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Op 24 juni 2015 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een beroepsprocedure met betrekking tot 

een onderzoek door Investiga. In zijn uitspraak oordeelde de rechter dat de door ons gehanteerde 

constructie van handhaving door Investiga niet rechtmatig is. In deze brief bespreken wij de gevolgen 

van deze uitspraak voor onze handhaving. 

 

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 

Samengevat oordeelt de Rechtbank Rotterdam dat de door ons gehanteerde constructie van handhaving 

door Investiga ongeoorloofd is. De rechter is van mening dat de medewerkers van Investiga als ‘derden’ 
zijn aan te merken in de zin van artikel 7, vierde lid van de Wet werk en bijstand (vanaf 1 januari 2015 

de Participatiewet). Als zodanig mogen zij geen handhavingstaken uitvoeren in het kader van de 

bijstand. Handhaving is namelijk een van de kerntaken van de overheid en dient binnen het publieke 

domein uit te worden gevoerd. 

 

Wij hebben besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. Onze juristen van 

Publiekszaken hebben deze uitspraak samen met een jurist van Investiga geanalyseerd. Zij komen tot de 

conclusie dat een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep nagenoeg geen kans van slagen heeft. 

De Rechtbank Rotterdam heeft de uitspraak zeer uitgebreid gemotiveerd. Deze motivering is in lijn met 

de recente jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. 

 

Lopende procedures 

Momenteel lopen er vier hoger beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep tegen besluiten in 

dossiers waar Investiga onderzoek heeft verricht. Juridisch is het wenselijk in drie van deze dossiers het 

besluit terug te draaien. In het vierde dossier kan het besluit in stand blijven. Bij dit dossier is ook 

zonder de onderzoeksresultaten van Investiga voldoende bewijs om vast te stellen dat er sprake is van 

fraude. Het onderzoek van Investiga heeft in dit dossier namelijk slechts een beperkte rol gespeeld. 
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Handhaving in de toekomst 

Nu continuering van de samenwerking met Investiga niet mogelijk is, hebben wij op 21 juli 2015 besloten 

om uitvoering te geven aan ons besluit van 10 februari 2015 om een samenwerking aan te gaan met de 

gemeente Zoetermeer voor de handhaving in complexe dossiers. Wij hebben hiervoor de volgende vier 

argumenten: 

 

1. We moeten opnieuw kiezen op welke wijze we handhaving in de toekomst willen uitvoeren 

De motie waarin de gemeenteraad het college opriep om de samenwerking met Investiga voort te zetten 

is niet meer actueel. Het dictum van de motie strekte zich immers uit over de periode tot aan de 

uitspraak inzake het beroep. Die uitspraak is nu binnen. 

 

2. Handhaving door Investiga mag niet meer op dezelfde wijze 

De rechter heeft deze constructie verboden, wegens strijd met het verbod op ongeoorloofde 

uitbesteding van kerntaken van de overheid. Dit blijkt uit de recente uitspraak van de Rechtbank 

Rotterdam. 

 

3. Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam heeft 

nagenoeg geen kans van slagen 

De rechter heeft de uitspraak zeer uitgebreid gemotiveerd. Deze motivering is in lijn met jurisprudentie 

van de Centrale Raad van Beroep. Dit blijkt ook uit de juridische analyse van Publiekszaken in 

samenwerking met de jurist van Investiga. 

 

4. Handhaving door de gemeente Zoetermeer is nog steeds een goede optie 

De argumenten voor het eerdere collegebesluit om met Zoetermeer samen te gaan werken, zijn nog 

steeds van kracht. 

 

Wij gaan ervan uit u hierbij goed te hebben geïnformeerd. 
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