KLUSJES MELDEN
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.

Fred en Wilma hebben beiden een bijstandsuitkering van de gemeente. Ze worden door een
goede vriend gevraagd om hem te helpen met het behangen van de woonkamer. Het gaat om
een vriend die in tijden van nood ook altijd voor hen klaar heeft gestaan. Er is geen sprake van
geld of andere beloning. De vriend is ziek en kan het zelf niet doen. De klus duurt een dag in
het weekend. Maar mogen ze die vriend wel helpen zonder dat het gevolgen heeft voor de
uitkering? Met deze vraag gaan Fred en Wilma naar het spreekuur van vrijwillige
hulpverleners. Daar krijgen ze het volgende antwoord:
Uitkeringsgerechtigden moeten bij hun uitkeringsinstantie (UWV of sociale dienst) melden
dat ze betaald of onbetaald werk verrichten. Dat moet ook gebeuren als je dit doet in de
avonduren of in weekends. De uitkeringsinstantie beoordeelt of je het werk mag doen.
Onbetaald werk of klusjes moeten voldoen aan regels, waaronder de regel dat het niet mag
gaan om werkzaamheden die anders betaald zouden kunnen worden. De redenering is dat het
dan om oneerlijke concurrentie en verdringing van betaald werk gaat. En dat je dus met dit
werk betaald zou moeten worden. De uitkeringsinstantie bekijkt na de melding of het om ‘op
geld waardeerbare activiteiten’ gaat. Als het UWV of de gemeente dit vindt dan wordt de
uitkering mogelijk gekort met het bedrag dat je voor de activiteit als loon of vergoeding had
moeten krijgen.
Wanneer een uitkeringsgerechtigde af en toe een ander helpt en daarvoor niet betaald krijgt
dan zal het UWV of de gemeente niet moeilijk doen. En kleine klusjes voor familie of
vrienden kun je ook spontaan doen zonder te melden. Maar wat gebeurt er als je langdurig
vrijwilligerswerk doet met werk dat ook betaald gedaan kan worden? Zoals helpen met het
invullen van formulieren in een spreekuurpunt van vrijwillige hulpverleners? De regels over
melden zijn daar niet duidelijk over. Sterker nog: die regels staan haaks op het beleid van
gemeenten om bijstandsgerechtigden steeds meer vrijwilligerswerk of mantelzorg te laten
doen.
Dat is de reden dat de provinciale belangenvereniging FSU bij het UWV en de Friese
gemeenten heeft aangedrongen om hierover heldere informatie te geven. Zodat je als
uitkeringsgerechtigde gestimuleerd wordt om iets voor anderen te betekenen en niet
ontmoedigd wordt. Fred en Wilma besluiten om in het weekend bij de vriend te behangen en
daarna voor alle zekerheid een telefoontje te plegen met de sociale dienst. De
spreekuurhouder verwacht geen problemen, maar vraagt Fred en Wilma terug te komen als
dat wel het geval is.
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