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In dit nummer: 

 Kennisgeving v.w.b. enige on-
duidelijkheid over de interpreta-
tie van het overgangsrecht van 
de Fraudewet. 

 

 

Toelichting overgangsrecht van de Frau-
dewet 
 
Vanwege onduidelijkheid over de interpretatie 

wordt het overgangsrecht van de Fraudewet toe-

gelicht. 

Bij het vaststellen of een fraudevordering al dan 

niet onder de nieuwe Fraudewet valt, is de datum 

waarop de fraude is geconstateerd leidend. Het 

overgangsrecht ziet er dan als volgt uit: 

 Fraudegevallen die vóór 2013 speelden, waar-

van de begin- én einddatum duur vordering val-

len vóór 1 januari 2013, vallen onder het oude 

maatregelregime en worden dus opgevoerd met 

code ’81 - onverschuldigd betaald verwijtbaar’. 

Hier speelt de constateringsdatum geen rol. 

 Fraudegevallen waarvan de begindatum duur 

vordering vóór 1 januari 2013 ligt en die zijn ge-

constateerd vóór 1 februari 2013 met als gevolg 

beëindiging van de fraudeperiode in januari 

2013 vallen onder het overgangsrecht en wor-

den daarom eveneens opgevoerd met de code 

’81 – onverschuldigd betaald verwijtbaar’. 

 Fraudegevallen waarvan de duur van de vorde-

ring over de jaargrens 2012-2013 heen loopt en 

die niet zijn geconstateerd vóór 1 februari 2013 

(ongeacht einddatum) vallen onder het nieuwe 

boeteregime. Dat geldt ook voor de fraudege-

vallen die na 2012 zijn begonnen, waarvan de 

begindatum duur vordering dus 1 januari 2013 

of daarna betreft. Deze vorderingen worden op-

gevoerd met een nieuwe ontstaansgrondcode 

voor fraude (51-56). 
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Algemeen 
Deze brief dient ter informatie voor gemeenten 
bij het interpreteren en tijdig invullen van gege-
vens voor de Bijstandsdebiteuren en -
fraudestatistiek (BDFS)  
 

Meer informatie 
Bel of e-mail voor meer informatie over de in-
houd van deze nieuwsbrief met het CBS: 
 
Karin Oosterlaken 
Tel: (070) 337 5619 
E-Mail: SZ_Bijstand@cbs.nl 
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Voor de niet aan fraude gerelateerde vorderingen 
geldt geen overgangsrecht. Voor het opgeven van 
de juiste ontstaansgrondcode in het geval van niet 
aan fraude gerelateerde vorderingen is de datum 
besluit/beschikking doorslaggevend. Niet aan 
fraude gerelateerde vorderingen met een datum 
besluit/beschikking vóór 01-01-2013 worden opge-
voerd met één van de ontstaansgrondcodes 21, 
34, 82 t/m 85. 
 
Niet aan fraude gerelateerde vorderingen met een 
datum besluit/beschikking vanaf 01-01-2013 wor-
den opgevoerd met één van de ontstaansgrond-
codes 57 t/m 65.  
Wij verzoeken u deze uitleg toe te passen op uw 
vorderingen-bestand. Wellicht moet uw software 
daarvoor worden aangepast. Uw softwareleveran-
cier kan u hierover informeren. 
 
Hoe nu verder 
 
Het CBS gaat de ontvangen BDFS-bestanden 
over 2013 aanpassen op basis van de gewijzigde 
richtlijnen. Zodra het CBS de aanpassingen in de 
maandbestanden heeft doorgevoerd, ontvangt de 
berichtgever een overzicht met het registratie-
nummer van de vordering en in welke ontstaans-
grondcode deze is verbeterd. De gemeente kan 
deze aanpassing doorvoeren in hun administratie.  
 
Let op: Een beperkt aantal vorderingen kan niet 
op eenduidige wijze worden aangepast. Dit betreft 
de vorderingen waarvoor weliswaar geldt dat zij op 
basis van een begindatum duur vordering vóór 1 

januari 2013 én een einddatum duur vordering in 
januari 2013 zouden kunnen vallen onder het 
overgangsrecht, maar waarbij dit niet zeker is op 
basis van vermelding van de datum be-
sluit/beschikking op 1 februari 2013 of later.  
Het is aan de gemeente te beoordelen of deze 
vorderingen moeten worden gecorrigeerd. Dit is 
afhankelijk van de datum van constatering waar-
over het CBS geen nadere gegevens heeft. 
 
In overleg met het ministerie van SZW zal de toe-
lichting op het overgangsrecht van de Fraudewet 
in de richtlijnen voor de BDFS worden aangepast. 
U ontvangt hierover nog nader bericht. 
 
Contact met het CBS 
 
Mocht u, niet aan software gerelateerde, proble-
men ondervinden bij het aanpassen van fraude-
vorderingen vallend onder het overgangsrecht, of 
heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u voor 
ondersteuning of een toelichting contact opnemen 
met het CBS. Het heeft de voorkeur dat u hierbij 
gebruik maakt van de mail: SZ_bijstand@cbs.nl. 
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