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In onze kennisbanken staan meerdere rekentools en beslisbomen. Maar wat zijn dit nu precies? 
Wat moet je ervoor doen? En hoe kunnen ze jou helpen bij je werk? Hier leggen we dit allemaal 

uit, met als voorbeeld de rekentool bestuurlijke boete.

Schulinck In-Form: 
Rekentool bestuurlijke boete

Stap 1: invullen
Voor het opleggen van de bestuurlijke boete 

zijn de volgende gegevens van belang:

Stap 2: resultaat
Ideaal om toe te voegen 
aan je eigen rapportage.

Voordelen van rekentools 
en beslisbomen

Bestuurlijke boete
Uitgangspunt
Benadelingsbedrag € 4.000,00
Leefvorm ten tijde van de overtreding: Gehuwd maar partner niet verwijtbaar

Partner krijgt geen boete omdat deze 
niet verwijtbaar is

Verwijtbaarheid onderzoeken
Belanghebbende

Mate van verwijtbaarheid Opzet

Maximaal mogelijke boete
Belanghebbende

Recidive Nee
Op te leggen boete voor draagkracht € 4.000,00

Berekening fictieve draagkracht
Belanghebbende

Norm * € 1.574,03
Bijstand Ja
Draagkracht per maand** € 78,70

Periode draagkracht (in maanden) 24
Draagkracht gehele periode (24 * € 78,70)

Maximaal te betalen boete € 1.888,80
op basis van draagkracht

Te betalen boete
Te betalen € 1.888,80

** Beslagvrije
* Dit de norm is van juli 2022

voet = 95%van de van toepassing zijnde norm.
Draagkracht bij inkomsten alleen uit bijstand: A – ( 95%van A)
• A = Van toepassing zijnde norm

Draagkracht bij inkomsten anders dan bijstand: (B – norm) + (A – (95%van A))
• A = Van toepassing zijnde norm
• B = Inkomen

In het formulier wordt het resultaat al direct zichtbaar. 
Zo is direct duidelijk wat de hoogte van de boete is 
voor de belanghebbende en de (eventuele) partner. 

Het rapport maakt duidelijk 
hoe de rekentool tot het 
resultaat is gekomen. 

Je voert je eigen 
specifieke casus in en 
het juiste antwoord 
is direct zichtbaar

Berekening Bestuurlijke Boete

Datum: 05-10-2022

Rekentool Bestuurlijke Boete

Algemene informatie

Wat was de van toepassing zijnde leefvorm tijdens de schending van de inlichtingenplicht?: Gehuwd
maar partner niet verwijtbaar

Benadelingsbedrag

Wat is het benadelingsbedrag: 4000

Berekening boete

Berekening t.b.v. belanghebbende

Recidive: Nee

Mate van verwijtbaarheid: Opzet

De nu geldende boete voor de belanghebbende is € 4000,00 . Zijn er bijzondere omstandigheden om
hiervan af te wijken?: Nee

Welke leefvorm is van toepassing op het moment van de boeteoplegging?: Gehuwden

Is er sprake van een bijstandsuitkering?: Ja

Wilt u het vermogen mee laten tellen?: Nee

Boete berekening

Af te lossen boete: € 1.888,80

Je wordt 
stapsgewijs 
uitgevraagd

De rekentool/beslisboom 
houdt rekening met alle 

juridische aspecten

Het resultaat 
verschijnt in een pdf 
document dat direct 

aan je rapportage 
kan worden 
toegevoegd

Wij zorgen 
dat ze altijd 
actueel zijn

Hoogte 
benadelingsbedrag

Leefvorm op moment 
van boeteoplegging

Mate van 
verwijtbaarheid

Nu bijstand 
of inkomen

Incidenteel nodig:
• Recidive
• Bijzondere omstandigheden 
  om af te wijken?
• Vermogen meetellen?

Leefvorm ten tijde van
de scheiding van de 
inlichtingenplicht


