
Lees meer op www.sozaxpert.nl/vermogensonderzoek

Oplossingen voor het sociaal domein 

… zijn in totaal 199 aanvragen voor nader onderzoek in Turkije ingediend. Hiervan zijn 172 
aanvragen gekwalificeerd als onderzoekswaardig… In 110 onderzoeken is door de onderzoekers 

gerapporteerd. In 73 (66,4%) van de gevallen werd verzwegen vermogen geconstateerd...  

Brief van de staatssecretaris van SZW over resultaten van vermogensonderzoek in Turkije en Marokko van in Nederland woonachtige bijstandsgerechtigden. 

Onterecht 
Het ministerie van SZW bezuinigt op sociale voorzieningen. Mede hierdoor 
kampen gemeenten en sociale diensten met krimpende budgetten bij een 
groeiend uitkeringsbestand. Een deel van het klantenbestand heeft echter geen 
recht op een uitkering, omdat zij vermogen bezit in het buitenland. Door het 
oneigenlijk gebruik van sociale zekerheid worden mensen die wél recht hebben 
op een uitkering benadeeld.  

Hoeveel uitkeringsgerechtigden in uw bestand hebben vermogen in het 
buitenland? Hoe zit het met de rechtmatigheid? Is wellicht sprake van misbruik 
van uitkering? En vooral: beschikt u over de juiste expertise om deze complexe 
vorm van uitkeringsfraude op te sporen, te handhaven en te voorkomen?

Totaaloplossing
SOZA XPERT biedt een totaaloplossing om misbruik van ‘grensoverschrijdend vermogen’ aan te pakken. Wij verzorgen 
dossieronderzoek én het volledige onderzoek in het buitenland.otale besparing.

Kosten 
De door de gemeente aangeleverde signaaldossiers worden eerst 
onderworpen aan de QuickScan buitenland. Is de uitslag negatief - er 
wordt geen vermogen vastgesteld - dan staken we het onderzoek. U 
betaalt in dit geval slechts een vergoeding voor de gewerkte uren op 
basis van voorcalculatie. 
Bij positief resultaat  - er is vermogen geconstateerd - gaan we over tot 
extensief vermogensonderzoek in het buitenland, waarbij de omvang en 
waarde van het verzwegen vermogen wordt vastgesteld. Het complete 
onderzoek wordt verricht tegen een vaste prijs per dossier. 

Vermogensonderzoek buitenland

KOSTELOZE SCREENING

Instroom beperken

Bestand opschonen

Terugvorderen

Onze krachtige totaaloplossing:

• focus op het sociale domein

• zeer ervaren dossiermanagers

• doorlooptijd van 8 weken

• eigen screeningsoftware

• voortgangsrapportages  

• juridisch getoetst eindrapport 

• gratis helpdesk



Bel voor een kosteloze intake 0343 - 745 209

Oplossingen voor het sociaal domein 

Fase A
U stelt een selectie samen van signaaldossiers. Het betreft klanten waarvan het vermoeden bestaat dat zij vermogen 
bezitten in het buitenland. SOZA XPERT biedt een handige tool voor het samenstellen van de onderzoeksgroep. 

Fase B 
SOZA XPERT begint met de QuickScan buitenland. Als er in dit korte 
onderzoek vermogen aan het licht komt, starten we het extensieve 
Vermogensonderzoek buitenland. De totale omvang en waarde van 
het vermogen wordt vastgesteld door ons team van specialisten 
‘op locatie’. Door te werken met een lokaal team  – dat bestaat uit 
een lokale makelaar, jurist, advocaat, erkende taxateur en beëdigd 
vertaler – kunnen wij zéér korte doorlooptijden garanderen. Het 
Onderzoek Buitenland wordt afgerond met een adviesrapport. U 
ontvangt een onderbouwd overzicht van opgespoord vermogen, 
inclusief waardebepaling, bewijsstukken én een indicatie van de 
besparing die handhaving dan wel terugvordering u oplevert. 

Fase C
Op basis van ons adviesrapport kunt u het gesprek met de cliënt aangaan. 

Totale bestand

QuickScan 

Vermogensonderzoek
buitenland

Fraudecasus

VOORKOM FRAUDE

Vermogensonderzoek buitenland

In de QuickScan blijkt gemiddeld 66% frauduleus.  

WIJ GARANDEREN EEN DOORLOOPTIJD VAN MAXIMAAL 8 WEKEN

SOZA XPERT is dé specialist op het gebied van werk, inkomen en zorg 
in het sociale domein. Onze dienstverlening focust zich op het realiseren 
van besparingen voor gemeenten en (regionale) sociale diensten. Zo 
screenen onze XPERTS complete organisaties op de rechtmatigheid 
van voorliggende voorzieningen en handhaving. 

U kunt bij SOZA XPERT ook terecht voor tijdelijke ondersteuning. 
Denk aan een ervaren klantmanager, poortwachter of handhaver. Wij 
detacheren uitsluitend eigen mensen die gepokt en gemazeld zijn binnen 
het sociaal domein. Meer hierover op www.sozaxpert.nl/detachering

Wilt u ook weten hoeveel van uw 

klanten onterecht een uitkering 

genieten? Bel voor een vrijblijvend 

advies met Fariez Nanhekhan 

op 0343 - 745 209. U kunt ook 

een e-mail sturen naar

oplossingen@sozaxpert.nl


