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Onderwerp 
 

Schriftelijke vragen van de leden Taimounti, Ceder, Simons, El Ksaihi, Roosma, 
De Heer en Van Soest inzake voorkomen van terugvordering voor 
bijstandsgerechtigden die vastzitten in het buitenland  
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragenstellers: 
 
Belangenbehartigers geven aan dat als gevolg van de coronacrisis 23.000 
Nederlanders nog vastzitten in het buitenland, waarvan tot nu toe slechts 4000 
gerepatrieerd zijn1. Onder deze groep Nederlanders zitten ook Amsterdammers, 
waarvan enkelen van hen uitkeringsgerechtigd zijn.  
 
Het lukt niet om iedereen op korte termijn te repatriëren2. De tijd dringt voor een deel, 
omdat in sommige landen als Marokko het luchtruim volledig op slot is en in andere 
landen nog op slot gaat zoals in Peru34. Omdat volgens de beleidsregels ten aanzien 
van het verstrekken van een uitkering een persoon maximaal vier weken in het 
buitenland mag verblijven, dreigt een aantal uitkeringsgerechtigden een 
terugvordering te krijgen van de gemeente Amsterdam.  
 
Hoewel er sprake is van aantoonbare overmacht, lijken de beleidsregels hier (nog) 
niet in te voorzien. De fracties van DENK, ChristenUnie, BIJ1, D66, GroenLinks, PvdA 
en Partij van de Ouderen vinden dit onrechtvaardig en vragen het college om een 
oplossing te vinden. 
 
Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties 
van DENK, ChristenUnie, BIJ1, D66, GroenLinks, PvdA en Partij van de Ouderen, op 
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 
volgende schriftelijke vragen: 
 
1. Is het college bekend met dit probleem? Hoe groot is de groep Amsterdamse 

bijstandsgerechtigden die momenteel verblijft in het buitenland en niet kan 
terugkeren naar Nederland? 

2. Deelt het college de mening dat deze groep bijstandsgerechtigden (die verblijft in 
het buitenland en waarvan de kans groot is dat zij de maximale termijn van vier 

                                                   
1 https://nos.nl/artikel/2329951-steunpunt-alle-nederlanders-terughalen-gaat-niet-
lukken.html 
2 https://nos.nl/artikel/2330481-toch-zes-nederlanders-onderweg-vanuit-marokko.html 
3 https://www.ad.nl/binnenland/tijd-dringt-voor-groep-nederlanders-die-al-maand-probeert-
weg-te-komen-uit-peru~aad1cc4c/ 
4 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/blok-vraagt-marokko-nederlanders-met-
urgente-problemen-te-laten-gaan~b3e4eda3/ 
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weken overschrijdt of inmiddels al heeft overschreden) niet moet worden gekort 
op hun uitkering? Zo ja, is het college bereid om hen hierover in te lichten om zo 
hen te ontlasten van deze stress en onzekerheid? Zo nee, waarom niet? 
 

3. De Participatiewet biedt mogelijkheden om af te wijken van de norm van vier 
weken maximaal verblijf in het buitenland (artikel 13 lid 1e). Dat zou kunnen op 
grond van artikel 16, lid 1 (zeer dringende redenen) en/of artikel 18, lid 1 
(afstemming). Is het college bekend met deze uitzonderingsgronden en bereid 
deze toe te passen op de groep bijstandsgerechtigden, die door omstandigheden 
niet op tijd kunnen terugkeren naar Nederland. Zo nee, waarom niet?  

 
Toelichting door vragenstellers: 
Bijstandsgerechtigden hebben het recht om bezwaar aan te tekenen bij een 
beslissing tot inhouding van (een deel van) de uitkering. Dit biedt mogelijkerwijs een 
kans voor de huidige groep bijstandsgerechtigden die uit onmacht langer dan nodig 
moet verblijven in het buitenland. Dit brengt echter wel de nodige stress en 
onzekerheid met zich mee voor deze bijstandsgerechtigden en legt extra druk op de 
capaciteiten van de gemeente die momenteel wellicht beter gebruikt kunnen worden 
ter ondersteuning van de huidige coronamaatregelen. 
 
4. Een andere mogelijkheid om dit probleem op te lossen is om 

bijstandsgerechtigden die buiten hun schuld langer dan vier weken verblijven in 
landen waarvan het luchtruim is gesloten te ontzien van inhouding op hun 
uitkering. Achteraf kan vervolgens worden vastgesteld in hoeverre dit rechtmatig 
was. Is het college hiertoe bereid?  
 

5. Indien vorenstaande voorstellen niet haalbaar zijn, is het college bereid om te 
zoeken naar alternatieve manieren om deze groep bijstandsgerechtigden te 
helpen? 

 
De leden van de gemeenteraad, 
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