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 2012 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  Verordening verrekening 

bestuurlijke boete bij recidive 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Leiderdorp 2013 vast te 
stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 1 januari 2013 is de wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-

wetgeving (handhavingswet) in werking getreden. De handhavingswet 

(her)introduceert de bestuurlijke boete in de Wet werk en bijstand, na eerdere 

afschaffing in 2004. De boete dient te worden opgelegd bij het niet naleven van de 

inlichtingenplicht. Het college is vervolgens verplicht de bestuurlijke boete met de 

lopende uitkering te verrekenen. Indien iemand bij herhaling fraudeert schrijft de wet 

voor dat met de beslagvrije voet verrekend wordt. De voorliggende verordening 

regelt de wijze waarop aan de verplichting van de wet in Leiderdorp wordt voldaan. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer is een amendement 

aangenomen dat gemeenteraden opdraagt om bij verordening regels te stellen over 

het tijdelijk buiten werking stellen van de beslagvrije voet. In oorsprong sprak de wet 

over een verplichting tot het buiten werking stellen van de beslagvrije voet, maar 

met dit amendement is dit omgezet in een bevoegdheid. De gedachte hierachter is 

dat voorkomen moet worden dat burgers, die niet kunnen voorzien in hun 

bestaanskosten, drie maanden helemaal geen inkomen hebben met alle kwalijke 

maatschappelijke consequenties en kosten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Met 

name gezinnen met kinderen mogen hiervan niet de dupe worden. Dankzij het 

amendement kan de gemeente zelf bepalen hoe ze gedurende de drie maanden 

nadat voor de tweede maal een boete is opgelegd met de beslagvrije voet willen 
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omgaan. VNG en DIVOSA hebben een modelverordening ontwikkeld. In de 

modelverordening is enerzijds uiting gegeven aan het uitgangspunt dat fraude niet 

mag lonen, anderzijds is rekening gehouden met de zorgplicht van gemeenten in 

relatie tot de beleidsvrijheid. 

 
1.c Samenhang beleidsvelden 

 

Terugvordering 

Het opleggen van een boete naast het terugvorderen van het benadelingsbedrag heeft als 

doel te voorkomen dat mensen frauderen en daarnaast zij die frauderen ook daadwerkelijk 

te sanctioneren. Uitvoering van de wetswijziging, het opleggen van boetes, leidt tot 

verhoging van het terug te vorderen bedrag. De wetswijziging maakt van de mogelijkheid 

tot terugvordering door gemeenten een verplichting. Voor Leiderdorp is het huidige beleid 

al gericht op het volledig terugvorderen van een benadelingsbedrag in de Beleidsregels 

Terugvordering. 

 

2 Beoogd effect 

Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het in verordening vastleggen van de verrekening 

van de bestuurlijke boete bij het niet voldoen aan de inlichtingenplicht. De wet en de 

verordening voorkomen dat fraude zich voordoet, een afschrikeffect. 

 
3 Argumenten 

1.1 het is een wettelijke verplichting 

De wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving verplicht gemeenten 

een verordening omtrent het verrekenen van de bestuurlijke boete bij recidive zonder 

inachtneming van de beslagvrije voet op te stellen, door toevoeging van artikel 8 lid 1 

onderdeel i in de Wet Werk en Bijstand. 

 

1.2 de modelverordening van de VNG wordt gevolgd 

De hoofdlijnen in de modelverordening zijn dat de beslagvrije voet alleen buiten 

beschouwing wordt gelaten indien de belanghebbende bezit heeft met een waarde van ten 

minste drie maal de bijstandsnorm en dat in alle andere gevallen alleen de eerste maand 

de beslagvrije voet niet wordt toegepast en de twee daarop volgende maanden 80% van 

de bijstandsnorm voor de belanghebbende beschikbaar blijft. Van deze regels wordt dan 
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weer afgeweken als aannemelijk is dat ten gevolge van een tekort aan middelen 

huisuitzetting dreigt. 

 

1.3 Gelijk beleid Leiden en Leiderdorp 

De uitvoering van de WWB, inclusief deze verordening, valt onder de gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie Leiden-Leiderdorp. De keuze voor de modelverordening is in 

samenspraak met de gemeente Leiden gemaakt. De verordening wordt dan ook in beide 

gemeenten gelijk voorgelegd. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

1.1 Het handhavingsbeleid is onderdeel van de criteria voor een Meerjarige Aanvullende 

Uitkering 

De regels voor beoordeling en toekenning van de Meerjarige Aanvullende Uitkering zijn bij 

de AMvB van 13 oktober 2007, behorende bij de wetswijziging, aangescherpt in die zin dat 

de MAU niet wordt toegekend als het handhavings- en sanctiebeleid niet toereikend is. Het 

is daarom, ook in het licht van de voortdurende crisis, belangrijk om de verordening vast te 

stellen die in lijn is met de doelstellingen in het tegengaan van fraude van het rijk.  

 

1.2 de handhavingswet grijpt in op de gemeentelijke schuldhulpverlening 

De handhavingswet voegt artikel 60c toe aan de wet Werk en bijstand. Hierin is bepaald 

dat de gemeente in de rol van schuldeiser niet meer mag meewerken aan een 

schuldregeling indien er sprake is van een vordering die is ontstaan uit het niet nakomen 

van verplichtingen in het kader van de sociale zekerheidswet. Hierdoor heeft de gemeente 

als schuldhulpverlener geen mogelijkheden om in deze gevallen een schuldregeling op te 

zetten. Dit is in de wet vastgelegd, de voorliggende verordening heeft daar geen invloed 

op. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De verordening heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.  
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7 Kosten, baten en dekking 

De uitvoering van de verordening valt binnen de afspraken in de 

dienstverleningsovereenkomst Werk&Inkomen. 

 

8 Evaluatie 

Over het aantal boetes en terugvorderingen wordt via de kwartaalstatistiek gerapporteerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 


