
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: Sacha Werkman 

Onderwerp: onterechte uitkeringen 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

Circa anderhalve week geleden stond er in de dagbladen dat er naar schatting 15.000 

veroordeelden waren die onterecht nog steeds een uitkering ontvangen. Het Kabinet is 

hier boos over en sommeert gemeenten actie hierop te ondernemen. Statistisch gezien 

komen in de Noordoostpolder dus ook veroordeelden voor. 

Het gaat om veroordeelden die zich moeten melden voor een gevangenisstraf, maar zich 

schuilhouden en zo hun straf ontlopen. Sinds 2011 moeten uitkeringsinstanties een 

uitkering voor een veroordeelde crimineel stopzetten. Het zogeheten Inlichtingenbureau 

in Utrecht stuurt elke maand de namen van die groep in een nieuwsbrief naar 

gemeentes. De gemeentes moeten dan een eventuele bijstandsuitkering stopzetten 

totdat de veroordeelde zijn straf heeft uitgezeten. 80 gemeentes hebben zich echter 

helemaal niet opgegeven voor die nieuwsbrief en krijgen die dus ook niet. 

 

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

1. Ontvangt de gemeente de nieuwsbrief van het zogeheten inlichtingenbureau? 

Antwoord. 

De gemeente is aangesloten bij het Inlichtingenbureau. Dit betekent dat maandelijks de 

gegevens van alle WWB gerechtigden gecontroleerd worden door een koppeling met het 

Inlichtingenbureau. Dit levert maandelijks signalen op die gecontroleerd worden door de 

medewerkers van de gemeente en waar nodig wordt actie ondernomen. 

 

Vaak is de informatie van het IB al bij de gemeente bekend omdat mensen dat zelf 

melden  

Voorbeeld: Iemand heeft parttime inkomsten en meldt dit bij de gemeente. Het IB geeft 

ook een signaal af dat er inkomsten zijn. Verdere actie is dan niet nodig. 

 

2. Zo nee, hoe laat de gemeente zich dan informeren over eventuele veroordeelden die 

woonachtig zijn in onze gemeente? 

Antwoord. 

De gemeente wordt op twee manieren geïnformeerd. 

Door het Inlichtingenbureau als het gaat om mensen die voortvluchtig zijn. 

Door de GGD worden geïnformeerd over mensen die gedetineerd worden en mensen die 

uit detentie worden ontslagen en vervolgens mogelijk bijstand komen aanvragen.  

 

Mocht de GGD iets horen over voortvluchtige dan melden zij dat ook. Dit komt in 

Flevoland 1 of 2 keer per jaar voor en volgens informatie van de GGD tot nu toe niet in 

de Noordoostpolder.  

 

3. Zo ja, hoe gaat het college om met de informatie die zij ontvangt? 

Antwoord. 

De informatie wordt meegenomen bij het vaststellen van het recht op uitkering. Iemand 

die geen recht heeft, ontvangt geen uitkering. 

 

4. Hoeveel personen ontvangen een uitkering?  

Antwoord. 

Op 31 december werden 640 WWB uitkeringen verstrekt (voorlopige cijfers) 



 

5. Kan het college bevestigen dat ook in de Noordoostpolder er onterecht personen een 

uitkering krijgen  

Antwoord. 

Het college doet er alles aan om te zorgen dat er niet ten onrechte een uitkering wordt 

verstrekt. Door de koppeling met het IB, de lijn met de GGD en de gesprekken met de 

klant. 

 

Het is nooit geheel uit te sluiten dat iemand ten onrechte een uitkering ontvangt. Tot nu 

toe hebben wij geen signalen dat in Noordoostpolder voortvluchtigen ten onrechte een 

uitkering (hebben) ontvangen.  

 

5. Heeft er in de historie dergelijke situaties voorgedaan en op welke wijze beschermt 

men zichzelf tegen dit “fenomeen” ? 

Antwoord. 

Zie antwoord bij 4. 

 

 

6. Gaat het college ook over tot terugvorderen? 

Antwoord. 

Een uitkering die ten onrechte wordt verstrekt, wordt teruggevorderd.  

 

7. Wat is het beleid in deze? 

Antwoord. 

Het beleid is zo snel mogelijk terugvorderen. Als het kan ineens en anders met een 

betalingsregeling. 

Zie hiervoor ook de in december vastgestelde maatregelverordening.   

 

 


