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Betreffende wetsvoorstel:
34396
Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke
boete

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 31 mei 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA,
GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie en CDA
stemden voor.

Aangenomen amendementen
Diverse artikelen en onderdelen
10 → 18 → 23 (Karabulut en Schouten) dat regelt dat de beslagvrije voet altijd
gerespecteerd wordt
Dit amendement regelt dat de beslagvrije voet te allen tijde gerespecteerd wordt. De
beslagvrije voet is erop gericht dat mensen aanspraak kunnen blijven maken op ten minste
90% van de noodzakelijke middelen om te voorzien in de kosten van het bestaan. Door het
buiten werking stellen van de beslagvrije voet kunnen mensen niet meer voorzien in
basisbehoeften zoals bed, bad en brood. Opgroeiende kinderen worden onevenredig hard
getroffen. Dit alles zal leiden tot hoge maatschappelijke kosten. De indieners achten dit
onwenselijk.
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de
Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Diverse artikelen en onderdelen
19 → 22 (Schouten) dat regelt dat met betrekking tot een bestuurlijke boete onder
voorwaarden kan worden meegewerkt aan een schuldregeling
Dit amendement regelt dat met betrekking tot een bestuurlijke boete onder voorwaarden
kan worden meegewerkt aan een schuldregeling. Aan de regeling van de bestuurlijke boete
in de uitkeringswetten wordt een lid toegevoegd. Daarin wordt aan de uitvoeringsinstantie
de bevoegdheid verleend om de bestuurlijke boete voor het geheel of een deel kwijt te
schelden wanneer de uitvoeringsinstantie meewerkt aan een schuldregeling. Dit gebeurt op
verzoek van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd en indien geen sprake is
geweest van opzet of grove schuld. Hierbij geldt voorts de voorwaarde dat binnen een jaar
nadat de bestuurlijke boete is opgelegd niet nogmaals een overtreding van de
inlichtingenverplichting is begaan. Bij overtreding van de inlichtingenverplichting gaat het
niet altijd alleen om de inlichtingenverplichting op grond van dezelfde wet, maar kan het
ook gaan om overtreding van de inlichtingenverplichting op grond van een andere
uitkeringswet. Het betreft dan eenzelfde gedraging, volgens de bestaande regeling in het
kader van de bestuurlijke boete bij recidive.
De voorwaarden voor de uitvoeringsinstantie om medewerking te kunnen verlenen aan een
schuldregeling, voor zover die in de desbetreffende uitkeringswet zijn gesteld, zijn hierbij
van overeenkomstige toepassing. Voorts zijn feiten en omstandigheden waarin een besluit
tot het afzien van terugvordering in het kader van een schuldregeling wordt ingetrokken of
herzien van overeenkomstige toepassing verklaard op de kwijtschelding. Als betrokkene
zich bijvoorbeeld niet houdt aan de afspraken in het kader van een schuldregeling, kan de
kwijtschelding worden ingetrokken of herzien.
Indien is gebleken dat binnen vijf jaar na het besluit tot kwijtschelding wederom een
overtreding is begaan wegens eenzelfde gedraging, wordt het besluit tot kwijtschelding
ingetrokken of herzien.
De onverschuldigd betaalde uitkering in verband met de overtreding van de
inlichtingenverplichting, waarvoor een bestuurlijke boete is opgelegd of waarvoor aangifte
is gedaan, moet wel steeds worden terugbetaald. Deze regeling is opgenomen in de
artikelen over de schuldregeling en blijft onverkort van toepassing.
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de
Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA.
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Verworpen amendementen
Diverse artikelen en onderdelen
11 → 13 → 20 → 24 (Karabulut) dat voorkomt dat personen worden uitgesloten van
schuldhulpverlening
Dit amendement regelt dat UWV, SVB en gemeenten mee mogen werken aan een regeling
waarbij schulden die zijn ontstaan door een verwijtbare overtreding van de
inlichtingenplicht worden gesaneerd. De indiener acht dit wenselijk aangezien de huidige
uitsluiting van die mogelijkheid buitenproportioneel kan werken voor gezinnen met
kinderen die willen meewerken aan het oplossen van hun (schulden)problemen. Hierbij
sluit de indiener aan bij de oproep van de Nationale Ombudsman om te voorkomen dat
iemand wordt uitgesloten van deze vorm van schuldhulpverlening.
Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie.

Diverse artikelen en onderdelen
14 (Schut-Welkzijn) dat de mogelijkheid schrapt om te waarschuwen bij fraude als sprake
is van een gering benadelingsbedrag en als sprake is van een situatie waarin mensen zich
weliswaar te laat maar wel zelf melden
Dit amendement schrapt de mogelijkheid om te waarschuwen bij fraude als sprake is van
een gering benadelingsbedrag en als sprake is van een situatie waarin mensen zich
weliswaar te laat maar wel zelf melden. De mogelijkheid om te waarschuwen als er geen
sprake is van een benadelingsbedrag, zoals in de Fraudewet van 2013 aanwezig, blijft
behouden.
Verworpen. Voor: Van Vliet, de VVD en de PVV.

Diverse artikelen en onderdelen
9 → 12 (Karabulut) dat regelt dat de strafrechtelijke aangiftegrens wordt verlaagd naar
15.000 euro
Dit amendement regelt dat de strafrechtelijke aangiftegrens wordt verlaagd naar 15.000
euro. Hierdoor kan fraude eerder volgens het strafrecht worden aangepakt en gelden de
waarborgen van het strafrecht voor personen die een boete van 15.000 euro of hoger
krijgen opgelegd. In lijn met het advies van de Nationale ombudsman kiest de indiener er
voor om de strafrechtelijke aangiftegrens te verlagen. Dit betekent dat het Openbaar
Ministerie bij boetes van 15.000 euro of hoger moet aantonen dat de overtreder schuldig
is.
Het amendement voegt hiertoe in de sociale zekerheidswetten aan de betrokken artikelen
over de bestuurlijke boete steeds een lid toe. Dat lid gaat ervan uit dat in beginsel ten
aanzien van benadelingsbedragen van 15.000 euro of meer geen bestuurlijke boete wordt
opgelegd, tenzij de officier van justitie aan het bestuursorgaan heeft medegedeeld ten
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aanzien van de overtreder van strafvervolging af te zien of het bestuursorgaan niet binnen
dertien weken een reactie van de officier van justitie heeft ontvangen. In deze gevallen is
het bestuursorgaan alsnog bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen.
Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP en de ChristenUnie.

Moties
15 (Karabulut) over het herzien van de boetebesluiten
Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein en de Groep
Kuzu/Öztürk.
16 (Van Weyenberg en Pieter Heerma) over aanvullende maatregelen om hernieuwd
misbruik te voorkomen
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de
Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep
Bontes/Van Klaveren.
17 (Schut-Welkzijn) over het verrekenen van inkomens met uitkeringen per 1 juli 2017
Verworpen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de Groep
Bontes/Van Klaveren en de PVV.

