deze week

recht

“Mr. W.F. Wienen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum
van Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW).
Nadere informatie over het kantoor kunt u lezen op:
www.wvtadvocaten.nl of u kunt bellen met 036-8200322
of e-mailen naar wienen@wvtadvocaten.nl”

Bijstandsuitkering: sollicitatieverplichting
In het geval u een bijstandsuitkering
ontvangt, zal de gemeente daaraan
diverse verplichtingen kunnen verbinden. Een van de verplichtingen
kan zijn dat u verplicht wordt een
x aantal sollicitaties per week te
verrichten.
Indien u die verplichting niet
nakomt, loopt u het risico dat u op
uw bijstandsuitkering wordt gekort.
Maar wat wordt als solliciteren
gezien? Valt netwerken daar ook
onder?
Netwerken wordt niet als solliciteren gezien. Netwerken is normaliter
geen concrete sollicitatieactiviteit,
zo volgt ook uit de rechtspraak. Het
versturen van een connectieverzoek
via Linkedin is dus geen solliciteren,
aangezien het niet is gericht op het
krijgen van werk.
Maar hoe zit dat als u via Linkedin
aan een van uw LinkedIn-contacten
een bericht stuurt, waarin u aangeeft werk te zoeken en waarin u
uw LinkedIn-contact vraag of hij/zij
nog een vacature voor u heeft of een
bedrijf kent waar een vacature is. Is
dat netwerken of solliciteren?
In de zaak van een cliënt van
Mr. Wienen vond de Gemeente
Almere het versturen van dergelijke

berichten aan meerdere LinkedIncontacten aanvankelijk geen solliciteren, met als gevolg dat de uitkering van de cliënt werd gehalveerd.
De cliënt heeft toen aan Mr. Wienen
gevraagd een bezwaarschrift tegen
het besluit van de Gemeente Almere
in te dienen.
Mr. Wienen heeft dat gedaan. Het
bezwaar is gegrond verklaard. De
cliënt kreeg alsnog gelijk en kreeg
alsnog zijn volledige bijstandsuitkering.
In de beslissing op het bezwaar
wordt – geheel in lijn met het betoog
dat Mr. Wienen voor zijn cliënt heeft
gehouden – geoordeeld dat de door
de cliënt van Mr. Wienen verzonden berichten aan zijn LinkedIncontacten moeten worden gezien
als open sollicitaties. Daarmee was
voldaan aan de gestelde sollicitatieverplichting.
Tip: bewaart u van al uw sollicitatieactiviteiten, zoals van verzonden
brieven en e-mails, bewijzen, zoals
kopieën. Dan kunt u altijd – eventueel in het kader van een bezwaarprocedure – aan de Gemeente laten
zien dat u uw verplichtingen bent
nagekomen.

