VRIENDENDIENST, BURENHULP of ZWARTWERKEN . . .? OPGEPAST!
door Karin Mollee
______________________________________________________________________________
In Oostenrijk wordt voor zwartwerk het begrip Pfusch gebruikt, een begrip dat ook gebruikt
wordt voor werk dat slecht is uitgevoerd. Pfusch is het werk van een vakman, terwijl
belasting wordt vermeden. Burenhulp, daarentegen, mag.

Een vriendendienst . . . Hoe zit dat eigenlijk?
Wat is burenhulp, waar begint die en waar houdt die op? Zijn vijf euro per uur voor het neefje dat
bij het schuren van de parketvloer helpt onderhavig aan de loonbelasting? En hoe staat het met
het opdienen van een eenvoudige, doch voedzame maaltijd voor de zwager, die helpt bij het
schilderen?

Wanneer is zwartwerk zwartwerk?
Het laten uitvoeren van werkzaamheden, zoals schilderen, behangen, stuken, verhuizen, tuinieren
e.d. zonder loonbelasting en premies af te dragen aan de staat is zwartwerk. Zwartwerk is geen
lichte overtreding, maar een strafbaar feit, zowel voor de opdrachtgever als voor degene die het
werk uitvoert.

Schwarzarbeit und Pfuscherei
Zwartwerk vindt volgens de Oostenrijkse Wirtschaftskammer plaatst, wanneer iemand, die in
loondienst is, werk doet, zonder dat deze persoon voor dat werk bij het Finanzamt of de
Krankenkasse is aangemeld. Op die manier vallen de bijkomende loonkosten weg.
Er is sprake van "Pfuscherei", wanneer een "eigen baas", een zelfstandige ondernemer, werk
uitvoert, zonder dat hij daarvoor een bedrijfsvergunning heeft.

Burenhulp: geen zwartwerk
Echter niet elke kleine moeite die men voor een ander buiten de eigen vier wanden doet is een
overtreding. Een uitzondering vormt de zogenaamde burenhulp of Nachbarschaftshilfe: kleine
diensten in de eigen buurt of familie zijn volkomen in orde.
Maar . . . pas op! Iedere vorm van verdienste is daarentegen taboe! Daarbij gaat het niet alleen om
baar geld, maar ook om voordelen, die in geld kunnen worden vertaald, zoals een fles wijn of de
eerder genoemde, eenvoudige, doch voedzame maaltijd of zelfs een simpele Jausen.
Waar de grens tussen burenhulp en zwartwerk loopt, is niet duidelijk geregeld. De vakman die ook
in zijn vrije tijd werk doet in zijn beroepssfeer overschrijdt die grens wellicht al, niet alleen als hij
zijn buren helpt, maar ook als hij zijn vrienden in het dorp verderop helpt. Of wanneer hij niet alleen
zijn zuster helpt, maar ook de nicht van zijn zwager. Ook die aardige gepensioneerde meneer, die
overal in de buurt zijn hulp aanbiedt en zo wat bijverdient, maakt zich schuldig aan Pfuscherei en
dient zijn werkzaamheden als bedrijf te laten inschrijven.
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Wanneer werknemers of een bedrijf aangemeld moeten worden
De vraag wanneer een bedrijf zijn werknemer moet aanmelden is eenvoudig te beantwoorden:
altijd. Een bedrijf dient daarentegen volgens het ondernemingsrecht pas dan als bedrijf te worden
aangemeld, wanneer werkzaamheden zelfstandig, regelmatig en met de bedoeling wordt
uitgeoefend om er iets aan te verdienen. Zelfstandig betekent in dit verband voor eigen rekening
en op eigen ondernemingsrisico. Regelmatig betekent dat de werkzaamheden herhaaldelijk en
gedurende een langere periode of voor meerdere personen wordt uitgeoefend. De bedoeling om
iets aan de bezigheid te verdienen betekent niet per se dat geld overblijft (winst). De intentie alleen
is al voldoende.

Onaangename gevolgen van zwartwerk
Wie een Pfuscher, dus een zelfstandige zonder bedrijfsvergunning, een opdracht geeft, hangt een
straf boven het hoofd van max 2180 euro. Opdrachtgevers in de bouw die in grote getale bewust
zwartwerkers aannemen, ontduiken belasting en sociale lasten en riskeren zelfs een
gevangenisstraf
Voor private opdrachtgevers kan het ontbreken van garantie een probleem worden. Zie maar eens
om zonder overeenkomst of rekening de Pfuscher of zwartwerker ter verantwoording te roepen
voor slecht uitgevoerd werk. Ook op je verzekering hoef je niet te rekenen. En . . . gebeuren er
tijdens het werk ongelukken, dan ben je nog verantwoordelijk ook.

In plaats van zwartwerk: vraag de "Handwerkbonus" aan
Om zwartwerk tegen te gaan, is door de Oostenrijkse regering de zogenaamde Handwerkerbonus
in het leven geroepen. Ambachtelijke bezigheden in het kader van renovatie, onderhoud en
modernisering worden gesubsidieerd met 20 procent van de kosten van arbeid en voorrijden tot
maximaal 3000 euro. Maximaal worden per jaar, per persoon en per wooneenheid 600 euro
gesubsidieerd.

Conclusie
Hou het bij een vriendendienst, wees voorzichtig en neem je eigen broodtrommeltje mee.
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