
 

 

MELDING MOGELIJKE UITKERINGSFRAUDE 

 

Wat is uitkeringsfraude? 
Een uitkering is een tijdelijke vorm van inkomensondersteuning, bedoeld voor mensen 

die geen of onvoldoende inkomen of vermogen hebben. Aan een uitkering zijn strenge 
regels verbonden. Als informatie die van belang is voor het recht of de hoogte van de uitkering niet of 

niet op tijd aan de gemeente wordt doorgegeven, dan is er sprake van fraude. 

 
De gemeente wil uitkeringsfraude zoveel mogelijk voorkomen. Daarom wordt er streng gecontroleerd 

en wordt fraude altijd bestraft. Als er teveel aan uitkering is overgemaakt, dan wordt dat bedrag 
teruggevorderd. Daarnaast wordt de uitkering beëindigd of tijdelijk verlaagd en wordt er een boete 

opgelegd. Langdurige fraude kan tot strafrechtelijke vervolging leiden. 
 

Uitkeringsfraude is het opzettelijk geven van verkeerde informatie of dingen verzwijgen om onterecht 

een (hogere) bijstandsuitkering te krijgen. Dit kan ook gelden voor een andere 
inkomensondersteunende regeling. 

 
Voorbeelden van uitkeringsfraude: 

 Melden dat men gescheiden is gaan wonen, terwijl dit niet het geval is (schijnverlating); 

 Verzwijgen van (toekomstig) vermogen (bijvoorbeeld onroerend goed, geld, sieraden, andere 

waardevolle spullen, lijfrentes en spaarpolissen); 

 Niet opgeven van inkomsten, bijvoorbeeld uit zwart werk; 

 Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen; 

 Melden dat men alleen woont, terwijl er in feite sprake is van samenwonen op het adres; 

 Verblijven in het buitenland, terwijl dat niet is doorgegeven. 

 
Mogelijke fraude melden 

Met dit formulier kunt u melding doen van situaties waarin mogelijk sprake is van fraude. U kunt dit 
formulier per post aan de gemeente sturen of afgeven in de brievenbus of balie van het 

gemeentehuis. Natuurlijk mag u een fraude ook telefonisch aan ons melden. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met het gemeentehuis op telefoonnummer 14 024 en vragen naar een medewerker van 

Sociale Zaken. 

 
U mag een melding anoniem doen. Dit betekent dat u niet verplicht bent om uw naam, adres of 

telefoonnummer kenbaar te maken. Voor ons onderzoek kan het echter belangrijk zijn dat we u nog 
enkele vragen kunnen stellen. Als u anoniem blijft kunnen wij deze vragen niet stellen en dan kan het 

zo zijn dat het onderzoek niets oplevert. Natuurlijk wordt al uw informatie vertrouwelijk behandeld! 

 
Wat gebeurt er met uw informatie? 

Vanzelfsprekend wordt de door u aangeleverde informatie door de gemeente zorgvuldig behandeld. 
De gemeente kijkt aan de hand van uw informatie of er inderdaad mogelijk sprake is van fraude en 

stelt zo nodig nader onderzoek in. De uitkomst van het onderzoek dat wij doen op grond van uw 
melding vormt het bewijs van de fraude en kan leiden tot maatregelen. Het is daarom van belang dat 

u het formulier hieronder zo volledig mogelijk invult. 

 
Omdat er rekening wordt gehouden met de regels rondom privacy wordt u niet op de hoogte 

gehouden van mogelijke vervolgstappen in het onderzoek en de uitkomst ervan. 
 



 

 

1. Uw gegevens 

Wilt u uw naam en adres kenbaar maken?        □ JA □ NEE * 

Burgerservicenummer :______________________________________________________________ 
Naam   :___________________________ Voorletters: _________________________ 

Adres   :______________________________________________________________ 
Postcode  :___________________________ Woonplaats: ________________________ 

Geboortedatum  :___________________________ Telefoonnummer: ____________________ 

Wat is uw relatie tot de persoon of waar kent u de persoon van? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

2. De persoon 
Vul zoveel mogelijk gegevens in van de persoon die mogelijk fraude pleegt. 

Achternaam  :______________________________________________________________ 

Roepnaam  :______________________________________________________________ 
Adres   :______________________________________________________________ 

Postcode  :___________________________ Woonplaats: ________________________ 
Geslacht  : □ MAN     □ VROUW   

Leeftijd (geschat) :__________________________ Telefoonnummer: _____________________ 

 
Heeft de persoon een partner? □ JA □ NEE □ WEET NIET        

Nadere informatie over de partner (bijv. leeftijd, werkend, studerend) 
___________________________________________________________________________________ 

 
Heeft de persoon kinderen?  : □ JA □ NEE □ WEET NIET        

Nadere informatie over de kinderen (bijv. leeftijd, werkend, studerend) 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Aanvullende informatie over de persoon 

___________________________________________________________________________________ 

 
3. De fraude 

Om wat voor fraude gaat het? 
□ Werk (ga naar 3a) 

□ Wonen of samenwonen (ga naar 3b) 

□ Andere fraude, namelijk _______________________________ (ga naar 3c) 
 

3a  Werk 
Om wat voor werk gaat het? 

___________________________________________________________________________________ 
 

Waar werkt de persoon? (bedrijfsnaam, in welke plaats?) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Kunt u ongeveer aangeven vanaf wanneer de persoon werkt? :______________________________ 
Op welke dagen werkt de persoon?    :______________________________ 

Hoe laat gaat de persoon naar het werk?   :______________________________ 

Hoe laat komt de persoon thuis?    :______________________________ 
Draagt de persoon speciale werkkleding?   : □ JA □ NEE □ WEET NIET        

Hoe gaat de persoon naar het werk?    :______________________________ 
 

Eventuele gegevens auto 
Merk        :______________________________ 

Type        :______________________________ 

Kleur        :______________________________ 
Kenteken       :______________________________ 

Opvallende kenmerken (bijv. reclame/ teksten)    :______________________________ 



 

 

 

3b Wonen of samenwonen 

Waaruit blijkt volgens u dat de persoon elders woont en/of samenwoont of dat er meerdere personen 
in de woning aanwezig zijn? 

___________________________________________________________________________________ 
Vul zoveel mogelijk informatie in over de persoon met wie er mogelijk wordt samengewoond: 

Naam (indien bekend): ______________________________________________________________ 

Postuur:  □ Normaal □ Mager        □ Zwaarlijvig □ Gespierd 
Lengte:    _______cm    

Huidskleur:  □ Blank     □ Licht gekleurd  □ Donker 
Haarkleur:   □ Licht blond  □ Donker blond   □ Bruin     □ Zwart  □ Grijs      

□ Rood  □ Anders:__________________________________________ 
Haarsoort:   □ Stijl     □ Golvend       □ Krullend  □ Kroezend 

Haarlengte:  □ Kort       □ Op schouders   □ Lang      □ Kaal 

Overige kenmerken (baard, bril, tatoeage, accent, etc.) 
___________________________________________________________________________________ 

 
Werkt deze persoon?    □ JA  □ NEE 

Indien deze persoon werkt, geeft u dan zoveel mogelijk informatie hierover. 

(bijv. bij welk bedrijf en in welke plaats is dat? Gaat de persoon met de auto naar het werk? Etc.) 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
3c Andere fraude 

Om welke andere fraude gaat het (bijvoorbeeld bezittingen of verblijf in het buitenland)? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

Hoe lang duurt de mogelijke fraude volgens u al? 
___________________________________________________________________________________ 

 

Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen, die mogelijk van belang zijn? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

*Aankruisen wat van toepassing is 


