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Het gezin
Yves Coemans

Kwam voor het eerst: Dominique G., Susi D.M., Sanaa S.
We startten de volksuniversiteit met een filmpje van BMLIK Gent. We zagen
een vader aan zijn zoon vragen om het huis te verlaten. De vader zegt “ik zie je
graag”, maar hij heeft geen keuze. Om te vermijden dat zijn inkomen daalt, moet
de zoon het huis uit. Deze situatie was herkenbaar:
“Zelf had ik een leefloon om rond te komen. Toen mijn zoon begon te werken,
wou hij nog 2 maand bij mij wonen. Daarna zou hij met zijn vriendin
samenwonen. Het OCMW kwam het te weten en zei: je zoon moet je maar
onderhouden. Hij moest voor mij en mijn jongere zoon betalen. Zelf kreeg ik 2
maand geen inkomen.”
“Toen ik mijn zoon bij mij liet wonen, mocht dit niet van het OCMW. Mijn
inkomen zakte onmiddellijk met 200 euro.”

Ook samenwonen met je partner zorgt voor inkomensverlies. Het is ingewikkeld
om vooraf te weten of je inkomensverlies zal hebben als je met je partner wilt
samenleven. Als je zelf informatie probeert te vinden, word je van Pier naar Pol
gestuurd. Onze gastspreker, Yves Coemans van de Gezinsbond, gaf uitleg over
de verschillende statuten van samenwonen. Hij had een dik boek bij zich waarin
de verschillende systemen en wetten staan uitgelegd. Het is dus heel
ingewikkeld en we pleiten ervoor dat het eenvoudiger wordt als je samenwoont.
Als je wilt weten of je inkomen zal dalen ga je best naar een “neutrale” instantie
zoals het CAW en niet naar je vakbond of OCMW.
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Als je een vervangingsinkomen hebt, daalt je uitkering als je het statuut
samenwonende krijgt. Voor leefloon en werkloosheid ben je samenwonend als
je de belangrijkste kosten deelt en de huishoudelijke taken verdeelt. Het maakt
niet uit of je samenwoont als ouder-kind, koppel of vrienden. Je moet ook
duurzaam samenwonen, Dit betekent dat tijdelijk samenwonen, b.v. 3 weken,
geen gevolg mag hebben voor je uitkering. Je kan bewijzen dat je niet duurzaam
samenwoont via getuigenissen, gescheiden huurcontracten, foto’s van aparte
leefruimten, facturen, rekeninguittreksels.

Als je het OCMW, de vakbond
of hulpkas niet verwittigt dat je
samenleeft, kan het dat je
uitkeringen moet terugbetalen
en een boete krijgt. Veel
deelnemers

zijn

bang

dat

iemand hen bij het OCMW zal
verklikken.

Bewoners van een sociale woning zien soms hun huur stijgen als ze met hun
partner samenleven. De sociale huisvestingsmaatschappij kijkt naar alle
inkomens en baseert hierop de huurprijs. Inkomens van tijdelijke bewoners en
van ongehuwde kinderen jonger dan 26 jaar tellen niet mee. Belangrijk is wel
dat je kind zonder onderbreking tot je gezin behoorde. Als je kind beslist om
alleen te gaan wonen op zijn 20ste en later terugkeert, zal vanaf de terugkeer wel
het inkomen meetellen.

Via de media horen we soms dat mensen die in een sociale woning wonen een
eigendom in het buitenland hebben. Dan moeten ze hun sociale woning verlaten.
We hoorden een deelnemer hierover vertellen. Hij is gehuwd met een
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Marokkaanse. Haar moeder heeft een woning in Marokko. Als haar moeder
sterft, erft zij de woning. “Moet ik dan mijn sociale woning verlaten? Van een
hoop stenen in Marokko kan ik toch geen eten kopen?” zei hij.

Het inkomensverlies dat mensen hebben door samen te wonen, geeft veel stress
en zorgt voor ruzie. Daarom blijven mensen soms alleen wonen. Ze zijn veel
samen, maar hun domicilieadres blijft apart. We vinden dit jammer omdat zo 2
woningen bezet zijn, er zou een woning kunnen vrijkomen.

Als

mensen

gaan

samenwonen, kan het ook
dat een deurwaarder langs
komt als een van de twee
schulden

heeft.

belangrijk

om

inboedel

te

Het
je

is

eigen

beschermen

zodat die niet meegenomen
wordt. Dat kan door facturen met je naam erop voor te leggen. Als je in een
Kringwinkel zaken aankoopt, krijg je geen factuur, maar wel een kassaticket. Je
kan vragen om je naam erop te schrijven. Zo heb je een bewijs. Kassatickets kan
je na een tijd niet meer lezen. Als je die kopieert, heb je dit probleem niet.

BMLIK Gent dacht al veel na over samenwonen. Dit zijn hun voorstellen: Het
eerste jaar dat je samenwoont is tijdelijk. Samenwonen heeft geen invloed op het
inkomen van beide partijen en op de huurprijs. Het samenwonen heeft geen
invloed op de wachtlijst voor tijdelijke inwonende. In het huurcontract wordt
opgenomen dat het een recht is om tijdelijk iemand in je woning op te nemen.
Onze gastspreker noteerde die en stelt voor dat de Gezinsbond dit opneemt in
hun memorandum voor de verkiezingen in juni.
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Veel mensen die naar de volksuniversiteit komen, leven niet samen met een
partner of kinderen, maar met een huisdier. Verhuurders willen vaak niet dat je
een huisdier meeneemt. Minister Weyts heeft beloofd om dit te veranderen. Als
die wet er komt, mag een eigenaar je huisdier niet meer weigeren. Hij kan dit
enkel nog doen als de woning niet geschikt is: b.v. in een kleine studie met een
Rotweiller leven of als het reglement van het appartementsblok dit verandert.
We hoorden ook dat het samenleven met volwassen kinderen niet eenvoudig is.
Omdat dit veel spanningen met zich meebrengt, vragen ouders soms ook aan
hun kinderen om de woning te verlagen. In een volgende volksuniversiteit staan
we stil bij de relatie met onze kinderen.

Gemaakt door

Marleen en Hubert

Huguette

Liesbeth
Dit verslag en ook foto’s zijn
terug

te

vinden

op

onze

facebookpagina (Volksuniversiteit
ATD Vierde Wereld Vlaanderen).
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