Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

•

Bijstandsmoeder heeft ongeveer € 1.750 netto per maand

•
•
•

Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid
Individuele verschillen kunnen vrij groot zijn
In 2015 verschil uitkering en inkomen uit werk groter

Op 23 september schreef Annemarie van Gaal in Het Financieele Dagblad dat een bijstandsmoeder
ongeveer tweeduizend euro netto in de maand ontvangt. En dat daarom veel bijstandsmoeders
helemaal niet aan het werk willen. Vervolgens concludeert zij dat, als we dit willen veranderen, de
belasting op arbeid moet worden aangepakt.
De redactie van de Bijstandsbode.nl heeft het nog eens nagerekend en komt tot de conclusie dat een
bijstandsmoeder die gaat werken er wel degelijk op vooruit gaat, als zij tenminste het minimumloon
per maand verdient.
Een bijstandsmoeder heeft, inclusief alle toeslagen, netto bijna € 1.750 per maand. Als zij aan het
werk gaat voor het minimumloon, heeft zij maandelijks bijna tweehonderd euro meer. Hoeft zij geen
kosten voor kinderopvang te maken, dan heeft zij zelfs zo’n vierhonderd euro meer.
Wie een modaal inkomen gaat verdienen, gaat er nog meer op vooruit, ondanks het verlies aan
diverse toeslagen. Ongeveer vierhonderd euro per maand en bijna zeshonderd euro als er geen
kosten voor kinderopvang zijn.
Het precieze inkomensplaatje is overigens afhankelijk van tal van factoren, zoals het aantal kinderen
en hun leeftijden, de woonsituatie, de benodigde kinderopvang en de eventuele aanwezigheid van
bijzondere aftrekposten. In een individueel geval kunnen de cijfers dus nog behoorlijk afwijken. De
berekening van de redactie van de Bijstandsbode.nl geldt voor een alleenstaande ouder met twee
kinderen die alleen met haar kinderen in een huurwoning woont.

Juiste cijfers en toeslagen
De Bijstandsbode.nl komt dus tot heel andere conclusies dan Annemarie van Gaal. Dat komt deels
doordat Van Gaal niet helemaal de juiste cijfers heeft gebruikt. De belangrijkste kritiek op haar
staatje is echter, dat daarin de suggestie wordt gewekt dat alle toeslagen, zoals huurtoeslag en
zorgtoeslag, verloren gaan op het moment dat er geen uitkering meer wordt ontvangen. Dat is niet
zo. Bij een inkomen uit arbeid ter hoogte van het minimumloon bestaat een even grote aanspraak op

deze toeslagen als bij een bijstandsuitkering. En zelfs bij een modaal inkomen resteert nog een
gedeeltelijke aanspraak op deze toeslagen.
Ook wordt de conclusie van Van Gaal dat de belasting op arbeid het onaantrekkelijk maakt om als
bijstandsmoeder te gaan werken, niet onderschreven. “Dat is ook niet gek,” zegt Hans Nacinovic van
De Legibus, “want er bestaat als zodanig helemaal geen belasting op arbeid. Er bestaat belasting op
inkomen. Dat is voor een uitkering hetzelfde als voor inkomen uit arbeid.”

Kinderopvang
Wel krijgt een alleenstaande ouder te maken met kosten van kinderopvang, die een groot deel van
het extra netto inkomen weer teniet doen. Wie deze kosten niet hoeft te maken, doordat
bijvoorbeeld de kinderen al groot genoeg zijn of gratis worden opgevangen door een familielid,
houdt al gauw twee- tot driehonderd euro per maand meer over.

Voltijds werken
Bij de berekeningen is steeds uitgegaan van iemand die voltijds gaat werken. Wie in deeltijd gaat
werken en daarmee minder verdient dan de bijstandsnorm, kan er wel degelijk op achteruitgaan. De
alleenstaande ouder blijft in dat geval aangewezen op (aanvullende) bijstand. Het totale inkomen uit
arbeid en werk is dan even hoog als de bijstandsuitkering, terwijl er mogelijk wel extra kosten zijn,
bijvoorbeeld voor kinderopvang. Het is wel mogelijk dat een deel van de inkomsten uit arbeid wordt
vrijgelaten. Het precieze inkomenseffect van gaan werken in deeltijd kan dus van geval tot geval
verschillen.

Wet hervoming kindregelingen
Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Een onderdeel van deze wet
is dat de uitkeringen voor alleenstaande ouders worden verlaagd. In ruil daarvoor ontstaat er voor
alleenstaande ouders recht op extra kindgebonden budget. Deze toeslag is inkomensafhankelijk,
maar werkende alleenstaande ouders kunnen dit kindgebonden budget ook ontvangen. Hierdoor
wordt per 1 januari 2015 het verschil tussen werkende alleenstaande ouders en de bijstandsmoeder
groter.
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Situatie sinds 1 juli 2014 (kinderen van 2 en 4 jaar)
Alleenstaande moeder met twee kinderen van 2 en 4 jaar en verder geen inwonende personen. Ze
bewoont een sociale huurwoning van € 530.
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Soort inkomsten
Netto loon1/uitkering
excl. vakantietoeslag2
Kindgebonden
budget6
Huurtoeslag7
Zorgtoeslag8
Alleenstaande
ouderkorting
Combinatiekorting
Kinderopvangtoeslag14

Bijstandsuitkering
€ 1162,373

Minimumloon
€ 1303,704

Modaal inkomen
€ 1925,425

€ 129,00

€ 129,00

€ 82,00

€ 254,00
€ 72,00
€ 78,929

€ 254,00
€ 71,00
€ 148,3510

€0
€0
€ 188,8411

n.v.t.
n.v.t.

Kinderbijslag17

€ 127,77

€ 133,8712
€ 1510,00 (kosten:
€ 1740)15
-€ 230,00
€ 127,77

€ 177,7513
€ 1379,00 (kosten:
€ 1740)16
-€ 361
€ 127,77

TOTAAL

€ 1745,14

€ 1937,69

€ 2140,78

Het netto loon is berekend via de website www.loonwijzer.nl/.
Zowel bij een bijstandsuitkering als bij loon wordt er jaarlijks vakantiegeld betaald. Bij deze bijstandsuitkering
wordt maandelijks € 61,17 opgebouwd. Bij het minimum loon wordt maandelijks netto € 76,26 opgebouwd en
bij het gehanteerde modale inkomen € 119,94. Omdat deze bedragen niet maandelijks beschikbaar zijn, zijn ze
niet meegenomen in deze maandtabel.
3
Dit bedrag is inclusief de maximale toeslag die een alleenstaande ouder ontvangt (artikel 25 lid 2 WWB).
4
Dit is bruto € 1.495,20, gebaseerd op een volledige werkweek (toetsingsinkomen is € 19.375).
5
Dit is bruto € 2.585 (bron: www.cpb.nl), gebaseerd op volledige werkweek (toetsingsinkomen is € 33.500).
6
Berekend via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.
7
Berekend via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.
8
Berekend via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.
9
Deze is niet meegeteld in het totaal omdat hij wordt ingehouden op de uitkering. De berekening is €947/12.
10
Berekening: € 78,92 (€947/12) + € 69,42 (de aanvullende alleenstaande ouderkorting: 4,3% van €19.375/12).
11
Berekening: € 78,92 (€947/12) + (€ 1.319/12).
12
Berekening: € 1.024 + 4% x (€19.375 - € 4.814) = € 1.024 + 4% van € 14.561 = € 1.606,44. Dit delen door 12.
13
Bij dit inkomen krijg je een maximaal bedrag van € 2.133/12.
14
Berekend via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.
15
Gebaseerd op 5 dagen per week opvang (kind van 2 gaat 180 uur per maand naar de dagopvang (á € 7 per
uur), kind van 4 gaat 80 uur per maand naar de Bso (á € 6 per uur)). De totale kosten bedragen € 1.740 per
maand. Het verschil van € 230 moet de belanghebbende zelf bijdragen.
16
Zie voetnoot 15. In dit geval is het verschil dat belanghebbende zelf moet bijdragen € 361.
17
Bron: www.svb.nl.
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Situatie sinds 1 juli 2014 (kinderen van 13 en 14 jaar)
Alleenstaande moeder met twee kinderen van 13 en 1418 jaar en verder geen inwonende personen.
Ze bewoont een sociale huurwoning van € 530.
Soort inkomsten
Netto loon/uitkering
excl. vakantietoeslag
Kindgebonden budget
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Alleenstaande
ouderkorting
Kinderbijslag

Bijstandsuitkering
€ 1162,37

Minimumloon
€ 1303,70

Modaal inkomen
€ 1925,42

€ 167,00
€ 254,00
€ 72,00
€ 78,92

€ 167,00
€ 254,00
€ 71,00
€ 148,35

€ 121,00
€0
€0
€ 188,84

€ 182,52

€ 182,52

€ 182,52

TOTAAL

€ 1837,89

€ 2124,27

€ 2417,78

18

Bij de berekening is ervan uitgegaan dat voor kinderen van deze leeftijd geen kinderopvang meer nodig is.
Verder vervalt de combinatiekorting. De kinderbijslag is echter hoger.

Situatie per 1 januari 2015 (kinderen van 2 en 4 jaar)19
Alleenstaande moeder met twee kinderen van 2 en 4 jaar en verder geen inwonende personen. Ze
bewoont een sociale huurwoning van € 530.
Soort inkomsten
Netto loon/uitkering
excl. vakantietoeslag
Kindgebonden budget
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Combinatiekorting
Kinderopvangtoeslag

Bijstandsuitkering
€ 880,15

Minimumloon
€ 1303,70

Modaal inkomen
€ 1925,42

€ 385,25
€ 254,00
€ 72,00
n.v.t.
n.v.t.

Kinderbijslag

€ 127,77

€ 385,25
€ 254,00
€ 71,00
€ 133,87
€ 1510,00 (kosten:
€ 1740)
-€ 230
€ 127,77

€ 298,26
€0
€0
€ 177,75
€ 1379,00 (kosten:
€ 1740)
-€ 361
€ 127,77

TOTAAL

€ 1719,17

€ 2045,59

€ 2168,20

Situatie per 1 januari 2015 (kinderen van 13 en 14 jaar)
Alleenstaande moeder met twee kinderen van 13 en 14 jaar en verder geen inwonende personen. Ze
bewoont een sociale huurwoning van € 530.
Soort inkomsten
Netto loon/uitkering
excl. vakantietoeslag
Kindgebonden budget
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kinderbijslag

Bijstandsuitkering
€ 880,15

Minimumloon
€ 1303,70

Modaal inkomen
€ 1925,42

€ 423,75
€ 254,00
€ 72,00
€ 182,52

€ 423,75
€ 254,00
€ 71,00
€ 182,52

€ 336,78
€0
€0
€ 182,52

TOTAAL

€ 1812,42

€ 2234,97

€ 2444,72

19

In 2015 wordt de bijstandsnorm voor de alleenstaande ouder lager, wordt het kindgebonden budget
verhoogd voor de lage inkomens en vervalt de alleenstaande ouderkorting. De gehanteerde cijfers zijn
voorlopige cijfers, aangezien de werkelijk bedragen voor 2015 nog niet bekend zijn.

