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Samenvatting
Het Regionaal Platform Fraudebestrijding Gelderland heeft Beuningen uitgenodigd om toe te treden tot het
convenant van de Landelijkse Stuurgroep Interventieteams. Dit in het kader van de fraudebestrijding op het
domein van de sociale zekerheid. Het voorstel is om toe te treden tot dit convenant.

Besluit om
1. Toe te treden tot het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams;
2. Bijgevoegde verzoek tot toetreding tot het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams vast te
stellen conform bijlage 2.

Inleiding
In november 2020 heeft de voorzitter van het Regionale Platform Fraudebestrijding Gelderland aan het
college een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om toe te treden tot het convenant van de Landelijke
Stuurgroep Interventieteams (LSI). Het doel van dit convenant is de samenwerking op het terrein van
fraudebestrijding binnen het socialezekerheidsstelsel. Dat kan door het delen van kennis, maar ook het
verkrijgen van toegang tot informatie die andere organisaties hebben, zodat Beuningen kan profiteren van een
nauwere samenwerking met andere partijen, zoals het UWV, de Belastingdienst, de SVB, de politie en de IND.
Dit alles in het kader van fraudebestrijding binnen het socialezekerheidsstelsel. Daarom volgt een voorstel om
toe te treden tot het LSI-convenant.
Beoogd effect
Het vastleggen van afspraken over de samenwerking in interventieteams, zodat gemeente Beuningen in het
kader van fraudebestrijding gerichter samen kan werken met andere partijen.
Argumenten

1.1 Toetreding legt een basis voor eventuele gezamenlijke controles
Door toetreding tot het convenant kan Beuningen – bij eventuele toekomstige acties – profiteren van een
nauwere samenwerking met andere partners wat betreft de fraudebestrijding. Wel geldt dat er op
projectbasis wordt gewerkt. De factsheet die als bijlage 3 aan dit voorstel is toegevoegd, maakt dit
inzichtelijk.

1.2 Dit vormt een aanvulling op de al bestaande RIEC-structuur
Binnen LSI-projecten wordt samen met ketenpartners gewerkt aan het bestrijden van onrechtmatigheden
en samenhangende misstanden op het gebied van sociale zekerheid, gemeentelijke handhaving,

arbeidsmarktfraude en fiscaliteit. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum richt zich – in algemene
zin gesproken – meer op de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Door
toe te treden tot het LSI-convenant staan Beuningen meer mogelijkheden ter beschikking dan in de
huidige situatie het geval is.

1.3 Door gezamenlijke controles worden fraude en ondermijning eerder zichtbaar en kan er tegen opgetreden
worden.
Door gezamenlijk te controleren in samenwerking met ketenpartners treedt de overheid als één geheel op
en komen problemen eerder aan het licht. Op deze manier krijgen we meer grip op verschillende soorten
fraude.

1.4 Het LSI-convenant past binnen de grenzen van wetgeving rondom privacy en informatiebeveiliging
Het LSI-convenant opereert binnen de kaders en grenzen zoals bijvoorbeeld de AVG die formuleert.
2.

Dit is een noodzakelijke stap op daadwerkelijk toe te kunnen treden
De gemeente dient bij het ministerie een verzoek in te dienen tot toetreding. Na ondertekening van het
document en de publicatie daarvan in de Staatscourant is de toetreding formeel een feit en kan Beuningen
– indien het wenst – gebruikmaken van de mogelijkheden die het LSI-convenant biedt.

Kanttekeningen

1.1 Zorgfraude valt buiten de fraudeproblematiek waar het LSI-convenant zich op richt
Wat betreft zorgfraude bestaat reeds een samenwerking in het Rijk van Nijmegen. Het Regionaal
Ondersteuningsbureau richt zich namelijk mede op kwaliteit en handhaving bij regionaal gecontracteerde
zorgaanbieders. Daarnaast kunnen we voor zorgfraude het Instituut Bijzonder Onderzoek inschakelen.

1.2 Het is noodzakelijk om op projectbasis te werken
Binnen het LSI-convenant wordt op projectbasis gewerkt, waarbij de projecten gemiddeld genomen een
looptijd hebben van minder dan 12 maanden. Het LSI-convenant heeft door de tijdgebonden en
projectmatige aanpak een wat andere werking dan het RIEC.
Financiën
Aan het toetreden tot het convenant zijn als zodanig geen kosten verbonden. Indien besloten wordt een LSIproject te starten, zijn daar wel kosten aan verbonden, bijvoorbeeld wat betreft benodigde capaciteit.
Tijdspad
De toetreding is een feit na publicatie in de Staatscourant. Het convenant geldt voor onbepaalde tijd.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie
Per brief wordt de Landelijke Stuurgroep Interventieteams gevraagd om Beuningen toe te laten.
Evaluatie
Een door de LSI te benoemen commissie voert elke vijf jaar een evaluatie uit van het functioneren van het LSIconvenant. De eerstvolgende evaluatie staat gepland voor 2022.
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Bijlagen
1. Convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (at21000591)
2. Brief met verzoek tot toetreding tot het LSI-convenant (UI21.02070)
3. Factsheet over de LSI en bijbehorende projecten (at21000592)
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