
Geachte mevrouw Lassche, 
  
Het was mij niet bekend dat wijzigingen in een verordening moeten worden weergegeven. In het 

vervolg zal ik hier opletten en de veranderingen duidelijk weergeven. 
  
Inhoudelijk: 
Maatregelenverordening: 
De aanpassingen in de maatregelverordening betreft technische aanpassingen door de wetswijzigingen. 

Hierdoor is de verordening weer in overeenstemming met wat in de wet zelf is vastgelegd.  In het 

verdere sanctiebeleid is dus niets gewijzigd. 
Door de wetswijzigingen zijn de sancties voor het schenden van de inlichtingenplicht geregeld in de Wet 

werk en bijstand. Voordien was dit geregeld in de maatregelverordening. Nu het in de wet zelf is 

geregeld moest de maatregelverordening daarop worden aangepast. Zo is bijvoorbeeld heel hoofdstuk 3 

( schending van de inlichtingenplicht) in de maatregelverordening 2012A geheel komen te vervallen. De 

sancties op het schenden van de inlichtingenplicht is nu geregeld in de wet zelf. 
  
Bestuurlijke boetes: 
De verordening “verrekening bestuurlijke boete bij recidive” is nieuw.  Op grond van het bepaalde in de 

per 1 januari 2013 gewijzigde Wet werk en bijstand is de bestuurlijke boete ingevoerd. De gemeente is 

verplicht deze boete op te leggen indien er sprake is van het schenden van de inlichtingenplicht. De 

bestuurlijke boete is gelijk aan het bedrag wat iemand ten onrechte heeft ontvangen door niet op tijd de 

juiste informatie te verstrekken. Deze boete moet verrekend worden met de uitkering met in 

achtneming van de regels betreffende een beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet is 90% van de 

toepasselijke bijstandsnorm. 
Bij recidive wordt de bestuurlijke boete verhoogd tot 150% en kan de boete worden verrekend met de 

volledige uitkering gedurende 3 maanden. Betrokkene heeft dan geen inkomen 
Deze verordening regelt dat het college in ieder geval de beslagvrije voet op 85% van de toepasselijke 

bijstandsnorm moet stellen.  Hiermee kunnen dan de aller-noodzakelijkste kosten worden betaald.  
Overigens dient betrokkene, naast de boete, ook het ten onrechte ontvangen bedrag terug te betalen. 
  
Beide verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2013, gelijk aan de inwerkingtreding 

van de aangescherpte Wet werk en bijstand. Voor zover er 2012 staat is dit een fout. 
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