
 

Motie.  

Verregaande bevoegdheden van sociaal rechercheurs 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, 

Constaterende dat, 

 In Woerden bij verdenking van uitkeringsfraude een fraudeonderzoek wordt ingesteld en er 

tevens periodiek controles worden gedaan naar grotere groepen uitkeringsgerechtigden 

zonder dat er een concreet vermoeden van uitkeringsfraude is maar ‘mogelijk een verhoogd 

risico’ (bron: website Ferm Werk). 

 In de Volkskrant van 16 juni jl. een kritisch artikel is geplaatst over de recherchering door 

Sociale diensten, het beschrijft dat: 

o Sociale diensten in Nederland op eigen gezag verdachten kunnen bespieden bij 

verdenking van bijstandsfraude. 

o Men zet in verborgen camera’s, gps onder auto’s, posten langdurig voor woningen 

en houdt achtervolgingen. 

o De strijd tegen bijstandsfraude is doorgeslagen met dubieuze tipgevers, stalkende 

rechercheurs, verdraaide bewijzen en manipulatieve verhoren.  

o Bij verhoren van bijstandsgerechtigden door Sociale diensten is zelden een advocaat 

aanwezig. 

Overwegende dat, 

 De grens tussen periodiek onderzoek naar ‘mogelijk een verhoogd risico’ en ‘verdenking van 

uitkeringsfraude’ flinterdun kan zijn wat betreft de inzet van onderzoeksmiddelen. 

 Een grote groep Woerdense uitkeringsgerechtigden in periodiek onderzoek als potentieel 

fraudeur wordt gemerkt op basis van een ‘mogelijk risico’. Dit kan duiden op basaal 

wantrouwen dat onwenselijk is indien men binnen die uitvoeringsorganisatie een cultuur 

beoogd waarin de uitkeringsgerechtigden met vertrouwen tegemoet worden getreden.  

 De uitvoeringsorganisatie van de gemeente Woerden gerechtigd is om; 

o Op eigen gezag verdachten van uitkeringsfraude te laten bespieden. 

o Uitkeringsgerechtigden te verhoren zonder aanwezigheid van een advocaat.  

 De gemeente Woerden er zorg voor moet dragen (en actief dient te controleren) dat zijn 

uitvoeringsorganisatie ‘de verregaande bevoegdheden’ fatsoenlijk inzet. 

 

Verzoekt het college, 

 Om met Ferm Werk in contact te treden t.a.v. het fatsoenlijk inzetten van de verregaande 

bevoegdheden m.b.t. de recherchering van verdachten van uitkeringsfraude en de raad 

daarover te rapporteren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Wilma de Mooij (Socialistische Partij) 

 


