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Nr. RV19.0068 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV over vakantie van asielzoekers/statushouders   Aan de fractie PVV i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 23 augustus 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over vakantie van asielzoekers/statushouders. De antwoorden vindt u onder de vragen.  
Geruime tijd vernemen wij vanuit berichtgeving in de media dat asielzoekers/ 
vergunninghouders met een bijstandsuitkering op vakantie gaan in het land van herkomst. Ook 
blijken asielzoekers met een vergunning schijnbaar hun hoofdverblijfplaats buiten Nederland 
te hebben. Deze mensen ontvluchten hun land maar gaan als zij een vergunning tot verblijf 
bezitten daar regelmatig op vakantie of familiebezoek.  
Het kan derhalve naar inzien van de PVV gaan om mensen die onder valse voorwendselen een 
verblijfsstatus inclusief bijstandsuitkering hebben weten te bemachtigen.   
 
Gezien het bovenstaande heeft de PVV de volgende vragen. 

1. Moeten asielzoekers/vergunninghouders met een bijstandsuitkering op dit moment 
doorgeven wanneer en naar welk land zij op vakantie gaan? Zo nee, waarom niet?  Bijstandsgerechtigden hebben de verplichting om hun vakantie op te geven. Op grond van artikel 13 lid 1 sub e Participatiewet mag men niet langer dan vier weken aaneengesloten in het buitenland verblijven. In de Participatiewet is niet opgenomen dat men de bestemming van de vakantie moet opgeven. In onze uitvoering van deze Wet wordt hier niet naar gevraagd. Al onze cliënten, dus ook statushouders, hebben zich te houden aan dezelfde wet- en regelgeving op grond van de Participatiewet.   

2. Is het college ook van mening dat asielzoekers met een verblijfsvergunning en 
bijstandsuitkering hun vakantiebestemming dienen op te geven? En zo nee, waarom niet? Het is niet aan het college om in de uitvoering van de Participatiewet te vragen naar de vakantiebestemming van bijstandsgerechtigden.  

3. Bent u bereid wanneer een vergunninghouder met bijstandsuitkering geen opgave wil 
doen van zijn vakantiebestemming de uitkering stop te zetten? En zo nee, waarom niet? Zoals vermeld bij vraag 1 kent de Participatiewet geen verplichting tot het opgeven van de vakantiebestemming.  

4. In hoeveel gevallen is in Den Helder een verblijfsstatus ingetrokken omdat de 
asielzoeker/vergunninghouder met een uitkering na korte tijd weer op vakantie ging naar 
het land van herkomst? Voor zover ons bekend, is het twee keer voorgekomen dat de uitkering ofwel niet werd toegekend, ofwel werd beëindigd door (volledige) terugkeer naar het land van herkomst.    
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5. Als er geconstateerd wordt dat asielzoekers met een verblijfsvergunning hun thuisland 

bezocht hebben, wisselt u deze informatie dan uit met de IND? Zodat de IND een 
procedure kan starten. En zo nee, waarom niet? Het behoort niet tot onze wettelijke taak om de vakantiebestemming op te vragen en/of hierop te controleren.     Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 17 september 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus   


