SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Uitkeringsfraude arbeidsmigranten
Onlangs kondigde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan dat er extra
capaciteit en geld vrij gemaakt wordt in de strijd tegen Poolse arbeidsmigranten die frauderen met
werkloosheidsuitkeringen. Hij noemde de fraude 'schokkend en onacceptabel'. Zie onder ander dit
artikel van het Brabants Dagblad en de berichtgeving van Nieuwsuur.
Deze berichtgeving heeft e.e.a. in gang gezet en er is in de pers veel te doen over Poolse
medewerkers die op grote schaal zouden frauderen met hun WW uitkering. De uitvoering van deze wet
ligt in handen van het UWV, maar een dergelijke omvang van fraude werkt wellicht ook door in de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het Sociaal Domein.
In de regio Uden zijn veel grote (uitzend) organisaties met arbeidsmigranten. Naar verwachtingen gaat
het om enkele duizenden mensen.
Vragen:
De fractie van Gewoon Uden heeft onderstaande vragen aan het college van burgemeester en
wethouders. Zo nodig wordt het college verzocht om zich te laten informeren door het UWV.
1.

Wordt er in de regio Uden – en zo ja op welke schaal - gefraudeerd met de uitkeringen waar
UWV verantwoordelijk voor is?

2.

Welke actie onderneemt UWV gericht in deze regio om grootschalige fraude te voorkomen en
te bestrijden?

3.

Op welke wijze zou een dergelijke grootschalige fraude kunnen doorwerken in de uitvoering
van de uitkeringen waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn? En is er op dit moment
sprake van dergelijke effecten?

4.

Wordt er in de gemeente Uden gefraudeerd met de uitkeringen waar we als gemeente zelf
verantwoordelijk voor zijn- en zo ja op welke schaal?

5.

Welke acties onderneemt de gemeente Uden om uitkeringsfraude te voorkomen en te
bestrijden?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 20-11-2018
Antwoord:
Vraag 1 en 2:
Wij zijn niet verantwoordelijk voor uitkeringen die door het UWV worden verstrekt. Daarom beschikken
wij niet over de benodigde informatie. Wij hebben echter toch getracht informatie te achterhalen bij
UWV ‘Concerncommunicatie’. Het UWV geeft momenteel geen specifieke (regio)informatie over dit
onderwerp.
Wij willen u wijzen op de volgende Kamerstukken, waarin u meer kunt lezen over de omvang van de
uitkeringsfraude, welke acties het UWV reeds onderneemt om fraude te voorkomen en welke
maatregelen minister Koolmees voorstelt om de fraude nog meer te beperken.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z17310&did=2018D469
69
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z17311&did=2018D469
71
Vraag 3:
Wanneer een WW-uitkering wordt beëindigd, kan die persoon in aanmerking komen voor een
bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Op dit moment hebben wij van de ongeveer 665
klanten in ons klantenbestand, maximaal 10 uitkeringsgerechtigden van Poolse komaf. Er kan dus
worden gesteld dat er momenteel geen sprake van is dat de grootschalige fraude bij het UWV
doorwerkt in de uitvoering van de uitkeringen waar wij verantwoordelijk voor zijn.
Overigens willen wij opmerken dat het toekennen van WW-uitkeringen bij het UWV veelal een
administratief proces is. Bij de gemeente vindt bij iedere nieuwe klant persoonlijk contact plaats. Dit
vermindert de kans op fraude aanzienlijk.
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Vraag 4:
Ja, er wordt gefraudeerd met uitkeringen. Wij kunnen een totaal overzicht geven, maar registeren niet
welke achtergrond een fraudeur heeft. Wij kunnen dus niet aangeven hoeveel fraudeurs van het totaal
een Poolse migratieachtergrond hebben.
Momenteel hebben in 2018 55 fraudeonderzoeken plaatsgevonden, waarvan bij 20 is geconstateerd
dat er geen sprake was van fraude. 28 Onderzoeken hebben tot een beëindiging/afwijzing/intrekking
van de uitkering geleid. En in 7 gevallen is de uitkering aangepast voortgezet.
Vraag 5:
Binnen de gemeente Uden wordt door twee toezichthouders Participatiewet actief aan fraudebestrijding
gedaan. Zij werken nauw samen met de inkomens-/arbeidsconsulenten, zodat bij signalen van fraude
snel tot actie kan worden overgegaan.
Hiernaast bestaat er in Uden een groot samenwerkingsverband tussen de ketenpartners. Denk hierbij
aan de politie, de woningbouwvereniging, de Belastingdienst, het UWV en diverse maatschappelijke
organisaties. Indien het binnen hun bevoegdheden ligt melden zij misstanden en wordt er, daar waar
het kan, de samenwerking met de toezichthouders Participatiewet opgezocht. Ook interne collega’s,
zoals bouwinspecteurs en BOA’s, melden met regelmaat.
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