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Voorkom een boete!
de Fraudewet
U ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand , IOAW of IOAZ) van onze
gemeente, of u heeft deze aangevraagd. Bij deze uitkering horen verplichtingen. Komt u deze
verplichtingen niet na, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. U krijgt een boete als u de
inlichtingenplicht niet nakomt. Wat dat precies betekent, leest u in dit infoblad.
Wat is de inlichtingenplicht?
De inlichtingenplicht betekent dat u de gemeente altijd direct op de hoogte moet stellen van
wijzigingen in uw situatie die gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering. U moet ook informatie die
gemeente van u vraagt, geven. De gemeente noemt hierbij een periode waarbinnen u de informatie
moet aanleveren. De inlichtingenplicht betekent dat u deze informatie op tijd, volledig en juist moet
verstrekken.
Geef wijzigingen dus op tijd door. Dat kan online of via het inlichtingenformulier. Meer informatie
leest u op www.delft.nl, zoek ‘Inlichtingenformulier.
Wanneer kunt u een boete krijgen?
U kunt een boete krijgen als u zich niet aan de inlichtingenplicht houdt. U krijgt een boete als u
informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering of voor de hoogte ervan, niet doorgeeft
aan de gemeente of te laat doorgeeft. Welke informatie is dat? Bijvoorbeeld:
 U gaat samenwonen.
 U krijgt een erfenis of wint een geldprijs.
 U gaat werken en ontvangt hiervoor loon.
Geeft u met opzet niet alle gegevens door? Verzwijgt u inkomsten? Geeft u foute informatie door of
geeft u informatie te laat door? Dan houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht. U pleegt dan fraude.
Hoe hoog is de boete?
De boete die u krijgt is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u ten onrecht heeft ontvangen en
van de ernst van de overtreding. Is de gemeente van mening dat u bewust informatie heeft
achtergehouden dan is de boete hoger, dan wanneer er sprake is van een vergissing.
Let op: Behalve dat u de boete moet betalen, moet u ook het bedrag dat u teveel aan uitkering heeft
gekregen volledig terugbetalen!
Hoe moet u een boete betalen?
De gemeente verrekent een boete - als dat mogelijk is - direct met uw uitkering. Dit geldt ook voor
het bedrag aan uitkering dat u onterecht heeft gekregen. Ook dat bedrag verrekent de gemeente met
uw nog lopende uitkering. Als blijkt dat u geen recht meer heeft op een uitkering, zal de gemeente een
betalingsregeling met u afspreken.
Hoe gaat verrekenen van een boete?
De gemeente gebruikt uw uitkering om de boete af te lossen. U betaalt de boete met een deel van uw
uitkering. Net zolang tot u de boete helemaal heeft afgelost. De gemeente gebruikt ongeveer 10% van
de bijstandsuitkering voor de aflossing. Van de overige 90% moet u de huur, vaste lasten, zorgpremie,
eten en kleding betalen. Die 90% van uw uitkering heet ’de beslagvrije voet’.
Het hangt van de hoogte van de boete af hoe lang de aflossing duurt. Is het bedrag dat u moet betalen
hoog? Dan kan de aflossing hiervan lang duren.
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Verrekenen boete bij een tweede of volgende keer
Houdt u zich binnen vijf jaar voor de tweede of volgende keer niet aan de inlichtingenplicht? Dan mag
de gemeente uw uitkering een tijd lang helemaal of voor een groot deel gebruiken om de boete af te
lossen.
 Bij een bijstandsuitkering mag de gemeente drie maanden uw uitkering volledig gebruiken om de
boete af te lossen, als dit nodig is. De gemeente doet dit als zij van denkt dat u voldoende
middelen heeft (niet alleen geld, maar ook een auto, caravan, motorfiets bijvoorbeeld) om deze
drie maanden zelf te overbruggen. U krijgt dan drie maanden geen uitkering. Denkt de gemeente
dat u niet genoeg middelen heeft om zelf drie maanden te overbruggen, dan zal de gemeente
gedurende één maand uw uitkering volledig gebruiken om de boete te betalen. Dat betekent dat u
een maand helemaal geen uitkering krijgt. Daarna krijgt u maximaal twee maanden 80% van de
uitkering als de boete als het bedrag nog niet helemaal verrekend is. Daarna ontvangt u 90% van de
uitkering totdat u boete en het teveel ontvangen bedrag volledig heeft betaald.
 Bij een IOAW en IOAZ-uitkering mag de gemeente uw uitkering vijf jaar lang gebruiken om de
boete af te lossen. U krijgt dan alleen geld voor de huur, de zorgpremie en de kosten van uw
kinderen. De rest van de uitkering gebruikt de gemeente voor de aflossing. Er geldt geen
beslagvrije voet van 90% van de uitkering.
Gaat u in de eerste drie maanden (bijstand) of in de vijf jaar (IOAW en IOAZ) dat u aflost werken?
Dan geldt voor u direct de beslagvrije voet.
Hoe gaat terugvorderen van de uitkering?
Als u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen, of te veel uitkering heeft gekregen, dan eist de
gemeente dit geld terug. Dit heet terugvorderen. Het bedrag aan uitkering dat u moet terugbetalen zal
de gemeente – als dat mogelijk is – verrekenen met uw uitkering. Lukt dat niet, dan maakt de
gemeente afspraken met u over de aflossing. U moet net zolang aflossen tot het hele bedrag is
terugbetaald. Maar als u na tien jaar netjes betalen nog niet het hele bedrag hebt afgelost, kan de
restschuld worden kwijtgescholden. Die hoeft u dan niet meer te betalen. Dit geldt alleen voor de
teveel ontvangen uitkering, niet voor de boete! Die wordt nooit kwijtgescholden.
Weigeren bij schuldhulpverlening
Een boete en het bedrag dat u teveel aan uitkering heeft ontvangen omdat informatie niet (op tijd of
volledig) heeft verstrekt, mag de gemeente niet meenemen in een schuldregeling. Immers, al het geld
dat u kunt missen wordt gebruikt voor de boete en de terugbetaling. Er is dus geen geld meer voor
schuldeisers. Heeft u veel schulden? En ook deze boete gekregen? Dan moet de gemeente u weigeren
als u bij de gemeente aanklopt voor een regeling met de verschillende schuldeisers. Zit u al in een
schuldhulptraject? Dan is de kans zeer groot dat het schulphulptraject wordt beëindigd.
Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op www.delft.nl. Of bel de gemeente Delft, tel. nr. 14015 op werkdagen
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Bezoekadres Stationsplein 1, Delft.
Ontvangt u een uitkering van de gemeente? U kunt zich abonneren op informatie over uw uitkering,
denk aan uw rechten, plichten en vergoedingen. Automatisch in uw e-mail postvak. Abonneren kan via
www.delft.nl/bijsluiter.
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