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Op weg naar een grote gids 
 
Wetten, circulaires, protocollen. Het valt 
niet mee om alles te weten én toe te 
passen als je aan de balie een vermoeden 
van fraude hebt. Bewijs levert een fraudeur 
er meestal niet bij, dus moet je doorvragen 
en informeren bij collega’s. 
 
Maar wat mag je nou? Staat “de privacy” in 
de weg? Hoe doe je dat? En hoe doen 
andere gemeenten dat op een slimme 
manier?  
 
Onbekendheid met de regels zorgt ervoor 
dat je je bevoegdheden niet gebruikt. 
Daarom wordt een handboek gemaakt met 
duidelijkheid over regelgeving en slimme 
oplossingen van collega’s. Zodat fraude 
wordt gestopt voordat het schade aanricht.  



Van drempel… 
 
“Ik vermoed soms een frauduleuze 
aangifte, maar ik kan het niet aantonen.” 
 
“Doorvragen gaat hem dus niet worden.” 
 
“Als we twijfelen, geven we dat niet door 
aan andere diensten. We delen ook geen 
signalen.” 
 
“Bij een huisbezoek komen we niet vaak 
binnen. Identificeren mogen we ook niet.” 
 
“Risicoprofielen zouden nooit mogen van 
onze jurist. We hebben het niet gevraagd, 
nee.” 
 
“Uitpluizen hoe het zit voordat je inschrijft, 
kost veel tijd en geld.”  



… naar doen 
 
Bij twijfel eerst onderzoeken en goede 
afspraken maken met collega’s van 
bijvoorbeeld de sociale dienst over het 
delen van signalen. 
 
Ook de digitale aangiftes controleren op  
opvallende gedragingen. 
 
Combineren van je handhavingstaken. 
Minder controleurs zijn beter voorbereid. 
 
Zorgen voor juiste bevoegdheden bij 
huisbezoeken. 
 
Blijf niet binnen de grens van je eigen 
dienst opereren. Dat doen fraudeurs ook 
niet.  



1 Doorvragen 
 
Ik vermoed een frauduleuze aangifte, 
maar ik kan het niet aantonen.  
Mag ik meer bewijs vragen? 
 
Ja. Artikel 2.45 wet BRP biedt een 
uitdrukkelijke juridische basis voor het 
vragen van inlichtingen en stukken. 
 
Vragen om meer bewijs kan nodig zijn, en 
is dus niet een vrijblijvende optie. De 
overheid is gehouden zorgvuldig en 
behoorlijk te handelen. Onjuiste 
inschrijving kunnen leiden tot nadelige 
gevolgen voor de overheid of andere 
burgers. 
  



2 Melden waarom je twijfelt 
 
Is het verstandig om tegen de burger  te 
zeggen waarom je twijfelt over een 
aangifte? 
 
Ja, de zorgvuldigheid eist zelfs dat de 
burger in staat wordt gesteld gerezen 
twijfel weg te nemen en de gemeente 
moet ook de relevante feiten verzamelen. 

  



3 Aanhouden en weigeren 
 
Ik vermoed een frauduleuze aangifte, 
maar kan het niet aantonen. Mag ik de 
aangifte aanhouden of weigeren? 
 
Aanhouden kan om nader onderzoek te 
doen, zoals het opvragen van nadere 
documenten of het uitvoeren van een 
huisbezoek. 
 
Niet inschrijven kan als aannemelijk is dat 
de aangifte niet juist is. Dat kan al blijken 
uit de informatie aan de balie, maar 
meestal vereist dit nader onderzoek. 
 
Niet inschrijven is trouwens een voor 
bezwaar en beroep vatbaar besluit. Hierop 
is de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing.  



4 Redelijke termijn 
 
Hoe lang mag ik een aangifte aanhouden? 
 
Er zijn geen specifieke termijnen en dus 
geldt de Awb. Houd dus een redelijke 
termijn aan van maximaal 6 weken. Deze 
termijn kan worden verlengd zoals de Awb 
dat voorschrijft. 
 
Ook kan de termijn worden opgeschort als 
vertraging in de besluitvorming aan de 
burger te wijten is.  
 
Als het niet gaat om een aangifte maar om 
een verzoek tot inzage in (2.55 BRP) of 
correctie van  (2.58 BRP) BRP-gegevens, 
dan geldt in principe een termijn van 4 
weken. 
  



5 Info delen binnen gemeente 
 
Ik vermoed een frauduleuze aangifte, 
maar kan het niet aantonen. Mag ik 
informatie delen met andere 
gemeentelijke diensten? 
 
Ja. Je mag van de Wbp informatie delen als 
dat noodzakelijk is voor de taak van de 
betrokken diensten en instanties. 
Twijfelgevallen delen mag dus als het een 
beter beeld kan opleveren voor een 
correcte inschrijving. 
 
Binnengemeentelijke afnemers mogen 
aanvullende info delen met Burgerzaken 
als gevolg van de terugmeldplicht. Let er op 
dat er geen informatie vrijkomt die niet 
nodig is voor de BRP-taak.  



6 Info delen buiten gemeente 
 
Ik vermoed een frauduleuze aangifte, 
maar kan het niet aantonen. Mag ik 
informatie delen met buitengemeentelijke 
partijen? 
 
Informatie delen wordt niet begrensd door 
organisatorische grenzen. Van belang is de 
taak (van overheidsorganisaties) dan wel  
het gerechtvaardigd belang (bij private 
organisaties).  
 
Je mag dus informatie delen als het nodig 
is voor de BRP-taak en als er geen 
specifieke (juridische) belemmeringen zijn 
voor de andere partij.  



7 Risicoprofielen 
 
Mag ik risicoprofielen gebruiken om 
aangiftes te checken op mogelijk niet-
kloppende informatie? 
 
Risicoadressen/profielen e.d. mag maar 
dan wel op basis van objectieve criteria. 
Selecteren op specifieke 
persoonskenmerken zoals nationaliteit, 
geslacht is discriminerend en dus 
verboden. Je kunt beter profielen 
gebruiken die letten op gedrag.  
 
Profielen mogen niet leiden tot een 
automatische beslissing (zoals het stoppen 
van een uitkering). Daarvoor is altijd 
onderzoek nodig. 
  



8 Betalen voor briefadres 
 
Mag ik iemand een briefadres weigeren 
als het een betaald briefadres is? 
 
Nee, betalen alléén  is geen criterium voor 
het weigeren van een briefadres. Mogelijk 
is het betalen voor een briefadres wel een 
reden tot nader onderzoek.  



9 Gecombineerd huisbezoek 
 
Mag de gemeente huisbezoeken van meer 
diensten door één controleur laten doen? 
 
Ja. Integrale teams doen dit al in 
verschillende gemeenten. Ook gebeurt het 
al dat personen/functionarissen voor 
meerdere wetten als handhaver zijn 
aangewezen. 
 
Maar let op. Het doel en de consequenties 
van het huisbezoek moet altijd duidelijk 
zijn voor de burger.  



10 Identificeren bij huisbezoek 
 
Mag de gemeente om een 
identiteitsbewijs vragen bij een 
huisbezoek? 
 
Ja. Vragen kan altijd als u een huisbezoek 
aflegt, maar dan kan het worden 
geweigerd. 
 
Als u toezichthouder bent in de zin van 
artikel 5.16a Awb, en het is relevant voor 
uw functie, dan is weigeren van 
identificatie door een burger strafbaar. Een 
gemeente moet dit soort toezichthouders 
hebben aangewezen voor de BRP-taak. 
  



Met welke vraag zit u 
regelmatig? 
 
Vraag het aan de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens (RvIG).  
 
ICTU en RvIG maken een handboek voor 
gemeenten over de bevoegdheden en 
mogelijkheden om fraude te herkennen en 
te stoppen. 
 
Heeft u vragen of juist slimme oplossingen? 
Geef het door aan het fraudeteam van 
RvIG. 
 
Telefoon: 088 900 1000 (lokaal tarief) 
E-mail: info@rvig.nl 
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