
   

Factsheet

Fraude voorkomen bij 
maatwerkvoorziening Wmo 
2015: Tips en aandachtspunten 

Het proces van aanmelding tot en met afgifte van 
een beschikking bij de maatwerkvoorziening Wmo 
2015 vraagt om extra aandacht.  Dat constateert het 
Ondersteuningsteam fraude (OTF)  van de VNG. Het 
OTF ondersteunt gemeenten bij hun casus.

Deze factsheet geeft tips en aandachtspunten vanaf 
de melding van een aanvraag door een burger tot en 
met de afgifte van de beschikking door de gemeen-
te.

Een aantal van de genoemde aandachtspunten en 
tips is ook van toepassing op het proces van de 
Jeugdwet, maar is hier  bewust buiten beschouwing 
gelaten.

Voor wie is deze factsheet?
Voor alle beleidsmedewerkers, juristen, toezichthou-
ders en anderen binnen de gemeente die zich bezig 
houden met activiteiten om de Wmo 2015 op 
rechtmatige wijze uit te voeren.

Hieronder volgen per fase  tips en aandachtspunten 
(niet volgordelijk) die u kunt doorlopen.

Meldingsfase:
• melding: schiftingsfase > na een melding 

onderzoeken wat het probleem bij 
zelfredzaamheid en/of participatie is en of dat 
probleem  ook reëel is, of de cliënt tot de 
doelgroep behoort (of wellicht Wlz) al dan niet 
via (extern) deskundig advies;

• onderzoeken of cliënt op eigen kracht een 
oplossing kan vinden (bijv. behandeling, al dan 
niet via extern deskundig advies) praktische 
oplossingen, algemeen gebruikelijke 
voorzieningen), met gebruikelijke hulp1, met 
mantelzorg, hulp uit eigen netwerk of door 
gebruik te maken van algemene Wmo-
voorzieningen2 etc.;

• cliënt moet meewerken aan onderzoek (art. 2.3.2 

1 gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde 
opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de 
echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

2 algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten 
dat, zonder voorafgaand   onderzoek naar de behoeften, 
persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, 
toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke 
ondersteuning.

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.2&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-08-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1_Artikel1.1.1
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=1&paragraaf=1&artikel=1.1.1&z=2016-08-01&g=2016-08-01
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lid 7 Wmo 2015, art. 2.3.8 lid 3 Wmo 2015, 
gemeentelijke verordening); 

• bewijslast voor recht op maatschappelijke 
ondersteuning ligt bij melding/aanvraag veel 
meer bij cliënt; gemeente kan dus vragen wat 
nodig is om een goed besluit te kunnen nemen 
op een aanvraag;

• cliënt duidelijk en in begrijpelijke bewoordingen 
informeren over keuzemogelijkheid voor een 
persoonsgebonden budget (PGB) en de 
consequenties van die keuze;

• onderzoek moet binnen 6 weken na melding 
worden afgerond (zie art. 2.3.2 lid 1 Wmo 2015).

Onderzoeksfase:
• vraag zo nodig medisch advies op (over situatie 

cliënt, maar evt. ook over huisgenoten). 
Duidelijke vragen stellen aan de adviseur. Denk 
ook aan (para-) medische behandeling, gebruik 
maken van voorliggende/algemeen gebruikelijke 
voorzieningen;

• weiger zo nodig vertegenwoordigers bij medisch 
advies (m.n. bij kwetsbare groepen voor 
Begeleiding( BG) en Beschermd Wonen (BW) als 
die een zuiver beeld van de cliënt door hun 
optreden vertroebelen en zuivere advisering 
onmogelijk maken. Dat laatste zal goed 
gerapporteerd moeten worden, want het kan 
leiden tot weigeren van voorziening omdat het 
recht niet is vast te stellen door belemmering van 
het onderzoek;

• zo nodig ook (medisch) toetsen hoe gewenst pgb 
besteed gaat worden:

• kritische toetsing van ontvangen advies (art. 3:9 
Awb) voor besluitvorming;

• advies moet antwoord geven op de door de 
gemeente gestelde vragen; met name wat de 
objectieve beperkingen zijn in zelfredzaamheid 
en participatie;

• consistent qua inhoud, logisch van opbouw, 
duidelijk en volledig zijn; 

• weergeven op basis van welke (voldoende 
recente) gegevens/onderzoeksprocedure het tot 
stand gekomen is;

• door of onder verantwoordelijkheid van een arts 
tot stand zijn gekomen, als er in dat advies een 
medisch oordeel wordt gegeven;

• gemotiveerd oordeel en over de (langdurige) 
medische noodzaak van een x-voorziening; 

• een zo concreet mogelijke beschrijving van de te 
verstrekken voorziening; 

• samenlevingssituatie goed in kaart brengen i.v.m. 
gebruikelijke hulp;

• cliënt laten tekenen voor aanvraag en bij 
voorkeur ook laten verklaren dat gegevens naar 

waarheid worden verstrekt (ondertekening vooraf 
!), onder vermelding van de mogelijke 
consequenties bij onjuiste gegevensverstrekking 
(intrekking recht, terugvordering en eventueel 
strafrechtelijke aangifte);

• aan cliënt juiste vragen stellen en doorvragen 
(wat is nu precies het probleem met 
zelfredzaamheid en participatie);

• cliënt gegevens laten verstrekken, voor zover die 
nodig zijn voor besluitvorming;

• duidelijke, gestructureerde, rapportage opstellen 
(dossier is “geheugen van de gemeente”). Kan 
mogelijk gecombineerd worden met 
onderzoeks-/gespreksverslag. 

Aanvraagfase:
• kan vervolg zijn op melding. Als het onderzoek 

na melding niet binnen 6 weken is uitgevoerd, 
kan een aanvraag worden gedaan (art. 2.3.2 lid 9 
Wmo 2015);

• eindigt met (wettelijk verplichte, zie art. 2.3.5. lid 
3 Wmo 2015) beschikking: gemeente moet 
binnen 2 weken na aanvraagdatum beslissen of 
de cliënt het probleem zelf kan oplossen op 
eigen kracht, met gebruikelijke hulp etc.; 

• is aan alle  door de gemeente gestelde 
voorwaarden voldaan en zijn er geen redenen 
voor afwijzing, dan moet per beschikking een 
maatwerkvoorziening worden toegekend die een 
passende bijdrage biedt aan zelfredzaamheid en 
participatie van de cliënt (zie art. 2.3.5. lid 3 Wmo 
2015); 

• aan een toekenning kunnen voorwaarden/
verplichtingen worden verbonden (verordening); 
deze horen voor de cliënt duidelijk te zijn (m.n. 
inlichtingenplicht, zie art. 2.3.8 lid 1 Wmo 2015) 
en dus te worden beschreven in de beschikking;

• als er recht is op een maatwerkvoorziening, kan 
de cliënt – onder voorwaarden – kiezen voor een 
pgb;

• voorwaarden zijn dat de cliënt, al dan niet m.b.v. 
vertegenwoordiger, kan voldoen aan de pgb-
verplichtingen;

• keuze voor pgb moet gemotiveerd worden;
• wat er met pgb wordt ingekocht moet veilig, 

doeltreffend en cliëntgericht zijn, en daarvan 
moet de gemeente zich vooraf vergewissen 
(artikel 2.3.6. lid 1 en lid 2 Wmo 2015);

• keuzevrijheid voor pgb  kan geweigerd worden 
als de cliënt eerder onder de Wmo 2015 heeft 
gefraudeerd of een pgb of maatwerkvoorziening 
heeft gebruikt in strijd met de 
verstrekkingsvoorwaarden of voor een ander doel 
dan waarvoor het PGB of de 
maatwerkvoorziening was verstrekt;

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.2&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.8&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.2&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.2&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.2&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.5&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.5&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.5&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.5&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.8&z=2016-08-01&g=2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&paragraaf=3&artikel=2.3.6&z=2016-08-01&g=2016-08-01


   

• In de pgb-beschikking kunnen voorwaarden 
worden gesteld voor de besteding (bijvoorbeeld 
kwaliteitseisen, of een door de gemeente goed 
te keuren ondersteuningsplan) en 
verantwoording van het pgb.

Aandachtspunten bij beschikking:
• duidelijke voorwaarden (denk aan 

bestedingseisen, kwaliteitseisen) stellen voor de 
benodigde voorziening (met name bij 
dienstverlening). Dat geldt bij 
maatwerkvoorziening in natura, maar met name 
bij het PGB en deze verplichtingen kenbaar 
opnemen in beschikking of in  bijlage bij de 
beschikking.

Denk aan een zo duidelijk mogelijke gespecifi-
ceerde inlichtingenplicht voor cliënt, gegevens 
over verantwoording PGB, bestedingseisen 
PGB, overige eisen voor gebruik maatwerkvoor-
ziening of PGB.

Heeft u nadere vragen n.a.v. deze factsheet? 
Dan kunt u contact opnemen met het Expertteam 
Fraudepreventie via info@vng.nl of via telefoonnum-
mer: 070-3738393 
En kijk op www.vng.nl/fraudepreventie of 
www.naleving.net 

mailto:info@vng.nl
http://www.vng.nl/fraudepreventie
http://www.naleving.net

