
 
 
 
 

 
 
 
Geachte leden van de Cliëntenraad Participatiewet, 
 
      
Middels deze brief verzoeken wij de Cliëntenraad Participatiewet om een formeel advies te 
geven op de volgende beleidsregels, welke worden meegestuurd met deze adviesaanvraag: 
 
  ● Beleidsregels terugvordering & verhaal Fijnder 2022 en volgende jaren 

 

Landelijk is er behoefte aan een coulanter terugvorderingsbeleid. Zo riep voormalig 

Staatssecretaris Wiersma uitkeringsinstanties per 15 november 2021 op om soepeler met de 

regels rondom terugvordering om te gaan (tenzij er sprake is van opzet of grove schuld).  

 

Huidig beleid terugvordering en verhaal 

Anticiperend op landelijke ontwikkelingen zijn met het Dagelijks Bestuur de mogelijkheden 

verkend om een aanpassing door te voeren in het beleid rondom terugvordering. Terugvorderen 

is dat Fijnder de teveel betaalde bijstand terugvordert. Een beperkt deel van deze 

terugvorderingen komt door fraude. De klant komt dan de inlichtingenplicht (artikel 17 

Participatiewet) niet na.  

 

Afzien van verdere terugvordering kan op grond van de huidige beleidsregels niet in geval van 

terugvordering wegens fraude. Het huidige terugvorderingsbeleid van Fijnder is daarmee 

strenger dan de Participatiewet voorschrijft. Voorgesteld wordt om de vier kan-bepalingen uit de 

Participatiewet (artikel 58 lid 7) om een fraudeschuld kwijt te schelden op te nemen. Het 

Dagelijks Bestuur kan dan bij dringende redenen geheel of gedeeltelijk van terugvordering 

afzien. Er moeten dan onaanvaardbare financiële en/of sociale gevolgen zijn.  

 

In de informele bijeenkomst is door de leden van het Dagelijks Bestuur benadrukt dat het 

belangrijk is om fraude te voorkomen. Dit door een goede voorlichting bij de start van het traject 

en tijdens het doorlopende klantcontact binnen de dienstverlening. Daarnaast is het belangrijk 

om te kijken naar de omstandigheden van een klant waardoor er een terugvordering is ontstaan.  
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Ook is het sinds 1 januari 2022 mogelijk om bij minnelijke schuldregelingen medewerking te 

verlenen aan schuldregelingen bij fraudevorderingen wanneer er geen sprake is van opzet of 

grove schuld. Deze inhoudelijke aanpassing, is net als de beslagvrije voet van 95% (per  

1 januari 2021) in de beleidsregels doorgevoerd. Naast de inhoudelijke wijzigingen, zijn er ook 

tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden overzichtelijk weergegeven in de 

was-wordt lijst. 

 

 

Wij willen u vragen een formeel advies uit te brengen voor deze beleidsregels aan het Dagelijks 
Bestuur.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het Dagelijks Bestuur Fijnder, 
 
 
 
 
J.B.M. Hoenderboom     T.A. Beijer 
Voorzitter       Secretaris  

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 


