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Onderwerp: Handhaving en Sanctiebeleid Uitkeringen 
 
1. Voorstel 
1. Voorgesteld wordt om de Handhavingsverordening Uitkeringen 2013 BA-Ridderkerk vast te 
stellen. 
2. Voorgesteld wordt om de Afstemmingsverordening Uitkeringen 2013 BA-Ridderkerk vast te 
stellen.  
3. Voorgesteld wordt om de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 BA-
Ridderkerk vast te stellen. 
 
De volgende aangepaste beleidsregels zijn als bijlage ter kennisname bijgevoegd: 
1. BAR Handhavingsplan Uitkeringen 2013 
2. BAR Onderzoeksplan Uitkeringen 2013 
3. BAR Huisbezoekprotocol Uitkeringen 2013 
 
2. Aanleiding 
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving en de Wet Huisbezoeken in werking getreden. Door de wetswijziging is aanpassing 
nodig van het beleid en de verordeningen die te maken hebben met deze wetswijziging. 
De aanscherping van de handhaving en het sanctiebeleid heeft voor de gemeente geresulteerd in 
de invoering van de Boete in de wet Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Dit is voor de situatie dat een 
klant niet voldoet aan de informatieplicht en als de klant fraudeert. Tot de wetswijziging werd de 
klant hiervoor bestraft met een maatregel vanuit de Afstemmingsverordening. Vanaf 1 januari 2013 
is dit een boete die geregeld is in de Wet zelf. De boete kan zeer hoog en langdurig zijn waardoor 
de gemeente vanaf 1 januari 2013 verplicht is een nieuwe verordening te maken voor de Wwb 
waarin is geregeld dat er kan worden geïndividualiseerd als er dringende problemen ontstaan door 
de boete. De Wwb is de laatste schakel in de sociale voorzieningen waardoor het belangrijk is om 
de beslagvrije voet in acht te kunnen nemen bij hoge en langdurige boeten. Dit is geregeld in de 
nieuwe verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive. 
 
Het ministerie heeft in de nieuwe wetgeving getoond dat de aanscherping van de Handhaving als 
prioriteit wordt gezien voor de komende jaren. Dit heeft ook geresulteerd in wetgeving omtrent de 
huisbezoeken. De gemeente heeft middels de wetswijziging huisbezoeken in de Wwb meer 
mogelijkheden tot het verrichten van een huisbezoek. 
 
3. Aspecten 
Met de vaststelling van de verordeningen wordt beoogd uitvoering te geven aan de wettelijke 
regels met betrekking tot de fraudebestrijding. Fraude wordt gestraft met een boete en de ten 
onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. 
De overige verplichtingen zoals de arbeidsverplichting blijft in de Afstemmingverordening geregeld. 
De inlichtingenplicht is uit de Afstemmingsverordening gehaald omdat dit nu bij Wet is geregeld. 
De verordening “Verrekening bestuurlijke boete bij recidive” is een nieuwe verordening die de 
gemeente verplicht is te maken vanaf 1 januari 2013. Hiermee wordt de klant met een 
bijstandsuitkering in een dringende situatie beschermd tegen het verlies van inkomen bij zware en 



 
 

  

langdurige boeten. De beslagvrije voet van 80% wordt hierbij gehanteerd. Hierbij is aangesloten bij 
de landelijk beschikbaar gestelde verordening. 
 
De verordeningen en het beleid zijn in BAR verband op elkaar afgestemd waardoor er gezamenlijk 
op efficiënte wijze uitvoering kan worden gegeven aan de handhaving.  
De beleidsplannen geven aan hoe de gemeente uitvoering geeft aan de handhavingsverplichting 
en hoe de gemeente zorgt voor een “rechtmatige” uitkeringsverstrekking.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na de vaststelling van de verordeningen en de beleidsregels, worden deze gepubliceerd in het 
Gemeentejournaal (in Ridderkerk in De Combinatie). De verordeningen treden in werking op de 
dag na publicatie zoals in de verordeningen is gesteld.  Vervolgens zullen de stukken zes weken in 
het gemeentehuis ter inzage liggen voor burgers. Dit is de gebruikelijke procedure bij nieuw 
vastgestelde verordeningen. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Er zijn geen nieuwe kosten door dit voorstel. 
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