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Aan de gemeenteraad 
 

Voorgesteld besluit 

 

 
De ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive’ met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 
vaststellen en in werking laten treden de dag na die van de bekendmaking. 

 

 

Samenvatting 
 

 
Op 1 januari 2013 is de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ in werking 
getreden. Voor de Wet werk en bijstand (WWB) introduceert deze wet de bestuurlijke boete bij een 
schending van de inlichtingenplicht. 
Wanneer er recidive plaatsvindt, wordt de boete verrekend met het inkomen waarbij de beslagvrije voet 
buiten werking wordt gesteld. 
De gemeenteraad is op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel i verplicht om een verordening op te 
stellen met betrekking tot verrekening van de bestuurlijke boete.  

 

 

 

 

Bijlagen 

- Voorgesteld raadsbesluit ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive’.  
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Inleiding  
In het regeerakkoord is afgesproken om fraude met uitkeringen harder aan te pakken. 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. 
 
Dit brengt met zich mee dat mensen hun onterecht ontvangen uitkering volledig moeten terugbetalen, dit 
is dwingend opgelegd door de wetgever. Het maken van een kosten/ baten-analyse waarbij 
kruimelbedragen worden kwijtgescholden is niet langer mogelijk. 
 
Op 1 januari 2013 is de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ in werking 
getreden. Voor de WWB introduceert deze wet de bestuurlijke boete bij een schending van de 
inlichtingenplicht.  
De uitgangspunten van deze wet zijn  
- Solidariteit 
- Preventie  
- Fraude mag niet lonen 
- Straffen is geen doel op zich 
 
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 deze volledig 
moet terugbetalen. Hierbij mag de gemeente niet meer een kosten/baten-analyse maken , maar dienen 
ook kruimelbedragen volledig te worden terugbetaald.  
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. 
 
De WWB verplicht de gemeenteraad in een verordening nadere regels te stellen over de bevoegdheid de 
beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete. Gemeenten krijgen 
daarmee de ruimte een afweging te maken van situatie of omstandigheden, waarin het buiten werking 
stellen van de beslagvrije voet niet proportioneel wordt geacht. De bevoegdheid van de gemeenteraad 
strekt zich slechts uit over het al dan niet in acht nemen van de beslagvrije voet bij verrekening van de 
recidive boete. Daar waar terugvordering en invordering niet door de wetgever is verplicht, blijft sprake 
van een bevoegdheid van het college waarvoor op onderdelen nadere beleidsregels vastgesteld worden.   
 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 

Het behouden van maatschappelijk draagvlak door het verstrekken van uitkeringen aan mensen die het 

echt nodig hebben. 

 

Argumenten 

De verordening dient vastgesteld te worden overeenkomstig nieuwe wetgeving. 
Is er sprake van recidive, het bij herhaling schenden van de inlichtingenplicht dan wordt de boete in 
beginsel verhoogd tot 150% van het teveel ontvangen bedrag. Naast de verhoging krijgt het college de 
bevoegdheid om in de eerste drie maanden na oplegging van de boete de bijstand volledig te verrekenen 
met de openstaande boetevordering.  
De gemeente heeft de mogelijkheid om daar waar volledige verrekening onwenselijke effecten heeft,  
(bijvoorbeeld hogere maatschappelijke kosten vanwege uithuisplaatsing) de verrekening aan te passen, 
dan wel bij verrekening de beslagvrije voet volledig te respecteren. 

 

In de voorgelegde verordening wordt voorgesteld om de beslagvrije voet bij recidive los te laten en 

afhankelijk te maken van het bezit van de belanghebbende. Dit houdt in dat alleen gebruik wordt gemaakt 
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van de mogelijkheid tot volledige verrekening indien er zodanig bezit aanwezig is dat er geen 

onwenselijke maatschappelijke effecten zullen ontstaan. 

In andere gevallen, waarbij geen vermogen aanwezig is om een periode van drie maanden volledige 

verrekening te overbruggen wordt slechts één maand volledig verrekend. In de twee maanden daarna 

vindt een verrekening met de beslagvrije voet plaats, maar niet volledig. Belanghebbende blijft beschikken 

over een inkomen van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm.  

 

Kanttekeningen 

Voor de IOAW/ IOAZ is een dergelijke verordening niet nodig. Voor deze twee uitkeringen geldt een 

termijn van maximaal vijf jaar waarin de beslagvrije voet buiten werking wordt gesteld. 

Dit is ook geen bevoegdheid, maar dwingend voorgeschreven. 

 

Financiën en risico’s 

Door de gewijzigde wet en de toepassing van deze verordening wordt een lichte stijging verwacht van de 

terug te vorderen bedragen. De toename van de terugvorderingen is moeilijk in te schatten. Bij de 

terugvorderingen zal het meestal gaan om uitkeringsgerechtigden, vaak ook nog met andere schulden, 

waarbij weinig ruimte aanwezig is in het inkomen.   

Daartegenover staat dat de uitvoeringskosten zullen toenemen.  

Het invoeren van deze verordening zal vooralsnog geen wijziging van de begroting tot gevolg hebben. 

 

Uitvoering 

Voor een juiste uitvoering van de WWB is het van belang dat er een verordening verrekening bestuurlijke 

boete bij recidive aanwezig is die aansluit op de actuele wetgeving 

Na het vaststellen van deze verordening zullen aan het college de uitvoerende beleidsregels ter 

besluitvorming worden voorgelegd en een boeteprotocol. Medewerkers zullen geschoold dienen te 

worden hoe met de gewijzigde wet- en regelgeving om te gaan.  

 

Communicatie 

De voorgestelde wijziging is ter advisering aan de cliëntenraad voorgelegd. 

De uitvoerende afdeling is betrokken bij het opstellen van deze verordening. 

Na vaststelling van de ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive’ wordt deze op de 

gebruikelijk wijze bekendgemaakt in de VAR en opgenomen in het Handboek GripOp ten behoeve van de 

uitvoering. 

 

Preventie is een belangrijk instrument in het proces van handhaving. Mensen dienen goed op de hoogte 

te zijn van de regels en verwachting, aanspreekbaar te zijn op hun gedrag en de mogelijke gevolgen bij 

verzuim van hun verplichtingen te kennen. Actieve voorlichting over rechten en plichten is van groot 

belang. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens contacten met de consulent, maar ook door voorlichting via 

de nieuwsbrief en de VAR. Daarnaast voert het Rijk diverse campagnes over het onderwerp van naleving 

van regelgeving. 

 

Vervolg 

Geen bijzonderheden 

 

 

12 maart 2013 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

 

Gemeentesecretaris   Burgemeester 


