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Afdeling Samenleving Richtlijn 750 Ingangsdatum: 01-01-2013 

 
Bestuurlijke boete 
 
Inleiding 
 
Invoering per 1 januari 2013 
Vanouds kent artikel 18 WWB de mogelijkheid om de bijstand en de verplichtingen af te 
stemmen op de individuele omstandigheden, mogelijkheden en middelen. Onze gemeente 
heeft via de Afstemmingsverordening een leidraad gegeven voor de omvang van de 
afstemming in hoogte en duur. Naarmate de verwijtbaarheid toeneemt wordt ook de 
maatregel zwaarder qua hoogte en duur (sanctieladder).  
Sinds 1 januari 2013 is in artikel 18a WWB geregeld in welke gevallen de gemeente verplicht 
is om –wegens schending van de inlichtingenplicht- een boete op te leggen in plaats van 
over te gaan tot afstemming. Deze boete wordt opgelegd naast de terugvordering. Pas na 
tien jaar aflossing kan kwijtschelding worden overwogen.  
 
Boeteladder 
De gemeente legt volgens artikel 18a WWB een boete op van ten hoogste 100% van het 
benadelingsbedrag. Bij herhaling van schending van de inlichtingenplicht wordt een boete 
opgelegd van ten hoogste 150% (recidive).  
Deze percentages zijn voor onze gemeente de standaardboetes. Op individuele gronden kan 
de boete worden verlaagd (verminderde verwijtbaarheid) of kan van de boete worden 
afgezien (dringende redenen). In verband hiermee zijn de regels tot verlaging van de boete 
van 100-150% geconcretiseerd in een boeteladder.   
 
Peilmoment beoordeling individuele omstandigheden 
Bij de bepaling van de hoogte van de bestuurlijke boete wordt de mate waarin de gedraging 
aan belanghebbende kan worden verweten beoordeeld naar de omstandigheden waarin de 
belanghebbende verkeerde op het moment dat hij de inlichtingenplicht had moeten 
nakomen. 
 

Verlagen wegens verminderde verwijtbaarheid 
 
Voorbeelden volgens Boetebesluit Stb. 2012, 484 
De boete kan worden verlaagd volgens artikel 18a, lid 7 onderdeel a WWB bij verminderde 
verwijtbaarheid. De factoren die bij het opleggen van de bestuurlijke boete in ieder geval 
aanleiding moeten zijn voor verminderde verwijtbaarheid, zijn nader vastgesteld in het 
Boetebesluit, Stb. 2012, 484.  
Van verminderde verwijtbaarheid is bijvoorbeeld sprake bij omstandigheden van sociale, 
psychische of medische aard waardoor de overtreding betrokkene niet volledig is aan te 
rekenen, of bij onvoorziene en ongewenste omstandigheden waardoor betrokkene feitelijk 
niet in staat was zijn verplichtingen na te komen.  
Om een uniforme uitvoering te bevorderen is in het Boetebesluit een niet limitatieve lijst van 
criteria neergelegd. Deze criteria gelden in ieder geval en kunnen door de gemeente verder 
worden aangevuld.  
 

Afzien wegens dringende redenen (WWB) 
 
Uitleg van het begrip dringende redenen 
Op grond van artikel 18a lid 7 onderdeel b WWB kan worden afgezien van het opleggen van 
een boete indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. Uit het woord "dringend" blijkt 
dat er wel iets heel bijzonders en uitzonderlijks aan de hand moet zijn, wil een afwijking 
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van het algemene principe gerechtvaardigd zijn. Wat dringende redenen zijn, is 
afhankelijk van de concrete situatie en kan dus niet op voorhand worden vastgelegd. Er 
kan worden gedacht aan enerzijds een mindere mate van verwijtbaarheid ten aanzien 
van de gedraging en anderzijds aan de financiële of sociale gevolgen voor 
belanghebbende en/of diens gezin. Daarbij moet worden opgemerkt dat ernstige 
financiële gevolgen op zichzelf geen reden zijn om van een boete af te zien. 
Het doen van een schriftelijke mededeling dat het college afziet van het toepassen van 
het opleggen van een boete wegens dringende redenen is van belang in verband met 
eventuele recidive (Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive).  
 

Waarschuwing 
 
Voorwaarden voor waarschuwing 
Er kan in plaats van het opleggen van een boete worden volstaan met het geven van een 
waarschuwing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
● er is sprake van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht jegens het   
   college zodat een boete zou kunnen worden opgelegd; 
● de boetewaardige gedraging heeft niet geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog  
   bedrag van bijstand; 
● de boetewaardige gedraging vindt niet plaats binnen een periode van twee jaar te rekenen  
   vanaf de datum waarop eerder aan belanghebbende een zodanige waarschuwing is  
   gegeven. 
 
Inkomstenformulier 
Het opleggen van een waarschuwing is tevens aan de orde bij het niet voldoen aan het 
overleggen van de maandverklaring (indien inkomsten worden ontvangen en een 
aanvullende uitkering wordt verstrekt) c.q. het wijzigingsformulier. Desbetreffende 
bewijsstukken dienen uiterlijk voor de vijfde van de maand volgend op de maand van 
uitbetaling te worden overgelegd. 
 
Bij het niet voldoen aan desbetreffende verplichting dient vervolgens de bijstand doormiddel 
van een besluit (rapportage en beschikking) te worden opgeschort en een hersteltermijn te 
worden geboden voor maximaal één week. 
Bij het voldoen aan de verplichting dient de bijstand bij besluit te worden hersteld en dient 
tevens bij besluit een waarschuwing te worden opgelegd. 
 
Tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen plaats vindt binnen twee jaar 
te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige 
waarschuwing is gegeven, dan dient hiernaar conform artikel 18a WWB te worden 
gehandeld in de vorm van het opleggen van een boete. Een waarschuwing kan om reden 
van het ontbreken van een benadelingsbedrag nooit meetellen voor recidive. 
 
Boeteladder (2013)  
 
Categorie 1. Boete van 150% 
      ● dit is de boete die bij herhaling van schending inlichtingenplicht wordt opgelegd, nadat  
         al eerder een boete is opgelegd. Tenzij een hierna genoemde categorie eveneens van  
         toepassing is, hetgeen verlaging rechtvaardigt.  
 
Categorie 2. Boete van 100%  
      ● dit is de boete die bij schending inlichtingenplicht wordt opgelegd (eerste boete). Tenzij  
         een hierna genoemde categorie eveneens van toepassing is, hetgeen verlaging  
         rechtvaardigt.  
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Categorie 3: Verlaging met 50% van de op te leggen boete  
      ● indien sprake is van verzorging van (een) minderjarig(e) kind(eren) en hiervoor de   
         gevolgen van het opleggen van een boete zeer groot zou worden. 
 
 
Categorie 4: Verlaging met 75% van de op te leggen boete  
      ● indien de nieuwe partner in ernstige mate getroffen wordt door de boete terwijl de  
          boetewaardige gedraging van voor desbetreffende samenwoning dateert. 
 
Categorie 5: Verlaging met 90% van de op te leggen boete  
      ● de belanghebbende verkeerde in onvoorziene en ongewenste omstandigheden, die   
         niet tot het normale levenspatroon behoren en die hem weliswaar niet in de feitelijke  
         onmogelijkheid brachten om aan de inlichtingenverplichting te voldoen, maar die  
         emotioneel zo ontwrichtend waren dat hem niet volledig valt toe te rekenen dat de  
         inlichtingen niet tijdig of volledig zijn verstrekt; of 
      ● de belanghebbende verkeerde in een zodanige geestelijke toestand dat hem de  
         overtreding niet volledig valt aan te rekenen; of 
      ● de belanghebbende heeft wel inlichtingen verstrekt, die echter onjuist of onvolledig  
         waren, of heeft anderszins een wijziging van omstandigheden niet onverwijld gemeld,  
         maar uit eigen beweging alsnog de juiste inlichtingen verstrekt voordat de overtreding  
         is geconstateerd, tenzij de belanghebbende deze inlichtingen heeft verstrekt in het  
         kader van toezicht op de naleving van een inlichtingenverplichting; of 
 
Categorie 6: Waarschuwing  
      ● indien sprake is van omstandigheden die slechts een waarschuwing rechtvaardigen      
         wordt een schriftelijke waarschuwing opgelegd.    
 
Categorie 7: Volledig afzien van boete  
      ● indien sprake is van dringende redenen wordt van de boete volledig afgezien.  
 
Noot. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete dient echter wel rekening te worden  
gehouden met het feit dat de hoogte van de  boete altijd een veelvoud van € 10,00 bedraagt. 
 

Bandbreedte bestuurlijke boete 
 
Benadelingsbedrag 
Er is sprake van uitkeringsfraude als een verwijtbare overtreding van de 
inlichtingenverplichting resulteert in onverschuldigde betaling van uitkering 
(benadelingsbedrag). Dit is het netto bedrag dat gemoeid is met de ten onrechte verstrekte 
uitkering. De boete wordt vastgesteld op een percentage van het benadelingsbedrag.  
 
Minimum van € 150,00 
De bestuurlijke boete bedraagt ten minste € 150,00, ook als de overtreding van de 
inlichtingenverplichting niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag. Bij verminderde 
verwijtbaarheid wordt de bestuurlijke boete verlaagd. Tevens kan bij een overtreding zonder 
benadelingsbedrag af worden gezien van een bestuurlijke boete en worden volstaan met een 
waarschuwing. 
 
Boete in situatie zonder benadelingsbedrag 
In artikel 18a lid 3 WWB wordt gesproken over een bestuurlijke boete van ten hoogste het 
bedrag van de tweede categorie bedoeld in artikel 23 vierde lid van het Wetboek van 
Strafrecht. Inhoudende dat maximaal een bedrag ad € 3.900,00 kan worden opgelegd bij het 
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niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag. Gezien 
het feit dat het in de praktijk dan kan voorkomen dat de opgelegde boete bij een 
benadelingbedrag lager kan uitvallen dan bij een gedraging zonder benadelingsbedrag, is er 
voor gekozen om de boete bij een overtreding zonder benadelingsbedrag te standaardiseren 
op € 150,00. 
 
Beperking tot boete van € 340,00 
De boete bedraagt maximaal € 340,00 indien het benadelingsbedrag lager is dan  
het bedrag van € 340,00 bij een boete van 100% en indien het benadelings bedrag lager is 
dan € 226,67 bij een boete van 150%. Eventuele verlagingen op grond van verminderde 
verwijtbaarheid worden niet meegerekend. 
 
Lichte procedure bij boete van ten hoogste € 340,00 
In vorenstaande situatie is de gemeente niet verplicht om een rapport op te maken en 
belanghebbende in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. Om 
reden dat er geen wettelijke verplichting is in deze wordt in dergelijke gevallen afgezien van 
het horen.  
 
Maximale boete 
De maximale boete bedraagt meer dan € 340,00 indien het benadelingsbedrag hoger is dan  
het bedrag van € 340,00 bij een boete van 100% en hoger is dan € 226,67 bij een boete van 
150%. Ook hier worden verlagingen op grond van verminderde verwijtbaarheid niet 
meegerekend. 
 
Aangiftegrens van € 50.000,00 
Indien het benadelingsbedrag hoger is dan € 50.000,00 dient het college hiervan proces 
verbaal op te maken en aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Indien aangifte wordt 
gedaan bij het Openbaar Ministerie dient het college af te zien van het opleggen van een 
boete wegens de inlichtingenfraude. Indien het Openbaar Ministerie seponeert kan alsnog 
een boete worden opgelegd, tenzij de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke 
boete is vervallen. Voor de bepaling van de aangiftegrens wordt uitgegaan van het bruto-
bedrag van de terugvordering.  
Overigens gelden bepaalde uitzonderingen op het doen van aangifte, bijvoorbeeld wanneer 
geen mogelijkheid bestaat tot het opleggen van, dan wel het innen van een 
bestuursrechtelijke maatregel of boete. In zo’n situatie kan worden overwogen wél aangifte 
te doen, ook al wordt de aangiftegrens niet overschreden.  
 

Cautie/zwijgrecht 
 
Tijdig wijzen op zwijgrecht 
Als sprake is van mondeling horen, dan geldt het zwijgrecht. Niemand kan verplicht worden 
om mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De ervaring heeft geleerd dat van een 
mondelinge ondervraging psychologische druk kan uitgaan om te antwoorden. Als 
betrokkene schriftelijk om een reactie wordt gevraagd geldt dit veel minder en geldt de cautie 
in beginsel niet. Vóór het verhoor moet belanghebbende erop gewezen worden dat hij dit 
zwijgrecht heeft. Dit is de zogenaamde cautie. Dit zwijgrecht moet overigens heel letterlijk 
worden opgevat: belanghebbende heeft het recht om te zwijgen, maar niet om leugens te 
vertellen. 
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Procedure horen 
Desbetreffende klantmanager dient de belanghebbende te horen, de rapportage op te 

maken en de beschikking. De rapportage en de beschikking worden vervolgens voorgelegd 

aan de teamleider ter ondertekening. 

 

Recidive 
 
Relevante termijnen bij recidive 
Er is sprake van recidive indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van 
het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is 
opgelegd. Indien dit het geval is wordt een bestuurlijke boete opgelegd van ten hoogste 
150% van het benadelingsbedrag. 
Indien belanghebbende een eerdere overtreding heeft begaan en hiermee is gestraft met 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt het tijdsbestek aangaande recidive verlengd 
tot tien jaar. 
 
Herhaalde recidive 
Er is geen hogere boete mogelijk voor herhaalde recidive. Voor recidive en dus ook 
herhaalde recidive geldt dat de boete 150% van het benadelingsbedrag bedraagt. Indien bij 
de eerste/tweede overtreding geen sprake is van een benadelingsbedrag kan de boete op 
grond van artikel 18a lid 5 WWB niet worden verhoogd in verband met recidive. Bij beide 
overtredingen moet sprake zijn van een benadelingsbedrag. Een waarschuwing kan om die 
reden nooit meetellen voor recidive. 
 

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
 
Bij recidive gedurende drie maanden geen garantie van de beslagvrije voet 
De boete wordt verrekend met de uitkering. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
beslagvrije voet. Bij recidive kan volgens artikel 60b WWB door de gemeente worden 
bepaald dat gedurende drie maanden geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije 
voet. In de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive heeft onze gemeente 
afwijkende regels (art.3) vastgesteld voor de beoordeling tijdens de drie maanden.  
 
Vervaltermijn 
 
Verval afhankelijk van hoogte van boete 
De vervaltermijn is afhankelijk van de hoogte van de boete die kan worden opgelegd. 
De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt: 
● vijf jaar nadat de overtredingheeft plaatsgevonden indien een boete van meer dan  
   € 340,00 kan worden opgelegd; 
● drie jaar nadat de overtreding heeft plaatsgevonden indien een boete van minder dan  
   € 340,00 kan worden opgelegd. 
 
Verval na overlijden 
Indien de belanghebbende is overleden wordt op grond van artikel 5:42 Awb geen 
bestuurlijke boete opgelegd. Een boete vervalt indien zij op het tijdstip van het overlijden van 
belanghebbende niet onherroepelijk is. Een onherroepelijke bestuurlijke boete vervalt voor 
zover deze op dat tijdstip nog niet is betaald. 
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Schuldhulpverlening 
 
Geen toegang tot minnelijke regeling 
Indien aan belanghebbende een boete is opgelegd en desbetreffende persoon wil een 
beroep doen op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal dit verzoek niet worden 
gehonoreerd. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat sprake is van fraude (het niet 
voldoen aan de inlichtingenplicht) en belanghebbende daardoor geen beroep kan doen op 
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
 
WSNP 
 
Toegang tot WSNP 
Schuldenaars mogen te allen tijde een beroep doen op de WSNP (Wet schuldsanering 
natuurlijke personen), omdat de rechter in deze een onafhankelijke organisatie is. Krediet 
Bank Rotterdam stelt de WSNP verklaring op. Schuldenaars hebben de mogelijkheid bij de 
rechter aan te geven hoe en waardoor de fraude is ontstaan. Het is uiteindelijk aan de 
rechter om te besluiten of de schuldenaar wordt toegelaten tot de WSNP. 
 

Overzicht beoordeling schending inlichtingenplicht 
 
Schema werking boeteregeling 
 
1a.  Kan belanghebbende de juiste inlichtingen nog verschaffen? 
1b. Verstrekt belanghebbende de juiste inlichtingen binnen de hersteltermijn indien het 
college het recht op bijstand heeft opgeschort op grond van artikel 54 lid WWB? 
↓       ↓ 

Ja: beoordelen recht en hoogte   Nee: het recht op bijstand dient te 
Bijstand:      worden ingetrokken vanaf het moment 
geen recht: intrekken bijstand.  Waarop het recht op bijstand niet meer  
Wel recht: eventueel herzien  kan worden vastgesteld, of met ingang  
Van de datum van opschorting.                                                  
 
 ↓       ↓ 

2. Is ten onrechte of een te hoog bedrag aan bijstand ontvangen? 
 ↓       ↓ 

Ja: dit bedrag moet worden    Nee: terugvordering is niet aan de orde 
Teruggevorderd (artikel 58 
Lid 1, 7 en 8 WWB) 
 ↓       ↓ 

3. Er dient tevens op grond van artikel 18a WWB een bestuurlijke boete te worden opgelegd 
wegens schending van de inlichtingenplicht. 
 ↓ 

4. Invorderen kosten van bijstand en boete: 
 ↓     |  ↓ 

Ontvangt belanghebbende een  | Ontvangt belanghebbende in andere  
uitkering: verplicht verrekenen  | gemeente een uitkering, of uitkering 
(artikel 60 lid 4 WWB)   | van UWV/SVB:  
      | Bevoegdheid pseudo-verrekenen 
      | (artikel 60a WWB) 
      | 
Ontvangt belanghebbende geen uitkering: - mogelijkheid betalingsregeling (bij verzuim is 
aanmaning en dwangbevel mogelijk). 
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