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“Mr. E.G. Gosselink is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten. Wienen & van Tellingen
Advocaten is gevestigd in het centrum van Almere
(Schoutstraat 51, 1315 EW). Voor vragen kunt u
bellen met 036 - 82 00 322 of een e-mail sturen naar:
gosselink@wvtadvocaten.nl”

Gemeente heeft ten onrechte uitkering ingetrokken
Eind augustus 2016 diende bij de
Centrale Raad van Beroep te Utrecht
een procedure over de vraag of de
gemeente Almere terecht de bijstandsuitkering van een cliënt van
ons had ingetrokken.
Onze cliënt ontvangt een bijstandsuitkering. Op enig moment kreeg de
gemeente het vermoeden dat cliënt
met zijn ex-partner samenwoonde.
De gemeente is vervolgens een
onderzoek gestart en concludeerde,
dit onder andere aan de hand van
het waterverbruik van cliënt, dat
cliënt een gezamenlijke huishouding voerde met zijn ex-partner. Dit
was voor de gemeente reden de
betaalde bijstandsuitkering terug te
vorderen.
Van een gezamenlijke huishouding
is sprake wanneer twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde
woning hebben en zij voor elkaar
zorgen door middel van het leveren
van een bijdrage in de kosten van
de huishouding of op een andere
manier voor elkaar zorgen. Om vast
te stellen of sprake is van gezamenlijke huishouding stelt de gemeente
meestal een uitgebreid onderzoek
in.

In dit geval had de gemeente onder
andere gekeken naar het waterverbruik van cliënt. Dit was de helft
lager dan het landelijk gemiddelde. De gemeente stelde dat cliënt
met zijn ex-partner samenwoonde,
onder meer omdat zijn auto vaak
bij de woning van zijn ex-partner
was gesignaleerd. De gemeente had
echter geen rekening gehouden met
het feit dat cliënt gebruik maakt
van stadsverwarming. De gemeente
had alleen de gegevens voor koud
tapwater opgevraagd. Het verbruik
van warm water was niet op het
overzicht te zien. Met deze ontbrekende gegevens kon niet worden vastgesteld dat sprake was
van een gezamenlijke huishouding.
Mede op grond hiervan kwam de
Centrale Raad tot de conclusie dat
onvoldoende was onderbouwd dat
sprake was van een gezamenlijke
huishouding. De Centrale Raad vernietigde het besluit en cliënt hoeft
de ontvangen uitkering dus niet
terug te betalen.
Heeft de gemeente uw uitkering
beëindigd? Onderneem dan direct
actie en neem contact op met één
van onze advocaten!

