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Tussen al het vervelende internationale nieuws door aan het begin van het nieuwe jaar 2020, liet 
Minister Koolmees van Sociale Zaken “even” weten, dat er na een verrichte evaluatie geen aanleiding 
is, het Wettelijk Minimumloon (WML) te verhogen. 

Met de eerste FNV-reactie ben ik het roerend eens. De vakbond spreekt uit, dat in de evaluatie geen 
enkele relatie wordt gelegd met een poging tot reductie van armoede in Nederland. En bestrijding van 
armoede en moedig individueel armoedebeleid staat immers steeds hoger op de, in ieder geval papieren 
beleidsagenda’s van het Rijk en Gemeenten.

De bepaling van de hoogte van het WML kent een relatie met de hoogte van de bijstandsuitkeringen. 
En daar zit natuurlijk de bottleneck bij bepaalde politieke partijen; het zou allemaal te duur worden. 
Het kabinet schrijft wel over zogenaamde prikkels, die er moeten zijn om aan het werk te gaan, waardoor 
het goed is het minimum loon kort te houden, of dat “we” het beter doen dan in het buitenland, maar 
het zijn ook wel de bekende drogredenen. Het nadeel van de zogenaamde armoedeval, waarbij men 
geen toeslagen meer ontvangt als iets meer inkomen wordt ontvangen als men gaat werken, dan de 
toeslagengrens, is bijvoorbeeld nog steeds niet opgelost.

Men vergeet totaal in de evaluatie dat 
veel kinderen in armoede opgroeien. 
De Kinderombudsman, maar ook scholen 
hameren op de zorgelijke effecten hiervan. 
Vele bijstandsgerechtigden willen wel 
werken, maar zien zich geconfronteerd 
met bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie op 
de arbeidsmarkt, danwel er is geen juiste 
afstemming tussen soorten vacatures en 
talenten/ervaring. En, een grote groep 
bijstandsgerechtigden komt waarschijnlijk nooit meer aan het werk, vanwege complexe psycho-sociale 
problematiek. De inkomensperspectieven, uitgaande van steeds verder stijgende vaste lasten, zijn 
ronduit belabberd voor deze groep. De evaluatie is voor de gemiddelde en zelfs goed opgeleide burger 
een totaal niet leesbare, koude wiskundige en statistische analyse, zonder recht te doen aan enige vorm 
van humaniteit. 
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Dit riekt wat mij betreft naar onbehoorlijk bestuur, als burgers de onderliggende argumenten van een 
standpunt niet kunnen begrijpen. Daarnaast wordt er aan voorbij gegaan, dat armoede ook duur is, 
want de schade aan de economie is groter dan men denkt (en veel burgers/kiezers denken), vanwege 
koopkracht die er niet of onvoldoende is. Ook de druk op de kosten van gezondheidszorg is van wezenlijk 
belang, omdat mensen in armoede vaker in slechtere gezondheid verkeren (stress vooral ook als er 
schulden zijn). 

Ik zou toch denken dat Minister Koolmees van het gehele speelveld van nadelige effecten van armoede 
op de samenleving, op de hoogte is gezien de zorgelijke rapporten over de wens en noodzaak om 
bestrijding armoede aan te pakken. In 2019 zijn meerdere indringende rapporten aangeboden vanuit 
diverse maatschappelijke hoeken aan Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken. Daarbij wijs ik ook 
naar de recente ervaringen van meerdere Raadsleden en een Wethouder in Rotterdam, die tijdens een 
challenge niet rond konden komen van € 50,– per week. 

Ik hoop van harte dat de FNV, maar ook bijvoorbeeld het CNV, nog krachtiger in de bus gaan blazen, 
vanwege ook de effecten van het kort willen houden van het WML, die ik hier noem. Dat zou nog wel 
eens, gezien de herpositionering als vakbonden die ook gaande is, nieuwe leden kunnen en zelfs moeten 
opleveren. Daarnaast ben ik van mening, dat de samenwerking en bundeling van krachten ten aanzien 

van bestrijden van armoede en bewustwording bij politici, door vakbonden, kerken en 
maatschappelijke instellingen nog veel beter kan.
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