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Onderwerp: Advies "Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Weert 2017"

Weert, 20 februari 2018

Geachte mevrouw Lambers,

Inleidinq
Via de mail ontvingen wij op 22 januari 2018 de "Beleidsregel bestuurlijke boete
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Weert 2017" met het verzoek om hierop op
korte termijn te reageren.

Overleq en info
Tijdens ons regulier overleg van 26 januari 2018 hebben wij een nadere toelichting
gekregen van de beleidsmedewerker van de afd.WlZ over de beleidsregel met
bijgevoegde toelichting.

Nationale ombudsman/wetqever
De Nationale ombudsman heeft in zijn rapport (20141159) het boetesysteem
disproportioneel genoemd. Ook de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van
Beroep (CRvB), heeft geoordeeld dat dit strakke stelsel in strijd is met het
evenredigheidsbeginsel en enkele internationale verdragen. Vervolgens heeft de CRvB in
een aantal uitspraken nieuwe kaders vastgesteld voor het vaststellen van de bestuurlijke
boete.
Op 1 januari 2017 is het nieuwe Boetebesluit socialezekerheidswetten in werking
getreden en is de beleidsregel bestuurlijke boete híerop aangepast.

Aanpassinq beleidsresel
Aanpassing van de beleidsregel was noodzakelijk vanwege het nieuwe Boetebesluit dat
per 1 januari 2017 in werking is getreden. Er is meer gemeentelijke beleidsvrijheid
gekomen.
Voornaamste aanpassingen van de beleidsregel:

o Het college kan volstaan met een waarschuwing wanneer de schending van de
inlichtingenverplichting niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag óf het
benadelingsbedrag niet hoger is dan € 150. Hierbij is de aanvullende bepaling van
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toepassing dat in de afgelopen 2 jaar niet eerder een waarschuwing werd
gegeven.
Het college kan volstaan met een waarschuwing in het geval van zelfmelders.
Hierbij gelden de voonryaarden dat binnen een termijn van 60 dagen alsnog uit
eigen beweging de juiste inlichtingen worden verstrekt en dat in de afgelopen 2
jaar niet eerder een waarschuwing werd gegeven.
Het college krijgt de mogelijkheid om boetes waarbij er geen sprake is van opzet of
grove schuld kwijt te schelden als een belanghebbende deel gaat nemen aan een
schuldregeling en deze succesvol heeft doorlopen .

Een schending van de inlichtingenverplichting kan niet worden afgedaan met een
waarschuwing als sprake is van recidive.
Er is geen kwijtschelding mogelijk voor een onverschuldigd betaalde uitkering in
verband met de overtreding van de inlichtingenverplichting, waaryoor een
bestuurlijke boete is opgelegd.
Tot slot heeft het college de bevoegdheid om wegens dringende redenen of
bijzondere omstandigheden af te wijken van de beleidsregel (hardheidsclausule).

Advies/opmerkinqen
Het nieuwe Boetebesluit socialezekerheidswetten is klantvriendelijker geworden bij
schending van de inlichtingenplicht.
Wij stellen ons op het standpunt dat het verstrekken van (opzettelijk) valse informatie 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 uítkomsten van het nieuwe
Boetebesluit evalueren.

Wij vertrouwen u hiermede ons advies tijdig ter kennis te hebben gebracht

Met vriendelijke groet,
Namens het CPM,

J.H.W.H. Smeets, voorzitter
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