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Inhoud

In 2007 heeft de CRvB enkele uitspraken gedaan over huisbezoeken en het recht op privacy van art.
8 EVRM. Voor de regering vormde deze jurisprudentie in april 2009 aanleiding een wetsvoorstel in te
dienen getiteld: ‘Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen
van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek’ (Kamerstukken II 2008/09-2011/12, 31 929, nr. 1-25 en
Kamerstukken I 2011/12, 31 929, nrs. A-D). Het voorstel was bedoeld om de nadelige gevolgen van deze
jurisprudentie weg te nemen, zodat uitvoeringsinstanties eenvoudiger een huisbezoek als controlemiddel zouden
kunnen inzetten. Ondanks fundamentele kritiek van de Raad van State en de Nationale Ombudsman is dit voorstel
inmiddels tot wet verheven. Deze wet heeft geleid tot invoering van nieuwe bepalingen in onder andere de AKW,
ANW, AOW, TW, IOAZ, IOAW en WWB. Kortheidshalve spreek ik van de ‘Wet huisbezoeken’. De vraag daarbij is
of de nieuwe bepalingen al dan niet in strijd zijn met het recht op privacy bedoeld in art. 8 EVRM.
De ‘Wet huisbezoeken’ geldt vanaf 1 januari 2013. Om duidelijk te maken welke gevolgen deze wet heeft voor
uitkeringsgerechtigden, besteed ik kort aandacht aan de regels inzake huisbezoeken zoals deze al eerder door de
CRvB in zijn jurisprudentie zijn ontwikkeld. Een huisbezoek is bedoeld om de woonsituatie (woont betrokkene
feitelijk op het opgegeven adres) en de leefsituatie (is men alleenstaand of is sprake van een gezamenlijke
huishouding) vast te stellen. Ook voor 1 januari 2013 kon medewerking aan een huisbezoek worden verlangd. De
CRvB leidde uit het samenstel van de art. 17 en 53a WWB alsmede art. 1 van de Algemene wet op het
binnentreden af dat was voldaan aan het vereiste van ‘voorzien bij wet’ van art. 8 lid 2 EVRM. De wettelijke
grondslag die art. 8 EVRM verlangt was dus niet zozeer het probleem.
Aangezien een huisbezoek in beginsel een inbreuk vormt op het recht op privacy van art. 8 EVRM, kan het
uitvoeringsorgaan pas medewerking aan een huisbezoek verlangen, indien daarvoor een redelijke grond bestaat.
Dit is het geval indien voorafgaand of uiterlijk bij aanvang van het huisbezoek duidelijk is dat redelijkerwijs kan
worden getwijfeld aan de juistheid of de volledigheid van de door belanghebbende verstrekte gegevens over zijn
woon/leefsituatie. Indien sprake is van een redelijke grond mag de uitvoeringsinstantie ondanks het ontbreken van
‘informed consent’ tijdens het huisbezoek aan het licht gekomen gegevens gebruiken bij de (verdere) vaststelling
van het recht op uitkering (kortheidshalve verwijs ik naar mijn eerdere bijdragen in TRA 2010/31 en TRA 2011/52).
Het opmerkelijke van de ‘Wet huisbezoeken’ is dat vanaf 1 januari 2013 een huisbezoek al mogelijk
is zonder dat er een concreet vermoeden van fraude bestaat. De wet is bedoeld voor de situatie
waarin er geen vermoeden van fraude is, maar onderzoek van de beschikbare gegevens niettemin
geen duidelijkheid geeft over de woon/leefsituatie van betrokkene. Ingevolge een nieuw art. 53a lid 2
WWB kan het college betrokkene verzoeken zijn feitelijke woon/leefsituatie aan te tonen. Teneinde
hem daartoe in de gelegenheid te stellen, zo stelt art. 53a lid 2 WWB, biedt het college bij die
verzoeken de belanghebbende aan met diens toestemming zijn woning te betreden. Uit het gebruik
van de term ‘aanbod’ tot een huisbezoek zou kunnen worden afgeleid dat betrokkene een zekere
keuzevrijheid heeft, maar in de praktijk gaat het hier om wat tijdens de parlementaire behandeling is
genoemd ‘an offer you can’t refuse’. In de oorspronkelijke versie van het wetsvoorstel was het
rechtsgevolg van de weigering van een aangeboden huisbezoek dat de uitkering automatisch zou
worden beëindigd dan wel aangepast aan de situatie dat men niet alleenstaand is. Volledige
beëindiging van de uitkering is aan de orde in de ANW, wanneer de nabestaande niet kan aantonen
geen gezamenlijke huishouding te voeren. In de AOW en de WWB geldt bij het niet kunnen
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aantonen dat men feitelijk alleenstaand is, dat de uitkering wordt verlaagd van de
alleenstaandennorm (70% van het sociaal minimum) naar de gehuwdennorm (50% van het sociaal
minimum). Dit automatische rechtsgevolg ging de leden van de Tweede Kamer te ver en met
algemene stemmen is aangenomen amendement Dijkgraaf (Kamerstukken II 2011/12, 31 929, nr. 16). Hierdoor
mogen pas rechtsgevolgen aan deze weigering worden verbonden, wanneer betrokkene eerst in de gelegenheid is
gesteld op andere wijze dan via een huisbezoek aan te tonen wat zijn feitelijke woon/leefsituatie is. Helaas blijft
onduidelijk hoe betrokkene dit dan afdoende kan doen en wenst de wetgever hiertoe ook geen beleidsregels te
geven.

Commentaar
1. Dit wetsvoorstel liep vertraging op, omdat de Tweede Kamer het op 5 maart 2010 controversieel

verklaarde (Kamerstukken II 2008/09, 32 333, nr. 1. p. 17). Vervolgens nam de Tweede Kamer in
een nieuwe samenstelling dit voorstel aan op 16 februari 2012 (Handelingen II 16 februari 2012).
In het debat in de Eerste Kamer op 25 februari 2012 (Handelingen I 25 februari 2012, p. 1, 8, 73) werd
opgemerkt dat in de inmiddels nieuw gekozen Tweede Kamer geen meerderheid meer was voor dit
wetsvoorstel. Des te opmerkelijker is het dat de Eerste Kamer op 2 oktober 2012 dus nog voor bekendmaking
van het regeerakkoord tussen VVD en PvdA dit omstreden wetsvoorstel aannam.

2. Een belangrijke vraag is wat het doel en de noodzaak is van de ‘Wet huisbezoeken’. Gebleken
is dat veel mensen al vrijwillig meewerken aan een huisbezoek. Van huisbezoeken die de SVB
in 2011 aflegde werd slechts 1,9% geweigerd (Kamerstukken I 2011/12, 31 929, nr. C, p. 6). Opvallend is dat
de uitkeringsinstanties zelf aangeven geen extra huisbezoeken te verwachten als gevolg van dit wetsvoorstel.
Uit de gehele parlementaire behandeling wordt in ieder geval duidelijk dat de regering geen besparingen ervan
verwacht en ook geen cijfermatige kosten-batenanalyse kan geven van het nut van huisbezoeken. Volgens de
regering is de wet vooral van belang vanwege de preventieve werking en om het draagvlak voor het
socialezekerheidsstelsel te behouden.

3. Het wetsvoorstel is ingediend mede op aandringen van de uitvoeringsinstanties, omdat zij van
mening waren dat de jurisprudentie van de CRvB hen onvoldoende ruimte liet voor een
rechtmatige uitvoering van de onderhavige socialezekerheidswetten. Met name het niet
– zonder een redelijk fraudevermoeden – kunnen afleggen van een huisbezoek bij nieuwe
aanvragen en het doen van steekproeven stoorde de uitvoeringsinstanties. In zijn advies stelt
de Raad van State dat hij een concrete aanduiding van de problemen die de jurisprudentie van
de CRvB oplevert voor de uitvoeringspraktijk mist (Kamerstukken II 2008/09, 31 929, nr. 4, p. 4). Loof-Donker
stelt vast dat de jurisprudentie over huisbezoeken veelomvattend en genuanceerd is, maar geen
onoverkomelijke eisen stelt aan huisbezoeken. Zij merkt op dat in de memorie van toelichting geen
genuanceerde weergave wordt gegeven van de uitspraken van de CRvB en het precieze pijnpunt daarvan
voor de rechtmatige uitvoering van huisbezoeken. Ook stelt zij dat na de uitspraken van de CRvB van 24
november 2009 (Zie TRA 2010/31) de toets van de CRvB is verduidelijkt en versoepeld, zodat de regering niet
(meer) kan hard maken ‘dat een rechtmatige uitvoering niet goed mogelijk is’ (A.M.F. Loof-Donker,
‘Huisbezoeken in het socialezekerheidsrecht: verder balanceren tussen efficiënte handhaving en
privacybescherming’, NJCM-Bulletin 2010, nr. 6, p. 583-594). Na het verschijnen van aangehaald artikel in
2010 is er nog meer jurisprudentie van de CRvB geweest ter verduidelijking van de regels inzake
huisbezoeken. Ik vind het stuitend dat in het vervolg van de parlementaire behandeling vrijwel geheel wordt
voorbijgegaan aan deze ontwikkeling in de jurisprudentie en de noodzaak voor de ‘Wet huisbezoeken’.

4. Een belangrijk aspect is de toets aan art. 8 EVRM. Dit impliceert allereerst dat er sprake moet zijn van een
voldoende wettelijke grondslag. De ‘Wet huisbezoeken’ biedt deze grondslag, maar als gezegd had de CRvB
deze wettelijke grondslag al eerder aangenomen en vormde dit niet zozeer het probleem. Ook had de CRvB al
geoordeeld dat het nagestreefde doel, het beoordelen van de rechtmatigheid van de te verlenen of verleende
uitkering, is aan te merken als het behartigen van het belang van het economisch welzijn van Nederland, nu
daaronder mede begrepen moet worden het tegengaan en bestrijden van misbruik en fraude van sociale
uitkeringen. Vervolgens dient te worden onderzocht of het noodzakelijk is om tegen de wil van
belanghebbende een huisbezoek af te leggen en of dat huisbezoek proportioneel is en of de
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uitvoeringsinstantie geen andere passende, minder ingrijpende middelen ter beschikking staan om de
rechtmatigheid van de uitkering te onderzoeken (vereiste van subsidiariteit). De regering is van mening dat
aan al deze vereisten is voldaan, maar denkt waarschijnlijk te makkelijk over het noodzakelijkheidsvereiste.
Het heikele punt van de ‘Wet huisbezoeken’ blijft immers dat een huisbezoek mogelijk is wanneer er geen
redelijk fraudevermoeden is, maar toch onduidelijkheid bestaat over de woon/leefsituatie. In dat laatste geval
zijn er mijns inziens genoeg andere minder belastende middelen (zoals verbruik van water, energie en
koppeling van bestanden, enz.) om de feitelijke woon/leefsituatie vast te stellen. Tijdens de discussie in de
Eerste Kamer doet de staatssecretaris het voorkomen dat deze alternatieve controlemiddelen inderdaad eerst
zullen worden ingezet, maar tijdens de eerdere parlementaire behandeling is dat niet steeds zo duidelijk
gesteld. Als de uitvoeringsinstantie vervolgens uit deze andere controlemiddelen afleidt dat betrokkene wellicht
niet alleenstaand is en betrokkene ook niet met een andere plausibele verklaring komt voor bijvoorbeeld een
niet bij een alleenstaande passend gebruik van water en/of energie, is er mogelijk al snel sprake van wel een
redelijk fraudevermoeden. In dat geval is een huisbezoek met consequenties voor betrokkene al mogelijk en
voegt de ‘Wet huisbezoeken’ vermoedelijk niets toe. Ik ben daarom benieuwd wat de aangekondigde evaluatie
over vier jaar van deze wet oplevert en wanneer de eerste potentiële uitkeringsgerechtigde die een
huisbezoek opgedrongen krijgt de weg naar het EHRM in Straatsburg weet te vinden.

Mr. dr. B.B.B. Lanting
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