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N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan dagelijks bestuur 
Van Dick Witteman 
Onderwerp Advies cliëntenraad 
Datum 18 december 2012 
Ter besluitvorming 

 
 
Bijgevoegd is het advies van de cliëntenraad inzake de fraudewet en diverse verordeningen. 
 
Gevraagde beslissing 
 
Het advies van de cliëntenraad voor kennisgeving aannemen. 
 
Ter toelichting het volgende 
 
De cliëntenraad stelt akkoord te gaan zij het onder de volgende voorwaarden 
 

1. Er dient voldoende voorlichting te worden gegeven wat de nieuwe wet inhoud ( inmiddels 
reeds  verstuurd 14 december  2012 Nederlandse versie ) graag ook nog een aangepaste 
versie anderstalige en laaggeletterde of eventuele voorlichting - bijeenkomst.? 

 
2. Medewerkers van de ISD dienen ten alle tijden te assisteren bij het invullen / aanvragen  

Uitkering, Voorzieningen en Bijzondere bijstand. Het eventueel versimpelen van alle 
aanvraagformulieren zou zeer welkom zijn voor veel cliënten. Voor het assisteren bij het 
invullen van formulieren mag door de ISD nooit doorverwezen worden naar andere 
gemeentelijke instanties zoals ; Maatschappelijk werk. Speciale aandacht anderstalige en 
laaggeletterde.  
De vaak niet eenduidige uitvoering van doorverwijzingen door medewerkers van de ISD en 
het niet ter wille zijn van cliënten is een vaak gehoorde klacht. 
 

3. Cliënten die ongewild of per ongeluk frauderen dienen niet direct eerst gekort te worden op 
hun uitkering, maar bij voorrang te worden geholpen bij het oplossen van het eventuele 
problemen, zodat zij niet in financiële problemen komen. De ISD dient niet te star vanuit 
regels te  denken, maar ten alle tijden de menselijke maat te hanteren.  

 
4. De ISD dient bij het onderzoek naar fraude , zich ten alle tijden te houden aan de Wet op 

Privacy. 
 

 
Hierover kort het volgende 
 
Ad 1 
Het belang van een goede voorlichting wordt onderschreven; alle klanten zijn inmiddels 
aangeschreven en er wordt, zoals gebruikelijk erover gepubliceerd in de plaatselijke kranten en 
weekbladen. Ook vindt er mondeling voorlichting plaats op de lokale loketten/ in de spreekkamers. Dit 
vindt altijd plaats in het Nederlands. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant 
om eventueel brieven e d. te laten vertalen of zich anderszins te laten bijstaan. 
Voor het geval dat het ministerie van SOZA met eventueel anderstalige voorlichtingsmateriaal zou 
komen, zullen wij deze wel zo nodig verspreiden.  
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Ad 2  
In het kader van de integriteit is de ISD er nooit voorstander van geweest op aanvraagformulieren en 
dergelijke te laten invullen door medewerkers van de ISD. Het is wel juist dat sommige klanten moeite 
kunnen hebben met het invullen van de  aanvraagformulieren. Zij kunnen dan echter een beroep doen 
op de door de ISD in het leven geroepen formulierenbrigade of hulp zoeken bij derden.  
 
Ad 3 
Een maatregel wordt niet opgelegd als er geen sprake is van verwijtbaarheid. Dit wordt onderzocht op 
grond van een gesprek tussen klant en consulent. 
Daarnaast wordt ook altijd getoetst aan de eventuele bijzondere omstandigheden van de klant op 
grond waarvan geen of een lagere maatregel kan worden opgelegd. Maatwerk staat derhalve altijd 
voorop.  
 
Ad 4 
Mee eens. De rechtswaarborgen daartoe liggen daarnaast voor een deel ook besloten in bijvoorbeeld 
de wet Huisbezoeken, de Algemene wet bestuursecht, het EVRM , de Algemene wet op binnentreden 
en jurisprudentie. Daarnaast komt er een wet bestandskoppelingen en zal de wet Suwi worden 
gewijzigd.  
Dus met andere woorden  de Wet op de Privacy heeft hier niet het alleenrecht: andere wetten maken 
het onder voorwaarden mogelijk dat bij fraudebestrijding inbreuken mogen plaatsvinden op de privacy. 
 
Bijlage 
 

Van: ThomManus liesbeth [mailto:tgeerlings@casema.nl]  
Verzonden: vrijdag 14 december 2012 14:06 

Aan: 'aeran juma abdullah'; 'esmaralda'; 'janine van Leeuwen lamboo'; 'Magaly Sambor'; 'thom 

geerlings'; 'waddah Almojamai' 
Onderwerp: advies fraude wet / opmerkingen doorgeven aan secretaris 
 

N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan dagelijks bestuur 
Van projectgroep handhaving 
Onderwerp beleidsregels en verordeningen i.v.m inwerkingtreding Fraudewet 
Datum 5 december 2012 
Ter besluitvorming 

 
 
Aan        :   Dagelijks bestuur  ISD Bollenstreek 
Datum :    14 -12 – 2012  
Betreft :   Advies  van de cliëntenraad  

 
 
 
Geachte bestuur, 
 
 
In het maandelijks overleg heeft de cliëntenraad gesproken over “ inwerkingtreding Fraudewet “. 
 
Wij komen met het volgende advies: 
 
De cliëntenraad kan zich vinden met het aanscherpen van de Fraudewet. 
Wij begrijpen dat het in het belang is van de meerderheid van cliënten , dat zij niet het slachtoffer 
dienen te worden van degene die misbruik maken van een uitkering. 
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Wij kunnen dus akkoord gaan mits aan een aantal voorwaarden is / wordt voldaan. 
 

5. Er dient voldoende voorlichting te worden gegeven wat de nieuwe wet inhoud ( inmiddels 
reeds  verstuurd 14 december  2012 Nederlandse versie ) graag ook nog een aangepaste 
versie anderstalige en laaggeletterde of eventuele voorlichting - bijeenkomst.? 

 
6. Medewerkers van de ISD dienen ten alle tijden te assisteren bij het invullen / aanvragen  

Uitkering, Voorzieningen en Bijzondere bijstand. Het eventueel versimpelen van alle 
aanvraagformulieren zou zeer welkom zijn voor veel cliënten. Voor het assisteren bij het 
invullen van formulieren mag door de ISD nooit doorverwezen worden naar andere 
gemeentelijke instanties zoals ; Maatschappelijk werk. Speciale aandacht anderstalige en 
laaggeletterde.  
De vaak niet eenduidige uitvoering van doorverwijzingen door medewerkers van de ISD en 
het niet ter wille zijn van cliënten is een vaak gehoorde klacht. 
 

7. Cliënten die ongewild of per ongeluk frauderen dienen niet direct eerst gekort te worden op 
hun uitkering, maar bij voorrang te worden geholpen bij het oplossen van het eventuele 
problemen, zodat zij niet in financiële problemen komen. De ISD dient niet te star vanuit 
regels te  denken, maar ten alle tijden de menselijke maat te hanteren.  

 
8. De ISD dient bij het onderzoek naar fraude , zich ten alle tijden te houden aan de Wet op 

Privacy. 
 

 
Namens de leden van de cliëntenraad ISD Bollenstreek 

 
 
 
Esmaralda Oro  ( voorzitter )            Thom Geerlings ( secretaris ) 

 
 
 


