

J. Laurier
Voorzitter Federatie Opvang

