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Betreft Rapport Over signaal, sanctie en incasso 

Geacht College, 

Hierbij ontvangt u het rapport 'Over Signaal, sanctie en incasso' van de Inspectie 
SZW. De minister van SZW heeft het rapport naar de Eerste en de Tweede Kamer 
gestuurd. Hiermee is het rapport openbaar geworden. 
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De Inspectie geeft in het rapport een oordeel over de uitvoering van Handhaving 
door gemeenten, UWV en SVB. Voor wat betreft de gemeenten gaat het om de 
uitvoering van de Wet werk en bijstand. 

De Inspectie heeft aanzienlijke verschillen tussen gemeenten geconstateerd. Zo 
heeft de Inspectie onder meer vastgesteld dat de gemiddelde periode waarbinnen 
onderzoeken naar fraudesignalen worden afgehandeld bij de onderzochte 
gemeenten kan variëren van twee tot acht maanden. Voor gemeenten die 
normtijden hanteren is de gemiddelde onderzoeksduur korter dan drie maanden. 
Op vorderingen die in 2009 bij alle gemeenten tezamen zijn ontstaan vanwege 
teveel betaalde bijstand is het aflossingspercentage 20,8, ofwel 13 miljoen euro. 
Bij de onderzochte gemeenten varieert dat percentage tussen 5,9 en 49,8 doordat 
strikte gemeenten een hogere aflossingscapaciteit benutten dan coulante 
gemeenten. 

Het rapport is gebaseerd op drie onderzoeken die de Inspectie in 2012 heeft 
uitgevoerd, te weten 'Lik op stuk', 'Bestuursrechtelijke sancties en boetes' en 
'Incasso'. De nota's van bevindingen en het rapport zijn te vinden op de website 
van de Inspectie SZW (http://www.inspectieszw.nl/actueel/publicaties/). 

Hoogachtend, 

J.A. van den Bos 
iAspecteur-Generaal SZW 
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