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Geachte Wethouder, 

Bij brief d.d. 29 juni 2018 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden van 
Bureau Buitenland met betrekking tot vermogensonderzoek en verhaal in Turkije. 

In bijgaande brochure kunt u onze diensten in het kader van de integrale aanpak van 
vermogensfraude in Turkije nog eens nalezen. 

Inmiddels, en dat zal u niet zijn ontgaan, heeft dit item ook de aandacht van de landelijke 
media getrokken. 

De Telegraaf kopt op 1 oktober 2018: “Onderzoek naar bijstandsfraude in Turkije mag” en 
verwijst in haar bijdrage naar een viertal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep d.d. 1 
oktober j.l., waarin onderzoek naar verzwegen vermogen in Turkije als rechtmatig wordt 
geoordeeld. Twee van deze uitspraken hadden betrekking op onderzoeken die door ons 
Bureau zijn verricht (ECLI:NL:CRVB:2018:2911 en ECLI:NL:CRVB:2018:2912). 

In haar editie d.d. 20 oktober 2018 doet De Telegraaf – na onderzoek – uitvoerig verslag over 
de inspanningen van 17 Nederlandse gemeenten met betrekking tot vermogensonderzoek in 
Turkije. Dit onderzoek had betrekking op gemeenten met procentueel gezien de meeste 
inwoners van Turkse komaf.  

Met betrekking tot de berichtgeving in De Telegraaf d.d. 20 oktober 2018 wil ik graag op 
onderdelen navolgende (aanvullende) kanttekeningen plaatsen: 

- In tegenstelling tot het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) worden de 
door Bureau Buitenland uitgevoerde vermogensonderzoeken in Turkije uitgevoerd 
door Turkse advocaten. Aan deze advocaten zijn in dit kader, ingevolge de Turkse 
Wet op de Advocatuur, bijzondere bevoegdheden toegekend; 

- In tegenstelling tot het IBF worden de door Bureau Buitenland uitgevoerde 
vermogensonderzoeken in Turkije zeer snel uitgevoerd (variërend van 3 weken, bij 
incidentele onderzoeken, tot maximaal 8 weken, bij grootschalige onderzoeken); 

- Met betrekking tot de kosten van onderzoek wijs ik erop dat Bureau Buitenland 
onze opdrachtgevers een kosteloze pre-check naar het bezit van vermogen in 
Turkije kan aanbieden. Na aansluitend onderzoek bij de lokale kadasters blijkt de 
uit de pre-check verkregen informatie in ruim 98% van de gevallen te kloppen. Dus 
bijna 100% zekerheid dat de onderzoeksopdrachten, verkregen op basis van de 
positieve resultaten van de pre-check, met een positief onderzoeksresultaat 
worden afgesloten. De aan deze onderzoeken en aansluitende taxaties verbonden 
kosten bedragen slechts een fractie van het bedrag dat jaarlijks, veelal ten 
onrechte, aan betrokken uitkeringsgerechtigden wordt uitgekeerd; 
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- De dienstverlening van het IBF in Turkije is beperkt tot vermogensonderzoek en 
taxatie. De dienstverlening van Bureau Buitenland in Turkije is aanzienlijk 
uitgebreider en completer. Naast vermogensonderzoek en taxatie voorziet onze 
dienstverlening in conservatoire en/of executoriale beslaglegging, voeren wij 
gerechtelijke bodemprocedures (zogenaamde invorderingsprocedures), bemiddelen 
wij bij de totstandkoming van eventuele schikkingsovereenkomsten en kunnen wij, 
voor zover nodig, als sluitstuk van onze dienstverlening, tot executieverkoop 
overgaan. Door de inzet van deze aanvullende mogelijkheden wordt de slagingskans 
op een succesvolle terugvordering en uitwinning aanmerkelijk vergroot. 

In een editie van de Parlementaire Redactie van De Telegraaf d.d. 20 oktober 2018 wordt 
verslag gedaan van reacties vanuit de Tweede Kamer op het nieuws van de Telegraaf d.d. 20 
oktober 2018.  
Zoals uit deze berichtgeving blijkt heeft de staatssecretaris sociale zaken, mevrouw Van Ark, 
naar aanleiding van deze reacties van de Tweede Kamer laten weten dat gemeenten, naast de 
inzet van het IBF en de SVB, vanwege de complexheid van deze materie, nu ook de hulp van 
private partijen mogen inroepen bij het onderzoek naar vermogen en bezit in het buitenland. 

En tenslotte: 

Nieuwsuur heeft op 22 oktober j.l. eveneens een uitgebreide rapportage aan 
vermogensonderzoek in Turkije en bijstandsfraude gewijd.  
Helaas werden in deze uitzending de hiervoren beschreven specifieke aanvullende 
mogelijkheden die door Bureau Buitenland, als private partij, worden ingezet ten behoeve van 
een succesvolle terugvordering en uitwinning, in onvoldoende mate belicht. Wij informeren u 
hier graag over!  

 
Bureau Buitenland, specialist vermogensonderzoek en verhaal Turkije, staat u, als private 
partij, graag bij en kan bogen op een grote expertise, een zeer ruime ervaring en een 
uitgebreid netwerk aan bekwame Turkse advocaten, makelaars en taxateurs, die ter plaatse, 
onder supervisie van ons Bureau, de onderzoeksopdrachten uitvoeren. 

Bent ook u geïnteresseerd in onze dienstverlening? 

Neem dan contact op via info@bureaubuitenland.com of telefonisch via 
085-1110123/06-13123473. 

In een vrijblijvend gesprek lichten wij alle aspecten van onze dienstverlening graag nader toe. 
 
 

Postbus 190

5700 AD Helmond
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Tel. +31 85 111 0123

Web. bureaubuitenland.com

KvK 
BTW

65929721 - 000034601988 
NL856321114B01
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http://bureaubuitenland.com/

