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Onderwerp
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Gevraagd besluit
Vast te stellen de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013
Wat willen wij hiermee bereiken?
Gemeenten moeten een eigen verordening ten aanzien van de recidiveboete vaststellen. Bij de
invulling van de eigen regeling dient recht te worden gedaan aan het lik op stuk beleid ten aanzien van
fraudebestrijding. Maar er is wel enige beleidsvrijheid voor gemeenten omdat de gevolgen voor de
individuele klant groot kunnen zijn. Binnen de beleidsruimte voor gemeenten wordt zoveel mogelijk de
ruimte gezocht om maatwerk te kunnen leveren voor individuele cliënten.
De strenge fraudewet moet opleveren dat minder mensen misbruik maken van de sociale uitkeringen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Per 1 januari 2013 is de Wet Aanscherping Handhaving en Sancties SZW Wetgeving
ingevoerd. Met de invoering van deze wet ontneemt het Ministerie de bevoegdheid aan gemeenten
om een eigen maatregelenbeleid te voeren als door uitkeringsgerechtigden gefraudeerd wordt. In
deze wet is bepaald dat een boete moet worden opgelegd van 100% van het benadelingbedrag. Als
binnen een periode van 5 jaar (of 10 jaar bij strafrechtelijke vervolging) opnieuw gefraudeerd wordt
dan bedraagt het boetebedrag 150% van het benadelingbedrag. Bij het innen van een boete wordt
rekening gehouden met de zogenaamde beslagvrije voet, dat zorgt ervoor dat er altijd een bepaald
bedrag per maand overblijft na inning van alle vorderingen voor levensonderhoud. Echter geeft de
nieuwe wet nu aan dat als er sprake is van recidive de beslagvrije voet drie maanden buiten werking
gesteld wordt. Dit betekent dat de uitkering volledig verrekend mag worden met de openstaande boete
en dat de fraudeur geen inkomsten voor maximaal drie maanden
Wij stellen aan u voor de modelverordening van de VNG te volgen. Hiermee kiest u voor een
middenweg. Enerzijds is uiting gegeven aan het uitgangspunt dat fraude niet mag lonen, anderzijds is
rekening gehouden met de zorgplicht van de gemeente.
Bij de beoordeling van het inzetten van een boete en van de terugvordering zullen de omstandigheden
van het gezin in de beoordeling mee genomen worden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet de
dupe worden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om hier een generieke ontheffing te creëren.
Echter heeft het college in de verordening de ruimte een individuele afweging te maken. De vraag
hoe zo’n afweging in individuele gevallen plaatsvindt, is ter beoordeling aan het college.
Er kan in het boetetraject al rekening worden gehouden met de hoogte van de boete als sprake is van
dringende redenen om deze boete niet op te leggen.
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Wat ging er aan vooraf?
nvt
Hoe informeren we de inwoners?
De Cliëntenraad WWB-WSW heeft positief geadviseerd.
De ISD communiceert over de nieuwe maatregelen via de klantenbriefjes, website, persbericht op de
Gemeentepagina.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De uitvoering van de wet ligt bij ISD Werkplein/Baanzicht.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
nvt

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,
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