Te weinig AOW-opbouw
Bij de 20 spreekuurpunten van het FSU kan iedereen met vragen over de sociale zekerheid,
voorzieningen, werk en reïntegratie (gratis) terecht op het spreekuur. Ervaringsdeskundige
vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde. Zij behartigen hun belangen en helpen
duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken. Zoals gebeurde in de onderstaande
situatie.
Achmed Aboutaleb is 65 jaar geworden. Hij woont sinds 1990 in Friesland, daarvoor leefde
hij in Marokko. Tot voor kort was hij schoonmaker en verdiende daarmee een loon dat iets
boven het minimum zat. Vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd heeft hij afscheid
genomen van zijn werk. Meneer Aboutaleb heeft recht op een AOW-uitkering. Maar de schrik
is groot als blijkt dat hij minder dan de helft krijgt. De Sociale Verzekerings Bank die de
AOW-uitkering verstrekt heeft hem er op gewezen dat hij een aanvullende bijstandsuitkering
kan aanvragen bij de gemeente. De bijstand vult dan aan tot het minimum. Hij gaat naar de
Locatie Werk en Inkomen (het vroegere CWI) voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.
Een medewerker van de LWI geeft hem een aanvraagformulier en vertelt dat hij wel verplicht
moet gaan solliciteren, anders heeft hij geen recht op de uitkering.
Meneer Aboutaleb gaat verbijsterd en ongerust naar huis. Wat moet hij nu doen? Samen met
een Nederlandse vriend gaat hij naar het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten.
Daar vertelt hij over zijn ervaring. De spreekuurhouder kan meneer Aboutaleb vertellen dat
hij een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt omdat hij te weinig AOW heeft opgebouwd. Per
jaar bouwt een burger vanaf de leeftijd van 15 jaar in Nederland 2% aan AOW op. Maar
meneer Aboutaleb heeft tot 1990 in Marokko gewoond en die jaren tellen niet voor de AOW,
hij heeft er ook niet voor betaald. Vanaf 1990 is dat wel gebeurd, maar in de 18 jaar dat hij in
Friesland woont betekent dat een AOW van 36%. Gelukkig is het zo dat meneer Aboutaleb
recht heeft op het sociaal minimum van € 1.000,- voor een alleenwonende. Daarom kan hij
aanvulling krijgen uit de Wet Werk en Bijstand tot aan dit minimum. Er is echter wel een
addertje onder het gras. Meneer Aboutaleb mag spaargeld hebben tot een bedrag van € 5.455,Als hij daar boven zit krijgt hij geen bijstand, dan moet hij eerst tot die € 5.455,- zijn
spaargeld opmaken. De Sociale Verzekerings Bank had hem daar niet op gewezen. Meneer
Aboutaleb heeft wel gespaard, maar niet zoveel dat hij eerst geld moet ‘opeten’.
De spreekuurhouder kan hem verder gerust stellen. De medewerker van de LWI heeft
waarschijnlijk zijn leeftijd niet geweten en verkeerde informatie gegeven. Want de
sollicitatieplicht voor de WWB geldt niet voor personen boven 65 jaar.
Samen met meneer Aboutaleb wordt het aanvraagformulier voor een bijstandsuitkering
ingevuld!
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