Sanctiewijzer

Bestuurlijke boete onder de Participatiewet

Kan het bestuursorgaan de
schending inlichtingenplicht1
bewijzen*?
* ECLI:NL:CRVB:2016:2068
* ECLI:NL:CRVB:2016:3024

Ja

Is de kracht van het
bewijs boven iedere
twijfel verheven?

Ja

Nee

Het vermoeden schending
inlichtingenplicht is
onvoldoende grondslag
voor een boete
Onschuldpresumptie
artikel 6 lid 2 EVRM
prevaleert

Opnemen in
frauderegister

Ja

Waarschuwing
opleggen

Is er sprake van een
benadelingsbedrag?

Bedrag
< of >
€ 150,-?

Nee

Lager

Is er in de
afgelopen 2 jaar
een waarschuwing
opgelegd?

Hoger

Recidive?

Nee

Mate van verwijtbaarheid*
Is er sprake van:
• Opzet3
		
• Grove schuld4
• Normale verwijtbaarheid5
• Verminderde verwijtbaarheid6

Nee

Benadelingsbedrag
> € 12.000,-

Ja

Uitgangspunt
van boete
is € 150,af te stemmen
op mate
verwijtbaarheid

Hoogte van de
boete = 150% van het
benadelingsbedrag

Nee
Ja

Ja

Ja

Heeft betrokkene in de
5 jaar voorafgaand aan
de overtreding een boete
opgelegd gekregen?

www.wyzer.nl

Uitgangspunt boetehoogte
100% van benadelingsbedrag met
een maximum van € 90.000,€ 9.000,€ 6.000,€ 3.000,-

* ECLI:NL:CRVB:2014:3754 en artikel 2 lid 7 boetebesluit

Beschikking
versturen

Nee

Ja

Ja

Uitgangspunt boetehoogte
100% van benadelingsbedrag
75%
50%
25%

* ECLI:NL:CRVB:2014:3754

Einde
boeteprocedure

Is er sprake van
zelfmelding?2

Melding binnen
60 dagen na
overtreding?

Mate van verwijtbaarheid*
Is er sprake van:
• Opzet3
• Grove schuld4
• Normale verwijtbaarheid5
• Verminderde verwijtbaarheid6

1.) Bijvoorbeeld
• Mutatie- of inlichtingenformulieren voorzien van onjuiste
informatie/geen informatie
• Onjuiste gezinssamenstelling opgeven
• Verzwijgen of niet tijdig opgeven van (criminele) inkomsten
• Verzwijgen of niet tijdig opgeven van auto(s)
• Niet of niet tijdig opgeven van persoonlijke omstandigheden
• Enz., enz., enz.
2.) Zelfmelding
Betrokkenen verstrekt onjuiste of onvolledige inlichtingen, of te
laat, maar meldt deze uit eigener beweging binnen een termijn van
60 dagen, terwijl het bestuursorgaan de overtreding nog niet heeft
vastgesteld.
Algemeen
Voor het nemen van een besluit tot boeteoplegging schrijft de
Algemene wet bestuursrecht twee voorbereidingsprocedures voor
afhankelijk van de hoogte van de op te leggen boete <> € 340,-.
Zie titel 5.4 Awb.

Sanctiewijzer

Bestuurlijke boete onder de Participatiewet

Draagkracht
niet beperkt?

Boete opleggen

Ja

Nee

Overige individuele
omstandigheden van
het geval waaronder
draagkracht

Is de hoogte van
het inkomen
bekend?

Nee

Ja

Nee

Beschikking
versturen

3.)

Heeft betrokkene
voldaan aan zijn
inlichtingenplicht
voor de
tenuitvoerlegging?

Ja

4.)
Opnemen in
frauderegister

Draagkracht
beperkt?

Ontvangt betrokkene
een andere sociale
zekerheidsuitkering?
Ja

Ontvangt betrokkene
bijstand op grond van
de Participatiewet?

Verrekenen op grond
van artikel 60 lid 4
Participatiewet

Verrekenen met
UWV/SVB

Verrekeningsbeschikking
versturen

Nee

Ja

5.)

6.)

Beslagvrije voet en hoogte
van de boete vastleggen in
beschikking

Beslagvrije voet
berekenen op grond
van Rechtsvordering

Opzet
Het willens en wetens handelen of nalaten, wat er toe heeft geleid
dat er ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is
ontvangen (zie voor beoordelingscriteria artikel 2a lid 4 Boetebesluit
socialezekerheidswetten).
Onder opzet wordt mede verstaan voorwaardelijke opzet. Het gaat dan
om het willens en wetens aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een
handelen of nalaten tot gevolg heeft dat de inlichtingenverplichting niet of
niet behoorlijk wordt nagekomen waardoor er ten onrechte of tot een te
hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. Het opzet dient gericht te zijn op
overtreding van de inlichtingenplicht.
Grove schuld
Ernstig nalatig of verwijtbaar slordig handelen, wat er toe heeft geleid
dat er ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen.
Hier valt ook onder: ernstige onzorgvuldigheid, ernstige onachtzaamheid
of ernstige roekeloosheid (zie voor beoordelingscriteria artikel 2a lid 3
Boetebesluit socialezekerheidswetten).
Normale verwijtbaarheid
Laakbare slordigheid bij niet of niet behoorlijk naleven van de
inlichtingenverplichting. Betrokkene had redelijkerwijs moeten of kunnen
begrijpen dat zijn gedrag tot gevolg kon hebben dat dit van invloed kon zijn
op het recht op uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering, of
op het bedrag van de uitkering dat aan betrokkene wordt betaald.
Verminderde verwijtbaarheid
Betrokkene verkeerde in onvoorziene en ongewenste omstandigheden
die niet tot het normale levenspatroon behoren die emotioneel
zo ontwrichtend waren dat hem niet volledig valt toe te rekenen
dat de inlichtingen niet tijdig of volledig zijn verstrekt (zie voor
beoordelingscriteria artikel 2a lid 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten).

Mate van verwijtbaarheid*
Is er sprake van:
• Opzet3
• Grove schuld4
• Normale verwijtbaarheid5
• Verminderde verwijtbaarheid6

Uitgangspunt boetehoogte
24 maand x maximale beslagruimte
18 maand x maximale beslagruimte
12 maand x maximale beslagruimte
6 maand x maximale beslagruimte

* ECLI:NL:CRVB:2019:3052

In geval van recidive mag gemeente aflostermijn verlengen.

www.wyzer.nl

