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Wijzigingenoverzicht 

Versie 2.0 (20 juli 2021) 
Hoofdstuk Paragraaf Wijziging 
9. Onderzoek (WN25) 9.5.3 Gewijzigd: termijn tussen overhandigen 

uitnodigingsbrief en afspraak (zie Landelijke 
Mail 2021-010) 



Directie Handhaving 

Pagina 5 van 32 

1. Inleiding

In 2019/2020 heeft Handhaving acties ondernomen om frauderisico’s te beperken. Een 
van deze acties bestond uit het ontwikkelen van een risicoscan die rekening houdt met 
kenmerken die mogelijk samenhangen met een verhoogde kans op de overtreding 
‘verblijf buitenland’. 

In het project Fraude WW heeft Risicomanagement en Intelligence (R&I) de risicoscan  
‘verblijf buitenland’ opgesteld. Uitgangspunt waren een aantal kenmerken die door een 
team van inspecteurs en themaonderzoekers in de praktijk is getest. De doelstelling van 
deze onderzoeken was primair om data te verzamelen en de risicoscan te valideren. 
Door de resultaten van de onderzoeken te analyseren is de scan doorontwikkeld. Nu is 
het punt bereikt dat het geïmplementeerd kan worden.   

Besloten is de onderzoeken naar mogelijk verblijf in het buitenland bij IO te beleggen. 

2. Onderzoeksdoel
De doelstelling van de onderzoeken: 
(i) Repressie: is bij de geselecteerde personen daadwerkelijk sprake van verblijf in

het buitenland;
(ii) trainen en verbeteren van de risicoscan.

3. Doelgroep
De doelgroep wordt gevormd door WW-uitkeringsgerechtigden met een lopende uitkering 
en een verhoogde kans op verblijf in het buitenland. Om de risicoscan te controleren zijn 
ook willekeurig WW-uitkeringsgerechtigden geselecteerd zonder een verhoogd risico.   

4. Selectie
R&I levert elke maand aan IM Functioneel Beheer een databestand met een van tevoren 
afgesproken aantal burgerservicenummers.  

IM Functioneel Beheer leest de meldingen in Phoeniks als volgt in: 

Code oorsprong 948 Risicoscan Verblijf Buitenland 
Soort melding Risico 

5. Werkinstructie
De basis voor de werkzaamheden van de handhavingsdeskundige en inspecteur is  
het handboek van Handhaving. Voor de onderzoeken naar een mogelijk niet gemeld  
verblijf in het buitenland is deze werkinstructie geschreven, gebaseerd op de ervaringen 
van en in samenspraak met een themaonderzoeker uit het Fraudeteam WW. Dit team 
heeft de onderzoeken gedaan om de risicoscan te ontwikkelen.  

In deze werkinstructie staat beschreven hoe het proces van deze specifieke onderzoeken 
verloopt. Werkzaamheden die afwijken van het reguliere proces (zoals beschreven in  
het handboek) of specifiek zijn voor deze onderzoeken, zijn opgenomen in deze 
werkinstructie. Daarom kun je niet alles terugvinden. Voor (bijvoorbeeld) wat je moet 
doen als de geselecteerde klant onder ‘eigen personeel’ valt, het geven van de cautie of 
het toepassen van het boetebeleid, moet je het handboek raadplegen. Registratie in 
Phoeniks staat summier beschreven.  
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Daarnaast zijn (juridische) aandachtspunten en kaders opgenomen die de inspecteur kan 
gebruiken tijdens zijn onderzoek en die de handhavingsdeskundige helpen bij het nemen 
van een beslissing.  
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6. Aanpakwaardigheid (WN37)

Als de uitkering afgesloten is of als de klant een export-uitkering heeft doe je geen 
onderzoek. Sluit in Phoeniks de zaak af.  

Incidenteel kan er een andere reden zijn om de zaak niet te onderzoeken. Licht in 
Phoeniks in het veld ‘toelichting op afsluitwaarde’ altijd toe waarom de zaak niet wordt 
onderzocht.  

6.1 OVERZICHT BESCHIKBARE AFSLUITWAARDEN 

afsluitwaarden WN37 
Ja, voorbereiden werk Zaak komt in de WN02 
Nee, geen lopende uitkering aanwezig Proces stopt 
Nee, exportuitkering aanwezig Proces stopt 
Nee, andere reden (toelichting verplicht) Proces stopt 
Nee, overleden Proces stopt 
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7. Bureau-onderzoek (WN02)

Het onderzoek start met een uitgebreid bureau-onderzoek. Je zoekt naar informatie 
waaruit blijkt dat de klant mogelijk in het buitenland verblijft of heeft verbleven. Als 
hiervoor geen feitelijke indicatie is, stopt het onderzoek. Met andere woorden: dat de 
klant geselecteerd is door de risicoscan, of een ‘onderbuikgevoel’ is onvoldoende om een 
onderzoek te starten. Alleen bij een indicatie dat klant in het buitenland verblijft of heeft 
verbleven of bij een niet (juist) gemelde vakantie, wordt een nader onderzoek ingesteld 
(zie hoofdstuk 7).  

Voor het bureau-onderzoek raadpleeg je alle relevante UWV-systemen, Suwinet en 
IP-loggingsgegevens.   

7.1 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET BUREAU-ONDERZOEK 
In deze paragraaf staat algemene informatie over zaken waar je tijdens het bureau-
onderzoek tegenaan kunt lopen.   

7.1.1 Digitale of papieren aanvraag 
Uitgangspunt van UWV is dat een klant digitaal een WW-uitkering aanvraagt. Hiervoor 
heeft een klant een DigiD nodig. Soms heeft een klant geen DigiD. In dat geval ontvangt 
de klant een papieren WW-aanvraagformulier en papieren inkomstenopgaven. 

7.1.2 Verklaring van verblijf voor aanvragen WW-uitkering 
Op de papieren WW-aanvraag wordt een door de klant opgegeven adres vermeld, zonder 
dat duidelijk is wát voor een adres dit is (woonadres, correspondentieadres, 
verblijfadres). Daarom moet de klant een Verklaring van verblijf bijvoegen. Op dit 
formulier wordt expliciet gevraagd naar het verblijfadres (in Nederland of buitenland) 
naast het woonadres en het correspondentieadres. Klanten moeten als het verblijfadres 
afwijkt van het woonadres het verblijfadres invullen. 

7.1.3 Basisregistratie Personen (BRP) 
De BRP bevat persoonsgegevens van:  

− Inwoners van Nederland (ingezetenen)
− Personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen).

Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-
ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren
in Nederland.

7.1.3.1 Ingezetenen 
Ingezetenen zijn Nederlanders en buitenlanders die officieel door een gemeente als 
inwoner zijn ingeschreven. Ingezetenen staan in de BRP met als woonadres het adres 
in de desbetreffende gemeente. 

7.1.3.1.1 Niet ingezetenen 
Niet-ingezeten kunnen zich bij 19 zogenaamde RNI-gemeenten laten registreren als niet-
ingezetene. Deze registratie vindt plaats in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI); de RNI 
is een onderdeel van de BRP. Deze mensen geven dus een verblijfadres in Nederland op, 
maar hebben hun woonadres in het buitenland.  
Niet-ingezetenen krijgen bij hun eerste inschrijving in de RNI een BSN.  
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7.2 GEBRUIK CORRESPONDENTIEADRES BIJ EEN WW-UITKERING 
Volgens het huidige UWV-adressenbeleid1 mag een correspondentieadres alleen nog 
gebruikt worden als dit het adres is van een officieel gemachtigde of wettelijk 
vertegenwoordiger (dit geldt uitsluitend voor het WW-domein). Alle overige varianten 
accepteert UWV niet. UWV is verplicht het BRP-adres te gebruiken.  

Als niet duidelijk is dat de klant een officieel gemachtigde heeft, stuurt UWV de post 
uitsluitend naar het BRP-adres. Als de klant de post op een ander adres dan zijn  
BRP-adres wil ontvangen, en dit is niet het adres van zijn gemachtigde of wettelijk 
vertegenwoordiger, geeft UWV geen gehoor aan dit verzoek.   

7.3 IP-LOGGINSGEGEVENS 
Op de G-schijf staat een bestand met IP-loggingsgegevens van de personen die 
onderzocht moeten worden. Op basis van het zaaknummer (Phoeniksnummer) zoek 
je de gegevens op.  

Daarnaast is er aanvullende informatie beschikbaar die niet gevonden kan worden in de 
UWV-systemen, zoals het aantal uitkeringen op het adres van de klant. 

7.4 START BUREAU-ONDERZOEK: VERZAMELEN GEGEVENS 
Hieronder staat een overzicht van de relevante systemen en de plaatsen waar informatie 
te vinden is. Soms is informatie op verschillende plaatsen te vinden. Bepaal zelf wat voor 
jou de meest efficiënte manier is om de informatie te raadplegen (bijvoorbeeld: de 
max.datum WW-uitkering kun je raadplegen in WWO maar ook in de toekennings-
beschikking in EA. Houd er in dat geval rekening mee dat de datum in WWO het meest 
actueel is).  

Per systeem zijn een aantal kenmerken benoemd waar je op kunt letten bij het vormen 
van het klantbeeld. Het is echter geen limitatieve opsomming. Let dus ook op andere 
signalen die van belang kunnen zijn.  

Als uit de aanvullende informatie (zie 7.3) blijkt dat er meerdere uitkeringen bekend zijn 
op het adres van de klant, probeer dan te achterhalen of dit verklaard kan worden door 
de omstandigheden. Denk hierbij aan een adres van een bewindvoerder, Leger des Heils 
of Penitentiaire Inrichting. Een adres van bijvoorbeeld een tussenpersoon of een camping 
waar veel arbeidsmigranten verblijven, kan duiden op een verhoogd risico.  

7.4.1 Suwinet Inkijk 
Suwinet Inkijk raadpleeg je om je een beeld van de klant te vormen. Als je de gegevens  
los van elkaar bekijkt, zegt het niet zoveel. Echter in samenhang ontstaat een beeld van 
de klant. Bijvoorbeeld: een klant van wie de gezinsleden in Nederland staan ingeschreven 
en een auto heeft met een Nederlands kenteken, zal een sterkere binding met Nederland 
hebben dan een klant met een buitenlands adres en zal misschien minder snel geneigd 
zijn naar het buitenland te vertrekken.    
• Arbeidsverleden;

Bijvoorbeeld: Werkt klant altijd bij dezelfde werkgever?
Kun je een patroon ontdekken in de afwisseling tussen dienstverbanden en WW-
perioden (bijvoorbeeld een patroon: 6 maanden werken - 3 maanden WW-uitkering)?

• Medebewoners;
Bijvoorbeeld: staan op het adres gezinsleden of andere medebewoners ingeschreven?

• RDW
Bijvoorbeeld: is een kenteken bekend op naam van klant?

1 Uitvoeringsbeleid adressen op burgerservicenummerniveau 
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• Heeft klant kinderen? Ontvangt hij hier Kinderbijslag voor? Staan de kinderen op zijn
adres ingeschreven?

• Staat in het Bedrijvenregister een bedrijf geregistreerd op het adres van klant?
Nadere informatie kan bij de Kamer van Koophandel geraadpleegd worden.

• Staat klant in de RNI?

7.4.2  EA 
• Aanvraagformulier WW:

digitale aanvraag of papieren aanvraag? Reden ontslag? Is de aanvraag te vroeg of te
laat ingediend? Is bij de papieren aanvraag een ‘verklaring verblijf’ ingevuld’ (zie
paragraaf 7.1.2)? Geeft klant een buitenlands rekeningnummer op? Werd klant bij het
indienen van de aanvraag vergezeld door een begeleider? Is bekend wie dit is?;

• Toekenningsbeschikking:
Hoe lang heeft klant recht op uitkering?

• Vakantiemeldingen;
• Exportaanvragen en toekenningen (ook uit het verleden);
• Buitenlands arbeidsverleden;
• Wijzigingsformulieren;
• Geeft klant op zijn Inkomstenformulier inkomsten op? Op welk tijdstip stuurt klant

zijn digitale Inkomstenformulier?;
• Zijn maatregelen opgelegd i.v.m. niet verschijnen bij Werkbedrijf of niet voldoen aan

sollicitatieverplichting?;
• Komen brieven van UWV onbestelbaar retour?

7.4.3  SONAR 
De meeste informatie is te vinden onder de tabbladen: 
- Toelichting;
- Log;
- Berichten;
- Post.

• Raadpleeg het CV om een beeld te krijgen van de klant;
• Verschijnt klant (herhaaldelijk) niet bij oproepen of worden afspraken op verzoek van

klant (herhaaldelijk) verplaatst?

7.4.4  K3CR 
Raadpleeg telefonische contacten met en over de klant. 
• Belt klant zelf of belt een andere persoon namens klant?
• Heeft klant gebeld met een algemene vraag zoals ‘waar moet ik aan voldoen om een

uitkering te krijgen’?, ‘hoe lang mag ik op vakantie?’ of ‘kan ik mijn uitkering
meenemen naar het buitenland?’;

• Heeft klant al voor de 1e WW-dag contact opgenomen met dit soort algemene
vragen?;

• Belt de klant om afspraken af te zeggen of te verzetten?
• Heeft het KCC een telefonische controle voor Handhaving gedaan (KCC-Outbound)?

7.4.5  WWO 
Hieronder staan een aantal transacties (T) genoemd waar bepaalde informatie terug te 
vinden is. De belangrijkste is het kladblok (T1304). Niet in alle gevallen zullen alle 
transacties geraadpleegd hoeven te worden.  

T1024 (raadplegen persoon): telefoonnummer en verblijfsadres 
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T1144 (raadplegen WW recht beschrijving): uitsluitingsgrond, DWBZ, start en 
eindperiode zelfstandige, einde WW-recht, dagloon, opgelegde maatregelen onder 
maatregelenbesluit.  

T1304 (aantekeningen in het kladblok): vakantieperiodes, maatregelen en boetes, 
verdisconteerde uren, gewerkte uren als zelfstandige voor de werkloosheid.   

T1074 (raadplegen persoonsbeschrijving): code leefvorm 

T2134 (raadplegen inkomsten): soort werkzaamheden (zelfstandige/dienstbetrekking), 
begin- en einddatum, het aantal gewerkte uren, bedrag aan inkomsten 
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8. Conclusie bureau-onderzoek

Na het bureau-onderzoek zijn drie verschillende conclusies mogelijk: 
1. er zijn geen feitelijke aanwijzingen voor niet gemelde vakantie of (langdurig of

veelvuldig) verblijf buitenland anders dan vakantie (zie 8.1.1);
2. er zijn feitelijke aanwijzingen voor een niet (volledig) gemelde vakantie (zie 8.1.2);
3. er zijn feitelijke aanwijzingen voor (langdurig of veelvuldig) verblijf in het buitenland

anders dan vakantie (zie 8.1.3).

8.1.1  Geen aanwijzingen 
Er zijn geen feitelijke aanwijzingen voor niet gemelde vakantie of (langdurig of 
veelvuldig) verblijf buitenland anders dan vakantie.  
• Leg vast hoe je tot deze conclusie gekomen bent. Gebruik hiervoor GCU-document

Memo (HAOV02-002).
• Sluit in Phoeniks de zaak af in de WN02.

afsluitwaarde WN02 
Nee, geen indicatie verblijf buitenland Proces stopt 

8.1.2  Niet gemelde vakantie  
Er zijn feitelijke aanwijzingen voor een niet (volledig) gemelde vakantie. 

Maak een onderzoeksopdracht voor de inspecteur. Gebruik hiervoor GCU-document 
HAUI01-001 onderzoeksopdracht handhavingsdeskundige.  

Let op! De nationaliteit van de klant mag niet in de onderzoeksopdracht vermeld 
worden. De verwerking van dit persoonsgegeven is niet noodzakelijk voor het doel van 
het onderzoek. Het is immers niet relevant welke nationaliteit betrokkene heeft, maar 
waar betrokkene heeft verbleven. 

Draag de onderzoeksopdracht over aan de inspecteur. 

afsluitwaarde WN02 
Ja, uitvoeren werkopdracht Zaak gaat naar de WN25 

8.1.3  Verblijf buitenland anders dan vakantie 
Er zijn feitelijke aanwijzingen voor (langdurig of veelvuldig) verblijf in het buitenland 
anders dan vakantie. 

Maak een onderzoeksopdracht voor de inspecteur. Gebruik hiervoor GCU-document 
HAUI01-001 onderzoeksopdracht handhavingsdeskundige. 

Let op! De nationaliteit van de klant mag niet in de onderzoeksopdracht vermeld 
worden. De verwerking van dit persoonsgegeven is niet noodzakelijk voor het doel van 
het onderzoek. Het is immers niet relevant welke nationaliteit betrokkene heeft, maar 
waar betrokkene heeft verbleven. 

Draag de onderzoeksopdracht over aan de inspecteur. 

afsluitwaarde WN02 
Ja, uitvoeren werkopdracht Zaak gaat naar de WN25 
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8.2 OVERZICHT BESCHIKBARE AFSLUITWAARDEN WN02: 

afsluitwaarden WN02 
Ja, uitvoeren werkopdracht Zaak gaat naar de WN25 
Nee, geen indicatie verblijf buitenland Proces stopt 
Nee, overleden Proces stopt 

8.3 STROOMSCHEMA PROCES 
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9. Onderzoek (WN25)
9.1 VERBLIJVEN IN NEDERLAND 
Voor het geldend maken van het recht op WW-uitkering is het verplicht2 dat de 
uitkeringsgerechtigde in Nederland verblijft. Deze persoon hoeft dus niet in Nederland 
te wonen.  

De klant is niet verplicht aanwezig te zijn op het door hem opgegeven verblijfsadres. 
Zolang de klant zich binnen de landsgrenzen bevindt, verblijft hij in Nederland.   

9.2 AANTONEN OF AANNEMELIJK MAKEN 
In onze onderzoeken moeten we steeds meer bewijzen om iets aannemelijk te maken. 
Als iets aannemelijk is gemaakt kunnen wij de uitkering herzien en terugvorderen. Voor 
boetebeslissingen worden nog strengere eisen gesteld aan de bewijslast. Aannemelijk 
maken is niet voldoende, maar er moet worden aangetoond. 

Met verifieerbare gegevens moet aannemelijk gemaakt worden dat de uitsluitingsgrond 
‘verblijf buitenland anders dan vakantie’ van toepassing is. Als dat lukt kan de uitkering 
worden herzien en teruggevorderd.  

Als wij voldoende bewijs hebben om aan te tonen dat er sprake is van verblijf buitenland 
anders dan vakantie, kan daarnaast een boete worden opgelegd.  

Zie voor meer informatie over dit onderwerp het hoofdstuk Bewijsrecht in het handboek. 

2 Uitzondering: bij export van een WW-uitkering 

10.2.d 
Wob

http://handboeken.info.uwv.nl/index.htm?dadocnr=e693211bbc1d4469819c942e91c3bffd&handboek=26539
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10. Gesprek met de klant
• Confronteer de klant met je bevindingen uit het bureau-onderzoek. Klant moet in de

gelegenheid gesteld worden dit te weerleggen. Denk aan het geven van de cautie.

Het kan voorkomen dat een tussenpersoon wil optreden als tolk. Dit is alleen toegestaan 
als de tussenpersoon een beëdigd tolk is.   

10.1 ONDERZOEKSRAPPORT 
Gebruik de GCU-documenten: 
• HAUI04-001 Onderzoeksrapport regulier en
• HAVG01-001 Gespreksverslag.

10.2 VERMELDEN PERSOONSGEGEVENS 
De nationaliteit van de klant mag op geen enkele manier in het onderzoeksrapport en 
gespreksverslag vermeld worden. Dus ook niet vermelden dat de klant zich gelegitimeerd 
heeft met een <naam van het land> paspoort. De verwerking van dit persoonsgegeven is 
niet noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Het is immers niet relevant welke 
nationaliteit betrokkene heeft, maar waar betrokkene heeft verbleven. 

10.3 VERVOLGONDERZOEK 
Als een klant niet reageert op de uitnodigingen voor een gesprek en niet 
bereikbaar is, vervolg je het onderzoek naar de rechtmatigheid van de reeds 
betaalde uitkering.  

10.4 OPVRAGEN BIJ DERDEN 
Als de klant niet bereikbaar is of niet meewerkt aan het onderzoek door geen of 
onvolledige gegevens te verstrekken, kunnen gegevens bij derden opgevraagd worden. 

10.5 VAKANTIEMELDING 
Het komt voor dat een klant een vakantie meldt nadat hij een uitnodigingsbrief heeft 
ontvangen. Juridisch gezien zijn er weinig mogelijkheden om een vakantie te weigeren, 
omdat er geen toestemming vereist is van UWV. De klant heeft het recht om op vakantie 
te gaan.  

10.2.d 
Wob
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10.6 BIJVANGST 
Als tijdens het onderzoek een andere overtreding dan een niet gemelde vakantie of 
verblijf buitenland aan het licht komt, wordt deze meegenomen in het onderzoek. Er 
wordt dus geen nieuw zaaknummer aangemaakt.   
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11. Objectieve verwijtbaarheid (WN05)
Beoordeel of alle gegevens aanwezig zijn en voor het beoordelen van de objectieve 
verwijtbaarheid en voor het nemen van een beslissing over recht, hoogte en duur van de 
uitkering. Als er meer informatie nodig is, dan  
(i) vraag je aanvullende gegevens op of
(ii) maak je een werkopdracht voor aanvullend onderzoek door de inspecteur.

11.1 GEEN OBJECTIEVE VERWIJTBAARHEID 
• Leg in het motiveringsformulier vast waarom de klant objectief niet verwijtbaar is;
• Als er klantcontact is geweest, informeer dan de klant over de afloop van het

onderzoek;
• Sluit de zaak af.

11.2 OBJECTIEVE VERWIJTBAARHEID 
• Leg in het motiveringsformulier waarom de klant objectief verwijtbaar is;
• Schrijf het boeterapport;
• Draag de zaak over.

Zie voor een volledige beschrijving van de werkzaamheden het handboek, hoofdstuk 
Beoordelen objectieve verwijtbaarheid.   

http://handboeken.info.uwv.nl/index.htm?dadocnr=c3c286649c954efb9b7149523bad3fe9&handboek=26539
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12. Afhandelen rapport (WN06)
In dit hoofdstuk staan juridische aspecten die van belang zijn bij de beoordeling van het 
rapport en het nemen van een beslissing.   

12.1 AANGETOOND OF AANNEMELIJK GEMAAKT 
 Als het aannemelijk is dat de klant in het buitenland verbleef, is dit voldoende om de

uitkering te herzien en de onterecht betaalde uitkering terug te vorderen.
 Om een boete op te kunnen leggen, moet aangetoond zijn dat de klant in het

buitenland verbleef.

Zie ook het handboek de instructie Bewijsrecht 

12.2 STAPELEN VAN INFORMATIE 
Er zal niet altijd één doorslaggevend bewijsstuk zijn gevonden waarmee direct bewezen 
is dat de klant in het buitenland verblijft. Ook zijn er klanten die niet meewerkten aan 
het onderzoek of dit bemoeilijkten. In die gevallen kunnen kleine aanwijzingen, die op 
zich onvoldoende zijn om ‘verblijf buitenland’ te concluderen, bij elkaar opgeteld wél tot 
deze conclusie leiden.   

12.3 VERKLARING KLANT 
Als de klant zelf verklaart dat hij in het buitenland verblijft of heeft verbleven kan hiervan 
uitgegaan worden. Er is geen ondersteunend bewijs nodig.   

12.4 UITSLUITINGSGROND (ART.19 WW) 
In art. 19 lid 1 sub e WW staat: de werknemer die buiten Nederland woont of daar anders 
dan wegens vakantie verblijft, is uitgesloten van het recht op WW-uitkering. 

Als vastgesteld is dat de klant niet in Nederland verblijft, verzoek je Uitkeren WW op 
deze uitsluitingsgrond de WW-uitkering te beëindigen.  

10.2.d 
Wob

http://handboeken.info.uwv.nl/index.htm?dadocnr=e693211bbc1d4469819c942e91c3bffd&handboek=26539
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12.7 VERSTUREN BESLISSINGEN 
Je mag geen brieven sturen naar een adres, waarvan je weet dat de klant daar niet 
(meer) verblijft omdat je dan mogelijk een datalek veroorzaakt. Omdat er een grote kans 
is dat je deze situatie bij de onderzoeken naar ‘verblijf buitenland’ tegen komt, is er een 
workaround. Volg de hieronder beschreven werkwijze.   

12.7.1  Onderzoek naar adres 
Uitgangspunt is dat je beslissingen alleen stuurt naar een adres waarvan je weet dat 
klant daar woont of verblijft, of als er geen reden is te twijfelen aan het adres.  

Een klant kan op twee manieren geregistreerd staan in het RNI: 
- Registratie met buitenlands adres of
- registratie zonder adres

12.7.1.1 RNI met buitenlands adres 
Is een buitenlands adres bekend, dan stuur je de beslissingen naar dit adres. 

12.7.1.2 Registratie zonder adres of met onjuist adres 
Is er geen buitenlands adres bekend, of staat de klant in de BRP op een adres 
ingeschreven waarvan wij weten dat het niet klopt, doe dan eerst onderzoek naar het 
juiste adres. Hiervoor zijn een tweetal manieren:  
 Stuur een email via ZIVVER

Stuur via Zivver een email naar het bij ons bekende emailadres van de klant en vraag
naar het juiste adres.
Let op: dit geldt alleen voor het achterhalen van het juiste adres, ZIVVER mag niet
gebruikt worden voor het sturen van beslissingen naar de klant. Nu is het nog
wettelijk verplicht een beslissing schriftelijk (per post) aan een klant te sturen.

 Benader de (ex) werkgever
Neem contact op met de (ex) werkgever en vraag of hij een adres van de klant heeft.
In sommige gevallen zal de klant weer terug zijn in Nederland voor werk en heeft de
werkgever om die reden het juiste adres van de klant.

12.7.2  Adres gevonden 
Als je het juiste adres hebt achterhaald, stuur je de beslissingen naar dat adres. 
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Je bent verplicht dit te melden aan het BRP. De instructie hiervoor staat in het handboek 
onder de ‘Algemene instructies’ in het hoofdstuk ‘Gegevensuitwisseling met 
ketenpartners’ bij ‘Gebruik en terugmelden gegevens BRP’. 

12.7.3  Geen adres gevonden 
Als je geen juist adres kunt achterhalen, verstuur je geen beslissingen. Gedurende drie 
maanden4 raadpleeg je de BRP of de registratie van de klant is gewijzigd. Zodra een 
adres bekend wordt gemaakt in de BRP (inclusief een buitenlands adres in de RNI), 
verstuur je de beslissingen.   

12.8 NIET BEKEND DAT ADRES NIET KLOPT 
Als tijdens het onderzoek niet is gebleken dat de klant niet verblijft op laatst bekende 
adres is een eventueel datalek niet te voorkomen. 

Als post retour komt, omdat klant niet woont op het adres waar de brief naartoe is 
gestuurd, probeer je het juiste adres te achterhalen door bovenstaande acties uit te 
voeren. Daarnaast meld je dit als datalek.   

4 Wat hierna moet gebeuren, is nog onderwerp van gesprek. 

http://handboeken.info.uwv.nl/index.htm?dadocnr=d20091222t13514591&handboek=26539
http://handboeken.info.uwv.nl/index.htm?dadocnr=d20091222t13514591&handboek=26539
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Phoeniks 
Voor de monitoring en de actuele stand van zaken is het van belang dat alle handelingen 
binnen een onderzoek op tijd geregistreerd worden in Phoeniks.  

12.9 AARD OVERTREDING 
Het is belangrijk de juiste aard overtreding te registreren omdat deze gegevens gebruikt 
worden voor de ontwikkeling van de risicoscan.   

12.9.1  overzicht beschikbare ‘aard overtreding’ 

Aard overtreding 
Verzwegen zwart werken 
Onjuiste opgave samenlevingsvorm 
Sollicitatie activiteiten onjuiste info 
Niet doorgeven van vakantie 
Verblijf buitenland anders dan vakantie 

12.10 BIJVANGST 
Registreer in Phoeniks alle geconstateerde overtredingen dus ook overtredingen anders 
dan een niet gemelde vakantie of verblijf buitenland anders dan vakantie. Dit is 
belangrijk omdat het anders (i) het voor de analist van R&I niet mogelijk is een goede 
analyse te maken en (ii) de risicoscan met onjuiste of onvolledige informatie wordt 
gevoed.    
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13. Vragen?
Als je tijdens het onderzoek vragen hebt, suggesties voor verbeteringen van 
de werkinstructie, suggesties voor verbeteringen of wijzigingen in  
het proces, dan mail je naar je linking pin.  

De linking pins bespreken de mails in hun overleg. 

Naam E-mail adres Mobiel nummer 
10.2.e 
Wob
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14. Bijlage: onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen 
• Is er mogelijk sprake van verblijf in het buitenland zonder dat UWV hiervan op de

hoogte is?
• Zo ja, welke periode verbleef de klant in het buitenland?
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10.2.d 
Wob
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16. Bijlage: coronamaatregelen Handhaving

(DWU 20 oktober 2020) 

Twee weken geleden is iedereen via DWU geïnformeerd over de gevolgen van de 
aangescherpte kabinetsmaatregelen inzake het coronavirus. Vandaag is hierop een 
update verschenen. UWV wil de dienstverlening richting klanten zoveel en goed mogelijk 
blijven faciliteren, al dan niet in aangepaste vorm. Lees hieronder de besluiten die binnen 
Handhaving zijn uitgewerkt.  

Concreet houden de aangescherpte maatregelen het volgende voor de inspecteurs en 
themaonderzoekers in: 

• Alle themaonderzoekers en inspecteurs voeren hun klantgesprekken telefonisch
tenzij;

• het horen van klanten, getuigen, werkgevers enz., gebeurt telefonisch tenzij;

• er worden geen huisbezoeken afgelegd waar daadwerkelijk binnengetreden wordt;

• alle overleggen met (externe) partijen en partners vinden digitaal- en /of telefonisch
plaats, tenzij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. Dit dient afgestemd te worden
met het management;

• alle interventie-activiteiten worden on hold worden gezet, tenzij in een specifieke
situatie deelname van UWV echt noodzakelijk is. Dit dient afgestemd te worden met
het management.

Op die momenten waar de “tenzij” noodzakelijk is, dienen de richtlijnen van het RIVM in 
acht genomen te worden en mondkapjes gedragen te worden (die plekken uitgezonderd 
waar plexiglas in een gespreksruimte aanwezig is). 

De tenzij betekent dat in die situaties waar dat echt noodzakelijk is, dat face-to-face 
gesprekken gevoerd kunnen worden. Tevens kan er, indien dit echt noodzakelijk is, 
beperkt 'op pad' gegaan worden. 

Neem bij vragen of twijfels contact op met je manager. 

https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/nieuws/Paginas/Kabinetneemtscherpemaatregelentegenverdereverspreidingcorona2.aspx
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17. Bijlage: huisbezoek

Huisbezoeken zijn alleen nog bij wijze van specifieke uitzondering mogelijk. Het beleid  
van UWV Handhaven ten aanzien van huisbezoeken is opgenomen in het handboek en de 
matrix. Dit beleid geldt onverkort voor deze onderzoeken.  

Adres is geen woning 
Als het adres dat in onderzoek is, geen woning blijkt te zijn, gelden de strikte 
opvattingen over huisbezoeken niet. Dit maakt het dus mogelijk dat er wel wordt 
binnengetreden in een bedrijfspand, of dat er een bezoek gebracht wordt aan 
bijvoorbeeld een recreatiepark.  

Met inachtneming van de overige algemeen geldende regels rond bezoeken van panden 
en terreinen (bordjes ‘verboden toegang’ bijvoorbeeld) zijn bezoeken ter plekke hier niet 
op voorhand uitgesloten. Als het om een kerk gaat is enige voorzichtigheid geboden:  
is dit een kerk die nog in gebruik is voor kerkelijke activiteiten of is dit een kerkpand dat 
‘onttrokken is aan de erediensten’ zoals dat in kerkelijk jargon heet.  
In dit laatste geval is het van belang te weten wat de feitelijke functie nu is, er zijn 
kerkpanden genoeg die tegenwo ordig een woonfunctie hebben en dan geldt het verbod 
op huisbezoek.  

Persoonlijk overhandigen van een uitnodigingsbrief  
Het gaat sec om het vragen aan de deur of klant aanwezig is en het overhandigen van de 
brief tot gesprek op kantoor. De inspecteur noteert in zijn rapport dat het gaat om de 
bezorging van een uitnodigingsbrief en noteert of klant aanwezig is en aan wie de 
uitnodigingsbrief is verstrekt. Als niemand de deur opent wordt dat als bevinding 
genoteerd. 

Huisbezoek 
Van een huisbezoek is sprake als er gesproken wordt aan de deur of in de deuropening. 
Het is niet zo dat er pas van huisbezoek sprake is als de drempel van een woning is 
overschreden. Zodra door UWV een vraag gesteld wordt aan de persoon die de deur 
opent, is er sprake van een huisbezoek. Huisbezoek dient dus gelezen te worden als 
bezoek aan huis, en niet pas als bezoek in huis. Dit betekent dat de ‘identificatievraag’ 
om de brief aan klant te overhandigen, wel mag worden gesteld. Andere vragen mogen 
niet gesteld worden.  
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