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Geachte leden van de Kamercommissie van SZW,   
  
Op 8 februari vergadert de Vaste Kamercommissie van SZW over de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet 
zou moeten zijn dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan de samenleving, ook mensen die psychisch 
kwetsbaar zijn. In de praktijk wordt participatie op een aantal punten echter tegen gewerkt door deze wet, maar ook 
door het gebrek aan samenhang van deze wet met andere wetten.  In deze brief gaat MIND in op punten die specifiek 
van toepassing zijn voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. 

 
Jongeren worden onnodig dakloos    
Jongeren tussen de 18 en 21 jaar vallen in de huidige wetgeving tussen wal en schip.  In de Participatiewet wordt er 
van uitgegaan dat ouders deze jongeren financieel onderhouden, maar heel veel ouders kunnen of willen niet voldoen 
aan deze onderhoudsplicht. Het gevolg is een groeiende groep jongeren die niet in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien,  en dakloos worden en daardoor een goede start op de arbeidsmarkt of in een opleiding missen.  Jongeren 
hebben binnen de Participatiewet recht op een uitkering van circa 234 euro per maand. Gemeenten mogen hier een 
uitzondering op maken en hen een hoger bedrag toekennen, maar doen dit zelden. Die vrijblijvendheid moet er af. 
Gemeenten moeten verplicht worden om pro actief dakloosheid onder jongeren te bestrijden en jongeren financieel 
bij te springen indien nodig, op grond van de bijzondere wet bijstand.  
 
Vraag aan de minister: wilt u afspraken maken met de gemeenten over de verplichting om direct financieel bij te 
springen aan de hand van de bijzondere wet bijstand als een jongere financieel in de problemen komt en mogelijk 
schulden opbouwt? Hierdoor kunnen we dakloosheid voorkomen.  
  
Gedwongen opname leidt tot stopzetten uitkering   
Een tweede artikel dat we graag onder uw aandacht willen brengen is het artikel waarin mensen het recht op bijstand 
wordt ontnomen (Artikel 13, lid 1 sub a). Dit artikel is opgesteld om te voorkomen dat de uitkering van gedetineerden 
doorloopt. Nu wordt dit artikel in de praktijk ook toegepast op mensen die op grond van de 
Wet verplichte ggz (Wvggz) onder dwang zijn opgenomen. De Wvggz is als opvolger van de BOPZ door de wetgever 
juist ontwikkeld met als doel om er een behandelwet van te maken, die gedwongen opnames tot het minimum wil 
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beperken en streeft naar een (tijdelijke) behandeling, soms in de thuissituatie, gericht op het herstel van de autonomie 
van betrokkene en volledige maatschappelijke participatie5. Vanuit de gedachte van een behandelwet, is het logisch 
dat mensen die onder de Wvggz vallen op dezelfde wijze benaderd en ondersteund moeten worden, als mensen die 
vrijwillig worden opgenomen. Dit betekent dat mensen bij een tijdelijke opname in ieder geval vanuit de 
Participatiewet een bijdrage krijgen, die voldoende is om hun vaste lasten (huur, gas water, licht etc.) door te kunnen 
betalen, zodat ze bij thuiskomst verder kunnen werken aan hun herstel. Nu raken mensen regelmatig in de schulden of 
er volgt uithuiszetting omdat mensen gedurende de tijdelijke opnametijd in een instelling hun vaste lasten niet kunnen 
betalen.  
  
Wij verzoeken u dan ook dringend een motie in te dienen met de vraag:   
De Wvggz is als behandelwet aangenomen en daarom moeten mensen die vanwege de Wvggz zijn opgenomen op 
dezelfde wijze worden ondersteund als mensen die vrijwillig zijn opgenomen.  Dit betekent dat de staatssecretaris van 
VWS en de minister van SZW maatregelen moeten treffen zodat er geen andere uitleg mogelijk is, onder andere 
behoud van het recht op bijstand. Deelt u deze opvatting en welke maatregelen gaat u hier samen voor treffen om 
deze situatie te veranderen?  
 
Wij wensen u een goede beraadslaging. Als u nadere informatie zoekt of met ons wilt overleggen, kunt u contact 
opnemen met Mirjam Drost, mirjam.drost@wijzijnmind.nl of telefoonnummer 06 19973092. 
  
 
Met vriendelijk groet, 
 
        
 

 
 
 
Drs. M.J. ter Avest 
Directeur / bestuurder MIND 
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