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Geacht college, 

Hierbij ontvangt u de rapportage 'Handhaving tijdens de dienstverlening' van de 
Inspectie SZW. De Inspectie heeft de rapportage ook aan uw gemeenteraad 
gestuurd. 

De Inspectie geeft in de rapportage een oordeel over de vraag in hoeverre de 
uitvoeringsorganisaties handhaving van de inlichtingenplicht in het 
dienstverleningsproces integreren, ter voorkoming of vroegtijdig traceren van 
uitkeringsfraude. 

De Inspectie heeft vastgesteld dat gemeenten veel energie steken in het 
voorkomen van fraude aan de poort. Als het gaat om het zittend bestand 
(vroegtijdig traceren) vindt de Inspectie dat er op dit onderdeel nog verbeteringen 
mogelijk zijn. 
Hoewel kan worden gezegd dat afzonderlijke handhavingsinstrumenten zijn 
geïntegreerd in het dienstverleningsconcept vindt de Inspectie dat de samenhang 
tussen de inzet van de verschillende instrumenten en de sturing daarop voor 
verbetering vatbaar is. Dit kunnen gemeenten bereiken door een totaalvisie op de 
integratie van handhaving bij dienstverlening te ontwikkelen en deze op te nemen 
in hun centrale handhavingsbeleid. 
Vanuit die totaalvisie moet in ieder geval een goede balans worden gevonden 
tussen het inzetten van handhavingsmiddelen/instrumenten in het 
aanvraagproces en in het proces tijdens de uitkeringsverstrekking. Het is goed als 
men meer handhavingscapaciteit inzet aan de poort, maar het dichten van het 
'handhavingsgat' aan de poort, mag niet leiden tot een nieuw "gat " bij de controle 
van het zittende bestand. 

De rapportage is gebaseerd op 1 onderzoek dat de Inspectie in 2013 heeft 
uitgevoerd, te weten ' Integratie van handhaving in de dienstverlening'. De nota 
van bevindingen en de rapportage zijn te vinden op de website van de Inspectie 
SZW (http://www.inspectieszw.nl/actueel/publicaties). 
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De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rapportage 
naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is de rapportage openbaar 
geworden. 
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