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De juridische basis voor het uitleveren van de gegevens ten behoeve van de toetsing op
rechtmatigheid van de toepassing van de sociale zekerheid is er in de vorm van het convenant.
De gegevens kunnen aan de betreffende partijen die het convenant hebben ondertekend (SVB,
UWV en diverse gemeenten) worden geleverd.
Als het RCF hierin een loketfunctie gaat vervullen, moet de juridische basis hiervoor nog
worden gerealiseerd, immers het RCF is geen convenantpartner en zou dan namens de
partners optreden. Als optie wordt aangedragen een servicecontract tussen RCF en de
respectievelijke partners op te stellen waarin het RCF door de partners gemandateerd wordt..
Het RCF zal dit nader onderzoeken.

Waarschijnlijk zal de loketfunctie bij de politie worden ingevuld door het bedrijfsbureau
hennep. Hier zal ook worden vastgelegd wanneer, welke informatie naar wie is verzonden.

Waarschijnlijk zal de loketfunctie van het SVB op het kantoor in Breda worden
gepositioneerd. Het is niet duidelijk waar de loketfunctie van het UWV zal worden
gepositioneerd. In dit kader is het van belang te weten dat het sporadisch kan voorkomen dat
de politie voorafgaand aan een miming informatie opvraagt. Op zo'n informatie-vraag moet
snelle respons kunnen komen, dus de bemensing van de loketten moet gewaarborgd zijn.

Als er naar aanleiding van de verstrekte gegevens een onderzoek heeft plaatsgevonden, moet
er ook een terugkoppeling vanuit de partners komen. In de terugkoppeling wordt onder meer
het onderzoeksresultaat aangegeven.

flUVcnf _BJplannen een afspraak metfl_ _ „_Hf en0_ JHJom door te
spreken welke gegevens het UWV en de SVB zeker nodig hebben om te kunnen onderzoeken
en waar de loketfuncties defmitief kunnen worden gepositioneerd.

De politie wil graag uiterlijk 1 juli a.s. starten met het uitwisselen van gegevens.


