
 

 

 

Uitkeringsfraude 
Een groot probleem 

 
Alles wat je doet en koopt wordt opgeslagen in databanken. Deze gegevens kunnen worden ingezien 

door de overheid. Op deze manier hopen zij uitkeringsfraude tegen te gaan, legt Alexander Klöpping 

uit. 
 

Uitkeringsfraude is een enorm probleem. De Overheid doet er van alles aan om deze vorm van fraude te 

beëindigen en soms gaat ze daarin best ver. Heel veel van wat je koopt en doet wordt tegenwoordig 

opgeslagen in databanken. Doordat je bijvoorbeeld in de supermarkt je bonuskaart laat scannen, weet de 

supermarkt precies wat jij de afgelopen jaren gekocht hebt. Maar weinig mensen realiseren zich, dat de 

supermarkt die bonuskaartgegevens, dus alles wat je koopt, soms ook deelt met de politie.  

Zo werd een vrouw opgepakt op verdenking van uitkeringsfraude. De politie had geconstateerd dat de vrouw 

veel duurdere producten kocht bij de supermarkt dan ze zou moeten kunnen betalen van ‘r uitkering. En de 

bonuskaart is niet de enige databank die de Overheid koppelt aan de databank met uitkeringsgerechtigden. 

Ook energiegebruik wordt gecheckt en je waterrekening. Zo kijken ze of je misschien meer gebruikt dan je 

zou moeten kunnen betalen van je uitkering.  

Sommige mensen vinden dat het veel te ver gaat als de Overheid zoveel over ons weet. En anderen vinden, dat 

er zoveel mogelijk gedaan moet worden om uitkeringsfraude op te sporen. Eén ding is zeker: het is belangrijk, 

dat je je realiseert dat alles wat je doet en koopt opgeslagen wordt in databanken. En als je niet oppast, kan het 

in de toekomst nog wel eens tegen je werken. 
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