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Onderwerp:

Advies over de handhavingsverordening

Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de concept handhavingsverordening, de
nota handhaving Participatiewet, IOAW, IOAZ 2016-2020 en het Collegeadvies over genoemde
stukken.
Door middel van deze brief brengt de Adviesraad daarover haar advies uit.
Advies
De Adviesraad adviseert positief ten aanzien van de concept handhavingsverordening en de nota
handhaving Participatiewet, IOAW, IOAZ 2016-2020. In aanvulling daarop heeft de Adviesraad enige
opmerkingen.
Opmerkingen
Handhaving als sluitstuk
Handhaving is het noodzakelijke sluitstuk van het proces van toekenning en betaling van uitkeringen.
De Adviesraad stelt tot haar genoegen vast dat vertrouwen en preventie essentiële onderdelen van
de dienstverlening van de gemeente zijn. Het element preventie komt wel terug in de verordening,
maar het uitgangspunt van vertrouwen niet. Ook in juridische stukken moet het mogelijk zijn dit
element tot uiting te brengen.
Fraude, misbruik, oneigenlijk gebruik
In artikel 1 lid 1 onder e wordt het begrip fraude gedefinieerd als “het ten onrechte geheel of
gedeeltelijk ontvangen van bijstand dan wel een uitkering door het verstrekken onjuiste of
onvolledige inlichtingen”. Regelgeving is complex, maar ook (wijzigingen in) situaties die invloed
hebben op de bijstand of de uitkering zijn niet altijd éénduidig te interpreteren. Een foutje is gauw
gemaakt.
In het fraudebegrip missen wij het element van de opzettelijkheid of de verwijtbaarheid. Het te
goeder trouw maken van een fout in de informatieverstrekking mag niet onmiddellijk tot de
conclusie fraude leiden.
In dit verband stellen wij vast dat bij het begrip misbruik terecht wel het element van verwijtbaarheid
is opgenomen. Dat element ontbreekt vervolgens ons inziens weer ten onrechte in de definitie van
oneigenlijk gebruik.
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Wij adviseren om de begrippen fraude en oneigenlijk gebruik in de geschetste context te herzien.
Tot slot
Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren.
w.g. M.J. Vredenduin

