TOELICHTING
Algemeen
Door het college kunnen bestuurlijke boetes worden opgelegd bij schending van de inlichtingenplicht
op grond van artikel 17, eerste lid, van de wet of artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
Het college is verplicht een opgelegde bestuurlijke boete met de lopende uitkering te verrekenen. In
beginsel moet bij deze verrekening de bescherming van de beslagvrije voet in acht genomen worden.
Echter, wanneer er sprake is van recidive, kan het college besluiten gedurende maximaal drie
maanden de boete te verrekenen zonder inachtneming van de beslagvrije voet (artikel 60b van de
wet).
Op grond van artikel 18a, vijfde lid, van de wet is sprake van recidive wanneer binnen vijf jaar na het
opleggen van een bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie opnieuw niet voldaan wordt aan de
verplichtingen van artikel 17, eerste lid, van de wet of artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
Wanneer er een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd, is het bovengenoemde tijdvak geen
vijf maar tien jaar (artikel 18a, zesde lid, van de wet).
De wet 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. In deze
verordening zijn de betreffende nadere regels vastgesteld.
Artikel 1
Begripsomschrijving
In dit artikel is een aantal begrippen nader omschreven. Deze omschrijvingen behoeven geen nadere
toelichting.
Artikel 2
Verrekenen zonder in achtneming beslagvrije voet
Een recidiveboete wordt, wanneer belanghebbende een uitkering op grond van de Participatiewet
ontvangt, gedurende drie maanden verrekend met deze uitkering zonder dat daarbij rekening
gehouden wordt met de beslagvrije voet. Dit betekent dat de gehele uitkering aangewend wordt om de
recidiveboete te voldoen. Het uitgangspunt hierbij is dat fraude niet mag lonen. In deze situatie is
sprake van een herhaaldelijke schending van de inlichtingenplicht waardoor te veel of ten onrechte
bijstand is verstrekt en de gemeente dus herhaaldelijk is benadeeld.
Artikel 3
Verrekenen met in achtneming beslagvrije voet
Op grond van dit artikel kan het college in individuele gevallen op grond van dringende redenen, in
afwijking van artikel 2, besluiten om de recidiveboete te verrekenen met een lopende
bijstandsuitkering met in achtneming van de beslagvrije voet.
Een voorbeeld van dringende redenen kan zijn wanneer een gezin met één of meerdere minderjarige
kinderen door een verrekening van de recidiveboete zonder in achtneming van de beslagvrije voet
een zodanige huurachterstand oploopt dat deze zou leiden tot een huisuitzetting.
Bij het verrekenen van de recidiveboete moet in alle gevallen de omstandigheden van de persoon of
gezin onderzocht worden. Daarbij dient een afweging gemaakt te worden tussen de individuele
omstandigheden ten opzichte van het feit dat er sprake is een herhaaldelijke schending van de
inlichtingenplicht waardoor de gemeente is benadeeld.
Het enkele feit dat een persoon of gezin door de verrekening zonder in achtneming van de beslagvrije
voet geen middelen heeft op in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien, wordt
niet aangemerkt als dringende reden.
Artikel 4
Eerder opgelegde bestuurlijke boetes
De bevoegdheid om te verrekenen met de beslagvrije voet is ook van toepassing op eerder opgelegde
bestuurlijke boetes voor zover op het moment van verrekening van de recidiveboete die eerdere
boetes nog niet zijn voldaan (artikel 60b, derde lid van de wet).
In dit artikel is geregeld dat de bepalingen in deze verordening ook van toepassing zijn op de nog
openstaande boetes, wanneer het college deze boetes gaat verrekenen.
Artikelen 5 en 6
Behoeven geen nadere toelichting

