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Geachte heer Koolmees, 
 
Afgelopen jaar heeft de regering diep in de buidel getast om de financiële gevolgen van alle Corona-
maatregelen voor bedrijfsleven en werknemers te verlichten in de hoop dat mensen en 
ondernemingen na de pandemie weer een doorstart zouden kunnen maken. De zakken waren en zijn 
diep. De laatste maatregel die op de plank ligt is TONK, bedoeld voor degenen die door corona een 
grote inkomensachteruitgang kennen en niet onder de eerdere steunpakketten vallen. Daarvoor is 130 
miljoen beschikbaar, die via de gemeenten moeten worden aangevraagd. 
 
Alle regelingen zijn gericht op ondersteuning van inkomensachteruitgang, maar de achterban van onze 
sector uitkeringsgerechtigden en met name de mensen in de bijstand, hebben te kampen met een 
verhoging van de uitgaven door de Coronacrisis. Dit heeft ernstige problemen tot gevolg. Deze groep 
leeft soms al jaren op of onder de armoedegrens. En het gaat dan niet om kapotte koelkasten of 
bijzondere uitgaven, waar de extra middelen die zijn vrijgemaakt in het Aanvullend Sociaal Pakket voor 
bedoeld zijn. Het gaat om dagelijkse kosten: energiekosten, middelen voor de extra hygiëne en 
bescherming. Elke verhoging van hun lasten heeft ook dramatische gevolgen voor hun leven. Het gaat 
dan al gauw om het niet kunnen betalen van huur, energiekosten of eten. Omdat deze groep zo op het 
randje zit kan elke kleine verslechtering het duwtje zijn waardoor zij de afgrond in vallen. Niet betalen 
van rekeningen betekent incasso, betekent schulden, betekent paniek, betekent op den duur zelfs 
huisuitzetting. De TONK is bedoeld om de groep met inkomensachteruitgang te redden van dit soort 
gevolgen. Wij doen daarom een beroep op u om dit ook voor mensen in de bijstand te doen die 
kostenverhoging hebben. 
 
De verhoging van de kosten van mensen in de bijstand vindt u misschien niet groot, het gaat om 
tientjes in de maand. Maar voor mensen op het absolute minimum is dit wel degelijk zeer bedreigend. 
Vooral mensen met kinderen hebben extra kosten door het sluiten van de scholen en het thuis leren.  
Maar het thuisblijven is voor deze groep sowieso kostbaar, evenals het sluiten van winkels en de 
noodzaak van verhoogde hygiëne en beschermingsmiddelen. 
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Om u een idee te geven: 
 

- De energiekosten zijn hoger doordat er met digitale communicatie meer stroom wordt 
gebruikt en door de noodzaak om het huis gedurende de gehele dag op goede temperatuur te 
houden; 

- De digitale communicatie met school vraagt meer apparatuur, versterking van Wifi, soms 
inrichting/afscherming van werkplekken in een kleine woning; 

- De noodzaak van hygiëne vereist meer middelen en de bescherming vereist mondkapjes; 
- Het zoeken van de goedkoopste schrijf- en leermiddelen, tandpasta, schoonmaakmiddelen, 

persoonlijke hygiëne, ondergoed etc. is niet meer mogelijk door de sluiting van 
discountwinkels als Action, Wibra en andere. 

 
Wij krijgen berichten dat met name tijdens de afgelopen wintermaanden deze extra kosten voor veel 
mensen nieuwe problemen met zich meebrengen in een toch al stressvol en materieel kaal bestaand. 
Het gaat niet om duizenden euro’s, onlangs vertelde een alleenstaande ouder wat het betekende dat 
de energiekosten met 50% zijn opgelopen, ongeveer 50,- euro per maand. Voor u is dat niet veel, voor 
de achterban van onze sector uitkeringsgerechtigden is dat heel erg veel. 
 
Daarom verzoeken we u dringend om aan alle bijstandsgerechtigden een eenmalige uitkering te 
verstrekken van minimaal 150,- euro en voor een gezin 250,- euro, voor kinderen 100,-. We vragen een 
generieke maatregel, om te voorkomen dat door bureaucratische rompslomp en het moeten optuigen 
van aanvraagprocedures, informatievoorziening, beleidsregels en beoordelingscircuits zo’n simpele 
verlichting in een moeras van uitvoering belandt, waardoor veel mensen niet worden bereikt en 
geholpen. Het zal voor sommigen de extra kosten niet dekken, maar het geeft wel lucht en zeker ook 
het gevoel dat er kennis en begrip is voor de moeilijke financiële positie. 
 
Zo’n eenmalige uitgave is in het licht van de miljarden operatie van het afgelopen jaar peanuts, maar 
kan voor betrokkenen net die verlichting geven waardoor de incassobureaus buiten de deur worden 
gehouden. 
 
We hopen spoedig van u te horen, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
 
 
 
Kitty Jong   Titia Beukema 
Vicevoorzitter FNV  Waarnemend voorzitter sector Uitkeringsgerechtigden FNV 
 
 
 
 


