GEZAMENLIJK HUISHOUDEN
Bij het Steunpunt ……….kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid,
voorzieningen, werk en re-integratie. 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.
Bertus Huitema en Gerard van Vliet wonen bij elkaar in hetzelfde huis. Ze kennen elkaar al
lang, het zijn jeugdvrienden. Bertus is de huurder van de woning. Gerard is kortgeleden
gescheiden en moest op zoek naar huisvesting. Bertus bood hem toen een kamer aan en
Gerard heeft dat aanbod dankbaar geaccepteerd.
Gerard is al drie jaar werkloos. Zijn WW-uitkering loopt af en daarom heeft hij een
bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente via het UWV Werkbedrijf
De sociale dienst heeft hem nu een brief toegestuurd met de mededeling dat hij geen
bijstandsuitkering toegekend zal krijgen omdat hij samenwoont met een partner die een
inkomen boven het minimum heeft. Gerard is stomverbaasd. Hij heeft weliswaar opgegeven
dat hij bij iemand inwoont, maar het gaat niet om een relatie met een ‘partner’! Hoe komen ze
er bij?
Geschrokken gaat hij naar een spreekuurpunt van vrijwillige hulpverleners.
Daar vertelt hij over de brief en zijn situatie.
De spreekuurhouder reageert dat de gemeente op grond van de gegevens er waarschijnlijk van
uit gaat dat Gerard en Bertus een gezamenlijk huishouden voeren. Bij het bepalen van recht
op een bijstandsuitkering wordt bekeken in welke leefsituatie de aanvrager zit. Daarvoor stelt
de sociale dienst een zogenaamd ‘rechtmatigheidsonderzoek’ in, waarbij de gegevens getoetst
worden en eventueel de sociale recherche ingeschakeld wordt. Ook kan de dienst een
huisbezoek afleggen. Als sprake is van een gezamenlijk huishouden dan kan dat reden zijn om
een uitkering te weigeren of te verlagen. Het gaat dan om situaties waarin 2 personen “het
hoofdverblijf delen en zorg dragen voor elkaar”. Maar de wetgever gaat daarbij uit van een
relatie en een geregistreerd samenwonen. Dat is niet het geval bij Bertus en Gerard.
De spreekuurhouder adviseert om met Bertus een onderlinge huurovereenkomst af te sluiten,
waarin duidelijk omschreven is dat Gerard een kamer onderhuurt en gebruik maakt van
keuken en badkamer. Bertus moet voor onderhuur wel toestemming hebben van de
woningbouwvereniging.
Er wordt een afspraak gemaakt met de consulent van de sociale dienst om de zaak recht te
zetten. De spreekuurhouder gaat mee als ruggesteun voor Gerard.
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