Bijstandsfraude melden
Uw gegevens
Wilt u uw naam en adres kenbaar maken? Ja / nee
Naam: …………………………………
Adres: …………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………….......
Wat is uw relatie tot de persoon / waar kent u de persoon van ?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
De persoon
Vul zoveel mogelijk gegevens in van de persoon die mogelijk fraude pleegt.
Geslacht
Roepnaam
Tussenvoegsel (s)
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats

Man / vrouw
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Heeft de persoon een partner?
Nadere informatie

Ja / nee / weet niet
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Heeft de persoon kinderen?

Ja / nee / weet niet

Nadere informatie

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

De fraude
Om wat voor fraude gaat het?
O. Werkt en heeft een uitkering
O. Wonen of samenwonen
O. Andere fraude ………………….
Werk
Om wat voor werk gaat het?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Waar werkt de persoon?
………………………………………................................................................
Kunt u ongeveer aangeven vanaf wanneer de persoon werkt?
Ja / nee

Op welke dagen werkt de persoon?

………………………………………

Hoe laat gaat de persoon naar het werk?

……………………………………..

Hoe laat komt de persoon thuis?

……………………………………..

Draagt de persoon speciale werkkleding?

……………………………………..

Hoe gaat de persoon naar het werk?

……………………………………..

Eventuele gegevens auto:
Merk:
……………………………………..
Type:
……………………………………..
Kleur:
……………………………………..
Kenteken:
…………………………………
Eventuele opvallende kenmerken: ……………………………………..
(reclame / teksten)
Wonen of samenwonen
Waaruit blijkt volgens u dat de persoon elders woont en/of samenwoont of dat er
meerdere personen in de woning aanwezig zijn?
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Vul zoveel mogelijk informatie in over de persoon met wie er mogelijk wordt
samengewoond:
Naam (indien bekend)
……………………………………..
Postuur
Normaal / Mager / Dik / Gespierd
Lengte
………………………………… Cm.
Huidskleur
Blank / Licht gekleurd / Donker
Haarkleur
Licht blond / Donker blond / Bruin /
Zwart / Grijs / Rood / Anders ………
Haarsoort
Stijl / Golvend / Krullend
Haarlengte
Kort / Tot op schouders / Lang / Kaal
Overige kenmerken
……………………………………….
(Baard/bril/litteken/tatoeage/accent enz) ……………………………………….
Andere fraude
Om welke andere fraude gaat het (bijv. bezittingen)?
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Hoe lang duurt de vermoedelijke fraude volgens u al ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Hebt u nog opmerkingen die mogelijk van belang zijn ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

