VERKOPEN VAN SPULLEN EN GEVOLGEN
VOOR DE GEMEENTELIJKE UITKERING
Bron: website cliëntenraad Achtkarspelen CR-Acht
(http://www.cr-acht.nl/geldzaken/marginale-zelfstandigen), informatie aangeleverd door
de gemeente.
Ik heb een uitkering van de gemeente en wil spullen verkopen op bijv. Marktplaats, mag
dat?
Ja, natuurlijk, áls deze activiteiten maar aan de voorwaarden voldoen en u zich aan alle
verplichtingen houdt, zoals de arbeids- en re-integratieverplichtingen, maar vooral ook
doorgeeft waar u mee bezig bent.
Bij de verkoop van spullen zijn er twee situaties:
1. U verkoopt uw eigen spullen
Als u uw eigen spullen verkoopt (bijvoorbeeld een kastje uit de inboedel dat u niet meer
nodig hebt), dan zet u uw eigen goederen om in geld. Het vermogen verandert dan niet,
dus het maakt voor de bijstand niet uit.
2. U koopt spullen in, (knapt ze op) en verkoopt ze weer
Als u eerst spullen inkoopt en daarna weer verkoopt dan is dat “handel”. U bent dan
bezig als “marginale zelfstandige”.
Ook dit mag, als u hiervoor maar toestemming heeft gevraagd bij de gemeente. De
gemeente moet namelijk vooraf bekijken of:
- er niet teveel tijd aan de activiteiten wordt besteed en de kansen voor werk in
loondienst daardoor niet worden belemmerd;
- de werkzaamheden inderdaad bescheiden zijn en blijven;
- er voor u een grote afstand tot de arbeidsmarkt is;
- er voldaan wordt aan vestigingseisen en er geen sprake is van concurrentievervalsing.
Als aan u toestemming wordt verleend dan krijgt u hiervan een beschikking. Naast de
voorwaarden staat hier ook in hoe u de activiteiten en de inkomsten daaruit moet
opgeven.
Inkomsten moeten in mindering worden gebracht op de uitkering, maar een marginale
zelfstandige mag de gemaakte kosten in mindering brengen. Op deze bruto-inkomsten
wordt daarna nog een bepaald percentage van de inkomsten (per 1 januari 2015 20%)
in mindering gebracht om er netto-inkomsten van te maken. Dit netto-bedrag wordt met
de uitkering verrekend. Met het bedrag dat op die manier wordt vrijgelaten kunt u later
een eventuele belastingaanslag betalen.
U ziet hoe belangrijk het is dat u zich goed houdt aan de inlichtingenverplichting van art
17 PW. Daar staat namelijk:
“De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging
mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet
zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand.”
Het zich hier niet aan houden heeft hele vervelende gevolgen:
- Het wordt na verloop van tijd ontdekt dat belangrijke inlichtingen niet zijn verstrekt.
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- Het lukt niet meer om achteraf aan te tonen wat het inkomen is geweest.
- De gemeente moet terugvorderen en een boete opleggen, of er nou wat is verdiend of
niet.
Kortom, het is gewoon beter als iedereen zich aan de inlichtingenplicht houdt, want dan:
- worden de inkomsten op de goede manier verrekend, wordt er rekening gehouden met
de gemaakte kosten en kan er zelfs worden gereserveerd voor een eventuele
belastingaanslag;
- hoeft de gemeente geen vervelende maatregelen vanwege fraude te nemen;
- wordt de positie van andere zelfstandigen in de gemeente beschermd;
- worden bij mensen misschien wel talenten voor bepaalde werkzaamheden ontdekt.
Twijfelt u of u iets moet opgeven of niet en komt u er niet uit? Vraag dan uw consulent.
juni 2015.

2

