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Samenvatting 

RCF Kenniscentrum Handhaving - Landelijk Kenniscentrum Handhaving, Divosa, Schulinck en de VNG 

hebben in nauwe samenwerking met een aantal gemeenten een modelverordening 'verrekening bestuurlijke 

boete bij recidive' ontwikkeld. Deze modelverordening ondersteunt gemeenten bij de verplichting uit de "Wet 

aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving". Het verplicht gemeenteraden per 1 januari 

2013 bij verordening regels te stellen over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te 

stellen bij verrekening van de bestuurlijke boete wegens een herhaaldelijke schending van de 

inlichtingenplicht (recidive). De modelverordening is een voorbeeld, waarbij voor gemeenten volledige 

beleidsvrijheid geldt. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De "Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving" verplicht gemeenteraden per 1 januari 2013 

bij verordening regels te stellen over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij 

verrekening van de bestuurlijke boete wegens een herhaaldelijke schending van de inlichtîngenplicht (recidive). 

Om gemeenten hierin te ondersteunen, hebben het RCF Kenniscentrum Handhaving - Landelijk Kenniscentrum 

Handhaving, Divosa, Schulinck en de VNG in nauwe samenwerking met een aantal gemeenten een 

modelverordening ontwikkeld. 

Gekozen opzet modelverordening 
De nieuwe bevoegdheid geeft gemeenten de mogelijkheid om in geval van recidive de bestuurlijke boete volledig 

te verrekenen met de uitkering voor een tijdvak van maximaal drie maanden. Gemeenten zijn volledig vrij te 

bepalen hoe ze gedurende deze periode met de beslagvrije voet willen omgaan. In de modelverordening is 

gekozen voor een middenweg. Enerzijds is uiting gegeven aan het uitgangspunt dat fraude niet mag lonen, 

anderzijds is rekening gehouden met de zorgplicht van gemeenten. Bovendien is aansluiting gezocht bij de 

normering die tot op heden in veel gemeentelijke afstemmingsverordeningen wordt gehanteerd voor recidive. 

Uiteindelijk geldt voor gemeenten echter volledige beleidsvrijheid. Het model dient als een mogelijke invulling van 

deze beleidsvrijheid en moet daarom voorai gezien worden ais voorbeeld. 

Met de genoemde zorgplicht in gedachte is tot een systeem gekomen waarbij het 'bezit' van de belanghebbende 

van invloed is op de vraag in hoeverre verrekening zonder toepassing van de beslagvrije voet plaats dient te 

vinden (de artikelen 2 en 3). Door hier te werken met een harde norm (bezit van een belanghebbende dat (al dan 

niet) ten minste driemaal da toepasselijke bijstandsnorm bedraagt) zijn er situaties denkbaar waarbij twee 

verschillende belanghebbenden met een bezit waar enkel minimaal verschil tussen zit onderhevig zijn aan 

verschillende regimes. Vanuit het oogpunt van praktische uitvoerbaarheid is hiervoor gekozen, gemeenten zijn 

vrij om een andere afweging te maken. 



Integreren in Afstemmingsverordening 

Bij de introductie van de bestuurlijke boete per 1 januari 2013 zullen gemeenten eveneens hun 

Afstemmingsverordening moeten aanpassen aan het nieuwe regime. De gevolgen van het schenden van de 

inlichtingenplicht zijn per die datum in de wet geregeld en gemeenten zijn niet meer bevoegd hiervoor in de 

verordening een verlaging vast te stellen. Gemeenten kunnen ervoor kiezen de verrekening van de recidiveboete 

en de gevolgen voor de beslagvrije voet onder te brengen in de Afstemmingsverordening. In deze 

modelverordening is daar niet voor gekozen, maar ook hier geldt dat gemeenten vrij zijn daar een andere 

invulling aan te geven. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

drs. C.J .G.M. de Vet 

lid directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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