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Voor u ligt de derde editie van het Spoorboekje handhaving van de Wet werk en bij-

stand. Deze editie staat in het teken van de Participatiewet en de daarmee samenhan-

gende handhavingsaspecten. Het Spoorboekje is bedoeld voor medewerkers in het 

sociale domein, die te maken hebben met handhaving. Ook voor medewerkers op het

grensvlak van beleid en uitvoering wil het Spoorboekje van nut zijn. Het Spoorboekje

geeft u informatie tijdens uw reis naar de uitvoering van de Participatiewet en atten-

deert u op handhavingsknelpunten en frauderisico’s. 

De afgelopen periode heeft een gefaseerde omvorming van de Wwb naar de

Participatiewet plaatsgevonden. In 2013 is een stevige aanzet gegeven door invoering

van de Fraudewet en de Verzamelwet SZW 2013. Per 1 januari 2015 treedt de Wet

Maatregelen Wwb in werking, tegelijk met en als onderdeel van de Participatiewet.

Met deze nieuwe wetgeving bereikt de herziening van de bijstand voorlopig zijn vol-

tooiing. Daarom besteden we in dit Spoorboekje uitgebreid aandacht aan de handha-

vingsaspecten van de nieuwe wetten. Daarnaast kijken we naar de recente wijzigingen

van de wet Suwi en de praktijkervaringen met de Fraudewet.  

De wijzigingen in de sociale zekerheid hebben grote gevolgen voor de naleving van de

regels door burgers en de handhavingspraktijk van gemeenten. Preventie krijgt steeds

meer belang, aangezien de sancties op regelovertreding zeer ingrijpend kunnen zijn.

Om problemen voor burgers te voorkomen, moeten gemeenten handhaving tot inte-

graal onderdeel van dienstverlening maken. Handvatten daarvoor vindt u in het afslui-

tende hoofdstuk over de organisatie van handhaving. 

Het Spoorboekje is een uitgave van het RCF Kenniscentrum Handhaving. Zoals voor elk

Spoorboekje, geldt ook voor deze editie dat storingen de reis kunnen veronaangena-

men. Wij ontvangen dan ook graag uw suggesties voor verbetering. 

Wij wensen u een goede reis! 

De redactie 

Voorwoord

Reisplanner
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1 Participatiewet

Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Deze wet biedt één regeling voor ieder-

een met arbeidsvermogen, in plaats van het huidige stelsel van Wwb, WSW en Wajong. Dat

betekent voor iedereen dezelfde instrumenten om aan het werk te komen, maar ook dezelfde

polisvoorwaarden en verplichtingen. De 35 arbeidsregio’s spelen hierbij een belangrijke rol.

2 Wet Maatregelen Wwb
De Wet Maatregelen Wwb treedt per 1 januari 2015 in werking en maakt onderdeel uit van

de Participatiewet. Het is een verdere aanscherping van de Wwb. De kostendelersnorm gaat

ongewenste effecten van stapeling van uitkeringen tegen. Daarnaast worden verplichtingen

geüniformeerd en aangescherpt en komt er een uniforme maatregel: het verlagen van de uit-

kering met 100 procent gedurende minimaal één en maximaal drie maanden. In het kader

van het armoedebeleid worden de mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand ver-

ruimd en die van de categoriale bijzondere bijstand beperkt.

3 De Fraudewet in de praktijk
Per 1 januari 2013 is de Fraudewet in werking getreden. Inmiddels hebben gemeenten de

nodige ervaringen opgedaan met de toepassing. Die ervaringen komen in dit hoofdstuk

puntsgewijs aan de orde. 

4 SyRI: wijziging Wet Suwi
Met de wijziging van de wet Suwi zijn nieuwe mogelijkheden voor gegevensuitwisseling

gerealiseerd. Centraal instrument bij de bestandskoppelingen is SyRI – Systeem Risico

Indicatie. 

5 De organisatie van handhaving
In het integrale handhavingsconcept, zoals het RCF Kenniscentrum Handhaving dat hanteert,

wordt handhaving gezien als een continu proces om naleving te bevorderen. Het evenwicht

tussen preventie en repressie staat centraal. Het stimuleren van vakmanschap, nalevingscom-

municatie en informatiegestuurd werken zijn effectieve middelen om fraude te voorkomen

en te beperken.  

Samenvatting
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Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet biedt

één regeling voor iedereen met arbeidsvermogen, in plaats van het huidige stelsel

van Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet

werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). Dat betekent voor

iedereen dezelfde instrumenten om aan het werk te komen, maar ook dezelfde

polisvoorwaarden en verplichtingen.

De Participatiewet is in meerdere stappen ingevoerd. De grondgedachte achter de wet

is vastgelegd in het Sociaal Akkoord (2013) van overheid en sociale partners. Hierin

wordt voortgebouwd op de Wet werken naar vermogen, die wel was voorbereid maar

nimmer in werking is getreden. Vervolgens werd de wetmatige kant voorbereid door

aanscherping en uniformering in de Fraudewet (2013) en de Wet Maatregelen Wwb.

Deze laatste zal 1 januari 2015 worden ingevoerd, nu als onderdeel van de

Participatiewet. 

De Participatiewet
1

De Participatiewet maakt deel uit

van een groter decentralisatie-

proces, waarbij taken verschuiven

van het rijk naar de gemeenten.

Gemeenten worden ondersteund

bij de invoering van de gedecen-

traliseerde wetgeving door de

Programmaraad. Dit is een

samenwerkingsverband van

Divosa, VNG, UWV en Cedris, dat

ter gelegenheid van de decentra-

lisatie is ingericht. Op de website

www.samenvoordeklant.nl biedt

de Programmaraad verschillende

vormen van ondersteuning aan.

Ook het RCF Kenniscentrum

Handhaving biedt gemeenten

ondersteuning bij de decentralisatie.

Kijk op www.naleving.net voor

een actueel aanbod.

Ondersteuning voor gemeenten 
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Volwaardig meedoen

De Participatiewet moet iedereen in staat stellen als volwaardig burger mee te doen en

bij te dragen aan de samenleving. Dit geldt ook voor mensen voor wie volwaardig mee-

doen een grotere opgave is. Hierbij staat het begrip ‘eigen kracht’ centraal. De overheid

biedt ondersteuning waar dit nodig is. 

Het kabinet streeft naar een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen, aan

mensen met en zonder beperking. Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt voor socia-

le, economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaar-

de en levert een bijdrage aan de sociale cohesie en de economie. 

Maar er speelt meer. Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is gebaseerd op solidari-

teit en activering. Het vraagt om aanpassingen en voortdurend onderhoud om deze

sociale verzekeringen en voorzieningen betaalbaar te houden. Iedereen die kan werken,

moet ook daadwerkelijk aan de slag. Dat is van belang om het maatschappelijk en poli-

tiek draagvlak te borgen. Daarom ook moeten alle mensen die ondersteuning nodig

hebben uniform worden benaderd. Voor iedereen moet ongeacht de soort uitkering

hetzelfde instrumentarium beschikbaar zijn.

1.1 Nieuwe doelgroepen

Gemeenten krijgen in 2015 te maken met nieuwe doelgroepen vanuit de Wsw en de

Wajong. Voor een deel gaat dit om zeer kwetsbare groepen met een zorgbehoefte. 

Wsw

Vanaf 1 januari 2015 is nieuwe instroom in de Wsw niet meer mogelijk. De Wsw blijft

wel bestaan voor mensen die op 31 december 2014 werkzaam zijn in een Wsw-dienst-

betrekking. Zij hebben een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en houden hun

rechten en plichten. Ook als een traject eindigt of niet slaagt, kan een nieuwe dienstbe-

trekking in het kader van de Wsw worden aangeboden. Voor mensen die op 31 decem-
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Naast de bestaande activerende

aanpak voor Wajongers inge-

stroomd vanaf 2010, zal het UWV

extra inspanningen leveren voor

de activering van Wajongers die

vóór 2010 zijn ingestroomd en

van wie wordt vastgesteld dat ze

arbeidsvermogen hebben.

Hiervoor wordt per 2015 extra

budget aan het UWV beschikbaar

gesteld. De sociale partners heb-

ben afgesproken dat Wajongers

en mensen op de wachtlijst Wsw

de eerste jaren prioriteit hebben

bij de toeleiding naar garantieba-

nen bij reguliere werkgevers. Ook

in 2014 werven werkgevers al

mensen uit deze groepen. 

Wajongers en het UWV

ber 2014 geen Wsw-dienstbetrekking hebben, is instroom niet meer mogelijk. Dat

geldt ook als ze wel geïndiceerd zijn. 

De regeling sluit, maar de problematiek van deze groep wijzigt niet. Vanaf 2015 is het

aan de gemeente om beschut werk te organiseren voor deze groep. Gemeenten werken

daartoe samen in de 35 arbeidsmarktregio’s, waarin Nederland wordt verdeeld. 

Wajong

Op dit moment (2014) werkt slechts een kwart van de Wajongers. Het kabinet vindt dit

percentage te laag en is van mening dat de Wajongers meer kans op werk hebben als de

gemeente verantwoordelijk is voor hun re-integratie. Daarom kunnen jonggehandicap-

ten met arbeidsvermogen vanaf 1 januari 2015 niet meer instromen. Zij kunnen wel

een beroep doen op de Participatiewet. De Wajong blijft bestaan voor mensen die duur-

zaam geen arbeidsvermogen hebben. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV. 

Het zittend bestand van de Wajong wordt beoordeeld op arbeidsvermogen. Wajongers

die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden hun uitkering van 75 procent

Wettelijk Minimum Loon (WML) bruto. Wajongers met arbeidsvermogen en

Wajongers die tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben, worden niet overgedragen naar

de gemeenten, maar blijven bij het UWV. Zij krijgen na de herbeoordeling een uitke-

ringsverlaging van hun Wajong-uitkering naar 70 procent WML bruto (nu 75 procent),

per 1 januari 2018.
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Gemeenten kunnen vanaf 2015 verschillende instrumenten inzetten voor mensen die

onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Zij blijven daarbij beschikken over de

bestaande instrumenten en voorzieningen, zoals re-integratietrajecten, proefplaatsingen,

jobcoaching, de no-riskpolis, sollicitatietraining, verwijzing naar uitzendbureaus, deta-

chering, participatieplaatsen, werkplekaanpassingen en vrijwilligerswerk. 

Om ervoor te zorgen dat werken lonend is, kan de inkomstenvrijlating worden toege-

past. Daarnaast kan één of twee keer per jaar een premie worden verstrekt, gericht op

arbeidsinschakeling. Dit is vooral interessant voor mensen met een medische urenbe-

perking, om er zo voor te zorgen dat werken toch loont. 

Individueel plan van aanpak

In de Motie-Kerstens1 is de staatssecretaris bij de parlementaire behandeling van de

Participatiewet verzocht om met gemeenten te overleggen hoe zij samen met de klant2

tot een individueel plan van aanpak kunnen komen. Daarin moeten de kansen en

beperkingen van de klant worden opgenomen, en welke ondersteuning nodig is om de

kans op een baan te vergroten. In de motie werd met name de positie genoemd van

mensen die wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor mensen

onder de 27 jaar moet een dergelijk individueel plan van aanpak direct bij toekenning

van bijstand worden opgesteld.

Werkbedrijven

De Werkbedrijven worden per arbeidsmarktregio georganiseerd. Ze zijn bedoeld om

mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers of via

beschut werk. Gemeenten nemen het initiatief bij de vorming van de Werkbedrijven

en werken daarbij nauw samen met sociale partners en UWV. De Werkbedrijven krij-

gen een lichte (netwerk-)structuur met een praktische invulling, waarbij aangesloten

wordt bij de voorwaarden die de wet Suwi stelt en de al bestaande infrastructuur zoals

Werkpleinen en Werkgeversservicepunten. Het doel van de Werkbedrijven is het een-

duidig inzetten van re-integratie-instrumenten, het verstrekken van voorzieningen en

het maken van afspraken over de organisatie van beschut werk.

1.2 Instrumenten en ondersteuning

1 Tweede Kamer 33 161-178 (19 februari 2014).
2 Gemeenten gebruiken verschillende benamingen voor mensen met een uitkering en voor medewerkers die bij de

uitkering zijn betrokken. In dit Spoorboekje spreken we van ‘klant’ en ‘medewerker’. En: daar waar ‘hij’ staat, kan
ook ‘zij’ worden gelezen. 
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Overgang van school naar werk

Om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken, kunnen gemeenten re-

integratie-instrumenten ook aanbieden aan jongeren die nog op school zitten. Het gaat

dan om 16- en 17-jarigen die nog onder de leerplicht of kwalificatieplicht vallen en per-

sonen van 18 tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald en voor wie de

gemeente een leerwerktraject zinvol acht. 

Loonkostensubsidie 

Het instrument loondispensatie voor Wajongers blijft beschikbaar, voortaan onder de

noemer loonkostensubsidie. Het voornaamste voordeel daarvan is dat de werknemer

conform het wettelijk minimumloon of de van toepassing zijnde cao wordt betaald. Het

pensioen wordt ook op dit loon gebaseerd. Op die manier hebben mensen met arbeids-

beperkingen een volwaardige positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast brengt dit instru-

ment minder administratieve handelingen voor werkgever en gemeenten met zich

mee. Werkgevers hoeven geen aparte loonadministratie op te zetten en het is minder

bureaucratisch voor gemeenten. 

De loonkostensubsidie hoeft niet tijdelijk te zijn, maar kan voor een onbeperkte tijd

worden ingezet. Het is gericht op mensen met een arbeidsbeperking die bij geen enkele

werkgever in staat zijn om per gewerkt uur 100 procent van het wettelijk minimum-

loon (WML) te verdienen. Naast de loonkostensubsidie kan de gemeente middelen uit

het gebundeld re-integratiebudget inzetten voor bijvoorbeeld de begeleiding van deze

mensen. Voor deze specifieke loonkosten mag niet nog een andere subsidie verleend

worden, zoals de mobiliteitsbonus. 

Wanneer iemand tot de doelgroep behoort en bij een werkgever aan de slag kan, wordt

de loonwaarde op de werkplek vastgesteld. De werkgever betaalt het loon aan de werk-

nemer en ontvangt een loonkostensubsidie van de gemeente. Die loonkostensubsidie

is het verschil tussen de loonwaarde en het WML. De werkgeverslasten worden ook

vergoed, maar het bedrag mag nooit meer zijn dan 70 procent WML. De loonkosten

boven WML, bijvoorbeeld als gevolg van een hoger loon op grond van de geldende cao,

zijn voor de werkgever. De loonwaarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bij

beschut werk elke drie jaar. De betaling van de loonkostensubsidie aan de werkgever

waarmee de dienstbetrekking is overeengekomen, is de verantwoordelijkheid van de

gemeente die de loonkostensubsidie verleende. Dat geldt ook als de werknemer naar
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een andere gemeente of andere EU-lidstaat verhuist. 

Loonkostensubsidie wordt betaald uit het inkomensdeel van een gemeente. Het rijk

gaat monitoren hoe vaak gemeenten loonkostensubsidie inzetten Het is namelijk niet

de bedoeling dat dit kostbare instrument vaker dan nodig ingezet wordt. 

Garantiebanen

In 2025 moeten er minstens 125.000 garantiebanen zijn gerealiseerd en op termijn

30.000 beschut werkplekken. De sociale partners krijgen drie jaar de tijd om in alle cao’s

laagste loonschalen op te nemen tussen 100 en 120 procent WML voor de mensen die

aangewezen zijn op loonkostensubsidie ten behoeve van de garantiebanen. In 2017

moeten alle cao’s hieraan voldoen. Als dit niet wordt gehaald, krijgen werkgevers de

mogelijkheid om iemand die is aangewezen op loonkostensubsidie ten behoeve van de

garantiebanen op individuele basis aan te nemen op 100 procent WML.

Beschut werk

Gemeenten krijgen volledige vrijheid om beschut werk te organiseren via de 35 Werk-

bedrijven. Het gaat om werk in dienstbetrekking voor mensen die door hun lichamelij-

ke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aan-

passing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag wor-

den verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Beschut werk is bedoeld voor men-

sen die een hoge mate van (structurele) ondersteuning en aanpassing van het werk

nodig hebben. Dat neemt niet weg dat beschut werk wel georganiseerd mag worden bij

een reguliere werkgever, met begeleiding en aanpassingen. Dan kan het bijvoorbeeld

gaan om fysieke aanpassingen aan de werkplek of de werkomgeving, een uitsplitsing

van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur. 

Beschut werk zegt niets over de mate van productiviteit van deze persoon. De voorzie-

ning is juist bedoeld voor mensen die met deze (structurele) ondersteuning wél in staat

zijn om loonvormende arbeid te verrichten. Dit is het onderscheidende element ten

opzicht van de dagbesteding in de AWBZ. De beloning voor beschut werk is conform

het WML of de cao van de branche waarin mensen werkzaam zijn. In het gebundeld 

re-integratiebudget zijn middelen beschikbaar voor de ondersteuning van de mensen

die via de voorziening beschut werk aan de slag zijn.
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Quotumregeling

Werkgevers hebben zich verbonden om (oplopend tot 2026) 100.000 extra banen in de

marktsector te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid stelt zich

garant voor 2.500 banen per jaar vanaf 2014, tot een maximum van 25.000 extra banen.

Mocht deze afspraak niet worden nagekomen dan treedt een wettelijk geregelde quo-

tumregeling in werking waarmee de extra banen worden afgedwongen. Voor de eerste

beoordeling of de quotumplicht geactiveerd wordt, dienen er eind 2015 ten opzichte

van de nulmeting 6.000 extra banen te zijn gerealiseerd, inclusief 3.000 banen door de

overheid. 

Financiering

Om de maatregelen uit de Participatiewet te realiseren komt er een sociaal deelfonds,

met daarin één gebundeld re-integratiebudget, nieuwe middelen voor de uitvoering

van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor de uitvoering van de

Jeugdwet. Op die manier kunnen de middelen vrij worden besteed en is een zo inte-

graal mogelijk beleid te voeren binnen het sociaal domein. Vanaf 1 januari 2015 gaat

het participatiebudget op in het sociaal deelfonds. 

1.3 Gevolgen voor de uitvoeringspraktijk

Medewerkers van sociale diensten krijgen in 2015 te maken met een aantal geheel

nieuwe doelgroepen. Het gaat onder meer om mensen met medische en psychische

beperkingen, die wellicht niet in alle gevallen verantwoordelijk gehouden kunnen wor-

den voor het eigen handelen. Voorlichting en handhaving zullen op deze groep moeten

worden afgestemd. 

Een andere verandering is dat gemeenten straks veel dichter bij de burger staan. Vanaf

2015 hebben gemeenten de regie over maatschappelijke ondersteuning, publieke

gezondheid, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen. Dat heeft

als voordeel dat fraude veel eerder opgespoord kan worden. Door al deze leefgebieden

goed in kaart te brengen is snel duidelijk of iemand de regels overtreedt. De ervaring

leert wel dat medewerkers meer moeite hebben met sanctioneren als ze verantwoorde-
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lijk zijn voor al deze gebieden. Een sanctie voor een overtreding van de inlichtingen-

plicht voor de bijstand kan immers een (ernstige) schuldensituatie tot gevolg hebben. 

Tot slot verandert de scope. De regels zijn veel strenger, overtredingen worden zwaar-

der gesanctioneerd. Tegelijkertijd moeten medewerkers zich veel meer bezighouden

met het aan het werk helpen van klanten. 

Vroegtijdig informeren

Goede informatieverstrekking naar zowel klanten als medewerkers is van belang om de

implementatie van de Participatiewet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Enkele aan-

dachtspunten:

– Nieuwe klantgroepen moeten geïnformeerd worden over de polisvoorwaarden van de

bijstand.

– Houd rekening met nieuwe klantgroepen met mogelijk een laag IQ of (ernstige) 

psychische problematiek. Dit vraagt een andere benadering bij de voorlichting.

– Medewerkers moeten goed worden ingelicht. Zij vormen het eerste contact met de

klant en kunnen op het gebied van voorlichting een belangrijke eerste stap zetten.

Bovendien moet gestreefd worden naar eenduidigheid in de uitvoering en dienstver-

lening. Het opstellen van een helder beleid draagt daar aan bij.

Aandachtspunten voor beleid

– De Participatiewet biedt gemeenten vrijheid om te bepalen of mensen ondersteuning

nodig hebben en in welke vorm. Deze vrijheid past bij de verantwoordelijkheid van

gemeenten voor een integraal beleid dat goed aansluit op de lokale arbeidsmarktsitu-

atie. Bij deze vrijheid hoort dat gemeenten en Sw-bedrijven laten zien welke resulta-

ten zij bereiken. Daarom monitort het rijk jaarlijks hoe het evenwicht is tussen de uit-

stroom uit de sociale werkvoorziening en de instroom in de markt- en premiegesub-

sidieerde en collectieve sectoren en beschut werk. 

– Daarnaast hecht het rijk veel waarde aan de actieve betrokkenheid van personen die

met de Participatiewet te maken krijgen. Dat betekent dat de positie van cliënten-

raden wordt versterkt. Verordeningen en beleidsvoorstellen moeten vooraf met deze

organen worden besproken. 

– In nieuwe verordeningen moet onder meer worden vastgelegd hoe de doelgroep van
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de loonkostensubsidie wordt vastgesteld en voor wie deze wordt ingezet. Ook wordt

vastgelegd wie er voor beschut werken in aanmerking komen. 

– De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening, en daarmee ook

voor de handhaving, wordt vastgelegd in een verordening. Om de kwaliteit van de

dienstverlening te waarborgen, is het nodig om de versterking van het vakmanschap

voort te zetten, zoals dat is ingezet met onder meer het programma Effectiviteit en

Vakmanschap van Divosa en de VNG.
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Met ingang van 1 januari 2015 treedt de ‘Wet tot wijziging van de Wet werk en

bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten’ in werking, citeertitel: Wet

Maatregelen Wwb. De wet is een onderdeel van de Participatiewet. Hieronder val-

len de kostendelersnorm, aanscherping verplichtingen en intensivering armoede-

beleid. 

Inmiddels (2014) zijn er voor de implementatie van deze wet meerdere handreikingen

verschenen: de Werkwijzer Tegenprestatie, de Handreiking Wijzigingen Bijstand en de

Handreiking Handhaving Kostendelersnorm. Hierin zijn de wijzigingen van de wet

terug te vinden en de implicaties hiervan voor de gemeentelijke uitvoering. In dit

Spoorboekje ligt het accent op de gevolgen voor de handhaving, en wordt slechts in

hoofdlijnen ingegaan op de wet. Meer informatie over de wetsregels is te vinden op

www.samenvoordeklant.nl. 

In de Participatiewet wordt een kostendelersnorm geïntroduceerd. De kostendelers-

norm is bedoeld om te voorkomen dat binnen één huishouden sprake kan zijn van een

stapeling van uitkeringen en daarmee een onevenredig kostenvoordeel plaatsvindt.  De

kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsnorm lager is als meer mensen in één huis

wonen. Iedereen houdt individueel recht op bijstand. De hoogte van het inkomen en

vermogen van huisgenoten heeft geen enkele invloed op de uitkering van de anderen.

De enige uitzondering is als er sprake is van gehuwden. Om werken te belonen, wordt

loon uit arbeid niet verrekend in de kostendelersnorm.

Woon- en leefsituatie

De Participatiewet voorziet in de noodzakelijke kosten van het bestaan. De hoogte van

deze kosten hangt mede af van de woon- en leefsituatie van de klant. De oude Wwb-sys-

2
Wet Maatregelen Wwb

2.1 Kostendelersnorm
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3 Dit percentage geldt als twee personen in een huis wonen. Wonen er meer mensen, dan wordt de norm lager. 
4 Artikel 3 Wwb.

tematiek was al gebaseerd op het principe dat mensen die kosten kunnen delen lagere

kosten van bestaan hebben. Naarmate er meer personen in een huishouden zijn die de

kosten met elkaar delen, zullen de kosten per persoon lager zijn. 

Toch ontvangen deze personen onder de regelgeving vóór 2015 nog vaak de norm van

een alleenstaande: 50 procent van het WML plus eventueel een gemeentelijke toeslag

van maximaal 10 procent. 

Uitgangspunten 

De kostendelersnorm brengt de oude Wwb-norm voor meerpersoonshuishoudens in

overeenstemming met de mogelijkheid om de kosten van bestaan te kunnen delen.

Belangrijke uitgangspunten van de kostendelersnorm zijn:

– De kostendelersnorm is van toepassing op elke persoon die een beroep doet op bij-

stand en die behoort tot een huishouden dat uit meerdere personen van 21 jaar of

ouder bestaat. Ongeacht of het om familieleden of andere personen gaat.  

– Dit betreft ook personen die een gezamenlijke huishouding voeren en die in de Wwb

bij wijze van uitzondering worden aangemerkt als alleenstaande (ouder). Denk hier-

bij aan zorgbehoefte bij een bloedverwant in de eerste of tweede graad. Dergelijke

bloedverwanten hebben niet de gehuwdennorm, maar ieder een eigen alleenstaande

(ouder) norm. Ook deze personen hebben voordelen door kosten te delen en daarom

zal de individuele norm conform de kostendelersnorm 50 procent per persoon wor-

Huishoudtype  Individuele norm Totale Participatiewet-norm 

(aantal volwassenen) (indien iedereen Wwb ontvangt)

Eenpersoonshuishouden 70% 70%

Tweepersoonshuishouden 50% 100%

Driepersoonshuishouden 43 1/3% 130%

Vierpersoonshuishouden 40% 160%

Vijfpersoonshuishouden                                38% 190%

Hoogte kostendelersnorm per huishoudtype per 1 januari 2015
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den.3 De individuele middelentoets blijft behouden.

– Iedereen blijft individueel recht behouden, zodat werken lonend is voor de betrokke-

nen en geen negatief effect heeft voor andere personen in het huishouden. De aard

van het inkomen van elk van de afzonderlijke inwonenden speelt hierbij geen rol. De

gezamenlijke middelentoets zal wel blijven bestaan voor de personen die volgens de

wet worden aangemerkt als gehuwden.4 Onveranderd blijft dus ook dat de bijverdien-

sten van een inwonend minderjarig kind niet meetellen voor de middelentoets van

de ouder(s).

– Uitzonderingen op de doelgroep van de kostendelersnorm zijn jongeren, commercië-

le relaties en studenten: 

– Jongeren die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, tellen niet mee voor

de kostendelersnorm.

– Volledig zakelijke relaties zoals (onder-)huurderschap en kostgangerschap blij-

ven voor de kostendelersnorm buiten beschouwing. 

– De kostendelersnorm maakt ook een uitzondering voor personen die rijksbe-

kostigd onderwijs volgen, dat aanspraak geeft op studiefinanciering op grond

van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF), of een tegemoetkoming op grond

van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkos-

ten (Wtos). Ook studenten die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende

leerweg (BBL-opleiding) vallen niet onder de kostendelersnorm. 

In de Handreiking Handhaving Kostendelersnorm wordt nader ingegaan op de

handhavingsaspecten bij het vaststellen van een commerciële relatie. 

– Voor het vaststellen van de norm wordt gekeken naar alle personen van 21 jaar en

ouder in de woning. Dus elke extra persoon in de woning betekent een lagere indivi-

duele bijstandsnorm. De individuele kostendelersnorm is afgeleid van de systematiek

dat bij elke extra meerderjarige persoon in de woning de totale Wwb-norm met 

30 procent zal toenemen. Vervolgens wordt deze totale norm gedeeld door het aantal

leden van de huishouding. De uitkomst van deze deling is de hoogte van de norm per

lid van de huishouding dat recht heeft op bijstand (zie tabel).

– De kostendelersnorm kan maar op twee leeftijdscategorieen (21 jaar tot AOW-leeftijd

én AOW-leeftijd en ouder) van toepassing zijn, omdat jongeren tot 21 jaar zijn uitge-

zonderd. De AOW-leeftijd kan bijstand krijgen bij de SVB; bij deze laatste groep hoeft
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Overgangsperiode

De kostendelersnorm gaat in op 1 januari 2015 voor nieuwe instroom; voor het zittend

bestand gaat de kostendelersnorm in op 1 juli 2015. Er geldt een overgangsrecht van zes

maanden. Het oude recht en de hoogte van de uitkering blijven dus gedurende zes

maanden na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ongewijzigd. De twee voorwaarden

die hierbij gelden zijn: op de peildatum een uitkering ontvangen op grond van de Wwb

en op de peildatum het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. 

2.1.1. Consequenties voor de handhaving

Vroegtijdig informeren

Voor bestaande klanten geldt de overgangsregeling. Vóór 1 januari 2015 moet de doel-

groep van de kostendelersnorm in beeld zijn gebracht, zodat deze gedurende de over-

gangsperiode kan worden benaderd en geïnformeerd over de mogelijke consequenties

van de wetswijziging. Voorlichting en begeleiding van klanten kunnen het ontstaan

van schulden door de gewijzigde inkomenssituatie voorkomen. Medewerkers moeten

de nieuwe regelgeving kennen en deze kunnen uitleggen aan de klanten. 

Met ingang van 1 januari 2015 is de nieuwe wetgeving geldend voor mensen die een

Wwb aanvragen. Het voorlichtingsmateriaal dient dan op orde te zijn. 

Optimaliseren van de dienstverlening 

Door deze wetswijziging blijft elke persoon individueel recht houden op een deel van

de gezinsuitkering. Meerderjarige kinderen hebben dus recht op een eigen deel, net als

de norm alleen te worden gebruikt bij bijzondere bijstand.

– De toeslag van maximaal 20 procent die het college van B&W aan een klant kan ver-

strekken in verband met het niet kunnen delen van kosten, komt te vervallen. Dit

geldt ook voor de mogelijkheid van het college van B&W om de norm van gehuwden

te verlagen indien deze kosten kunnen delen met een ander. 

– Er is geen beperking aan het aantal personen waarvoor de kostendelersnorm gaat gel-

den. Ook voor bijvoorbeeld een achtpersoonshuishouden zal deze systematiek gelden.
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5 Artikel 53a, lid 2 Wwb. Het artikel waarin de grond voor het huisbezoek is vastgelegd, wordt aangepast.
Onderdeel c van het huidige wetsartikel komt te vervallen; daarnaast wordt er een onderdeel toegevoegd.  

de ouders. De normhoogte is echter wel onderling afhankelijk. Om een goede dienst-

verlening te borgen, moeten de dossiers van ouders en meerderjarige kinderen (of

andere inwonenden) aan elkaar worden gekoppeld. Dan is het voor de medewerker dui-

delijk wat de situatie van de betreffende klant is. De norm van alle inwonenden moet

worden aangepast bij inwoning of verhuizing van personen uit de woning. 

Controleren op maat

Het frauderisico van de kostendelersnorm kan worden gedetecteerd door bestandsver-

gelijking van het uitkeringssysteem met de Basisregistratie Personen (BRP, het oude

GBA). Door het vergelijken van gegevens van klanten vóór 1 juli 2014 met een overzicht

van ná 1 januari 2015 kunnen wijzigingen worden opgemerkt, die mogelijk duiden op

schijnverhuizing. In de Handreiking Handhaving Kostendelersnorm wordt specifiek

aandacht besteed aan de handhavingsknelpunten en frauderisico’s bij verhuizingen. 

De verordening over toeslagen en verlagingen vervalt. Er kan wel in beleidsregels wor-

den opgenomen hoe wordt omgegaan met de verlaging bij het volledig ontbreken van

woonkosten of bij schoolverlaters. Er kan ook worden geregeld hoe wordt omgegaan

met inkomsten uit commerciële verhuur. Welk deel wordt gekort op de uitkering?

Tegenover deze inkomsten staan ook kosten, daarom kan een deel van de huurinkom-

sten worden vrijgelaten. De aanvrager van bijstand dient aan te tonen dat niet meer

dan het door hem gestelde aantal meerderjarigen in dezelfde woning hoofdverblijf

hebben.5

Daadwerkelijk sanctioneren

Voor sanctioneren verandert er niets ten opzichte van de oude situatie. Elke persoon

blijft individueel recht behouden, waardoor er ook op individueel niveau sancties kun-

nen worden opgelegd. De verplichtingen van de wet gelden voor elk gezinslid dat een

uitkering ontvangt afzonderlijk. 
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In de Wet Maatregelen Wwb zijn diverse verplichtingen aangescherpt: 

Zeer ernstige misdragingen 

Misdragingen van klanten tegenover overheidspersoneel zijn ontoelaatbaar.

Voorwaarde voor het ontvangen van bijstand was en is het zich onthouden van zeer

ernstige misdragingen jegens het college van B&W. Bij het verwijtbaar niet nakomen

van deze verplichting, wordt een sanctie opgelegd. Dit geldt voortaan niet alleen voor

overheidspersoneel, maar ook voor personeel van andere uitvoerende instanties, zoals

UWV, SVB en re-integratiebedrijven. Nieuw is verder dat de klant kan worden gestraft

voor het enkele feit dat hij zich ernstig heeft misdragen. In het verleden was bestraffing

van misdragingen alleen mogelijk als de klant een andere verplichting niet was nageko-

men. De verplichting geldt alleen onder werktijd. Buiten werktijd geldt uitsluitend het

strafrecht. 

De gemeente mag zelf de strafmaat bepalen. De hoogte van de afstemming wordt vast-

gelegd in de gemeentelijke verordening. Het gaat daarbij om een reparatoire maatregel,

dus het is mogelijk om gelijktijdig met het opleggen van een maatregel aangifte te doen

van een strafbaar feit. De hoogte van de sanctie moet wel proportioneel zijn, dat bete-

kent dat maatwerk noodzakelijk is. Een verlaging met 100 procent tot een maximale

duur van drie maanden wordt door het rijk als proportioneel beschouwd. 

Tegenprestatie

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de verplichting om bij verordening regels te stel-

len over het opdragen van een tegenprestatie aan klanten. Van iedereen die bijstand

ontvangt, wordt een significante tegenprestatie naar vermogen gevraagd. Het is aan

gemeenten om de duur, omvang en inhoud van de tegenprestatie te regelen. Voor de

handhavingsaspecten en frauderisico’s wordt hier verwezen naar de Werkwijzer

Tegenprestatie: www.samenvoordeklant.nl.

Uniformering arbeids- en re-integratieverplichtingen 

Een belangrijk doel van de Wet Maatregelen Wwb is het activerender maken van de bij-

stand. Om dit te bereiken, zijn de polisvoorwaarden van de bijstand aangescherpt. Met

2.2 Aanscherping verplichtingen
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de nieuwe wet is er geen mogelijkheid meer om klanten te ontheffen van de re-integra-

tieverplichting. Alleen tijdelijke ontheffing is nog mogelijk, maar ook hierbij is de klant

nog wel verplicht mee te werken aan aangeboden re-integratievoorzieningen. De ont-

heffing voor mensen die volgens een (her-) indicatiebeschikking behoren tot de doel-

groep van de Wsw vervalt. De toegang tot de Wsw is namelijk gesloten voor nieuwe

werknemers. 

In de Participatiewet zijn de arbeidsverplichtingen geconcretiseerd en geüniformeerd.

De hoogte van verlaging bij het niet nakomen van deze verplichtingen is altijd 100 pro-

cent. De gemeente mag de duur van deze verlaging bepalen, met dien verstande dat het

ten minste één maand en maximaal drie maanden is.  Het college van B&W behoudt de

bewijslast om aan te tonen dat de klant niet aan de arbeidsverplichtingen heeft voldaan.

Het college  stelt het recht op bijstand vast en handhaaft of de daarbij opgelegde ver-

plichtingen worden nageleefd. De klant dient desgevraagd, of uit eigen beweging,

informatie te verstrekken over alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen

zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Niet-naleving van de arbeids-

verplichtingen zal leiden tot verlaging van de bijstand.6

Kleding, gedrag en verzorging

Bij de bepaling over kleding, gedrag of gebrek aan verzorging gaat het om keuzes die de

klant maakt en waarvan de gevolgen zijn eigen verantwoordelijkheid zijn. Zo hoeft

bepaalde kleding geen belemmering te zijn als er arbeid beschikbaar is bij werkgevers

voor wie deze kleding geen bezwaar is, of juist een pré. Als deze werkgevers er niet zijn,

dan dient de klant zijn kleding aan te passen aan de eisen die de wel beschikbare werk-

gevers stellen. Het normatieve kader geldt niet de kleding of het gedrag op zich, maar

de kleding of het gedrag in de context van de (on)mogelijkheden om een einde te

maken aan de uitkeringsafhankelijkheid. Waar het niet aanpassen van kleding en

gedrag leidt tot onnodige uitkeringsverstrekking volgt verlaging van uitkering. 

Een slechte uiterlijke verzorging of ongepaste kleding wordt door medewerkers als een

reëel probleem gezien, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau

(SCP).7 Het aandeel klanten met taalproblemen wordt geschat op 20 tot 30 procent.

Uitingen van geloof (zoals een hoofddoek) of levensstijl (bijvoorbeeld tatoeages) wor-

den niet in alle functies en niet door alle werkgevers geaccepteerd. 

6 Artikel 18, lid 4 Wwb. 
7 P. van Echtelt, M. Guiaux, Verzorgd uit de bijstand. De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van

bijstandsontvangers. SCP, Den Haag, 2012.
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De geuniformeerde verplichtingen zijn:

– Aanvaarden van algemeen geaccep-

teerde arbeid.

– Behouden van algemeen geaccepteer-

de arbeid.

– Inschrijven bij een uitzendbureau. 

– Het naar vermogen verkrijgen van

algemeen geaccepteerde arbeid in een

andere dan de gemeente van inwo-

ning, alvorens naar die andere

gemeente te verhuizen. 

– Bereid te zijn om te verhuizen, indien

het college van B&W is gebleken dat er

geen andere mogelijkheid is voor het

naar vermogen verkrijgen, aanvaarden

of behouden van algemeen geaccep-

teerde arbeid, en de klant een arbeids-

overeenkomst met een duur van ten-

minste een jaar en een netto beloning

die ten minste gelijk is aan de voor de

klant geldende bijstandsnorm, kan

aangaan.

– Bereid te zijn om te reizen over een

afstand met een totale reisduur van

drie uur per dag, indien dat noodzake-

lijk is voor het naar vermogen verkrij-

gen, aanvaarden of behouden van

algemeen geaccepteerde arbeid.

– Naar vermogen verkrijgen en behou-

den van kennis en vaardigheden die

noodzakelijk zijn voor het verkrijgen

van algemeen geaccepteerde arbeid.

– Niet door kleding, gedrag of gebrek

aan verzorging belemmeren van het

verkrijgen of behouden van algemeen

geaccepteerde arbeid. 

– Naar vermogen meewerken aan door

het college van B&W aangeboden voor-

zieningen, waaronder begrepen scho-

ling, sociale activering en onderzoek

naar zijn of haar mogelijkheden tot

arbeidsinschakeling.  

Daarnaast zijn er niet-geüniformeerde

arbeidsverplichtingen waarvoor de

gemeenteraad in de verordening vast-

legt welke verlaging wordt toegepast:

– Het verkrijgen van algemeen geaccep-

teerde arbeid. 

– Het zich onderwerpen aan een door het

college van B&W verplicht gestelde

behandeling van medische aard (als

bedoeld in artikel 55 Wwb) noodzake-

lijk voor de arbeidsinschakeling. 

De arbeidsverplichtingen
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Medewerkers geven in het onderzoek van het SCP aan, dat ze nauwelijks sanctioneren op

uiterlijk en taal en op gedrag in beperkte mate. Dit komt deels voort uit de uiteenlopende

samenstelling en problemen van klanten. Schulden en een tekort aan financiële middelen

maken het bijvoorbeeld moeilijk goed verzorgd voor de dag te komen. Een gebrek aan com-

petenties kan de oorzaak zijn van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Het is

vaak lastig vast te stellen of het problematisch gedrag, het onverzorgde uiterlijk of de gerin-

ge taalbeheersing de klant kunnen worden aangerekend. Het is volgens de medewerkers

ook niet eenvoudig om te bepalen of het gerechtvaardigd is een sanctie op te leggen.

Doordat elke beoordeling van gedrag, kleding en taal onvermijdelijk subjectieve elementen

bevat, is het vaak moeilijk juridisch hard te maken dat (potentiële) klanten door gedrag of

uiterlijk arbeidsmarktkansen belemmeren. Ook administratieve lasten en problemen in

het rondkrijgen van de juridische bewijslast spelen mee in overwegingen om geen sanctie

op te leggen. 

Taalwet  

Het ministerie van SZW heeft in het voorjaar van 2014 het wetsvoorstel Taaleis Wwb voor

advies naar de Raad van State gestuurd. In het voorstel wordt bepaald dat wie bijstand aan-

vraagt en weigert Nederlands te leren, een korting krijgt op zijn uitkering van 20 procent.

Wie na een half jaar verwijtbaar geen vorderingen heeft gemaakt, krijgt een korting van 

40 procent. Als na een jaar nog geen inspanningen zijn verricht om de taal te leren, dan

wordt de uitkering ingetrokken. De wet treedt in werking in 2015 bij Koninklijk Besluit.8

Volledig arbeidsongeschikt

Klanten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, komen nog wel in aanmerking voor

een ontheffing. Ze kunnen worden ontheven van de arbeidsverplichting, de re-integratiever-

plichting en de verplichting tot tegenprestatie. Met het oog op het langdurig karakter van de

arbeidsongeschiktheid gaat het hier om een permanente ontheffing.

Terugvordering

Ook artikel 58 lid 4 Wwb is aangepast, zodat middelen die de klant ontvangt vanaf het

moment van ontvangst gedurende zes maanden met de uitkering verrekend mogen wor-

den. Deze verrekeningstermijn was drie maanden. Aan artikel 59 Wwb is een nieuw tweede

8 Voorstel van wet van het lid Blok tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van
de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet. 
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2.2.1. Uniforme maatregel

In de Wet Maatregelen Wwb zijn ook de bijhorende maatregelen geüniformeerd. De

uniforme maatregel bestaat uit het verlagen van de uitkering voor ten minste één

maand en ten hoogste drie maanden. Wordt één van de geüniformeerde arbeidsver-

plichtingen niet nagekomen, dan wordt de uitkering met 100 procent verlaagd. In de

maatregelverordening of afstemmingsverordening dient de gemeente op te nemen

voor welke periode deze verlaging wordt opgelegd. 

Het college van B&W behoudt beleidsruimte om rekening te houden met de persoonlij-

ke of de gezinssituatie van de klant. Zo geldt bij een aantal verplichtingen ‘naar vermo-

gen’. Het is dan aan het college van B&W om te beoordelen waartoe het vermogen, de

krachten en bekwaamheden de klant in staat stellen, én of hij dat vermogen benut heeft

ter voldoening aan de betreffende verplichting. 

Het college van B&W is bevoegd om te besluiten de maatregel op een lager niveau (tot

nihil) vast te stellen en te beoordelen of er daartoe, gelet op de bijzondere omstandighe-

den, dringende redenen aanwezig zijn. Vast dient te staan dat sprake is van dringende

redenen, in de vorm van een acute noodsituatie waarin de klant niet in essentieel nood-

zakelijke kosten van het bestaan kan voorzien. Ook dient vast te staan dat de acute

noodsituatie verband houdt met de omstandigheden van klant. Daartoe wordt diens

gezin, en meer in het bijzonder de tot zijn last komende minderjarige kinderen gere-

kend. Ook dienen de omstandigheden op geen enkele andere wijze te verhelpen te zijn.

Met dit artikel wordt dus uitdrukkelijk niet beoogd een algemene ontsnappingsclausu-

le te bieden ten aanzien van de toepassing van de maatregel.9 Het college van B&W kan

op verzoek van de betreffende klant de verlaging herzien, zodra uit de houding en

gedragingen van de klant ondubbelzinnig is gebleken dat hij de verplichtingen nakomt.

9 Uitbreiding artikel 18 Wwb.

lid toegevoegd, waarin is opgenomen dat de hoofdelijke aansprakelijkheid bij een boete

blijft bestaan als er terecht gezinsbijstand is verstrekt, maar de inlichtingenplicht niet

is nagekomen.
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2.2.2. Consequenties voor de handhaving

Een pre-check aan de poort brengt diverse voordelen met zich mee. Een dergelijke

check draagt bij aan een transparante dienstverlening en kan plaatsvinden door middel

van een gesprek. De potentiële klant krijgt direct advies op zijn aanspraak op een uitke-

ring. Hij heeft dus direct duidelijkheid, wordt voorgelicht en staat daardoor meer cen-

traal in de dienstverlening. Daarnaast levert de pre-check de gemeente direct voordeel

door de besparing op inzet in het vervolg van het aanvraagproces. 

Het zien van de klant is zowel van belang voor doelmatigheid als voor rechtmatigheid.

Voor doelmatigheid is het van belang een klant niet te laten ‘afdalen’ naar een lagere

trede op de participatieladder. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van zittende

klanten, kunnen hercontroles fraudesignalen opleveren. 

Vroegtijdig informeren

Klanten moeten tijdig en volledig worden geïnformeerd over de nieuwe wetgeving en

de consequenties van het overtreden van verplichtingen. Veel gemeenten werken daar-

bij met een communicatieplan, waarin de communicatie naar klanten integraal wordt

ingezet in de dienstverlening. 

De trend is dat informatie mondeling (vaak in groepsvoorlichting) wordt gegeven met

verwijzingen naar de beschikking en/of digitale bronnen. Informeren heeft een pre-

ventieve werking, mits de manier van informeren past bij de ontvanger. Hierbij kan

rekening worden gehouden met verschillen in taal, digitale kunde, opleidingsniveaus,

etc. Het kennen van de klant en daarbij een passende voorlichtingsmethode gebruiken,

is een belangrijke stap naar een effectieve communicatie. 

Optimaliseren van de dienstverlening

De gemeente is wettelijk verplicht om een tegenprestatie aan te bieden. De gemeente

stelt daartoe een verordening op voor de tegenprestatie. Het werkproces van matching

tussen klant en tegenprestatie moeten worden geregeld. 
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Controleren op maat

Door de Wet Maatregelen Wwb komen er nieuwe controles bij. Heeft de klant bijvoor-

beeld uitvoering gegeven aan de opgelegde tegenprestatie? En heeft hij zich ingeschre-

ven bij een uitzendbureau? Ook op verleende ontheffingen moet worden gecontro-

leerd. Dergelijke aandachtspunten moeten worden opgenomen in het gemeentelijke

controleplan. 

Handhaving is gebaat bij intensief contact met de klant. Uit het in opdracht van het RCF

Kenniscentrum Handhaving uitgevoerde onderzoek van Fenger en Voorberg10 blijkt dat

de effectiviteit van controles wordt verhoogd door gebruik te maken van huisbezoeken

aan de poort en de inzet van jaarlijkse hercontroles. 

Daadwerkelijk sanctioneren

Bij schending van de geüniformeerde verplichtingen wordt de uitkering gedurende

drie maanden verlaagd. Het is aan het college van B&W om te beoordelen of een klant

naar vermogen heeft meegewerkt aan bepaalde verplichtingen. Er moet dus in de veror-

dening worden vastgelegd wat ‘naar vermogen’ precies inhoudt. Naar verwachting zal

het begrip door jurisprudentie verder worden ingekaderd. 

Naast de geüniformeerde maatregel blijft voor andere maatregelwaardige gedragingen

de gemeentelijke verordening onverkort van toepassing.

Door bijzondere omstandigheden kan het zijn dat een uitkering niet toereikend is om

bepaalde kosten te dekken. In dat geval kan bijzondere bijstand worden aangevraagd,

voor zover de betreffende klant geen beroep kan doen op een voorliggende voorziening

en (naar het oordeel van het college van B&W) deze kosten evenmin uit de eigen mid-

delen kan voldoen. 

Uitgaande van het principe van maatwerk mag het college van B&W pas bijzondere bij-

stand verlenen als is vastgesteld dat de kosten in dit individuele geval ook echt noodza-

kelijk zijn. De mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand (aannemelijke kos-

ten) zijn daarom beperkt; die voor individuele bijzondere bijstand (van daadwerkelijke

kosten) zijn daarentegen verruimd.11

10 M. Fenger, W. Voorberg, Uitkeringsfraude in perspectief. Een onderzoek naar de praktijk van fraudebestrijding in
Nederland. Den Haag 2013.

11 Brief van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer d.d. 3 juli 2013.  

2.3 Bijzondere bijstand
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Een uitzondering op de categoriale bijzondere bijstand geldt voor de collectieve ziekte-

kostenverzekering.12 Daarnaast blijft het mogelijk om minimabeleid in de vorm van

een stadspas voor het gebruik van culturele, maatschappelijke en sportieve voorzienin-

gen aan te bieden. Gemeenten mogen al enige tijd zelf de inkomensgrens voor minima-

beleid vaststellen. De overheidssteun aan het Jeugdsportfonds Nederland wordt ver-

lengd (2015 en 2016) en de Sportimpuls wordt structureel verhoogd. 

Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag uit de Wwb is vervangen door een individuele inkomenstoe-

slag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen, zonder

zicht op verbetering. De langdurigheidstoeslag kan sinds de inwerkingtreding van de

Verzamelwet SZW (1 juli 2013) al niet meer met terugwerkende kracht worden toege-

kend. Met het opleggen van een maatregel voor schending van de arbeidsverplichtin-

gen kan een eventuele individuele inkomenstoeslag vervallen. Is in de referteperiode

(per gemeente verschillend, meestal drie of vijf jaar) een maatregel opgelegd, dan kan

het recht op een individuele inkomenstoeslag vervallen. Valt de maatregel buiten de

referteperiode, dan kan op aanvraag worden toegekend. 

Bij de toekenning van de individuele inkomenstoeslag wordt steeds rekening gehou-

den met het vermogen van de klant om tot inkomensverbetering te komen. 

Overgangsrecht

Er is geen overgangsrecht voor categoriale bijzondere bijstand en langdurigheidstoe-

slag. Wat vóór 1 januari 2015 is toegekend, mag men houden. Maar daarna kan niets

meer worden toegekend, het gaat immers om eenmalige bedragen. 

Wet Hervorming kindregelingen

Het aantal kindregelingen wordt fors teruggebracht, waardoor het stelsel eenvoudiger

wordt. Ouders krijgen in het nieuwe stelsel te maken met maximaal vier in plaats van

elf regelingen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de

kinderopvangtoeslag. In totaal blijven er vijf regelingen bestaan. Het in stand houden

van de gratis schoolboeken loopt echter via de scholen en niet in een directe regeling

naar ouders.

12 Artikel 35, lid 3 Participatiewet.
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De aanvulling met 20 procent van het WML voor alleenstaande ouders met een uitke-

ring Wwb, IOAW of IOAZ komt te vervallen. In plaats daarvan wordt per 1 januari 2015

een verhoging ingevoerd voor alleenstaande ouders van het kindgebonden budget (via

de Belastingdienst). Alleenstaande ouders die al een kindgebonden budget ontvangen

en daardoor bekend zijn bij de Belastingdienst krijgen deze zogenaamde alleenstaande-

ouderkop automatisch. De nieuwe kop in het kindgebonden budget bedraagt bij invoe-

ring maximaal € 2800,- per jaar en is daarmee circa € 530,- per jaar lager dan de huidi-

ge 20 procent-aanvulling. Enkele duizenden alleenstaande ouders in de bijstand krijgen

door het veranderde partnerbegrip geen recht op de alleenstaande-ouderkop. Andere

alleenstaande ouders krijgen te maken met een cumulatie van maatregelen: zowel een

verlaging als gevolg van deze maatregel als met de kostendelersnorm. Voor deze twee

groepen is overgangsrecht van een jaar voorzien. Dat betekent dat voor deze specifieke

groep alleenstaande ouders in de bijstand de 20 procent-aanvulling blijft bestaan. 

Het overgangsrecht is uitgebreid naar iedereen die door het gewijzigde partnerbegrip

geen recht heeft op de verhoging van het kindgebonden budget. 

2.3.1. Consequenties voor de handhaving 

Vroegtijdig informeren 

Aan de klanten wordt voorlichting gegeven over de wijzigingen van de bijzondere bij-

stand. De versobering van de categoriale bijstand heeft invloed op het bestedingsniveau

van de klant. Vroegtijdige voorlichting kan het ontstaan van schulden voorkomen. 

Optimaliseren van de dienstverlening

Daar waar de categoriale bijstand bij veel gemeenten is geregeld in werkprocessen zal

er nu individueel bekeken moeten worden of er recht is op bijzondere bijstand. De

klant moet aantonen dat hij de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. De gemeente zal

moeten aantonen dat de bijzondere bijstand rechtmatig is verstrekt en dat er daadwer-

kelijke kosten tegenover staan. 

Nieuw is dat voor de individuele inkomenstoeslag wordt beoordeeld of iemand vol-

doende inspanningen heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. 
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Verordeningen en beleidsregels: wat verandert er met de Maatregelenwet?

Re-integratieverordening Hierin opnemen:

- Jobcoach

- Beschut werk

- Loonkostensubsidie

- Ondersteuning bij leer-werktrajecten 

Maatregelverordening Hierin opnemen: 

- Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

- Niet verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid

- Zeer ernstige misdragingen jegens het college van

B&W

- Niet nakomen van de verplichting tot het leveren

van een tegenprestatie

- Niet nakomen van de verplichtingen als bedoeld in

artikel 55 Wwb

- Duur van de geüniformeerde sanctie 

Verrekening in geval van robuuste incasso Ongewijzigd

Tegenprestatie Regels vaststellen met betrekking tot de duur,

omvang en inhoud van de tegenprestatie  

Langdurigheidtoeslag Beleidsregels opstellen:.

- Dit wordt een individuele inkomenstoeslag

- Regels vaststellen over de hoogte en het begrip

‘laag’ en ‘langdurig’

Kostendelersnorm Beleidsregel opstellen voor het ontbreken van woon-

lasten en voor schoolverlaters. Dit geldt niet alleen

voor kostendelers, maar kan ook voor alleenstaan-

den en alleenstaande ouders gelden.

Maatschappelijke participatie schoolgaande 

kinderen Vervalt

Toeslagen- en verlagingen Vervalt
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Controleren op maat

De omvorming van categoriale bijstand naar individuele bijstand brengt extra werk

met zich mee voor gemeenten. De rechtmatigheid van individuele bijzondere bijstand

moet worden vastgesteld en gecontroleerd. De aanvragen moeten individueel worden

getoetst. Het niet-controleren van de aanvragen kan door de accountant worden aange-

merkt als fout, met mogelijk gevolgen voor de toekenning van een IAU of MAU (zie

pagina 42). 

Daadwerkelijk sanctioneren 

Er wordt gecontroleerd op het naleven van de arbeidsverplichtingen. Dit heeft ook

invloed op de verstrekking van de individuele inkomenstoeslag. Wanneer verplichtin-

gen in het verleden niet zijn nagekomen, heeft sanctioneren in een later stadium

mogelijk invloed op de verstrekking van de individuele inkomenstoeslag.
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3
De Fraudewet in de praktijk
Op 1 januari 2013 is de Fraudewet13 in werking getreden. Het uitgangspunt van

deze wet is dat fraude niet mag lonen. De aanscherping is een gecombineerde

inzet van voorlichting en preventie, controle en het verhogen van de pakkans.

Daarnaast is de sanctionering en terugvordering geregeld. Inmiddels hebben

gemeenten de nodige ervaringen opgedaan met de uitvoering van de Fraudewet.

In dit hoofdstuk wordt een beknopte impressie geboden van de Fraudewet, ruim

anderhalf jaar na invoering. 

Digitale helpdesk

Het RCF Kenniscentrum Handhaving heeft in samenwerking met Stimulansz ter

ondersteuning van gemeenten een digitale helpdesk opgezet, met onder meer nieuws,

werkwijzers en casuïstiek. De helpdesk is te raadplegen op www.fraudewet.nl. 

3.1  Ervaringen uit de praktijk

In de tweede uitgave van dit Spoorboekje (november 2012) hebben wij uitgebreid aan-

dacht besteed aan de inhoudelijke aspecten van de Fraudewet. Maar hoe waren de reac-

ties uit de praktijk? De toepassing van de Fraudewet stuitte onder meer op de volgende

vraagstukken: 

• Afronding bestuurlijke boete 

Een bestuurlijke boete moet op grond van het Boetebesluit socialezekerheidswetten

naar boven worden afgerond op een veelvoud van 10 euro.14 Dit verdraagt zich in de

meeste gevallen niet met artikel 18a, lid 1 Wwb, waarin is bepaald dat de hoogte van de

boete ten hoogste het benadelingsbedrag mag bedragen als schending van de inlichtin-

genplicht heeft geleid tot een benadelingsbedrag. Door afronding naar boven wordt de

boete hoger dan het benadelingsbedrag. De wet gaat boven het boetebesluit, zodat het

13 De Fraudewet heet voluit: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.
14 Artikel 2, lid 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten.
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Op 1 juli 2013 is de Verzamelwet SZW 2013

in werking getreden. In artikel 23 van deze

wet (voluit de ‘Wet tot wijziging van enkele

wetten van het ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid’) werd de Wwb op

onder meer de volgende onderdelen gewij-

zigd:

– Aanpassing van de inlichtingenplicht met

de bepaling dat de klant medewerking

moet verlenen aan een oproep om op een

bepaalde plaats en tijd te verschijnen in

verband met zijn arbeidsinschakeling

(Artikel 17, lid 2 Wwb). 

– De bijzondere bijstand kan aan een per-

soon worden verleend in de vorm van een

collectieve aanvullende zorgverzekering, of

in de vorm van een tegemoetkoming in de

kosten van de premie van een dergelijke

verzekering. Voorheen gold er een inko-

mensgrens van maximaal 110 procent. Er

hoeft niet meer te worden nagegaan of de

kosten en de premie ook daadwerkelijk

noodzakelijk zijn of gemaakt zijn 

(Artikel 35, lid 3 Wwb). 

– De bepalingen voor de verstrekking en

onderzoek van gegevens zijn gewijzigd. De

klant of aanvrager kan worden verzocht

aan te tonen dat hij belanghebbende is, de

woonsituatie is zoals opgegeven, en dat hij

de noodzakelijke kosten van het bestaan

niet geheel of gedeeltelijk kan delen met

een ander. Als de klant dit niet kan aanto-

nen, dan herziet het college van B&W de

toekenning van de uitkering. Als de woon-

situatie niet op enige manier kan worden

aangetoond, wordt de betaling van bijstand

opgeschort (Artikel 53a Wwb). 

– Het college van B&W moet een besluit tot

toekenning van bijstand herzien of intrek-

ken als de verplichting tot het verstrekken

van inlichtingen heeft geleid tot het ten

onrechte, of tot een te hoog bedrag, verle-

nen van bijstand (Artikel 54, lid 6 Wwb). 

Verzamelwet SZW 2013 
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advies is om de wet te volgen en daarmee artikel 2, lid 2 Boetebesluit socialezekerheids-

wetten niet toe te passen. Bij verminderde verwijtbaarheid kan een boete worden ver-

laagd. In dat geval wordt geadviseerd om het boetebesluit wél toe te passen. De hoogte

van de boete overstijgt dan niet het benadelingsbedrag.

• Schending van de inlichtingenplicht vóór en ná 1 januari 2013

In artikel 25 van de Fraudewet is het overgangsrecht van de wet vastgelegd. Gebleken is

dat lid 2 van het overgangsrecht bij gemeenten vragen oproept. Kernvraag hierbij is wat

onder het ‘voortduren van overtredingen’ moet worden verstaan. Van het voortdurend

niet-naleven van de inlichtingenplicht is sprake als de klant vanaf een datum vóór

inwerkingtreding van de wet tot ná inwerkingtreding van de wet én de overgangster-

mijn van dertig dagen, de inlichtingenplicht overtreedt. In een dergelijke situatie wordt

het nieuwe frauderegime toegepast, ook op dat deel van de fraude dat vóór 2013 plaats-

vond. Fraude die alleen betrekking heeft op 2012 en eerder valt onder het oude

regime.15

• Het opleggen van een boete bij partners

In de situatie van gehuwden (en daarmee gelijkgestelden) wordt de boete van één part-

ner aan de partners gezamenlijk opgelegd, omdat zij samen één subject van bijstand

zijn. 

• Inlichtingenplicht en de Wet eenmalige uitvraag (WEU)

De inlichtingenverplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het

college van B&W kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als

authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële

regeling aan te wijzen administraties (artikel 17, lid 1 Wwb). De genoemde ministerië-

le regeling is nooit gemaakt. Dat betekent dat de inlichtingenplicht onverkort geldt. Er

is in de praktijk onduidelijkheid ontstaan over de toepassing van  artikel 5.2a Besluit

Suwi, omdat daar een aantal gegevens wordt genoemd die de gemeente zelf uit admini-

straties binnen en buiten de gemeente kan halen. Maar dit artikel verwijst enkel naar

artikel 53a Wwb (onderzoeksplicht gemeente) en niet naar artikel 17 Wwb (inlichtin-

genplicht). 

15 Verzamelbrief 2013-2, ministerie van SZW.
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• Invordering boete door middel van vereenvoudigd derdenbeslag

De gangbare zienswijze is dat een boete mag worden ingevorderd door middel van ver-

eenvoudigd derdenbeslag: artikel 60, lid 5 Wwb is ook van toepassing op de boete.

• De volgorde van incasso: boete of vordering? 

Formeel bepaalt de schuldenaar zelf de volgorde of hij eerst de boete of de vordering

betaalt16, al wordt dit principe uit praktische overwegingen zelden toegepast. De

gemeente kan hierin een keuze maken. Hierbij gelden de volgende overwegingen:

– Realisatie van terugvordering in het lopende kalenderjaar voorkomt brutering 

– Boete kan niet worden kwijtgescholden, terugvordering na tien jaar 

– Bij het incasseren van een recidiveboete kan het afbetalingsbedrag hoger zijn dan een

aflossingsbedrag (robuuste incasso), afhankelijk van de gemeentelijke beleidsregels.

Bij invordering van de recidiveboete hoeft de beslagvrije voet niet toegepast te wor-

den. Tijdens de periode waarin robuuste incasso mogelijk is, gaat dit voor op het

invorderen van de terugvordering.

– Verrekening gaat voor beslaglegging, maar zowel boete als terugvordering kunnen

worden verrekend.

– Een minnelijke regeling wordt in de praktijk vaak beter nagekomen dan een dwang-

regeling. 

• Cautie

Bij het opleggen van een boete moet de klant om zijn zienswijze worden gevraagd.

Gebeurt dat door middel van horen, dan moet cautie worden toegepast. Als op een

andere wijze om de zienswijze wordt gevraagd, bijvoorbeeld schriftelijk, dan is cautie

niet nodig. Voor het vragen van de zienswijze van klanten hebben veel gemeenten een

boete-ambtenaar aangesteld. Degene die de schending van de inlichtingenplicht consta-

teert, mag niet degene zijn die de boete oplegt. Voor boetes tot maximaal € 340,- is het

vragen van de zienswijze van de klant geen verplichting, maar een bevoegdheid. Bij

boetes hoger dan € 340,- moet de klant altijd in de gelegenheid worden gesteld zijn

zienswijze naar voren te brengen. 

• Opbrengsten van de boetes

De geïncasseerde opbrengsten van boetes komen volledig ten bate van gemeenten. 

16 Artikel 4:92, lid 2 Awb.
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3.2  Evaluatie van één jaar Fraudewet 

In 2014 heeft het ministerie van SZW een evaluatie laten uitvoeren naar de werking

van de Fraudewet.17 In de uitvoering van de wet zijn diverse knelpunten geconstateerd. 

Vergissingen

Zo ervaart de uitvoering geen ruimte om rekening te houden met vergissingen of evi-

dente fouten van burgers. De wet biedt deze ruimte echter wel, waar twee situaties kun-

nen worden onderscheiden: 

1. De benadeling is nog niet ontdekt door de gemeente: in dit geval kan de klant zijn

fout herstellen door uit eigen beweging alsnog de juiste informatie te verstrekken en

het geld terug te storten.18

2. De gemeente heeft de benadeling ontdekt en verzoekt betrokkene om inlichtingen.

In dit geval is het mogelijk dat de klant in de zienswijzeprocedure (als deze van toe-

17 Brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 mei 2014.
18 Artikel 2a, lid 2c Boetebesluit socialezekerheidswetten.

Ook de VNG komt na een jaar Fraudewet

tot verbeterpunten. De VNG onderschrijft

de stevige aanpak van fraude, maar pleit

voor ruimte voor maatwerk. Gemeenten

willen beleidsvrijheid voor een brede

aanpak waarbij handhaving wordt

gecombineerd met re-integratie, schuld-

hulpverlening, preventie en activering.

Gemeenten lopen aan tegen de propor-

tionaliteit van de boete in relatie tot de

zwaarte van het vergrijp. De gevolgen

van relatief kleine overtredingen kunnen

buitenproportioneel zijn. De VNG heeft

aan de staatssecretaris van SZW de vol-

gende verbeteringen voorgesteld:

– Geef gemeenten meer mogelijkheden

om maatwerk te leveren, zodat er

ruimte blijft voor re-integratie en acti-

vering. 

– Geef gemeenten de mogelijkheid om

fraudeschulden mee te nemen in de

schuldhulpverlening. Het meenemen

van fraudeschulden in de schuldhulp-

verlening draagt bij aan gedragsveran-

dering en voorkomt hoge kosten voor

schuldhulpverlening of lange trajecten

van duurzame financiële dienstverle-

ning. 

(Bron: www.vng.nl) 

VNG: meer ruimte voor maatwerk 
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3.3  Opsporing in de sociale zekerheid

Door de Fraudewet verandert de functie van opsporingsambtenaar binnen de sociale

zekerheid, als gevolg van het veranderde boeteregime. De aangiftegrens voor strafrech-

telijke onderzoeken is verhoogd naar € 50.000,- netto. Door deze wijziging is een ver-

schuiving gaande van strafrechtelijke handhaving naar bestuursrechtelijke handha-

ving. De meeste zaken worden voortaan door middel van een zware strafsanctie binnen

het bestuursrecht afgedaan. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de positie van de

opsporingsambtenaar en de afdeling opsporing binnen de gemeente. 

Toezichthouder

Verreweg de belangrijkste verandering is de inzet van opsporingsambtenaren als toe-

zichthouders. Een door het college van B&W aangewezen toezichthouder maakt

gebruik van de bevoegdheden zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht.

Hierdoor heeft de gemeente de mogelijkheid om op een effectieve manier te 

handhaven. 

In het gemeentelijk handhavingsbeleid dient dit toezichthouderschap uitgewerkt te

passing is) of bij bezwaar en beroep een beroep doet op artikel 5.46 lid 3 van de

Algemene wet bestuursrecht. Hierin is geregeld dat het bestuursorgaan een lagere

boete oplegt, als de klant aannemelijk maakt dat de bestuurlijke boete wegens bijzon-

dere omstandigheden te hoog is. De klant moet zelf de bijzondere omstandigheden

aanvoeren waaruit blijkt dat de boete in het concrete geval onbillijk uitwerkt. 

Verminderde verwijtbaarheid

De Fraudewet kent de verplichting om een boete op te leggen als de inlichtingenplicht

wordt geschonden en daardoor ten onrechte een uitkering is verstrekt. De boete kan

worden gematigd als sprake is van verminderde verwijtbaarheid. De toepassing van dit

beginsel wordt door de uitvoering soms als onduidelijk ervaring. Om hierbij een hel-

pende hand te bieden, hebben het RCF Kenniscentrum Handhaving en Stimulansz een

werkwijzer gemaakt: ‘Matigen boete ten gevolge van verminderde verwijtbaarheid’. 
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worden. Een belangrijke bouwsteen is toezicht op de rechtmatige verstrekking aan de

poort. Ook voor het aanspreken van klanten komt steeds meer aandacht. In een con-

frontatiegesprek wordt de klant direct geconfronteerd met de bevindingen van fraude-

onderzoek en krijgt hij de mogelijkheid om open kaart te spelen. 

Voorkomen moet worden dat zaken

waarin de bestuurlijke boete niet kan

worden betaald, alsnog in het strafrecht

terecht komen. In 2013 hebben het

Openbaar Ministerie (OM) van Amster-

dam en Den Haag praktische afspraken

gemaakt om dit te voorkomen: 

– Er moet sprake zijn van een benadeling

van minimaal € 20.000,-. Dit is een

ondergrens. Zaken met een lager

nadeel komen niet in het strafrecht

terecht.

– Er moet sprake zijn van zwarte fraude.

Voor witte fraude wordt de minimale

grens van € 50.000,- aangehouden. 

– Er wordt gestart met een kort bestuur-

lijk onderzoek. Daarna moet worden

gekozen voor het bestuursrecht of het

strafrecht. In deze voorfase wordt

bekeken hoe het gesteld is met de

financiële situatie van betrokkene(n).

Indien de financiële situatie dramatisch

is, kan snel worden gestart met een

strafrechtelijk onderzoek. Zo wordt

voorkomen dat er een langdurig en uit-

voerig bestuurlijk onderzoek is gedaan

en daarna alsnog voor het strafrecht

wordt gekozen omdat de verdachte

niet zal kunnen betalen.

Met deze praktische opstelling draagt

het OM bij aan de binnen gemeenten

gewenste cultuuromslag om meer

gebruik te maken van het bestuursrecht,

en het strafrecht pas te benutten als ulti-

mum remedium. 

Bestuurlijke boete of strafrecht? 
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Met de wijziging van de wet Suwi per 1 januari 2014)19 en een Algemene maatre-

gel van bestuur (AMvB) van 1 juli 2014 zijn nieuwe mogelijkheden voor gegevens-

uitwisseling gerealiseerd. Deze dragen bij aan een rechtmatige en doelmatige uit-

voering van de sociale zekerheid en de preventie en bestrijding van fraude.

Centraal instrument bij de bestandskoppelingen is SyRI: Systeem Risico Indicatie. 

Gegevensuitwisseling

Voor een rechtmatige uitvoering van de sociale zekerheid is het noodzakelijk dat er

controle plaatsvindt op de juistheid en volledigheid van de gegevens die burgers ver-

strekken om het uitkeringsrecht (en de uitkeringshoogte) vast te stellen. De mogelijk-

heden van gegevensuitwisseling moeten daarom optimaal worden benut.

Met de wijziging van de wet Suwi wordt, onder meer via het nieuwe artikel 64, de

mogelijkheid gecreëerd om gegevens uit te wisselen tussen gemeenten, UWV, SvB,

Inspectie SZW en de Belastingdienst. Deze gegevensuitwisseling maakt effectiever

overheidsoptreden mogelijk, ter voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik

van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen op (onder meer) het terrein van de

sociale zekerheid. Daarnaast maakt het nieuwe artikel 65 het mogelijk om gebruik te

maken van het middel SyRI. 

SyRI

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Dit vormt de basis voor de technische infra-

structuur en de bijbehorende procedures waarmee op een zorgvuldige manier data

kunnen worden gekoppeld en geanalyseerd. Zo worden risicomeldingen gegenereerd.

Dan gaat het om onderzoekswaardige situaties in verband met mogelijke fraude,

onrechtmatig gebruik of niet-naleving van wetgeving. Door juist deze signalen te

onderzoeken wordt de effectiviteit van het controleapparaat vergroot. 

Partijen

SyRI kan worden toegepast door de minister van SZW, op verzoek van een beperkt aan-

tal partijen.20 Deze partijen zijn de colleges van B&W, het UWV, de SVB, de Inspectie

4
SyRI

19 Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
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SZW, de Belastingdienst en andere bestuursorganen en personen belast met een

publiekrechtelijke taak en daartoe aangewezen door de minister van SZW, in overeen-

stemming met de minister van Financiën.

De samenwerking vindt plaats in een samenwerkingsverband van minimaal twee van

de genoemde partijen en wordt vastgelegd in een convenant. Aan het doel worden

eisen gesteld: het moet gaan om het voorkomen en bestrijden van onrechtmatig

gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen op het terrein van de sociale

zekerheid, inkomensafhankelijke regelingen, belasting- en premiefraude of het niet

naleven van de arbeidswetten. 

Doel vaststellen

Per samenwerkingsverband wordt voorafgaand aan de bestandskoppeling door de

betrokken instanties bepaald wat het beoogde doel is van het project, welke gegevens

daarvoor moeten worden samengebracht en welke instanties deel zullen nemen. Die

doelstelling moet in elk geval passen binnen de doelbinding zoals bepaald in het eerste

lid van artikel 64 wet Suwi. Elke instantie heeft recht op deelname aan het samenwer-

kingsverband, maar geen deelnameplicht. Als men niet deelneemt aan een samenwer-

kingsverband heeft men ook geen leveringsplicht van gegevens ten behoeve van die

samenwerking. Indien men wel deelneemt aan een dergelijk samenwerkingsverband

bestaat er wel een leveringsplicht van de noodzakelijke gegevens.

Ruime doelbinding

De wetgever heeft bewust gekozen voor een ruime doelbinding, zodat de bestuursorga-

nen en personen die samenwerken ook daadwerkelijk als integrale overheid kunnen

optreden tegen de genoemde misstanden. Daarbij komt dat per samenwerkingsver-

band het doel wordt geconcretiseerd. De samenwerkende bestuursorganen of personen

bepalen gezamenlijk:

– Wat het doel van de samenwerking (het project) is 

– Welke gegevens daarvoor moeten worden samengebracht 

– Welke bestuursorganen of personen deel zullen nemen aan de samenwerking.

Met personen doelt de wetgever op personen die in dienst zijn van een overheids-

orgaan. Hier gaat het met name om de toezichthouders van Inspectie SZW en de 

toezichthoudende ambtenaren van het UWV, SVB en gemeenten.

20 Artikel 64, lid 1 wet Suwi. 
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Algemene Maatregel van Bestuur

Per 1 juli 2014 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht geworden, waarin

nadere regels worden gegeven voor de uitwerking van de artikelen 64 en 65 van de wet

Suwi. Zoals te lezen valt in artikel 65, lid 8 wet Suwi worden in de AMvB nadere regels

gesteld omtrent SyRI. Deze regels hebben in elk geval betrekking op het aanwijzen van

een bewerker, de taak van deze bewerker, het beheer van de Systeem Risico Indicatie en

de wijze waarop de verstrekking van gegevens uit het systeem moet plaatsvinden.

Nieuwe perspectieven

Voor gemeenten opent deze wetswijziging nieuwe handhavingsperspectieven, met

name door de inzet van het instrument SyRI. Hierdoor wordt het mogelijk om in een

privacy-veilige omgeving bestanden met elkaar te koppelen. Daarna worden de uitkom-

sten van deze koppeling verder geanalyseerd door de Inspectie SZW. Naar aanleiding

van deze analyse ontvangt men de daaruit voortkomende risicomeldingen. Deze moge-

lijkheden, koppeling en analyse, zijn bij de meeste gemeenten niet aanwezig. Het RCF

Kenniscentrum Handhaving kan gemeenten adviseren over de toepassing van SyRI, zie

voor meer informatie: www.naleving.net. 
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5
Sociale zekerheid is een uiting van maatschappelijke solidariteit. Om het draagvlak

voor solidariteit in stand te houden, dient de rechtmatigheid en doelmatigheid

van uitkeringen te zijn gewaarborgd. Handhaving is in dit perspectief een elemen-

tair onderdeel van de sociale zekerheid. Het RCF helpt gemeenten bij de organisa-

tie en uitvoering van handhaving in het sociale domein.

De organisatie van
handhaving

5.1  Integraal deel van de dienstverlening

Er is grote variëteit in de manier waarop gemeenten handhaving hebben ingericht. Veel

gemeenten hebben inmiddels een visie op handhaving waarin handhaving en de bevor-

dering van naleving zijn geïntegreerd in de dienstverlening aan burgers. Onder het

motto ‘Zonder handhaving geen excellente dienstverlening’ kennen gemeenten een

Naast het adviseren van gemeenten over

de integratie van de handhaving in de

dienstverlening, is een kerntaak van het

RCF Kenniscentrum Handhaving het faci-

literen van gemeentelijke inbreng in een

landelijke interventiestructuur. Binnen

deze structuur ‘handhaven’ gemeenten

samen met de handhavingsorganisaties

UWV, Belastingdienst, SVB, Inspectie SZW,

politie, OM en de RIEC’s. De multidiscipli-

naire aanpak zorgt ervoor dat er snel

geschakeld kan worden tussen handha-

ven en zorg verlenen en dat diensten

optimaal profiteren van elkaars bevoegd-

heden. De operationele samenwerking 

– de uitvoering van controles – vindt

plaats in interventieteams.

Eindverantwoordelijk is de Landelijke

Stuurgroep Interventieteams (LSI). 

Gezamenlijk handhaven 
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Handhaving is een beleidsinstrument waarmee een gemeente een deel van de financie-

ring van de bijstand kan beheersen. Handhaving kost geld, maar levert bij een succes-

volle uitvoering geld op. In kosten-baten-analyses wordt vooral gekeken naar in geld

meetbare opbrengsten, zoals de opgespoorde, teruggevorderde en ingevorderde fraude-

gelden en het stopzetten van onrechtmatig verstrekte uitkeringen. Maar het rende-

ment van handhaving gaat verder dan de financiële opbrengsten. Sommige baten zijn

niet of nauwelijks in geld uit te drukken. Dan gaat het om zaken als het behoud van de

maatschappelijke solidariteit voor het sociale stelsel, de rechtmatige verstrekking van

uitkeringen en de bevordering van de uitstroom naar werk. 

MAU en IAU

De gemeente legt jaarlijks aan het rijk verantwoording af over de rechtmatige en doel-

matige besteding van de bijstandsgelden. Een eventueel tekort, het financieel nadeel,

komt volledig voor rekening van de gemeente. Onder voorwaarden komen gemeenten

bij het ministerie van SZW in aanmerking voor een Incidentele Aanvullende Uitkering

Wwb (IAU) of een Meerjarige Aanvullende Uitkering Wwb (MAU). 

Het rijk ziet toe of een gemeente de haar bij wet opgedragen taken op het terrein van

fraudebestrijding en handhaving juist uitvoert. Voor de toekenning van MAU en IAU is

als een van de voorwaarden gesteld dat gemeenten een goed handhavingsbeleid moe-

ten hebben.  

5.2  De kosten en baten van handhaving

evenwicht tussen preventie en repressie. Handhaving is dan een uitgebalanceerde

methode om de rechtmatigheid te toetsen en de naleving van arbeidsverplichtingen te

bevorderen. 

Voorlichting staat voorop: elke burger die een uitkering aanvraagt, moet kunnen weten

wat er van hem wordt verwacht. Door een optimale preventie trachten gemeenten te

voorkomen dat burgers onbedoeld de regels overtreden en de verplichtingen niet nako-

men. Het RCF Kenniscentrum Handhaving biedt hierbij ondersteuning aan gemeenten. 
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5.3  Structureel verbeteren van de handhaving 

Het RCF Kenniscentrum Handhaving heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de prak-

tijk van handhaving in Nederland.21 In dit onderzoek worden drie lijnen onderscheiden

waarlangs de handhaving kan worden verbeterd: 

– Het stellen van een effectieve diagnose van de klant: wat zijn de kansen op werk en de

risico’s op fraude? 

– Het vergroten van het fraudebewustzijn en de fraudealertheid van medewerkers. 

– Het verbeteren van de informatiepositie van gemeenten. 

Opvolging van deze drie verbeterlijnen moet resulteren in bouwstenen voor succesvol-

le handhaving. Deze bouwstenen zijn:

– Meer kennis over klanten door de contactfrequentie met klanten te verhogen en de

kennis over klanten te bundelen. 

– Kennis opbouwen over fraudemotieven en fraudevormen en het effect van fraude-

bestrijding.

– Het voorkomen van schade, voor burgers én dus ook voor de gemeente.

– Het inzetten van re-integratie naar werk als de beste vorm van nalevingsbevordering. 

Meten van input en output 

Om de effectiviteit van handhaving te kunnen vaststellen, moet de meetbaarheid van

activiteiten en hun rendement worden verbeterd. Het RCF Kenniscentrum Handhaving

21 Zie Fenger en Voorberg, Uitkeringsfraude in perspectief.  
22 Deze conclusie wordt getrokken in: G. Brummelkamp e.a., Het verhaal achter notoire uitkeringsfraude. Een onderzoek in

opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Panteia, Zoetermeer 2013. 

Fraude ontstaat zelden uit bewuste 

berekening van een klant die de baten

van de fraude afweegt tegen de kosten

ervan.22 De meeste fraude ontstaat door-

dat de grens tussen wat wel en niet mag

onbedoeld wordt overschreden. Door de

wijze waarop de uitkeringsverstrekking

is ingericht, zit de klant in een situatie

waarin fraude ontstaat zolang hij niet in

actie komt, bijvoorbeeld door geen wijzi-

gingen door te geven zodat de inlichtin-

genplicht wordt geschonden. Preventie

van fraude is dan vooral het bij de les

houden van klanten. Dit doet een groot

beroep op de communicatie tussen klant

en sociale dienst. 

Wat beweegt de fraudeur?
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adviseert gemeenten over de verbetering van de kwaliteit van data over klanten, het

aantal opgespoorde fraudegevallen, de hoogte van het benadeelde bedrag en de invorde-

ringen. 

Gemeenten kunnen systematisch vastleggen wat de handhavingsinterventies precies

zijn, welke kosten daarmee gemoeid zijn en wat de effecten daarvan zijn. 

Bij gemeenten wordt de integrale informatie over klanten meer en meer leidend voor

zowel de dienstverlening aan de klant als voor de handhaving. Sturing op basis van

klantinformatie wordt door het RCF Kenniscentrum Handhaving aangeduid als ‘infor-

matiegestuurd werken’ (IGW). Om gemeenten te helpen bij de (door-)ontwikkeling van

IGW heeft het RCF Kenniscentrum Handhaving een model geïntroduceerd waarmee

aan de hand van objectieve criteria een beeld kan worden gevormd van de IGW-positie

van de betreffende gemeente. Samen met de gemeente wordt vervolgens gekeken of en

hoe de informatiehuishouding kan worden doorontwikkeld naar een excellente kennis-

positie, waarin informatiesturing leidend is in de bedrijfsvoering. 

Samen met Divosa heeft het RCF

Kenniscentrum Handhaving de

Werkwijzer Handhaving rechtmatigheid

en arbeidsverplichtingen gemaakt. Deze

werkwijzer wil medewerkers helpen om

systematisch aandacht te geven aan

handhaving in alle fasen van de dienst-

verlening. De nadruk ligt niet op wet- en

regelgeving, maar op methodisch wer-

ken. De werkwijzer kan worden

gedownload op www.divosa.nl. 

Werkwijzer Handhaving rechtmatigheid en arbeidsverplichtingen 

5.4  Vakmanschap van de medewerker 

Onder gemeenten bestaat een grote variëteit in de taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden van klantmanagers. Er zijn gemeenten die met een integrale klantmana-

ger als regisseur werken, maar er zijn ook gemeenten waarbij het proces is opgedeeld

en de klant te maken heeft met de poortwachtmedewerker, de re-integratie- en zorg-
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consulent en de inkomensconsulent. Daarnaast zijn er verschillen in de wijze waarop

de onderdelen van het proces bij elkaar worden gebracht. Dan gaat het om zaken als de

overdracht van klantdossiers en de fysieke plaatsing van de verschillende medewerkers.

Elke overdracht brengt risico’s van informatieverlies met zich mee. Gemeenten geven

aan dat het een voordeel is dat meerdere medewerkers dezelfde klant zien, zowel vanuit

het oogpunt van dienstverlening, als van fraudepreventie en -opsporing. 

De complexiteit van het werkveld vraagt veel van de professionaliteit van de medewer-

ker. Om medewerkers te ondersteunen in hun vakmanschap op het terrein van hand-

having, heeft het RCF Kenniscentrum Handhaving samen met Divosa en RadarVertige

een ‘blended leeromgeving’ ontwikkeld, waarmee in een combinatie van e-learning en

praktijktraining wordt ingegaan op het herkennen van en acteren op handhavings-

knelpunten en frauderisico’s. (zie www.naleving.net).
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