
 

Met mijn toelichting vanavond en de brief aan Sociale Dienst, al in uw bezit, wil ik graag een 

bijdrage leveren aan uw overwegingen m.b.t. het functioneren van de Sociale Dienst.  

1) Ik werk al enkele jaren als zelfstandige en verdiende daarmee karig, maar genoeg naar 

mijn idee.  

2) Eind 2013 wordt mijn inkomen écht te laag en ik besluit om een aanvullende WWB-

uitkering aan te vragen. In december word ik wordt uitgenodigd voor een gesprek, wat 

plezierig verloopt (is mijn mening op dat moment). Eerdere ervaringen met de Sociale 

dienst zorgden bij mij voor een stevig vertrouwen in de deskundigheid en volledigheid van 

informatie.  

3) Op de vragen van medewerkster, geef ik aan: 

- Dat ik in 2013 gemiddeld 550,- euro per maand heb ontvangen uit freelance-werk (!!) 

en andere inkomsten (overnachtingen)   

- Dat ik toeslag zorgkosten en voorschot belasting heb ontvangen.  

- Ook geef ik aan dat ik vanwege freelance werk niet van tevoren kan inschatten hoe de 

belasting uitpakt, maar die zou niet zo heel hoog zijn, dacht ik.   

 

4) De medewerker geeft aan dat ik met een alleenstaanden-uitkering met daarvan af nog 

20% (wegens inwonende kinderen en betaling hypotheek door ex-echtgenoot,) uit zal 

komen op een aanvulling van maximaal 50,- euro per maand.  

5) Zij adviseert mij, of eigenlijk: dringt er vriendelijk bij mij op aan, af te zien van aanvragen 

uitkering. Met het beeld wat zij schetst, kan ik daarmee instemmen: ik ben goed in leven 

van weinig geld. De medewerker verzoekt mij een handgeschreven briefje op te stellen 

waarin ik afzie van mijn recht op uitkering en deze te ondertekenen. Dit vind ik wonderlijk, 

maar met enig wantrouwen doe ik dit toch: ik wil van het gedoe af en verder met mijn 

leven. Ik vervang voor alle zekerheid “mijn recht op uitkering” door “mijn aanspraak op 

recht op uitkering”.  

6) Verder leven lukte aardig: De inkomsten voor januari 2014 vallen niet tegen. Ik doe 

voorlopige aangifte 2013: die cijfers heb ik nu toch al op papier. Helaas: eind januari 

ontvang ik bericht van de belastingdienst: ik moet betalen over 2013: een totaal bedrag 

van ruim 1200,- euro aan sociale lasten en ook nog eens 246,- euro aan belasting over 

2014. Totaal: zo’n 1450,- 

7) Daarmee komen mijn netto inkomsten uit op slechts 450,= per maand!  

Daarover moet ik dus wel nog de aanslag 2013 betalen en natuurlijk reserveren voor 

2014: Dat brengt me op een inkomen van 350,- per maand op dit moment.  

8) Het advies van de medewerkster klopt dus achteraf van geen kant!  

9) Mijn vertrouwen in deze dienst is nu op geen enkele wijze meer terecht te noemen: Ik heb 

wel degelijk recht op veel meer dan 50,= euro per maand!! Daarnaast blijkt mijn ABP-

pensioen ook nog stop gezet! En een Haarlem Pas? Ik heb hem nu nog niet!  Ik 

besluit een brief te schrijven (degene die u nu voor u heeft) aan de directie van de Sociale 

Dienst. Wat schetst mijn verbazing als ik na enige tijd opgebeld wordt . . . . dóór de 



betreffende medewerkster!! Nog perplex van deze actie ontrolt zich – als het niet zo 

nadelig was geweest voor mij - een hilarische toestand (Little Brittain??):    

(evt. hier stoppen en doorgaan bij volgende vet) 

 

{Verloop gesprek:} 

 Mevrouw weet mij te melden dat het mijn eigen schuld is: ik heb een netto inkomen 

opgegeven en zij heeft dat netjes laten doorrekenen door de administratie (waar op 

internet kan ik dan een bruto inkomen opgeven? Ik heb zowel op internet als in 

gesprek aangegeven dat het om freelance werk ging!!) Als ik dit zeg, krijg als 

reactie: “Ooh!! U heeft nog belastingschulden!! Dat heeft u niet gezegd!!” 

 Mevrouw verwijst naar het briefje wat ik ‘zelf geschreven heb’ en (vingertje?) 

adviseert mij daarom opnieuw een aanvraag te doen.  

 Zij laat blijken te weten hoe formulieren ingevuld moeten worden, kan “mijn fouten” 

aanwijzen, legt de schuld bij mij en pleit zichzelf vrij van schuld.  

 In het gesprek geeft ze verder blijk van ontevredenheid over mijn brief en ook 

duidelijk blijk van gebrekkige kennis over hoe belasting e.a. zaken werken.  

 

Wat het geheel bij mij boven haalt aan vragen:  

- Hoe kan het dat in enkele jaren de deskundigheid van medewerkers zo’n enorme 

terugval heeft doorgemaakt? 

- Hoe haalt een dienst het in zijn hoofd om mij – zonder bescherming van een 3e bloot 

te stellen aan degene die alle desinformatie over mij heeft uitgestort?  

- Hoe komt die medewerker op het idee dat ik nog enig vertrouwen in haar adviezen 

kan hebben?  

- Kan ik – gezien het bovenstaande - überhaupt wel vertrouwen in het functioneren van 

deze instantie hebben? Het lijkt erop dat men er bij deze dienst op uit is om mensen 

vooral af te schrikken voor aanvragen van een uitkering.  

- Tijdens het gesprek met medewerkster werd een beeld geschetst van tewerkstelling, 

verantwoording afleggen, sollicitatieplicht. Dit werd duidelijk gebruikt ter afschrikking. 

Op vriendelijke wijze, maar toch . . . mag dit? Kan dit? Een uitkering die bedoeld is 

voor mensen die écht niets anders hebben om op terug te vallen?? Ik – bén -  zo’n 

geval! Niet te beroerd om er zo hard mogelijk aan te trekken zelfstandig te blijven en 

pas in uiterste nood ‘aan de bel te trekken’.  

(evt. hier stoppen)  

{afsluiting} 

Volgens mij is het bovenstaande een mooi voorbeeld van de deskundigheid van een 

medewerker. In hoeverre het exemplarisch is in deze tijd, weet ik niet: het is mijn enige 

contact geweest rond de jaarwisseling, naast contact via internet. De combinatie van deze 2 

benaderingen (internet en mondeling) van een aanvrager geven ook nog eens extra 

problemen.  

= 0 = 0 = 0 = 0 =    



 

Iets uitgebreider dan in het ‘praatje’:  

o Er is mij in het gesprek niet meegedeeld dat ik bedragen zou moeten 

terugbetalen aan belastingdienst, noch aan zorgverzekeringswet. 

o Maar het gaat nog verder: op 1 februari 2014 ontvang ik een schrijven van het 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) m.b.t. einde deelneming. Wegens: 

geen recht hebben op uitkering. Dit moet te maken hebben met het briefje wat 

ik op verzoek medewerker Sociale  Dienst heb geschreven! 

o HaarlemPas? Op site van werd gezegd dat ik daarvoor in aanmerking kwam. 

Niet gezien! 

o Wat betreft het door mij opgestelde briefje: Volgens mij is “geen aanspraak 

maken op rechten” iets anders dan “geen recht hébben”. Dat recht had en heb 

ik volgens mij wel. Een disfunctioneren van centrale overheidsinstelling? Of 

toch een verkeerd doorgeven door Sociale dienst Haarlem?  

 

Evt. ook nog/ ter beantw. vragen: 

Weetje: Er wordt tijdens gesprek ook nog geadviseerd om contact op te nemen met SVB: die 

zou bij emigratie (ik heb daarvoor plannen) nog potjes met geld hebben. Wat blijkt? SVB 

heeft dit soort potjes voor remigranten. (De medewerkster was Turks). 

Voor mij belangrijk om ook te melden: Begin 2009 heb ik wegens scheiding ook een beroep 

gedaan op een bijstandsuitkering. Ik word dan uitstekend geholpen en begeleid door 

medewerkers van Sociale dienst.  

Verdere achtergrond: Rond de jaarwisseling 2011/2012 wordt duidelijk dat ik een lijfrentepolis 

moet laten afkopen. Door deze gebeurtenis en andere ontwikkelingen besluit ik medio 2012 

niet langer aanspraak te willen maken op de uitkering. Vanaf september 2012 wordt deze 

stop gezet.  

Terzijde: Misschien is het mijn lekenblik, maar wat ik daarnaast ook zie: omdat ik vooral 

sociale verzekeringen (1200,-) moet betalen aan belastingdienst, moet ik een 

bijstandsuitkering aanvragen. Voor zover ik weet wordt dit soort uitkeringen betaald uit het 

geld wat de burger bijdraagt aan sociale verzekeringen. Dat komt mij voor als het zinloos 

rondpompen van geld.  

 

 



Karin van Nunen 

Edward Jennerstraat 3 

2035 EM  HAARLEM 

 

 

 

Gemeente Haarlem 

De directie van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Postbus 511 

2003 PB HAARLEM 

 

 

 

Haarlem, 1 februari 2014 

 

 

 

Onderwerp: ondeskundige en onvolledige informatieverschaffing van mederwerker van uw dienst  m.b.t. aanvraag 

WWB 

 

 

 

Mijne heren/dames, 

 

Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen na mijn afzien van aanspraak op een uitkering uit de Wet Werk en Bijstand 

wil ik u van het volgende verloop op de hoogte stellen: 

 

Begin 2009 moet ik i.v.m. op handen zijnde scheiding een beroep doen op een bijstandsuitkering, ik word hierin 

uitstekend geholpen en begeleid door medewerkers van uw dienst. Rond de jaarwisseling 2011/2012 wordt duidelijk 

dat ik een lijfrentepolis moet laten afkopen. Door deze gebeurtenis en andere ontwikkelingen besluit ik medio 2012 

niet langer aanspraak te willen maken op de uitkering. Vanaf september 2012 wordt deze stop gezet.  

 

Sinds begin 2010 heb ik als freelancer gewerkt als huiswerkbegeleider. Hiermee verdien ik karig, maar – samen met 

inkomsten van toeristen die in huis overnachten en het interen op het vrijgekomen bedrag uit lijfrentepolis (plm. 

10.000,= netto) denk ik hiermee uit te komen. Dat is ook het geval: tot eind 2013 lukt dit ook, zij het met moeite. In 

oktober loop ik een hersenschudding op, waardoor ik (wederom, er zijn meer hiaten geweest i.v.m. ziekte e.d.) wel erg 

weinig inkomsten heb. Ik besluit om een WWB-uitkering aan te vragen. Meldingsdatum inschrijving UWV is 20 

november 2013. Op 16 december volgt een uitnodiging van uw dienst voor een gesprek op 31 december 2013.  

 

Met de informatie warvan in de uitnodigingsbrief staat vermeld dat die dient te worden meegenomen, ga ik naar de 

afspraak.  In het naar mijn ervaring op dat moment plezierig verlopen gesprek, kom ik o.b.v. de mij verschafte 

informatie samen met de intake-medewerker tot de conclusie dat het om erg weinig geld gaat wat ik als aanvullend kan 

ontvangen. Op haar vragen, geef ik aan dat ik in 2013 gemiddeld 550,- euro per maand heb ontvangen uit freelance-

werk en andere inkomsten (overnachtingen) en toeslag zorgkosten en voorschot belasting heb ontvangen. De 

medewerker geeft aan dat ik met mijn recht op een alleenstaanden-uitkering met daarvan afgetrokken 10% wegens 

inwonende niet studerende kinderen en nogmaals 10% wegens betaling hypotheek door ex-echtgenoot, uit zal komen 

op een aanvulling van maximaal 50,- euro per maand. Zij adviseert mij, of sterker: dringt er bij mij vriendelijk op aan ,  

af te zien van aanspraak op mijn recht op uitkering. Met het beeld wat zij schetst, kan ik met het advies instemmen: ik 



ben goed in leven van weinig geld en denk meer tijd te moeten steken in bewijzen dat ik solliciteer, vrijwillig werk doe 

(wat ik inderdaad ook al doe) en me bezig houden met de diverse tewerkstellingsacties die in Nederland ophanden zijn, 

dan mij de extra inkomsten van 50,- euro per maand waard zijn. De medewerker verzoekt mij een handgeschreven 

briefje op te stellen en te ondertekenen. Dit vind ik wonderlijk, maar met enig wantrouwen doe ik dit: ik wil van het 

gedoe af en verder met mijn leven.  

 

Dat verder leven lukte aardig. De inkomsten voor januari 2014 vallen niet tegen (net iets meer 600,- bruto). Ik doe 

alvast voortvarend een voorlopige aangifte 2013, want die cijfers heb ik nu toch al op papier.  Echter: op 31 januari 

ontvang ik bericht van de belastingdienst: ik moet betalen over 2013: 

Bijdrage zorgverzekeringswet 2013:   514,- 

Terug te ontvangen vorige aanslag 2013:  697,- 

Totaal te betalen over 2013:   1211,- 

Dit o.b.v. een totaal aan inkomsten van 6607,- 

 

Belasting 2014     246,- 

Totaal te betalen over 2014:   246,- 

 

Daarnaast loopt wegens het vrijvallen lijfrentepolis in 2012 nog een terugbetalingsregeling m.b.t. zorgtoeslag en 

kindgebonden budget, resp. 755,- en 384,-. Maar deze laat ik even buiten beschouwing. Ze hebben in wezen niets van 

doen met mijn inkomsten 2013 waarover deze brief gaat. Ze hebben echter wel gevolgen voor de hoogte van mijn 

netto inkomsten.  

 

Als ik mij beperk tot de gegevens over 2013: mijn netto inkomsten (incl. voordeel omdat ex-partner hypotheek 

(theoretisch) betaalt) zijn nu dus geweest: 5396,- euro. Dit gedeeld door 12, dan kom ik uit op 450,- euro per maand. 

Daarvan moet ik 2 ziektekostenverzekeringen (voor mij en studerende zoon) betalen, energie en water in ieder geval 

(samen zo’n 350,-) en nog zo wat vaste lasten (onderhoud CV-ketel, internetabonnement e.d.).   

 

In 2014 kom hier overheen dan natuurlijk de maandelijkse afbetalingsregeling van 58,- en 38,- per maand die ik over 

2013 had moeten betalen.  En de 246,- euro belasting (die in 23,- per maand mag worden betaald over 11 maanden). 

Dan schiet ik in de min en kan ik dus niet meer voor eten zorgen. (Die bedragen over 2012 laat ik buiten beschouwing, 

anders vrees ik dat ik na 25 jaar aan mijn 2e psychose ga beginnen.) 

 

Met dit nieuwe plaatje van mijn inkomsten over 2013 – en de vooruitzichten over 2014 zijn niet anders  - kom ik tot een 

heel andere conclusie over het afzien van aanspraak op recht op uitkering. Mijn ervaring met eerdere contacten met 

uw dienst hebben mijn vertrouwen in de deskundigheid en volledigheid bepaald in het gesprek wat ik 31 december 

met uw medewerker heb gehad. Dit vertrouwen van mij  was in dit gesprek echter op geen enkele wijze terecht. Er is 

mij op geen enkele wijze meegedeeld dat ik bedragen zou moeten terugbetalen aan belastingdienst (is dit in feite niet 

de zorgtoeslag die wordt teruggevorderd?), noch dat er bedragen zorgverzekeringswet over dienen te worden betaald.  

Dit was heel anders in 2009 en 2010: er was deskundige begeleiding, men wist wat de haken en ogen waren voor de 

cliënt en kon daarmee helpen. Deze keer ben ik in een vriendelijk ogend gesprek afgescheept met te weinig informatie 

en desinformatie.  

 

Maar het gaat nog verder: op 1 februari 2014 ontvang ik een schrijven van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

(ABP) m.b.t. einde deelneming. In deze brief maken zij duidelijk dat sinds kort deze beoordeling gemaakt kan worden, 

want ik zou geen recht meer hebben op uitkering . Dit kan dus niet anders of het heeft te maken met het geen 

aanspraak maken op mijn rechten, zoals ik heb aangegeven in het handgeschreven briefje van 31 december 2013! 

Volgens mij is geen aanspraak maken op rechten iets anders dan geen recht hébben. Dat recht had en heb ik volgens 

mij wel. 



 

Nog een klein detail: tijdens het invullen van diverse internetformulieren, kwam ook de HaarlemPas voorbij: hierop had 

ik in ieder geval recht volgens de site. Ik heb nog geen HaarlemPas gezien, dus bibliotheek mag ik ook gewoon zelf 

betalen.  

 

Wat ik nu even zie – als mijn blik tussen alle bomen door het bos niet uit het zicht heeft doen raken – ik heb wel 

degelijk recht op een uitkering WWB en het gaat om een aanzienlijk hoger bedrag dan netto 50,- euro per maand. 

Daarnaast zal door deelname aan die uitkering ook deelneming aan ABP door lopen.  

 

Terzijde: Misschien is het mijn lekenblik, maar wat ik daarnaast ook zie: omdat ik m.b.t. sociale verzekeringen moet 

betalen aan belastingdienst, moet ik een bijstandsuitkering aanvragen. Voor zover ik weet wordt dit soort uitkeringen 

betaald uit het geld wat de burger bijdraagt aan sociale verzekeringen. Dat komt mij voor als het zinloos rondpompen 

van geld.  

 

Mijn verzoek aan u nu: Is het mogelijk de handelingen en beslissingen die 31 december 2013 gemaakt zijn o.b.v. 

onjuiste en onvolledige informatie van uw medewerker? Het lijkt mij juist als de datum van ingang gesteld wordt op 20 

november 2013 en ik niet weer opnieuw de hele route van aanvragen dien te doorlopen.  

 

Voor zover dit ik denk dat dit in mijn voordeel is, zal ik dit schrijven in kopie verzenden naar diverse instanties, zoals 

belastingdienst of belangenbehartigers voor mijn zaak.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Karin van Nunen 

 

 

 

 

 


