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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

reactie college op vragen van 

Raad 

2273951  16 oktober 2018 

Geachte mevrouw Nijhof, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

U heeft vragen gesteld in zake mogelijke fraude van Polen bij het UWV.  
 

Alvorens antwoord te geven op uw vragen attenderen wij u op het volgende. Het UWV voert de 
zogenaamde werknemersverzekeringen uit waaronder de WW. Voor het vaststellen van het recht 

op WW is de woonplaats van de aanvrager niet van belang. Dit in tegenstelling tot de gemeente die 
de Participatiewet uitvoert. Het UWV onderzoekt onder meer of de aanvrager rechten heeft 

opgebouwd voor het ontvangen van de WW uitkering, of de aanvrager onvrijwillig werkloos is en of 
de aanvrager in Nederland woont. Het UWV doet dus geen onderzoek naar de vraag of betrokkene 

binnen Nederland woont waar hij of zij zegt te wonen. In het kader van een uitkering in het kader 
van de Participatiewet onderzoeken wij nadrukkelijk wel of een aanvrager woont op het 

aangegeven woonadres. Hieronder treft u onze antwoorden aan. 
 

Vraag 1: Bent u door het bericht over de massale fraude door Polen gealarmeerd en gaat 
u, samen met het UWV, onderzoeken of deze fraude ook binnen onze gemeente 

plaatsvindt? Zo nee, waarom niet? 
Wij zijn door dit bericht niet gealarmeerd. Wij zijn streng aan de poort voor álle inwoners van 

Hengelo die een aanvraag voor een Participatiewet (Pw) uitkering indienen. Om het recht op een 
uitkering vast te stellen, maar ook om de hoogte van de uitkering te bepalen, controleren wij de 

woonsituatie. Daar waar sprake is van integrale casuïstiek werken wij uiteraard samen met het 
UWV. 

 
Vraag 1a: Hoeveel Polen staan in Hengelo op een adres ingeschreven? 

In Hengelo staan op dit moment 132 inwoners met de Poolse nationaliteit in het BRP ingeschreven.  
 

Vraag 1b: Hoeveel Polen wonen er in een sociale huurwoning? 
Wij registreren niet welke inwoners in Hengelo in sociale huurwoningen wonen. Dus ook niet de 

nationaliteit. 
 

Vraag 2: Hoeveel Polen in Hengelo ontvangen een bijstandsuitkering? 
Vier inwoners van Hengelo met de Poolse nationaliteit ontvangen op dit moment een uitkering op 

grond van de Pw.  
 

Vraag 2a: Hoe wordt voorkomen dat meerdere Polen op 1 adres een bijstandsuitkering 
ontvangen? Weliswaar aangepast vanwege de kostdelersnorm? 

Wij verstrekken alleen aan inwoners van Hengelo een Pw uitkering die niet zelf in de noodzakelijke 
kosten van het bestaan kunnen voorzien. Zoals bij vraag 1 aangegeven, stellen wij de hoogte van 

deze uitkering vast op basis van het aantal inwoners op een adres. Hoe meer inwoners op 
eenzelfde adres wonen hoe lager de uitkering is. Dat geldt ongeacht nationaliteit. 

 
Vraag 3: Maken Polen gebruik van derden bij het aanvragen van een bijstandsuitkering? 

Een ieder mag gebruik maken van hulp van een derde bij het aanvragen van een Pw uitkering. De 
aanvraag moet digitaal via werk.nl ingediend worden. Wij hebben geen zicht op of en hoe vaak 

feitelijk gebruik van derden wordt gemaakt bij het doen van de aanvraag. 
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Bij de behandeling van de aanvraag kunnen derden aanwezig zijn, als dit bevorderlijk is voor de 

behandeling van de aanvraag. Wij onderzoeken dan in welke relatie de derde staat tot de 
aanvrager. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een mentor of iemand die helpt bij het vertalen. 

Indien noodzakelijk maken wij gebruik van een officiële tolk. 
 

Vraag 3a: Worden deze tussenpersonen gecontroleerd op authenticiteit? Op echtheid? 
Indien wij het noodzakelijk achten controleren wij de authenticiteit van degene die hulp aanbiedt 

aan een aanvrager. 
 

Vraag 3b: Wordt er periodiek gecontroleerd of Polen die een bijstandsuitkering hebben 
ook daadwerkelijk iedere dag in Hengelo verblijven? 

Wij controleren bij geen enkele inwoner van Hengelo die een Pw uitkering ontvangt of hij/zij 
dagelijks in Hengelo verblijft. Die verplichting hebben inwoners immers ook niet, en dat geldt ook 

voor inwoners met een Pw-uitkering. Indien sprake is van twijfel of iemand daadwerkelijk zijn 
hoofdverblijf in de gemeente Hengelo heeft, dan onderzoeken wij dit. Hiervoor hebben wij diverse 

methoden.  
 

Vraag 3c :Hoe kan het voorkomen dat Polen hier een bijstandsuitkering genieten en 
woonachtig zijn in Polen? Niet op papier, maar in de praktijk? 

In het kader van de doelmatigheid hebben wij regelmatig contact met alle inwoners van Hengelo 
die een Pw uitkering ontvangen. Daarnaast hebben wij in het kader van de rechtmatigheid diverse 

mogelijkheden om te controleren of iemand daadwerkelijk in Hengelo verblijft. Ook voeren wij 
maandelijks onaangekondigd pandencontroles uit in samenwerking met politie en brandweer. Dit is 

onder andere gericht op inwoners van Hengelo met een Pw-uitkering. Als mensen niet worden 
aangetroffen op het door hen opgegeven adres voeren wij vervolgcontroles uit. 

 
Vraag 3d: Wordt er bij een bijstandsuitkering ook gecontroleerd of er sprake is van 

opgebouwd vermogen in Polen? Zo ja, hoe. Zo nee, waarom niet. 
Elke aanvrager dient op het aanvraagformulier aan te geven of er sprake is van vermogen. Wij 

vragen hierbij ook specifiek of er sprake is van vermogen in het buitenland. Daarnaast screent een 
preventiemedewerker elke aanvraag vooraf op onder meer vermogen. Indien er op basis van de 

beschikbare informatie sprake of een vermoeden is van vermogen, al dan niet in het buitenland, 
dan onderzoeken wij dit uiteraard. Immers het hebben van vermogen boven de vrijlatingsgrens is 

reden om de aanvraag af te wijzen dan wel de uitkering te beëindigen. 
 

Vraag 3e: Is er in het verleden sprake geweest van Polen die onterecht een 
bijstandsuitkering hebben ontvangen? Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd in de afgelopen 10 

jaar? 
Wij registreren niet op basis van nationaliteit of er sprake is (geweest) van onterecht ontvangen 

uitkeringen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


