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Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Bijstandsverlenende instanties mogen controleren of bijstandsgerechtigden volledige en juiste
inlichtingen hebben verstrekt over hun inkomen en vermogen. Zij mogen daartoe, ook in het
buitenland, onderzoek instellen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) maandag in hoger
beroep geoordeeld.
Naar aanleiding van dit nieuwsbericht en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het
raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen van de Haagse VVD de volgende vragen:
1) Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep?1
2) Bent u met de Haagse VVD van mening dat het verzwijgen van buitenlands inkomen en
vermogen door bijstandsontvangers stevig moet worden aangepakt?
3) Hoeveel fraudegevallen waarbij uitkeringsgerechtigden buitenlands vastgoed in bezit bleken te
hebben zijn er de afgelopen jaren in Den Haag vastgesteld? Kan het college deze cijfers
uitsplitsen naar de landen waar dit buitenlands vastgoed is aangetroffen en naar nationaliteit
van de uitkeringsgerechtigde?
4) Hoeveel verzoeken voor onderzoek zijn er de afgelopen jaren bij het Internationaal Bureau
Fraude-Informatie ingediend door Den Haag? In hoeveel gevallen bleek er daadwerkelijk
sprake te zijn van fraude? Graag deze cijfers ook uitgesplitst naar nationaliteit en locatie van
het buitenlands vastgoed?
Commerciële onderzoeksbureaus zijn sneller en effectiever bij het opsporen van buitenlands vastgoed
dan het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF). De commerciële bureaus maken gebruik van
een lokaal netwerk van Turkse advocaten, makelaars en taxateurs. Die kunnen snel en effectief
onderzoek doen naar het bezit van luxe appartementen, vakantiehuisjes en ander vastgoed dat de
Turken geheimhouden voor de Nederlandse overheid. Zij kunnen in zes tot acht weken een
betrouwbaar onderzoeksrapport opstellen, terwijl het via IBF maanden, soms jaren duurt voordat
onderzoeksresultaten binnen zijn.
5) Bent u bereid om de controles naar verzwegen buitenlands inkomen en vermogen van
bijstandsontvangers te intensiveren en hierbij gebruik te maken van commerciële
onderzoeksbureaus? Zo nee, hoe gaat u deze vorm van bijstandsfraude dan aanpakken?
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