Meest gestelde vragen bij het melden van uitkeringsfraude
Wie mag uitkeringsfraude melden?
Iedereen.
Hoe kan ik fraude melden?
Er zijn vier manieren waarop u een fraudemelding kunt doorgeven. Via het formulier, telefonisch,
schriftelijk of via Meld Misdaad Anoniem. U bent vrij om een van de manieren te kiezen.






U kunt het formulier uitkeringsfraude online invullen op www.weert.nl/uitkeringsfraude;
U kunt bellen naar de gemeente Weert. Het telefoonnummer is (0495) 57 50 00 of 14 0495;
U kunt een brief sturen naar:
Gemeente Weert
Afdeling Werk, Inkomen & Zorgverlening
Team Handhaving WIZ
Postbus 950
6000 AZ Weert
U kunt uw melding ook doen bij het landelijk meldpunt Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer
0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Inhoud van de melding?
Geef zoveel mogelijk gegevens door over de betrokken persoon of personen. Wij bedoelen dan
informatie zoals het eventuele (zwart)werkadres, werktijden, vervoermiddel, kenteken,
samenwoonadres, periode van vermoedelijke fraude.
Hoe concreter uw melding, hoe bruikbaarder uw melding is.
Wat gebeurt er met mijn fraudemelding?
Afhankelijk van de informatie die u geeft, wordt de bruikbaarheid van uw melding door onze
fraudeafdeling onderzocht. Dit kan er toe leiden dat een fraudeonderzoek wordt gestart.
Als u uw melding niet-anoniem heeft gedaan, krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding
in behandeling heeft genomen.
Als ik uitkeringsfraude meld, wordt dit dan aan de fraudepleger doorgegeven?
Het is wettelijk verplicht om, bij verdenking van fraude, de aanleiding van het onderzoek te
vertellen. De gemeente kan dan ook aangeven dat er een tip is binnengekomen. De gemeente is
niet verplicht te vertellen van wie de tip afkomstig is. Als u anoniem melding maakt, kunnen uw
gegevens niet worden doorgegeven.
Als ik de fraude niet-anoniem meld, moet ik dan ook mijn verhaal vertellen bij de
rechtbank?
Als het fraudeonderzoek er toe leidt dat aangifte gedaan wordt bij justitie, kan het zijn dat justitie
er een zaak van maakt bij de rechtbank. Zij kunnen u dan eventueel oproepen om nadere
toelichting te geven.
Krijg ik te horen of de fraudeur gepakt is?
Nee, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen wij u dit niet vertellen.
Heeft het zin om fraude uit het verleden te melden?
U kunt fraude altijd melden, ook als het betrekking heeft op het verleden. Wel is het zo dat fraude
uit het verleden moeilijker te bewijzen is. Toch kan bij bewezen fraude uit het verleden ook een
boete worden opgelegd, of uitkering worden teruggevorderd.

