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vak om de teksten  Even voorstellen:

Benoît Hendriks

bhendriks@ikz.nl

06-20681994

Maandag t/m donderdag

VNG Naleving | Informatie Knooppunt Zorgfraude
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vak om de teksten  

De regioadviseurs
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Renée Emmelkamp

Regio Noordoost

Groningen, Friesland, 
Drenthe, Overijssel en 
Gelderland

renee.emmelkamp@vng.nl

06-39082345

Ila van Wijk

Regio Midden

Utrecht, Flevoland en
Zuid-Holland-zuid

ila.vanwijk@vng.nl

06-21930045

Vincent Vos

Regio Noordwest

Noord-Holland en
Zuid-Holland
(boven Rotterdam)

vincent.vos@vng.nl

06-34196173



vak om de teksten  Op het programma

• Wat is het Informatie Knooppunt Zorgfraude?

• Wat kan het IKZ betekenen voor gemeenten?

• Wat zijn de juridische grondslagen voor deze samenwerking?

• U krijgt een melding, wat nu? (Voorbeeld casus)
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vak om de teksten  Wat is het IKZ? (Heden)

• Samenwerkingsverband van negen 
partners

• Samen aan tafel

• Signalen delen, verrijken, en 
(eventueel) samen oppakken

• SVB zit niet aan tafel, maar is wel 
nauw betrokken
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vak om de teksten  Kort wat feitjes

• 8 november 2016: Convenant IKZ

• Convenant vernieuwd op 29 maart 2019

• Opdrachtgever: BO TIZ

• Ministeriele verantwoordelijkheid: VWS

• Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is 
beheersverantwoordelijk
Huisvesting, kantoorbenodigdheden, ICT, dataverwerking
Informatiebeveiliging volgens BIO
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• 181 aangesloten gemeenten

• 2 FTE vanuit VNG Naleving

• 390 meldingen dit jaar (t/m oktober)

• 193 meldingen voor gemeenten (t/m oktober)

• Aantal meldingen groeit…



vak om de teksten  Toekomst IKZ

• Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (januari 2022)

• Stichting IKZ (bestaande partners + SVB)

• Waarschuwingsregister Zorg, protocol in ontwikkeling

Bijbehorende documenten via: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/03/kabinet-pakt-zorgfraude-aan-met-nieuwe-wet

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35515

7donderdag 26 november 2020
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vak om de teksten  Wat kan het IKZ betekenen voor gemeenten

• Gemeenten zijn belast met het toezicht op de

• Wmo (rechtmatigheid en kwaliteit)

• Jeugdzorg (rechtmatigheid)

• Samenwerking ligt voor de hand, bijvoorbeeld omdat

• IGJ belast is met toezicht op de kwaliteit van de Jeugdzorg

• Veel aanbieders Wmo/Jw leveren óók Wlz en andersom
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vak om de teksten  Twee informatiestromen

1. Signaal afkomstig van een gemeente

 Informatie inwinnen bij IKZ-partners en, 
indien bekend, andere gemeenten.

2. Signaal afkomstig van IKZ-partner

 Informatie inwinnen bij 
vestigingsgemeente en, indien bekend, 
andere gemeenten.

Gemeente staat zelf aan het roer !

IKZ is informatiemakelaar, geen 
toezichthouder
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vak om de teksten  Juridische grondslagen

Disclaimer: ik ben géén jurist

• Samenwerking gebaseerd op convenant en bijbehorende matrix.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-16880.html

• Delen van informatie geschiedt alleen op basis van bestaande wettelijke grondslag.

• VNG zit namens aangesloten gemeenten aan tafel bij het IKZ. Gemeenten kunnen 
verwerkersovereenkomst sluiten met de VNG. Informeer bij uw regioadviseur.

• Nota bene: een signaal wordt nooit automatisch met IKZ-partners gedeeld.
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-16880.html


vak om de teksten  Een melding, wat nu?

De toezichthouder van gemeente X ontvangt een anonieme melding:

“Beste, ik vertrouw zorgaanbieder A uit gemeente Y niet. Zorgaanbieder A levert thuiszorg aan 
mijn vader, maar declareert veel meer uren dan dat zij daadwerkelijk levert. Om dat te kunnen 
doen, maakt de zorgaanbieder gebruik van de DigiD inloggegevens van mijn vader. Op die 
manier wordt er misbruik gemaakt van mijn vader.”

De toezichthouder besluit nog geen onderzoek te starten, omdat er nog maar weinig informatie 
ligt. Bovendien wordt er slechts één wmo-pgb vanuit gemeente X verstrekt aan deze 
zorgaanbieder. Zij stuurt de melding wel door naar het IKZ.
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vak om de teksten  Een melding, wat nu?

• Signaal wordt verrijkt (KvK, AGB controle, uitvraag SVB, uitvraag vestigingsgemeente(n), is 
aanbieder al bekend binnen het IKZ?)

• Signaal wordt voorgelegd aan alle IKZ-partners (kaal, geen persoonsgegevens)

• Signaal wordt gedeeld met betrokken IKZ-partners (meestal volledig), en
bronhouder ontvangt aanvullende informatie van IKZ-partners (vrijwillig)

• Signaal wordt verrijkt gedeeld met betrokken gemeenten

• Partners bepalen zelf de eventuele vervolgstappen. (IKZ ≠ toezichthouder)
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vak om de teksten  Standaard informatieverzoek aan gemeenten

Is deze aanbieder (KvK + bedrijfsnaam) bekend? Zo ja,

1. Verstrekt uw gemeente ZiN of PGB?

2. Hoeveel cliënten per wet en financieringsvorm?

3. Wat is ongeveer de omvang van de indicaties? 

4. Zijn er (fraude)meldingen bekend?

5. Loopt er een onderzoek naar deze aanbieder?
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Melden via 
gemeentelijk expert
Per 1 september 2020 kunnen gemeenten 
melden bij de gemeentelijk expert bij IKZ via 
gemeenten@ikz.nl
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Formulier downloaden via: https://vng.nl/nieuws/ikz-verbetert-meldingsproces-signalen-zorgfraude

mailto:gemeenten@ikz.nl
https://vng.nl/nieuws/ikz-verbetert-meldingsproces-signalen-zorgfraude


vak om de teksten  Tenslotte

• Delen gebeurt vrijwillig: partners bepalen zelf wat zij wel of niet met IKZ-partners delen.

• IKZ ≠ toezichthouder.
We kunnen wel ondersteunen bij het organiseren van casustafels, maar zijn nooit kartrekker.
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Bedankt voor 
uw aandacht
Contactgegevens: 

Benoît Hendriks

Gemeentelijk expert IKZ – VNG Naleving

gemeenten@ikz.nl

06-20 68 19 94
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