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*Z00B4E1DBE7* 
 

 

Aan de gemeenteraad 
 

Voorgesteld besluit 

 

 

1. De Maatregelenverordening 2013 vaststellen en in werking laten treden de dag na publicatie. 

2. De ‘Maatregelverordening 2012’, vastgesteld op 27 maart 2012, tegelijkertijd intrekken. 

 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 8 van de Wet werk en bijstand (WWB), artikel 35 eerste lid van de wet   

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en artikel 35 eerste 

lid van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

(IOAZ) en artikel 8a van de WWB dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen met betrekking 

tot het verlagen of weigeren van de uitkering, bedoeld in artikel 18, tweede lid van de WWB, artikel 20 van 

de IOAW of artikel 20 van de IOAZ  en regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van 

bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.  

  

In het Regeerakkoord is afgesproken om fraude met uitkeringen harder aan te pakken. Dit is uitgewerkt in 

het Handhavingsprogramma 2011-2014. Handhaving omvat een breed scala aan instrumenten die 

moeten voorkomen dat mensen onterecht een uitkering ontvangen, met als sluitstuk het opleggen van een 

sanctie  bij overtreding van de regels. 

 

Op 1 januari 2013 is de wet  ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ in werking 

getreden met de volgende uitgangspunten:  
Solidariteit houdt in dat werkende mensen er vanuit mogen gaan dat alleen mensen die er recht op 
hebben een uitkering ontvangen. Bovendien wil de regering iedereen zoveel mogelijk laten participeren in 
de samenleving, om mensen perspectief te geven op fatsoenlijk werk en inkomen. Het draagvlak voor 
sociale voorzieningen blijft op deze manier behouden. 
Preventie is belangrijk: burgers moeten de regels kennen en op de hoogte zijn van de gevolgen van het 
overtreden van die regels. De komende jaren wordt geïnvesteerd in betere informatie-uitwisseling om de 
pakkans te verhogen. Bovendien wordt geïnvesteerd in een goede voorlichting. 
Fraude mag niet lonen houdt in dat iemand die ten onrechte een uitkering heeft ontvangen dit volledig 
moet terugbetalen. Hierbij mag de gemeente niet meer een kosten/baten-analyse maken, maar dienen 
ook kruimelbedragen volledig te worden terugbetaald.  
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De uitvoering hiervan is gelijk getrokken voor alle gemeenten en houdt in dat  
- de uitkering die teveel is ontvangen volledig wordt terugbetaald. 
- bij fraude daar bovenop een substantiële geldboete wordt betaald. 
 
Harder straffen is nodig, maar geen doel op zich. Het doel is dat mensen hun verplichtingen serieus 
nemen. De voorgestelde straffen zijn fors, maar zullen in verhouding staan tot de ernst van de 
overtreding. 
Als gevolg van deze nieuwe wet dient de maatregelenverordening hierop aangepast te worden. 
 

Argumenten 

De wetgever bepaalt dat in geval van schending van de inlichtingenplicht niet langer een maatregel kan 

worden opgelegd, maar dat het opleggen van een boete aan de orde is. Hierin heeft de gemeente geen 

beleidsruimte. Het gedeelte in de maatregelenverordening dat betrekking had op de inlichtingenplicht is 

om deze reden weggelaten. 

  

In de huidige maatregelenverordening wordt een maatregel van 100% opgelegd wanneer iemand een 

tekortschietend besef van zijn verantwoordelijkheid toont door een betaalde baan niet te accepteren. 

In de Verordening verrekening bestuurlijke boete 2013 wordt bij recidive bij het overtreden van de 

inlichtingenplicht, een bestuurlijke boete, gedurende drie maanden verrekend met de uitkering. 

Wanneer nu iemand recht heeft op een andere uitkering binnen de sociale zekerheid en er sprake is van 

fraude en recidive hiervan, wordt zijn uitkering in zijn geheel verrekend met de boete en de vordering. Dat 

betekent dat het niet tot uitbetaling van zijn uitkering komt. Deze persoon kan in dat geval een beroep 

doen op de bijstand, omdat deze een vangnetfunctie heeft. Het zou dan niet terecht zijn wanneer deze 

persoon gewoon bijstand krijgt, terwijl er bij de bijstandsgerechtigde gedurende drie maanden verrekening 

plaatsvindt zonder de beslagvrije voet in acht te nemen. Het ligt voor de hand om dit gelijk te trekken, om 

deze reden is artikel 7 in de verordening opgenomen. 

 

Verder is de toelichting bij artikel 5 verduidelijkt.  

 

Kanttekeningen 

Op 1 januari 2013 is de wet  ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ in werking 

getreden. De voorgestelde Maatregelenverordening 2013 dient hier op aan te sluiten en wordt na 

besluitvorming en publicatie van kracht. 

In de periode tot aan de besluitvorming en publicatie zijn de oude verordeningen van kracht die niet goed 

aansluiten op de gewijzigde wetgeving.  

Omdat de wet ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ wel van kracht is zal de 

uitvoerende afdeling, indien nodig, overgaan tot het opleggen van een boete. 

 

Financiële paragraaf  

Met het invoeren van de Maatregelenverordening 2013 vervalt het opleggen van een maatregel bij 

schending van de inlichtingenplicht. In de praktijk worden niet zo vaak maatregelen opgelegd en voor 

zodanig hoge bedragen dat dit merkbare financiële gevolgen. 

Het invoeren van deze Maatregelenverordening 2013 zal geen wijziging van de begroting tot gevolg 

hebben. 

 

Uitvoering 

Voor een juiste uitvoering van de wet is het van belang dat er een goed uitvoerbare 

Maatregelenverordening aanwezig is die aansluit op actuele wetgeving. De uitvoerende afdeling is 

betrokken geweest bij deze verordening en heeft adviezen gegeven. 
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
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