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Lieke Freeke – VNG Naleving 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Sommige 

aanbieders van voorzieningen plegen fraude. Om fraude in de zorg tegen te gaan is een aantal 

organisaties (NZA, CIZ, ZN, IGJ, iSZW, Belastingdienst, FIOD, OM en de VNG) in 2016 een 

samenwerkingsverband aangegaan met de naam IKZ, wat staat voor Informatie Knooppunt 

Zorgfraude. De VNG is vanaf het begin betrokken geweest bij het IKZ, omdat de VNG belang hecht 

aan de bestrijding van fraude. Gemeenten zijn op dit moment vrij om deel te nemen aan het IKZ. 

Begin augustus 2020 waren er 169 gemeenten aangesloten bij het IKZ. Het IKZ brengt signalen van 

deelnemende partijen over zorgfraude samen en vult de signalen aan met informatie van de IKZ-

partners. Deze signalen staan in het zaakinformatiesysteem. Deelnemende gemeenten bepalen zelf 

welke gegevens  zij met het IKZ delen. Een medewerker van VNG Naleving die binnen het IKZ 

participeert, verwerkt de ontvangen gemeentelijke gegevens in het zaakinformatiesysteem en 

koppelt ontvangen signalen die bestemd zijn voor deelnemende gemeenten aan laatstgenoemde 

terug. VNG Naleving heeft verder vier regionale adviseurs die gemeenten adviseren en ondersteunen 

bij het toezicht op en de handhaving van de Jeugdwet en de Wmo. Daarbij ligt de nadruk op 

preventie van fraude.  De directie van de VNG heeft gemeenten opgeroepen om nu al aan te sluiten 

bij het huidige Informatie Knooppunt Zorgfraude. 

 

Om zorgfraude nog beter te bestrijden heeft de minister van VWS op 3 juli 2020 het Wetsvoorstel 

bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg bij de Tweede kamer ingediend (zie hier). Dit 

wetsvoorstel is tweeledig. Ten eerste maakt het wetsvoorstel gegevensverwerking en het 

verstrekken van gegevens mogelijk die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van fraude in de zorg 

binnen het IKZ. Daarbij worden gemeenten verplicht om vermoedens van fraude te melden en mee 

te werken aan verrijking van het signaal binnen het IKZ. Het inlichtingenbureau (IB) is de 

gegevensverwerker namens alle gemeenten. Het wetsvoorstel regelt daarnaast de instelling van een 

Waarschuwingsregister Zorgfraude door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG voor 

zorgverzekeraars en gemeenten.   

 

Vragen 

 

Q: Op basis van welke huidige wettelijke grondslag vindt de gegevensuitwisseling op dit moment 

plaats?  

A: Het IKZ heeft een gegevensmatrix opgesteld met daarin de grondslagen op basis waarvan 

persoonsgegevens verwerkt kunnen worden door de aangesloten organisaties. De vermelde 

gemeentelijke grondslagen in deze matrix zijn niet geheel uitputtend, er zijn hierop aanvullingen en 

uitzonderingen mogelijk. Het wetsvoorstel voor de ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige 

zorg’ voorziet in haar huidige vorm in een grondslag voor gegevensuitwisseling.  

 

Q: Is er al een gemeentelijke DPIA uitgevoerd voor het IKZ? 

A: Nee, er is ons geen gemeentelijke DPIA bekend voor de huidige situatie. Voor de situatie zoals die 

gaat gelden vanaf het moment dat het wetsvoorstel in werking gaat treden, zal het 

inlichtingenbureau een DPIA uitvoeren. 

 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35515
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Q: Is er inmiddels duidelijkheid over de rolverdeling van partijen incl. onderbouwing (met name  

VNG, IKZ en NZa)? 

A: Het ministerie van VWS is beleidsverantwoordelijk voor het IKZ. De NZa is beheers-

verantwoordelijk voor het IKZ en levert o.a. faciliteiten, huisvesting, ICT en beveiliging.  De VNG  

heeft de rol van expert. Daartoe heeft de VNG een medewerker van de afdeling VNG Naleving 

gedetacheerd aan het IKZ. Deze medewerker ontvangt en verwerkt de gemeentelijke 

(persoons)gegevens. 

 

Q: Is er inmiddels een informatiebeveiligingsbijlage beschikbaar? 

A: Het IKZ conformeert zich aan de IBD standaard. 

 

Q: Biedt het Waarschuwingsregister Zorgfraude straks uitkomst? 

A: Ja, als er een gerechtvaardigde overtuiging van fraude is, komt dat in het register te staan.  

Waar het IKZ bedoeld is om informatie uit te wisselen, kunnen gemeenten, zorgkantoren en 

zorgverzekeraars elkaar waarschuwen voor fraudeurs via het Waarschuwingsregister.  

Deze signalering wordt met voldoende waarborgen omkleed, zoals omschreven in het wetsvoorstel 

en de AMvB. Dit Waarschuwingsregister treed inwerking zodra de wet in werking treed. ZN en VNG 

ontwikkelen momenteel het Protocol Waarschuwingsregister Zorgfraude.  


