
Dit houdt in dot je, bij voarbeeld, een half jaar in cen 
bejaardenhuis moet werken, of iets dcrgelijks. Rct kamt bijna 
niet voor dat je zonder 'straf' ermee wcgkomt. 

Gepakt door de FIOD? 

Voor de Fiscale Recherche geldt hetzelfde als voor de Sociale 
Dienst. Ze moeten kunnen bewijzen dat je werkt of gewerkt hebt. 
De Fiscale Recherche gant in het ulgemeen wat doortastender te 
werk dan de Sociale Dienst. Als je door de Fiscale Recherche 
wordt aangehouden, kun je er vrij~el zekcr van uitgaan dat ze 
bewijzen tegen je hebben. Zorg dat je zo sncl mogelijk een goede 
advocaat hebt die gespecialiseerd is in belastingrecht. Fiscale 
fraude weegt in een rechtszaak zwaarder dan sociale fraude. Met 
de Sociele Dienst kan je nog rcgelingen treffen, de 
belastingdienst trekt zo je banksiel onder je kont vandaan. De 
belastingen hebben ook 'eerst-recht'. Als je bij voorbeeld een 
belastingschuld en cen schuld bij de ,Sociale Dienst hebt, heeft 
het Belastingkantoor het recht 
daarna pas de Sociale Dienst. 

om als cerste geld te innen en 

Ik moet mijn werkhuis uit, wat nu? 

Je moet er ten allen tijde voor zorgen dat je een 
(onder)huurderscontract loskrijgt. Als je namelijk niets zwart op 
vit hebt staan, heb je totaal geen rechten en kan de huisbaas jc 
er van de ene dag op de andere uitgooien. Wat ook heel verstandig 
is, is het overrnaken van de huur. Je kan dan met de bank-/giro
afschriften in ieder geval bewijzen dat jij de huur betaald. Zit 
je al langer dan een jaar op hetzelfde adres, dan kun je de 
uitzetting aanvechten in een rechtszaak. Het problecm is dan 
alleen dat dit soort rechtzaken altijd openbaar zijn. Wil jc de 
uitzetting aanvechten, dan zul je met naam en toenaam voor je 
beroep uit moeten komen. Wil je dit niet dan zou je kunnen 
proberen om de zaak onderhands te regelen. Je zou b1j voorbeeld 
kunnen voorstellen dat de huisbaas je uitkoopt. Als jij moet 
verkassen moet je toch geld steken in het nieuve pand, je kan de 
eerate weken in ieder geyal niet werken ~ant je maet tochJ 

opnieuw een klantenkring opbouwen. Dit kost allemaal geld. De 
huisbaas moet je ook de tijd geven om een nieuve locatie tc 
zoeken. Onder hands regelen gaat sneller dan een rechtszaak. 
Rechtzaken zoals deze kunnen zich maanden (en soms jaren) zich 
voortslepen. Neem metecn een goede advocaat in de hond, die 
gespecialiseerd is in woonrccht, ook als je de zaak onderhands 
regelt. 


