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Geachte raadsleden, 

De Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Leiderdorp 2013 wordt behandeld 
in de raadsvergadering van 4 februari 2013. De cliëntenraad SoZa heeft op 9 januari 2013 
advies uitgebracht op deze verordening. Dit advies kwam te laat om mee te nemen in de 
voorbereiding van het raadsbesluit, maar doen wij u met deze brief alsnog toekomen, zoals 
toegezegd tijdens de behandeling in de commissievergadering van 21 januari 2013. 

De cliëntenraad stelt als volgt: 

"De Cliëntenraad SoZA adviseert om de beslagvrije voet in alle gevallen te respecteren, dit ter 
bescherming van de groep zeer kwetsbare burgers, die anders wellicht bezittingen te gelde 
zouden maken, bezittingen waarvan het verlies waarschijnlijk slechts voor een veelvoud van 
de opbrengst gecompenseerd kan worden (en waaronder zich wellicht familiestukken met een 
niet in geld uit te drukken emotionele waarde kunnen bevinden)." 

De hoogte van het bezit van de belanghebbende is bepalend voor de wijze waarop de 
beslagvrije voet in aanmerking wordt genomen. Hierbij is het uitgangspunt dat de 
belanghebbende voldoende bezittingen heeft om een verrekening te kunnen opvangen. Dit is 
in de verordening bepaald in artikel 2, 3 en 4. 

De wetgeving (Wet aanscherping handhaving en SZW-wetgeving) en de hiertoe voorliggende 
verordening geven uiting aan het rijksbeleid dat fraude niet mag lonen. Het niet verrekenen 
met de beslagvrije voet leidt ertoe dat de met de wet bedoelde sanctionering geen effect 
behaalt. Wij zien in het advies van de cliëntenraad dan ook geen aanleiding tot aanpassing 
van de verordening. Wel zijn wij het met de cliëntenraad eens dat goede voorlichting nodig is 
om te voorkomen dat welwillende klanten in de problemen komen en wij zullen klanten dan 
ook blijven informeren over hun rechten en plichten. 
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Leiden, 9 januari 2013 

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive (WWB) 

De enige bevoegdheid van de gemeenteraad m.b.t. de uitvoering van de wet waarop de 
verordening is gebaseerd betreft het al dan niet in acht nemen van de beslagvrije voet. 
De Cliëntenraad SoZA adviseert om de beslagvrije voet in alle gevallen te respecteren, dit ter 
bescherming van de groep zeer kwetsbare burgers, die anders wellicht bezittingen te gelde zouden 
maken, bezittingen waarvan het verlies waarschijnlijk slechts voor een veelvoud van de opbrengst 
gecompenseerd kan worden (en waaronder zich wellicht familiestukken met een niet in geld uit te 
drukken emotionele waarde kunnen bevinden). 

Verder moet het college nadere (beleids)regels vaststellen m.b.t. andere aspecten van de wet 
waarbij sprake is van gemeentelijke beleidsvrijheid. De Cliëntenraad verwacht t.z.t. daarover om 
advies te worden gevraagd, conform de verordening cliëntenparticipatie, neemt hierop alvast een 
voorschot door beperkte beleidsvrijheid ten gunste van uitkeringsgerechtigden te benutten, zodat 
bijvoorbeeld in voorkomende gevallen kan worden afgezien van een boete en kan worden volstaan 
met een schriftelijke waarschuwing. 

Kanttekeningen 

- Met de nieuwe wetgeving krijgen uitkeringsinstanties, waaronder gemeenten, bevoegdheden die 
voorheen onder het strafrecht vielen, maar nu onder het bestuursrecht vallen. In het strafrecht wordt 
zorgvuldiger en strenger omgegaan met bijv. bewijslast. In het bestuursrecht kan deze echter 
worden omgekeerd en bij de verdachte worden neergelegd. Daarbij krijgen uitkeringsinstanties nu 
taken die in het strafrecht gescheiden zijn: die van aanklager, verzamelaar van bewijs en rechter. 
Het is niet duidelijk hoe de gemeente dit zorgvuldig en rechtvaardig vorm wil geven, met op de 
achtergrond altijd het besef dat het om kwetsbare mensen gaat en dat bovendien onschuldige 
gezinsleden door sancties getroffen kunnen worden. 

- Degenen die met de regels te maken kunnen krijgen moeten precies weten wat wel en niet kan. 
Het is echter niet duidelijk wat precies de verwijtbare fouten zijn die leiden tot de aangescherpte 
sancties, zoals diverse organisaties, waaronder de VNG en de Landelijke Cliëntenraad hebben 
opgemerkt. Veel (zogenaamde) fraude is bovendien geen opzettelijke fout of nalatigheid, maar komt 
voort onbegrip van en/of onbekendheid met de niet voor iedereen even duidelijke regels. 
De Cliëntenraad SoZA is daarom van mening dat de gemeente de uitkeringsgerechtigden hierover 
uitgebreid, begrijpelijk, concreet (met voorbeelden) en zorgvuldig moet informeren, rechtstreeks en 
bijv. via welzijnsinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties. Dit is niet eenvoudig. De 
Cliëntenraad SoZA stelt voor om gebruik te maken van meerdere informatiekanalen (brief, folder, 
website, Stadskrant enz.) en om af en toe een voorlichtingsbijeenkomst met intermediaire kaders te 
organiseren. 

- Het is niet duidelijk hoe wordt omgegaan met sancties die door verschillende uitvoeringsorganen 
zijn opgelegd. Accumulatie ervan kan tot grote problemen leiden. Ook is het mogelijk dat 
verschillende instanties sancties opleggen voor feitelijk dezelfde overtreding, zoals bij een 
samenloop van uitkeringen. 

Cliëntenraad SoZA Leiden 
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Uidefl 

De Cliëntenraad Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Leiden behartigt de belangen van klanten van de gemeente Leiden 
op het gebied van werk en inkomen in algemene zin en adviseert de gemeenteraad en het college van B&W. 


