
Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

Fractie: VVD Noordoostpolder 

Naam: Willem Keur 

Onderwerp: Fraudecijfers WWB 

Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Datum indiening vragen: (niet invullen) 

Datum beantwoording: (niet invullen) 

 

Inleiding/aanleiding: 

Bericht op Omroep Flevoland over bijstandsvorderingen (per inwoner). 

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/112516/flevoland-lelystad-en-almere-moeten-

veel-bijstand-terugkrijgen 

 

Vragen: 

 

1. Volgens het bericht op Omroep Flevoland heeft Noordoostpolder een bijstandsvordering 

van 28€ per inwoner uitstaan (€1.298.416 totaal). Is dit correct? 

 

Antwoord: 

De gemeente Noordoostpolder heeft op 1 april 2014 een totaal openstaand 

bedrag aan vorderingen van: € 1.757.482,30 en die zijn als volgt verdeeld: 

 

terugvord.WWB,WIJ,IOAW ed 156.610,48 

(Bijzondere) bijstand verstrekt als 

geldlening 336.648,64 

Fraude WWB 1.254.626,76 

Terugvord. Overig 9.596,42 

 

 

2. Is dit een (cumulatief) structureel of incidenteel bedrag en hoe verhoudt zich dit bedrag 

tot cijfers van voorgaande jaren (maw wat is de trend) 

 

Antwoord: 

De bedragen wisselen. Hieronder de bedragen per april 2013 en april 2012.  

 

 April 2013 April 2012 

terugvord.WWB,WIJ,IOAW ed  107.219,67 158.360,67 

(Bijzondere) bijstand verstrekt als 

geldlening  222.152,06 

 

355.667,95 

Fraude WWB  839.387,05 1.170.938,71 

Terugvord. Overig      6.823,57 20.570,24 

   

 

3. Hoe lang staan de vordering van deze ´dubieuze debiteuren´ gemiddeld open. 

 

Antwoord: 

Het gaat hier niet om dubieuze debiteuren. Op de meeste vorderingen wordt 

afgelost via een betalingsregeling, beslaglegging of inhouding op de uitkering. 

 

De doorlooptijd is erg wisselend en hangt erg af van de hoogte van de 

vordering. Een kleine vordering is snel afgelost. Uitgangspunt is dat maximaal 

10 jaar wordt afgelost op een fraudevordering tenzij na 10 jaar nog niet de helft 

van de vordering is terugbetaald dan moet er langer terugbetaald worden. 

 



De gemiddelde doorlooptijd van alle vorderingen is ongeveer 4 jaar. 

 

4. Wat is de verjaring termijn op vorderingen van de gemeente. 

 

Antwoord: 

De WWB kent vanaf 1 juli 1997 zelf geen verjaring. Met betrekking tot verjaring 

kent het BW twee eisen. De eerste eis is dat niet meer dan 20 jaar mag zijn 

verstreken na het ontstaan van de vordering (artikel 3:306 BW).  

 

De tweede eis is dat niet meer dan 5 jaar mag zijn verstreken na de dag waarop 

het college op de hoogte is van het bestaan van zowel de vordering als met de 

persoon van de schuldenaar (artikel 3:309 BW).  

 

De verjaringstermijn voor het nemen van een terugvorderingsbesluit met 

betrekking tot een onverschuldigde betaling van bijstandsuitkering begint op 

het moment dat het bestuursorgaan bekend is geworden met feiten of 

omstandigheden op basis waarvan voldoende duidelijk is dat een besluit 

omtrent terugvordering in de rede ligt.  

 

5. Hoe hoog is het jaarbedrag aan kwijtschelding en welke criteria worden gehanteerd. 

Op welke manier vindt kwijtschelding plaats? 

 

Antwoord: 

Kwijtschelding gebeurt op basis van het door het college vastgestelde 

debiteurenbeleid. De belangrijkste onderdelen zijn als bijlage 1 bijgevoegd.  

 

6. Wat zijn de kwijtschelding bedragen van de afgelopen 3 jaar en welke prognose wordt 

er voor 2014, 2015 en 2016 gehanteerd. 

 

Kwijtschelding 2011  €  282.418,77 

Kwijtschelding 2012  €  103.530,61 

Kwijtschelding 2013  €    73.172,70 – veel lager bedrag door aanscherping 

regels 

 

Prognose:  minder kwijtscheldingen omdat de regels zijn aangescherpt en er nu 

bij verwijtbare vorderingen tenminste 10 jaar moet worden afgelost en bij 

afkoop van de vordering er tenminste 50% van de rest som afgelost moet 

worden. 

 

7. Op welke manier is hier de afgelopen periode op gehandhaafd.  

Antwoord: 

 

Het beleid is in 2013 opnieuw vastgesteld en aangescherpt. Er vindt een 

constante controle plaats van betalingen, mogelijkheid tot betalingen en 

zonodig beslaglegging.  

 

8. Op welke manier is hier de afgelopen periode preventief op ingezet. 

Antwoord: 

 

Preventief wordt ingezet op het voorkomen van fraude door voorlichting, 

controle op maat en sanctionering. 

 

9. Op welke manier zal het nieuwe college hier op in gaan zetten, zodat deze misstanden 

in de toekomst niet meer zullen voorkomen. 

Antwoord: 

Door uitvoering te geven aan het vastgestelde beleid. 

 



10. Welk sancties wacht deze bijstandsfraudeurs nu en in de toekomst? 

Antwoord: 

Fraude kan gesanctioneerd worden via het strafrecht (fraude meer dan € 

50.000) of via het publiekrecht door middel het beëindigen van een uitkering, 

het verlagen van een uitkering en daarnaast het opleggen van een boete. In alle 

gevallen moet de ten onrechte verstrekte uitkering bruto worden terugbetaald.  

 

 

 

Datum beantwoording: 20 mei 2014 

Contactpersoon: Tilly Weggen 

E-mail adres:  t.weggen@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527 633 279 

 

 

 

 

 



Bijlage: Debiteurenbeleid 

Debiteuren beleid: 

 

Kwijtschelding niet verwijtbare vorderingen : 

 

 

Artikel 7. Kwijtschelding wegens schuldenproblematiek 

In afwijking van de artikelen 5 en 6 kan het college besluiten tot gehele of gedeeltelijke 

kwijtschelding van de teruggevorderde uitkering indien: 

a. redelijkerwijs te voorzien is dat de belanghebbende niet zal kunnen voortgaan 

met het betalen van zijn schulden; 

b. een schuldregeling wordt getroffen door een publieke organisatie voor 

schuldhulpverlening die lid is van de NVVK; 

c. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle 

vorderingen van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand 

zal komen; of  

d. de vordering van de gemeente wegens teruggevorderde uitkering tenminste zal 

worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van 

gelijke rang. 

 

Artikel 8. Afzien van kwijtschelding wegens schuldenproblematiek 

1. Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van terugvordering of tot het gedeeltelijk afzien 

van verdere terugvordering treedt niet in werking voordat een schuldregeling tot 

stand is gekomen. 

2. Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van terugvordering of tot het gedeeltelijk afzien 

van verdere terugvordering wordt ingetrokken of ten nadele van de belanghebbende 

gewijzigd indien: 

a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt een 

schuldregeling tot stand is gekomen; 

b. de belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de 

schuldregeling voldoet; of 

c. belanghebbende onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de 

verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben 

geleid. 

 

Artikel 9. Kwijtschelding na het voldoen aan de betalingsverplichting 

1. In afwijking van artikel 5 kan het college besluiten van terugvordering of van verdere 

terugvordering af te zien, indien belanghebbende: 

a. gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;  

b. gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, 

maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover 

verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende 

kosten, alsnog heeft betaald;  

c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij 

deze op enig moment zal gaan verrichten; of  

d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom, in één keer 

aflost. 

2. De belanghebbende die van mening is dat voor hem sprake is van een situatie als 

bedoeld in het eerste lid kan zelf een schriftelijk verzoek indienen. 

3.  

 

Artikel 10. Afzien van terugvordering wegens oninbaarheid 

In afwijking van artikel 4 kan het college besluiten van terugvordering of van verdere 

terugvordering af te zien, indien belanghebbende gedurende een termijn van vijf jaar 

geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat belanghebbende deze op enig 

moment zal gaan verrichten. 

 



Artikel 11. Afzien van kwijtschelding bij vordering gedekt door pand of 

hypotheek 

Kwijtschelding vindt niet plaats ten aanzien van vorderingen welke door pand of 

hypotheek op een goed of goederen zijn gedekt. 

 

Artikel 12. Kwijtschelding brutering 

1. Voor de vorderingen die, buiten de schuld van belanghebbende, zijn verhoogd met 

afgedragen loonbelasting, premies volksverzekering, krijgt belanghebbende het 

aanbod de brutering kwijt te schelden, onder de voorwaarde dat belanghebbende de 

netto schuld binnen zes weken voldoet. 

2. Na tijdige ontvangst van dit netto schuldbedrag besluit het college van verdere 

invordering van de brutering af te zien. 

3. Indien er sprake is van grove nalatigheid van de gemeente besluit het college om van 

invordering van het bruteringsbedrag af te zien. 

 



VERWIJTBARE VORDERINGEN 
 

Artikel 13. Reikwijdte 

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn uitsluitend van toepassing op vorderingen die zijn 

ontstaan als gevolg van schending van de inlichtingenverplichting.  

 

§ 4.1 TERUGVORDERING 

 

Artikel 14. Terugvordering 

Het college vordert de kosten van bijstand terug voor zover de bijstand ten onrechte of 

tot een te hoog bedrag is ontvangen als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen 

van de inlichtingenverplichting. 

 

Artikel 15. Terugvordering van gezinsleden 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 wordt de uitkering, indien de uitkering aan 

een gezin wordt verleend, van alle gezinsleden teruggevorderd. 

2. Als de bijstand als gezinsbijstand aan gehuwden had moeten worden verleend maar 

zulks achterwege is gebleven, omdat de belanghebbende de inlichtingenverplichting 

niet of niet behoorlijk is nagekomen, worden de kosten van bijstand mede 

teruggevorderd van de persoon met wiens middelen bij de verlening van de uitkering 

rekening had moeten worden gehouden. 

3. De onder het eerste lid genoemde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 

terugbetaling van de kosten van uitkering die wordt teruggevorderd. 

 

Artikel 16. Dringende redenen 

Het college ziet af van een terugvordering als hiertoe een dringende reden aanwezig is. 

 

§ 4.2  KWIJTSCHELDING 

 

Artikel 17. Kwijtschelding 

1. In afwijking van artikel 14 kan het college van terugvordering of van verdere 

terugvordering af te zien, indien de persoon van wie de kosten van bijstand worden 

teruggevorderd: 

a. gedurende tien jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;  

b. gedurende tien jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, 

maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover 

verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende 

kosten, alsnog heeft betaald;  

c. gedurende tien jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij 

deze op enig moment zal gaan verrichten; of  

d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom, in één keer 

aflost. 

2. De belanghebbende die van mening is dat voor hem sprake is van een situatie als 

bedoeld in het eerste lid kan zelf een schriftelijk verzoek indienen. 

 

 

 

 

 

 


