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KENNISCENTRUM
HANDHAVING

Procesbeschrijving 'Opsporen uitkerings- en inkomensfraude door hennepteelt'

Achtargrond
Op basis van het convenant 'Informatie-uitwisseling met betrekking tot aanpak van
hennepteelt* is het mogelijk om op grond van informatie verkregen uit hennepruimingen door
de politie Midden- en West-Brabant onderzoek te (laten) verrichten naar raogelijke
uitkerings- en inkomensfraude. Deze procesbeschri jving voorziet in de praktische invull ing
van de procedure waarlangs gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

Prak t i sche invu l l i ng
Kor te tenn i jn
Het RCF Kenniscentrum Handhaving regio Zuid-West (hierna: RCF) ondersteunt convenant
partners bij het crefiren van een loketfunctie (binnen elke instantie). Na een jaar vindt
er een evaluatie plaats.

De politie kan ook voorafgaand aan ruimingen contact met de partners leggen met als doel
verbanden te leggen en dieper onderzoek te kunnen plegen.

Te beantwoorden vragen:
Waar (bij voorkeur Sen vast adres) kan de politie het signaal uitzetten binnen SVB,
UWV en gemeentes?
Welke gegevens hebben partners nodig? BSN, andere gegevens?
In welke vorm komt het signaal bij de partners? Politie heeft een access-bestand.
Hoe om te zetten naar format?
Hoe terugkoppeling naar politie? Eens per drie maanden? Of afloopbericht per geval?

Lange, termi jn
SVB, UWV en deelnemende gemeentes verlenen het RCF mandaat om te fungeren als loket. De
politie Midden- en West-Brabant verstrekt de informatie verkregen door hennepruimingen aan
het RCF. Het RCF dient hier als informatieknooppunt c.q. signaalbureau. Het RCF kent aan
de informatiemelding een uniek nummer toe en verwerkt de gegevens in een overzicht.
Vervolgens onderzoekt het RCF de betrokkene(n) op SUWI-net om te bepalen of betrokkene(n)
een uitkering geniet(en) van de gemeente, het UWV of de SVB. Als er sprake is van een
uitkeringssituatie wordt de melding door het RCF doorgegeven aan de betreffende
uitkeringsinstantie met het verzoek betrokkene(n) nader te onderzoeken.

Het RCF zorgt voor actieve bewaking van opvolging van het signaal. De uitkeringsinstantie
wordt verzocht na afhandeling van het signaal een afloopbericht (een format is bijgevoegd
als bijlage) in te vullen en te sturen aan het RCF. Het RCF verstrekt deze vervolgens aan
de politie. Het RCF houdt een overzicht (een format is bijgevoegd als bijlage) bij van
uitstaande en afgehandelde meldingen, zodat ook resultaten beschikbaar zijn van deze
i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g .

Het voordeel voor de politie van deze werkwijze is dat zij de gegevens maar naar een loket
hoeven te sturen. Het voordeel voor SVB, UWV en de gemeentes is dat zij geen registratie
hpeven bij te houden en dat geen extra capaciteit nodig om de voortgang te bewaken. Die
verantwoordeli jkheid l igt dan bi j het RCF.

Te beantwoorden vragen?
Hoe proces MMA-meldingen vormgegeven?
Op grond waarvan RCF's MMA-meldingen behandelen?
Welke gegevens zijn nodig? BSN, andere gegevens?
In welke vorm komt het signaal bij de partners? Politie heeft een access-bestand.
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