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Aanleiding/ overwegingen

In de Volkskrant verscheen een uitgebreid artikel n.a.v een onderzoek van het Informatie 

Knooppunt Zorgfraude ( IKZ) en het RIEC Oost- Nederland.

In dit artikel wordt melding gemaakt van de verwevenheid tussen zorgaanbieders en criminaliteit. 

Cliënten waren veelal kwetsbare jongeren of ouderen. Men pleit voor een groter onderzoek.

Vragen: 
Vraag 1 De gemeente Renkum heeft te maken met een groot aantal kwetsbare jongeren en ouderen. De 

situaties over de verweving Zorgfraude en criminaliteit zoals genoemd in dit artikel, die voor de 
regio Twente gelden, zouden ook hier in onze regio kunnen gelden. Welke signalen heeft u al 
opgevangen dat dit mogelijk ook in onze regio zal kunnen spelen? 

Antwoord Bij Inkoop SDCG zijn in 2020 meerdere signalen over zorgaanbieders binnengekomen over mogelijke 

zorgfraude/criminaliteit. Deze zijn centraal opgepakt en verder uitgezet. Bij 5 aanbieders waren de signalen van dien aard, 

dat het RIEC is ingeschakeld.  Dit heeft bij 1 aanbieder (mede door de betrokkenheid van het RIEC) tot contractbeëindiging 

geleid, bij 3 aanbieders tot uitsluiting Inkoop 2020 en 1 aanbieder wordt op dit moment nog nader onderzocht. Dat betekent 

tevens dat zij on hold staan, er is geen contract afgesloten.

De betrokkenheid van het RIEC, in het geval van de 4 casussen die tot contractbeëindiging/uitsluiting Inkoop 2020 hebben 

geleid, heeft niet automatisch geleid tot het daadwerkelijk vaststellen van ondermijnende criminaliteit, maar heeft wel 

geleid tot het gewenste resultaat dat deze aanbieders niet meer gecontracteerd zijn. 

Vraag 2 Welke maatregelen en welke screening zijn er vooraf en tijdens de inzet en het gebruik van zorg 
voor onze inwoners  genomen om criminaliteit op dit gebied te voorkomen? 

Antwoord Aan de voorkant en gedurende de contractering wordt gescreend op o.a. KvK-gegevens, Belastingdienstverklaring, VOG 

Rechtspersoon en VOG medewerkers (waarbij op basis van signalen volledige toetsing plaatsvindt op echtheid), 

diplomagegevens medewerkers (waarbij op basis van signalen volledig toetsing plaatsvindt op echtheid). 

Verder wordt een jaarrekeningenanalyse bij alle aanbieders uitgevoerd, waarbij op basis van de uitkomsten een aanvullend 

onderzoek door VGGM uitgevoerd wordt, een rechtmatigheidsonderzoek gestart kan worden en verdere 

contractmonitoringsafspraken worden gemaakt. 
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Belangrijk te vermelden is dat het aanpakken van malafide zorgaanbieders nog volop in ontwikkeling is binnen onze Regio. 

Binnen de werkgroep Rechtmatigheid is men bezig deze ontwikkeling in te richten. Doordat de ontwikkelingen nog volop 

gaande zijn, is er naast bovenstaande acties, voornamelijk sprake van een signaalgestuurde aanpak. 

Om de aanpak van zorgfraude als regio goed in te kunnen zetten en ook proactief te werk te kunnen gaan, is het ‘Handboek 

aanpak zorgfraude’ ontwikkeld. Dit is een product van de werkgroep Zorgfraude, die werkt onder het programma ‘Samen 

Weerbaar’. Doel van dit handboek is gemeenten in Gelderland-Midden verder te helpen met de aanpak van zorgfraude en zo 

deze aanpak een impuls te geven. 

Vraag 2 Bent u bereid om in de regio met onze partners in gesprek te gaan of het initiatief te nemen met als 
voorstel een onderzoek door het RIEC te laten starten? 

Antwoord Ja. 

Vooralsnog wordt een aanbieder in geval van signalen die wijzen richting zorgfraude opgeschaald en vindt overleg met 

betrokken gemeenten plaats t.a.v. het vervolg.  Wanneer een aanbieder opgeschaald wordt, vindt overleg plaats of het RIEC 

ingeschakeld moet worden. Dit kan op consultbasis zijn om gezamenlijk in te schatten of RIEC-inzet daadwerkelijk nodig is. 

Indien dit het geval is, wordt via 1 van de betrokken gemeenten melding gemaakt en wordt de zorgaanbieder en tot een 

RIEC-casus gemaakt. 

Tussen de Inkoop SDCG en het RIEC vindt regelmatig afstemming plaats over signalen en potentiele malafide zorgaanbieders.  
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