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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen 
vermogen in buitenland 

2283359  6 november 2018 

Geachte mevrouw Verheul, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

Op 4 oktober 2018 hebt u vragen gesteld over vermogen in het buitenland. Met deze brief geven 

wij antwoord op de door u gestelde vragen. 
 

Reactie: 
 

1. PVV Hengelo vindt het onaanvaardbaar dat aantallen Turkse Nederlanders die in Nederland een 
bijstandsuitkering genieten zo vermogend zijn, dat zij in Turkije over onroerend goed 
beschikken. 

 
Vraag1a. Bent u op de hoogte van dit besluit van het CRvB ? 

 
Antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte van de uitspraak van de CRvB. 

 
Vraag 1b. Bent u het ermee eens dat er mogelijk onterecht bijstand is verstrekt en dat er een 

onderzoek gestart moet worden naar onroerend goed in Turkije van Turkse bijstandsgerechtigden 
in Hengelo? 

 
Antwoord: Wij zijn het eens met de uitspraak van de CRvB. De gemeente Hengelo vraagt aan 

iedereen bij aanvang van een Participatiewet uitkering of sprake is van vermogen in het 
buitenland. Als aangegeven is dat sprake is van vermogen in het buitenland dan onderzoeken wij 

wat hiervan de waarde is. Daarnaast onderzoeken wij op basis van signalen of sprake is van 
vermogen in het buitenland. 

 
Vraag 1c. Bent u voornemens om de komende tijd zelf een onderzoek in te stellen naar onroerend 

goed in Turkije van Turkse bijstandsgerechtigden in Hengelo? 
 

Antwoord: Wij hebben op dit moment geen reden om een thema onderzoek naar vermogen in het 
buitenland te houden. Daar waar er vermoedens of signalen zijn gebeurt dat nadrukkelijk wel. Wij 

hebben in het verleden (2012) een thema onderzoek gedaan naar vermogen in het buitenland. 
 
Vraag 1d. Bent u met de SVB in contact getreden met het idee een onderzoek te starten naar 

onroerend goed in Turkije van Turkse bijstandsgerechtigden in Hengelo? 
 

Antwoord: Nee, wij zijn niet met de SVB in contact getreden. Zoals gezegd vragen wij iemand die 
een Pw-uitkering aanvraagt naar vermogen in het buitenland. Op basis van signalen doen wij waar 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

Vraag 1e. Bent u voornemens dit besluit van het CRvB serieus te nemen en op enig manier hier 

werk van te maken? 
 

Antwoord: Wij nemen de uitspraken van de CRvB altijd serieus. Op dit moment zien wij geen 
aanleiding een thema onderzoek te laten plaatsvinden. Waar nodig pakken wij dit in individuele 

gevallen op. 
 

Vraag 1f. Bent u voornemens bij onterechte toewijzing van bijstandsuitkeringen het geld terug te 
vorderen? 

 
Antwoord: Wij vorderen ten onrechte ontvangen bijstandsuitkeringen altijd terug. 
 

1g. Indien nee (1f), graag toelichting? 
Niet van toepassing. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


