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Datum 14 juni 2016

Onderwerp Privacy uitkeri ngsgerechti gden

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

PortefeuiItehouder Wethouder Verbraak

Naar aanleiding van een bericht van een cliënt van het Werkplein Hart van West-Brabant
aan de gehele gemeenteraad heeft GroenLinks de volgende vragen aan het College:

1. Wat is de reden dat uitkeringsgerechtigden vervoersbewijzen en bewijzen van
verblijfsarrangementen dienen te overleggen na terugkomst van een vakantie in
het buitenland?

2. Vindt u dit niet een schending van de privacy van mensen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Groenlinks,
Klaar Koenraad



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Wat is de reden dat uitkeringsgerechtigden vervoersbewijzen en bewijzen van
verblijfsarrangementen dienen te overleggen na terugkomst van een vakantie in
het buitenland?

In de Participatiewet is bepaald dat personen die langer dan de wettelijk toegestane
periode verblijf houden buiten Nederland geen recht op bijstand hebben. Deze wettelijk
toegestane període is 4 weken per kalenderjaar. Verblijf buiten Nederland langer dan de
wettelijke periode heeft gevolgen voor het recht op bijstand. Op grond van de wettelijke
inlichtingenplicht is de uitkeringsgerechtigde verplicht zijn verblijf in het buitenland te
melden. Om te controleren of sprake is van overschrijding van de wettelijk toegestane
periode in het buitenland worden bij terugkomst en melding bij het Werkplein
bew ijsstu kken g ev raa gd.

2. Vindt u dit niet een schending van de privacy van mensen? Zo nee, waarom niet?

De inlichtingenplicht strekt niet verder dan wat redelijkerwijs nodig is voor de
vaststelling van het recht op bijstand en de uitvoering van de Participatiewet. Het vragen
van de bewijsstukken wordt gedaan in het kader van een rechtmatigheidsonderzoek.
Deze gegevens zijn nodig voor het vaststellen van het recht op bijstand als er niet op
een andere wijze de periode van verblijf in het buitenland kan worden aangetoond. In dit
geval ís er geen sprake van schending van privacy omdat informatie wordt gevraagd
welke nodig is om het recht op bijstand te kunnen vaststellen.

Hoogachtend,
Het College van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze

H. Verbraak
Wethouder rkt


