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Betreft 
 

Effectiviteit aanpak uitkeringsfraude 
 

Op 28 juni 2018 j.l. presenteerde hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh van de 

Rijksuniversiteit Groningen het onderzoek “Slimme handhaving — Een empirisch 

onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving.”1 2 D66 

Arnhem is erg benieuwd naar de toepasbaarheid van de resultaten van dit onderzoek op 

de Arnhemse situaties en mogelijke gevolgen van de door Hertogh getrokken conclusies 

op de handelswijze van de gemeente Arnhem bij bijstandsfraude.  

 

Het (te) strak uitvoeren van de Participatiewet bij bewezen uitkeringsfraude kan grote 

gevolgen hebben voor inwoners die toch al weinig perspectief hebben. Bovendien 

ontbreekt in de rechtspraak een duidelijke lijn over hoe omgegaan moet worden met de 

schatting van (mogelijke) verdiensten indien bijstandsgerechtigden bijverdiensten niet 

hebben gemeld. De terug te betalen bedragen kunnen erg hoog zijn, zoals bijvoorbeeld bij 

een casus uit Enschede waarbij de rechter oordeelde dat € 240.532,21 diende te worden 

terugbetaald.3 Als gevolg van een dergelijke terugvordering wordt mensen jarenlang 

financieel perspectief ontnomen, met als gevolg dat inwoners niet gestimuleerd worden 

hun leven te beteren en aan het werk te gaan. 

 

D66 is van mening dat fraude moet worden tegengegaan op de meest effectieve wijze. 

Waar een accent op handhaving leidt tot boetes en uitzichtloze situaties, kan door goed 

informeren en begeleiding (onopzettelijke) fraude worden voorkomen. Bijverdienen binnen 

de kaders van de wet, bijvoorbeeld met gedeeltelijke behoud van uitkering en na melding, 

kan bovendien de stap naar werk vergemakkelijken. 

 

D66 heeft daarom de volgende vragen: 

 

1. Uit genoemd vierjarig onderzoek blijkt dat een harde aanpak van uitkeringsfraude 

averechts werkt. De onderzoekers suggereren meer persoonlijk contact vanuit een 

coachende in plaats van waarschuwende rol als oplossing. Slimmere handhaving in 

plaats van meer handhaving. (a) Deelt het college onze inschatting dat de uitkomsten 

van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het verminderen van bijstandsfraude en het 

vergroten van welzijn in Arnhem? (b) Zo nee, waarom niet? (c) Zo ja, kan het college 

dan direct na het zomerreces een eigen analyse van dit onderzoek presenteren aan 

                                                 
1 https://www.rug.nl/rechten/news/archief/2018/harde-aanpak-uitkeringsfraude-werkt-
averechts  
2 https://nos.nl/artikel/2238794-uitkeringsgerechtigden-willen-niet-behandeld-worden-als-
fraudeurs.html  
3 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:1563  
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de raad, en hierbij ook andere onderzoeken en eigen ervaringen bij recente 

fraudezaken betrekken? 

 

2. D66 Arnhem heeft contact met de D66-fractie in de Tweede Kamer over de effecten 

van landelijke fraudewetgeving. Er is interesse in Den Haag voor de effecten van 

bijstandsfraude op mensen in de gemeentelijke praktijk. Een fraudeur die 

tienduizenden euro's moet terugbetalen van alleen een uitkering als inkomen, zal 

zich niet gestimuleerd voelen haar/zijn leven te beteren en richting werk te bewegen. 

(a) Hoe kijkt het college aan tegen mogelijke wijzigingen in de regelgeving, zoals een 

maximum aan het aantal jaren bijstandsuitkering dat kan worden teruggevorderd? (b) 

En welke maximale periode zou bij een dergelijke aanpassing van de regelgeving op 

basis van Arnhemse ervaringen wenselijk zijn? (c) Welke andere wenselijke 

mogelijkheden ziet het college op basis van de Arnhemse ervaringen en het 

hierboven genoemde onderzoek om de landelijke regelgeving aan te passen? (d) En 

is het college bereid zich, al dan niet samen met andere gemeenten, daarvoor in te 

zetten? (e) Zo nee, waarom niet? 

 

3. (a) In hoeverre zijn Arnhemmers met een bijstandsuitkering in staat de complexe 

regelgeving rondom de Participatiewet te begrijpen? (b) Welke inzet wordt op dit 

moment al gepleegd om fraude met de Participatiewet te voorkomen? (c) En welke 

mogelijkheden ziet het college om middels begeleiding en voorlichting fraude verder 

tegen te gaan? 

 

4. (a) Hoe veel gevallen van fraude met bijstandsuitkeringen zijn in de jaren 2016 en 

2017 in Arnhem aan het licht gekomen? (b) In hoe veel van deze zaken was er 

sprake van bewuste opzet? (c) Op grond van welke criteria stelt de gemeente vast of 

sprake is van bewuste opzet en hoe worden deze criteria objectief getoetst? 

 

5. Onlangs bracht de Volkskrant een verhaal over de handelswijze van handhavers van 

verschillende gemeenten in de praktijk.4 Dit is een zeer casuïstisch verhaal met 

belanghebbenden aan het woord, maar het leidt wel tot de volgende belangrijke 

vraag. Hoe borgt het college dat ook bij bestuursrechtelijke handhaving de 

fundamentele mensenrechten van onderzochte personen worden gerespecteerd 

terwijl de specifieke bescherming die verdachten in het strafrecht toekomt ontbreekt? 

Te denken valt bijvoorbeeld aan het aanbieden van juridische bijstand bij een 

‘verhoor' of het respecteren van de privacy.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mattijs Loor 

D66    

                                                 
4 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechtsgeleerden-maken-zich-zorgen-
bijstandsfraudeurs-slechter-beschermd-dan-verdachten-in-strafzaken-~b78fc3f1/  
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