
 

http://netwerkouderen.pvda.nl 

 

Aan: De leden van de PvdA fracties in de Tweede en Eerste Kamer 

T.k.a.: Het PvdA partijbestuur  / Alle leden van het Ouderen Netwerk  PvdA (LAO)  

 

 

Waarde partijgenoten, 

 

Met grote blijdschap hebben wij, als Ouderen Netwerk PvdA (LAO), kennis genomen van het 

uitstel met een jaar van de mantelzorgboete. Dit uitstel zal,zoals uitgelegd, worden gebruikt 

om een denkpauze in te lassen waarvan net resultaat het intrekken van de maatregel zal 

zijn. Om duidelijk te zijn; wij hopen van ganser harte dat de denkpauze zal leiden tot het 

wijze besluit tot afstel van deze onverkwikkelijke en onzalige maatregel. 

Om de denkpauze zo vruchtbaar mogelijk te laten zijn, willen wij u tevens wijzen op de 

volgende regelgeving die direct of zijdelings met het probleem vande mantelzorgboete te 

maken hebben: 

1. De kostendelersnorm werd niet alleen ingevoerd voor de AOW, maar ook voor de 

aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Voor de AIO is de invoeringsdatum 

echter 1 juli 2014. Wij gaan ervan uit dat voor de AIO ook het uitstel geldt, omdat het 

effect hetzelfde is als de mantelzorgboete in de AOW. 

2. Voor mensen die bij hun huis een extra unit laten plaatsen om een hulpbehoevend 

familielid in te laten wonen en aldus in staat te zijn om de benodigde mantelzorg te 

geven, hanteert de SVB de regel dat het een vorm van samenwonen betreft die 

gestraft moet worden met de mantelzorgboete. Dit komt omdat gemeenten niet willen 

meewerken aan het geven van een apart huisnummer aan de unit, waarmee dus, 

zoals gezegd, het samenwonen een feit is. Het lijkt ons een juiste beslissing wanneer 

de gemeenten verplicht worden om elke unit een separaat huisnummer te geven. 

Weliswaar gaat het Rijk ervan uit dat de gemeente weet wat het beste is voor hun 

inwoners, maar dat dit in veel gevallen een utopie is, moge duidelijk zijn. 

Verder verbaast het ons dat de reactie van de PvdA op het uitstel er een van blijdschap is. 

Immers, de fractie in de Tweede Kamer is zonder merkbare op- en/of aanmerkingen akkoord 

gegaan met de wet en het had er alle schijn van dat dit ook voor de Eerste Kamer fractie 

gold. Men had beter moeten nadenken over de gevolgen van de aan de Eerste Kamer 

gestuurde wet en moeten protesteren. Nu komt het ietwat vreemd over. 



Verder willen wij opmerken dat het toekomstige criterium om de mantelzorgboete niet te 
heffen, zou kunnen leiden tot een bureaucratische rompslomp om vast te stellen of men 
inderdaad voldoet aan de eisen van de participatiemaatschappij. Hierbij zou het aan te 
bevelen zijn om er niet voetstoots van uit te moeten gaan dat mensen erop uit zijn om de 
zaak te bedonderen, zoals tegenwoordig maar al te vaak gebeurt. Dat dit typisch VVD is 
waar de PvdA schijnbaar graag in mee gaat is jammer. Wij willen u aanraden om de bundel 
uit 2006 van de Telderssichting: “Grondrechten gewogen”   te lezen. Hierin wordt het 
uitgangspunt “Van verzorgingsstaat naar strafstaat” expliciet uit de doeken gedaan. Een 
participatiesamenleving kan alleen adequaat functioneren wanneer er vertrouwen in de 
burger bestaat, zoals Wim Kok dat al in1991 omschreef. Navrant negatief detail hierbij is het, 
met welwillende hulp van de PvdA,  ingevoerde sanctierecht van het ministerie van Sociale 
Zaken, waarbij de kleinste vergissing afgestraft wordt met boetes die vaak hoger zijn dan de 
financiële gevolgen van het zogenaamde vergrijp..  

Tot slot kan het geen kwaad voor ons als PvdA`ers om nog even de vragen door te nemen 
die Jetta Klijnsma op 19 juli 2012 aan de minister van VWS gesteld heeft over het belang 
van  mantelzorgers  

Met vriendelijke groeten, namens het coördinatieteam van het Ouderen Netwerk, de leden 
van de werkgroepen Arbeid, Inkomen, Pensioenen / Welzijn, Zorg, Wonen / Europa / 
Mobiliteit en de overige leden van het Ouderen Netwerk, 

 

 

 

Fred Plantinga, voorzitter 


