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HET KABINET MOET NU KOMEN MET MAATREGELEN TREFFEN OM MENSEN MET 
EEN BEPERKING TE HELPEN! 

 

Het is al jarenlang bekend dat mensen met een beperking dan wel een chronische 
ziekte kampen met grote financiële problemen en een groot gebrek aan bestaansze-
kerheid. 
 

Reactie vanuit BUS: 
Bestaanszekerheid zoals in de grondwet is vastgelegd te weten: “De Regering MOET 
een beleid voeren, dat is gericht op de bestaanszekerheid van de bevolking en op 
spreiding van welvaart”. De Regering heeft jarenlang weggekeken, de mensen die in 
de problemen zaten verder het moeras ingeduwd en de kloof tussen arm en rijk als-
maar ten voordele van de rijke laten groeien. Dat is waar onze Regering zich hard 
voor heeft willen maken. 
 

Mensen met een beperking en chronisch zieken hebben jarenlang geleden onder het 
beleid welke de Kabinetten van Rutte ten uitvoer hebben gebracht. Het heeft geleid 
tot stress, verslechtering van hun gezondheid en in toenemende mate gevoelens van 
uitzichtloosheid. 
 

Reactie vanuit BUS: 
Het huidige Kabinet en achterliggende Kabinetten hebben vooral weggekeken, ver-
zwegen dat wat er speelt en de mensen waar het om zou moeten gaan in de steek 
gelaten. 
 

De Leefsituatie van mensen met een beperking is verder verslechterd door de oplo-
pende kosten, daar komt nu nog eens de exorbitante energie- en levensmiddelen-
prijsstijgingen bovenop. Mensen met een beperking en chronisch zieken zijn vaak 
aangewezen op hulpmiddelen en noodzakelijke medische voorzieningen om de dag 
door te komen en om zich te kunnen verplaatsen. Veel van deze hulpmiddelen en 
noodzakelijke medische voorzieningen werken op elektriciteitsvoorziening. Nu de 
energierekening de pan uit rijst treft het hen dan ook zeer hard.  Zij zijn aangewezen 
op deze noodzakelijke voorzieningen maar financieel kunnen zij het zich eigenlijk 
niet meer verantwoorden om de apparaten aan te sluiten aan het netwerk van 
stroom. 
 
Er zouden dan ook, voor deze doelgroep van mensen, een aantal specifieke maatre-
gelen in het leven moeten worden geroepen om de ergste nood te lenigen. Liefst per 
direct ingaande.  
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> Het prijzenplafond waar het Kabinet de laatste dagen het steeds maar over heeft, 
onderdeel van het energieplan, moet voor deze mensen worden uitgebreid, lees 
sterk en drastisch verhoogd, om de energiekosten nog enigszins te kunnen betalen. 
Er moet een gerichte compensatie voor deze mensen komen. 
> Door langdurig te maken hebben met hun beperkingen dan wel chronische ziekten 
zijn deze mensen bijna kansloos om een betaalde baan te vinden en komen ze dan 
ook al jaren rond van een uitkering. Door een stapeling van problemen, alsmaar toe-
nemende kosten, staat hun bestaansrecht al jaren onder spanning. Er zullen 

specifieke maatregel moeten komen, in financiële zin, die ertoe bijdraagt dat deze 
mensen met veel minder zorgen financieel de maand kunnen doorkomen. 
Een onderzoek van de Nationale Ombudsman heeft uitgewezen dat jongeren met 
een beperking kampen met langdurige financiële problemen. In veel gevallen moe-
ten zij rond zien te komen met een WAJONG-uitkering. 
Uit alles blijkt dat veel mensen met een beperking al jaren in de knel zitten en niet 
verder kunnen bezuinigen. 
> Geef deze mensen een betere toegang tot de bijzondere bijstand en bestaande 
toeslagen. Maak de toegang tot bijzonder bijstand laagdrempelig en stel de bijstand 
met spoed open voor mensen uit deze doelgroep. 
> Stop met hardvochtig handhaven, als blijkt dat familie, naasten of vrienden hulp, in 
de zin van voedsel of kleding aanbieden. Rekenen hen niet af door de op de bijstand 
te korten of zelfs de bijstandsuitkering stop te zetten dan wel terug te vorderen. 
> De specifieke regelingen die de Regering voor mensen met een beperking en chro-
nisch zieken in het leven heeft geroepen, daarover moet veel meer publiciteit wor-
den gegeven.  Ook bestaande mogelijkheden van ondersteuning moeten nadrukkelij-
ker worden uitgedragen door de Regering of lokale overheid. 
> Veel mensen met een beperking en chronische zieken zijn noodgedwongen aange-
wezen op hulp van voedselbanken en kledingbanken. Voor hen zijn deze instanties 
zeer belangrijk. De Regering moet zorgdragen dat de financiële positie van voedsel- 
en kledingbanken garandeert blijft. 
 
Niet dat met al deze maatregelen de problemen bij mensen met een beperking of 
chronisch zieken hiermee uit de wereld zijn echt niet. Echter het draagt bij tot min-
der zorgen en maakt dat de stress vermindert waardoor men zich weer op andere 
dan financiële zaken kan gaan bezighouden. Ook mensen met een beperking en 
chronische zieken hebben recht op een leven waarin bestaansrecht is geborgen. Dat 
is en blijft een kerntaak van onze Regering om daar zorg voor te dragen en blijven te 
dragen. 
Indien u vragen hebt, over WMO-voorzieningen, over uw inkomen, over regelingen 
willen u graag gratis, deskundig adviseren en/of helpen. Schroom u niet,  
mail ons: info@debus.nl en wij zullen uw vragen snel van antwoorden voorzien. 
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