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Datum 0 2 MEI 2016 
Betreft Verbod op uitbesteding van kerntaken op het terrein van de 

bijstandsuitvoering 

Onze referentie 
2016-0000105625 

Bijlagen 
Brief aan het college van B&W 

Geacht leden, 

Bijgaand treft u ter kennisneming aan een afschrift van een brief, die ik heden 
heb verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders van uw 
gemeente. Voor uw informatie schets ik hier in het kort het wettelijk kader en de 
procedure. 

Wettelijk kader 
Op grond van artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet kan het college van B8tW 
de uitvoering van de Participatiewet door derden laten verrichten, "behoudens de 
vaststelling van de rechten en plichten van de belanghebbenden en de daarvoor 
noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden". Uit deze wettekst en de 
wetsgeschiedenis van dit artikel valt af te leiden dat de wetgever de kerntaken 
van de uitvoering van de Participatiewet als uitdrukkelijke opdracht aan het 
college van BckW heeft geformuleerd en dat die kerntaken niet kunnen worden 
uitbesteed aan private bedrijven. Tot de genoemde kerntaken moeten worden 
gerekend het nemen van besluiten inzake de bijstandverlening, de individuele 
gevalsbehandeling, de beoordeling van de aanspraak en de afweging van 
individuele omstandigheden, de opsporing en de verificatie en validatie van voor 
de bijstand relevante gegevens. 
Voorts geldt dat een door de gemeente te treffen mandaatregeling er de facto niet 
toe mag leiden dat het 'verbod van uitbesteding' wordt omzeild. 

Omzeiling van het Verbod van uitbesteding' blijkt ook plaats te vinden in de 
constructie waarbij het college van B81W een medewerker van een privaat bedrijf 
aanstelt als "onbezoldigd ambtenaar", en deze persoon vervolgens benoemt als 
"toezichthouder artikel 76a Participatiewet". Via deze constructie wordt beoogd 
externen bevoegdheden te geven die zijn opgenomen in afdeling 5.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Deze constructie is niet toegestaan. Ik wijs erop dat 
het toezicht op de naleving van de Participatiewet op grond van artikel 76a van 
die wet is voorbehouden aan ambtenaren. Zogenaamde "onbezoldigde 
ambtenaren" die zijn aangewezen als toezichthouder, kunnen - blijkens artikel 
1:2, eerste lid, onderdeel g, van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de 
Uitwerkingsovereenkomst voor gemeenten, de CAR-UWO - niet worden 
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aangemerkt als ambtenaar. Met de genoemde constructie handelt het college van 
B&W in strijd met artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet. 

Procedure 
Indien ik op basis van de aan het college van B&W gevraagde reactie tot het 
oordeel kom dat er per 1 september a.s. in uw gemeente nog steeds sprake is 
van een contra legem-uitvoering, dan ligt het geven van een aanwijzing op grond 
van artikel 76, vierde lid, van de Participatiewet voor de hand. Bij de afweging om 
al dan niet een aanwijzing te geven speelt het corrigerend vermogen van de 
gemeenteraad een belangrijke rol. 

Een gelijkluidende brief heb ik verzonden aan de gemeenteraden van de andere 
twee BAR-gemeenten. 

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

Datum_ 

ö 2 MEI 2016 
Onze referentie 
2016-0000105625 

Met vriendelijke groet, 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
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Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk 
Postbus 271 
2980 AG RIDDERKERK 

Betreft Verzoek om informatie over uitbesteding van kerntaken op het terrein van 
de bijstandsuitvoering 

Geacht college, 

Per brief van 18 november j l . heb ik u de vraag gesteld of er momenteel in uw 
gemeente sprake is van samenwerking met een privaat bedrijf op het terrein van 
bestrijding van bijstandsfraude. Deze brief was onderdeel van een schriftelijke 
uitvraag bij gemeenten waarover signalen bekend waren, dat mogelijk sprake is 
of is geweest van uitbesteding van kerntaken in het kader van de uitvoering van 
de bijstand, in strijd met artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet. Naar 
aanleiding van mijn verzoek van 18 november j l . heeft u mij heeft u mij per brief 
van 15 december j l . gevraagd om uitstel, omdat u in afwachting was van de 
uitslag van een onderzoek naar de juistheid van de juridische vormgeving van de 
samenwerking. Per brief van 21 januari j l . heb ik u - na telefonisch overleg op 
ambtelijk niveau - uitstel geboden tot uiterlijk 1 februari 2016. 

In uw reactie van 5 februari j l . heeft u aangegeven dat op het ogenblik in uw 
gemeente sprake is van samenwerking met een privaat bedrijf (Investiga) bij de 
bestrijding van bijstandsfraude. De samenwerking heeft tot 15 juni 2015 
plaatsgevonden op basis van een 'no cure no pay constructie'. Uw reactie bevat 
echter geen helder antwoord op de door mij gestelde vraag, namelijk of bij de 
samenwerking met het private bedrijf naar uw oordeel sprake is van uitbesteding 
van kerntaken en of deze samenwerking met het private bedrijf valt binnen het 
wettelijk kader. In uw brief benoemt u uitvoerig de wettelijke voorwaarden 
waaraan een dergelijke samenwerking dient te voldoen, maar u verzuimt aan te 
geven in hoeverre de samenwerking met het private bedrijf in uw gemeente aan 
die wettelijke voorwaarden voldoet, ondanks het onderzoek naar de juistheid van 
de juridische vormgeving van de samenwerking. 

Wel bevat uw reactie van 5 februari j l . diverse aanwijzingen dat de uitvoering van 
de bijstand in uw gemeente op het ogenblik nog steeds in strijd is met artikel 7, 
vierde lid, van de Participatiewet. Zo spreekt u over het realiseren van de 
"benodigde aanpassingen", die kennelijk noodzakelijk zijn in verband met de 
huidige contra legem-uitvoering. U stelt dat u steeds actie heeft ondernomen op 
de ontwikkelingen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan, waarbij deze 
acties kennelijk noodzakelijk waren in verband met een uitvoering in strijd met de 
wet. 
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Ook maakt u melding van rechtmatigheidstekortkomingen bij de uitvoering van 
alle kerntaken van de Participatiewet, vanwege het gebrek aan mandatering van 
kerntaken van het college naar de BAR-organisatie. 
Bij uw schets van het wettelijk kader valt het mij op dat u "aanstelling als 
onbezoldigd ambtenaar" van externen kennelijk toelaatbaar acht. Zoals ik in mijn 
brief van 18 november j l . heb aangeven, is de constructie waarbij het college van 
B&W een medewerker van een privaat bedrijf aanstelt als "onbezoldigd 
ambtenaar", en deze persoon vervolgens benoemt als "toezichthouder artikel 76a 
Participatiewet", niet toegestaan. 

Herhaling van mijn eerdere verzoek om informatie 
Omdat u in uw reactie van 5 februari j l . mij geen helder antwoord geeft op de  
gestelde vragen, herhaal ik mijn informatieverzoek van 18 november j l . In de  
kern heb ik u gevraagd gemotiveerd aan te geven of bij de samenwerking met het  
private bedrijf naar uw oordeel sprake is van (ongeoorloofde) uitbesteding van  
kerntaken en of deze samenwerking met het private bedrijf valt binnen het  
wettelijk kader. Ik verzoek u daarbij aan te geven of mijn (voorlopige) conclusie  
dat in uw gemeente sprake is van een ongeoorloofde uitbesteding van kerntaken  
in het kader van de uitvoering van de bijstand, met name op het terrein van de  
bestrijding van bijstandsfraude, juist is. Ik ontvang uw reactie graag binnen vier  
weken na dagtekening van deze brief. 

Beëindiging contra legem-uitvoering 
Op grond van uw reactie van 5 februari j l . ga ik er vooralsnog van uit dat in uw 
gemeente sprake is van een ongeoorloofde uitbesteding van kerntaken in het 
kader van de uitvoering van de bijstand. Zonder dat hieraan de conclusie kan 
worden verbonden dat ik in de tussentijd instem met de contra legem-uitvoering, 
geef ik u tot uiterlijk 1 september a.s. de gelegenheid om de uitvoering van de 
bijstand in overeenstemming te brengen met artikel 7, vierde lid, van de 
Participatiewet. 
In verband hiermee verzoek ik u uiterlijk 1 september a.s. aan mij te rapporteren 
dat u de uitvoering van de bijstand in overeenstemming heeft gebracht met 
artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet. Indien per 1 september 2016 de 
samenwerking met het privaat bedrijf is beëindigd, kunt u volstaan met de 
mededeling ervan. Indien u per 1 september 2016 nog samenwerkt met een 
privaat bedrijf op het terrein van de bestrijding van bijstandsfraude, dan dient u 
met bewijsstukken aan te tonen dat de samenwerking met het privaat bedrijf valt 
binnen het wettelijke kader. Om erop te kunnen vertrouwen dat er in uw 
gemeente op dat moment niet langer sprake is van contra legem-uitvoering, 
vraag ik u om overlegging van: 
• een afschrift van het (aangepaste) contract met het privaat bedrijf; 
• voor zover niet al blijkt uit het contract met het privaat bedrijf: een verklaring 

dat er geen sprake is van een 'no cure no pay constructie'; 
• een volledige beschrijving van de ingehuurde werkzaamheden. U dient daarbij 

in ieder geval aan te geven of de volgende werkzaamheden door de 
medewerkers van het privaat bedrijf worden uitgevoerd: 
o het nemen van besluiten inzake de bijstandsverlening; 
o de opsporing; 
o de verificatie en validatie van voor de bijstand relevante gegevens, 

bijvoorbeeld door vergelijking in geautomatiseerde bestanden; 
o toegang tot Suwi-net; 
o het uitoefenen van de in artikel 53a van de Participatiewet neergelegde 

onderzoeksbevoegdheid; 
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o het uitoefenen van de in artikel 17 van de Participatiewet neergelegde 
bevoegdheid om inlichtingen en medewerking te verlangen; 

o bestandsscreening; 
o dossieronderzoek; 
o het doen van waarnemingen; 
o het afleggen van huisbezoeken; 
o het horen van betrokkenen; 
o het horen van getuigen; 
o het opvragen van informatie bij derden; 
o advies uitbrengen ter zake van het al dan niet intrekken en 

terugvorderen van de uitkering. 
• een beschrijving van de wijze waarop deze samenwerking vorm heeft 

gekregen op het niveau van het gemeentelijk beleid; 
• een beschrijving van de wijze waarop deze samenwerking vorm heeft 

gekregen op het niveau van de feitelijke uitvoering (dus een beschrijving van 
de interne werkprocessen); 

• de (gewijzigde) werkinstructies, waaruit blijkt dat het college de feitelijke 
regie over de ingehuurde werkzaamheden heeft behouden en dat de 
medewerker van het privaat bedrijf werkt onder gezag en onder toezicht van 
de gemeente; 

• een verklaring dat u geen medewerkers van het privaat bedrijf heeft 
aangesteld als onbezoldigd ambtenaar en heeft aangewezen als 
toezichthouder Participatiewet; 

• indien van toepassing: een afschrift van het collegebesluit waarin het eerder 
genomen collegebesluit met de aanstelling van externen als onbezoldigd 
ambtenaar en aanwijzing van deze externen als toezichthouder 
Participatiewet, wordt ingetrokken; 

• eventueel andere documenten waarmee u de rechtmatige uitvoering kunt 
onderbouwen. 

Ik ontvang uw reactie graag uiterlijk 1 september 2016. Indien uit uw reactie 
blijkt dat er per 1 september a.s. nog steeds sprake is van contra legem-
uitvoering, of indien u onvoldoende aantoont dat er géén sprake is van contra 
legem-uitvoering, dan zal ik interveniëren. Volledigheidshalve wijs ik u erop dat 
wanneer ik tot het oordeel kom dat er op dat moment in uw gemeente nog steeds 
sprake is van een contra legem-uitvoering, het geven van een aanwijzing op 
grond van artikel 76, vierde lid, van de Participatiewet voor de hand ligt. 

Een gelijkluidende brief heb ik verzonden aan de colleges van burgemeester en 
wethouders van de andere twee BAR-gemeenten. 

Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
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