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Onderwerp

Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Weert 2018.

Voorstel

De Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Weert 2018
vast te stellen.

Inleiding

Bij het niet nakomen van de inlichtingenplicht dient er een bestuurlijke boete te worden
opgelegd. Per 1 januari 2OI7 is het nieuwe Boetebesluit Socialezekerheidswetten in
werking getreden, waarin (recente) uitspraken van de Centrale Raad van Beroep zijn
verwerkt. Als gevolg hiervan is een aanpassing van de actuele beleidsregel noodzakelijk.

De vast te stellen beleidsregel vervangt de bestaande beleidsregel boete gemeente Weert
2015.

Beoogd effect/doel

Het optimaliseren en actualiseren van de Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet,
IOAW en IOAZ.

Argumenten

Het uitgangspunt van de wetgever is dat regeloveftreding niet mag lonen. Echter was de
wetgeving in strijd met het evenredigheidsbeginsel, waardoor de op te leggen bestuurlijke
boete tot aanvullende (financiële) problemen kon leiden.

! Niet akkoord
tr Gewijzigde versie

tr A-stuk
! B-stuk
! C-stuk

De secretaris,

Totaaf aantal pagina's: 3
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

WIZ - Werk, Inkomen en Zorg

Sander Linssen
(0495-575882)

M.l. (Martijn) van den Heuvel Msc.

B&W-voorstel:
DJ-478845

Zaaknummer:
478839

Publicatie:
Openbaar

s B

W PS

\W W

GG

W

MvdH

akkoord

lbt I' f fl w
bespreken

Soort besluit: Besluit college

De directeur,

Weert,
30 april 2018

c)

? ' 12b- ,S Nummer: L



De beleidsregel bestuurlijke boete geeft handvatten, waardoor het mogelijk is ieder
boeteproces zorgvuldig te kunnen beoordelen door middel van het toetsen van de
overtreding, verwijtbaarheid en tinanci,öle draagdracht. Waarbij het aanwezige vermogen,
in beginsel, wordt vrijgelaten.

Deze nieuwe wetgeving geeft het college op een aantal punten een beleidsvrijheid.
Nieuw ten opzichte van de voriqe beleidsregel:
- Artikel 3, Waarschuwing:

mogelijkheid op te leggen wanneer de schending van de inlichtingenplicht;
- niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag;
- of het benadelingsbedrag niet hoger is dan € 150,00;
- of wanneer er sprake is van zelfmelders, waarbij er geen of onjuiste inlichtingen
zijn verstrekt en er binnen 60 dagen alsnog uit eigen beweging de juiste
inlichti ngen worden verstrekt;

- en de afgelopen 2 jaar niet eerder een waarschuwing werd gegeven.
- Artikel 4, Kwijtschelding:

Mogelijkheid tot kwijtschelding boete als er geen sprake is van opzet of grove
schuld en belanghebbende gaat deelnemen aan een schuldregeling en deze
succesvol wordt doorlopen.

- Artikel 5, Financiële omstandigheden en invordering van de boete:
Dit is een nieuw artikel waarbij:
- Aanwezige vermogen wordt, in eerste aanleg, vrijgelaten;
- Beslagvrije voet voor een kostendeler 95Yo is van die norm in plaats van de
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toepassen van het reguliere percentage voor de berekening van de beslagvrije
voet zou betekenen dat aan een kostendeler nooit een boete kan worden
opgelegd.

Vervallen ten opzichte van de vorige beleidsregel:
- Artikel 4, Verwijtbaarheid, aangezien dit opgenomen is in het geldende Boetebesluit

Socia lezekerheidswetten ;
- Artikel 5, Pseudoverrekening, aangezien de "verordening recidive bestuurlijke

boete gemeente Weert 2015. per 1januari2017 van rechtswege is vervallen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het team kwaliteit informeert de medewerkers van de afdeling WIZ over de wijziging van
de beleidsregel.

Com m unicatie/ partici patie

Niet van toepassing

Advies cliëntenplatform minima (CPM)

Het advies van het cliëntenplatform minima Weert van 20 februari 2018 luidt als volgt:
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"Het nieuwe Boetebesluit socialezekerheidswetten is klantvriendelijker geworden bij
schending van de inlichti ngenplicht.
Wij stellen ons op het standpunt dat het verstrekken van (opzettelijk) valse informat¡e om
ten onrechte een uitkering te krijgen moet worden aangepakt.
Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten van de nieuwe beleidsregel bestuurlijke
boete.
Na verloop van een jaar willen wij de werking en de uitkomsten van het nieuwe
Boete besl u i t eva I u e re n ".

Overleg gevoerd met

Intern

- J. Lensvelt, kwaliteitsmedewerker Participatiewet
- M. Lambers, beleidsmedewerker Inkomen Participatiewet
- U. Tasim, teamleider Participatie
- K. loosten, afdelingshoofd WIZ

Extern

- Niet van toepassing

Bijlagen:

- Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Weert
2018;

- Advies cliëntenplatform Minima Weert
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