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Op 27 december 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over de 

verstrekking van uitkeringen aan gezochte criminelen. De vragen zijn gebaseerd op art. 13 

van de WWB. Hierin is opgenomen dat degene, die zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging 

van een vrijheidsstraf, dient de worden uitgesloten van het recht op bijstand. 

Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Kent het college bovengenoemd wetsartikel? 

Antwoord: ja. 

Vraag 2: 

Op welke wijze controleert het college bovenstaande uitsluitingsgronden? 

Antwoord: maandelijks ontvangen wij de signaallijst van het inlichtingenbureau van het 

Ministerie van Sociale Zaken met onder andere de namen van mensen die veroordeeld zijn 

tot een celstraf en zich hieraan onttrekken. Op basis van deze signaallijst worden acties 

ondernomen. 
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Vraag 3: 

Hoeveel mensen in de gemeente Haarlemmermeer ontvangen op dit moment onterecht een 

bijstandsuitkering omdat zij zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of 

vrijheidsbenemende maatregel? 

Antwoord: de signaallijsten zijn door ons verwerkt. Op basis van deze informatie ontvangen 
er geen mensen in de Haarlemmermeer onterecht een uitkering. 

Vraag 4: 

Zo nee, bent u bereid zich alsnog op de hoogte te stellen en de daarbij actief de passende 

maatregelen te nemen? 

Antwoord: niet van toepassing. 

Vraag 5: 

Is de gemeente bijvoorbeeld geabonneerd op de maandelijkse nieuwsbrief van het 

Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken met de namen van mensen die 

veroordeeld zijn tot een celstraf en zich hieraan onttrekken? 

Antwoord: ja, maar de nieuwsbrief is iets anders dan de signaallijst, (zoals benoemd in het 

antwoord op vraag 2). In de nieuwsbrief worden ontwikkelingen, aandachtspunten, 

veranderende wet- en regelgeving weergegeven en dus geen namen. 

Vraag 6: 

Hoeveel mensen hebben in 2011 en 2012 in Haarlemmermeer, op grond van bovenstaande 

artikel, onterecht een bijstandsuitkering ontvangen? 

Antwoord: in 2011 waren er acht mensen en in 2012 vijf mensen die op grond van 

bovenstaand artikel onterecht een bijstandsuitkering hebben ontvangen. Deze zijn door de 

maandelijkse signaallijst van het inlichtingenbureau aan het licht gekomen. In alle gevallen 
zijn acties ondernomen. 

Vraag 7: 

Welke maatregelen gaat het college nemen ten aanzien van degenen die, ondanks 

bovenstaand artikel, (ten onrechte) een bijstandsuitkering ontvangen of hebben ontvangen? 

Antwoord: onterecht verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd. Vanaf januari 2013 wordt 

daarnaast nog een boete opgelegd die gelijk is aan de ten onrechte ontvangen bijstand. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, 


