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Omgang	met	bijstandssignalen	
	
Op Verantwoordingsdag afgelopen dinsdag 17 mei 2022, altijd op de derde dinsdag van mei, heeft de 
Algemene Rekenkamer o.b.v. de financiële jaarverslagen van de ministeries een aantal conclusies 
getrokken. Een van die conclusies is dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet precies 
weet wat gemeenten met de signalen over mogelijke bijstandsfraude doen, i.e. het is onduidelijk in 
hoeverre de signalen die het Inlichtingenbureau (IB) doorspeelt aan gemeenten over mogelijke 
bijstandsfraude daadwerkelijk bijdragen aan het opsporen van oneigenlijk gebruik. Die informatie, zo stelt 
de Algemene Rekenkamer, zou echter goed gebruikt kunnen worden in het kader van de herziening van de 
Participatiewet op dit punt om gewenste hardheden in het stelsel uit te bannen.  
 
Volgens de Rekenkamer controleert de minister goed genoeg of het IB zijn werk doet en zorgvuldig met de 
gegevens omgaat. De minister weet echter nog te weinig over wat gemeenten met die gegevens doen en 
wat dat betekent voor mensen met een uitkering. Ook wordt er, zo stelt de Algemene Rekenkamer, slechts 
'terughoudend' gebruik gemaakt van gegevens van het IB om het niet-gebruik van uitkeringen terug te 
dringen. 
 
Dat brengt Beter Voor Dordt tot de volgende vragen;   
 
1. Hoeveel signalen over mogelijke bijstandsfraude heeft gemeente Dordrecht afgelopen vier jaar 
ontvangen?  
 
2. Hoeveel van deze signalen over mogelijke bijstandsfraude zijn door de gemeente onderzocht? 
a. Waarom worden mogelijk niet alle signalen opgepikt en onderzocht? 
b. Welke criteria worden gehanteerd voor het eventueel opstarten van een onderzoek? 
 
3. Hoeveel en welke overtredingen van de inlichtingenplicht zijn hierdoor aan het licht gekomen afgelopen 
vier jaar? 
 
4. Tot hoeveel terugvorderingen en boetes heeft dit afgelopen vier jaar geleidt? 
 
5. Wordt gebruikgemaakt van gegevens van het IB om het niet-gebruik van uitkeringen terug te dringen 
   a. Zo nee, waarom niet? 
 
Met vriendelijke groet, namens fractie Beter Voor Dordt 
Claudia Simon – van Waardhuizen 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
	
 


