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Aan het College van B & W
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Op 28 oktober ontving de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen het
verzoek van u om advies uit te brengen over “Beleidsregels Boetes 2015”.
Met ingang van 2013 zijn de boetes binnen de participatiewet weer ingevoerd.
Het doel van deze wet is om fraude in het sociale zekerheidstelsel te bestrijden.
Uitkeringsgerechtigden dienen de uitkeringsinstanties alle informatie te
verstrekken die van invloed kan zijn op het recht van een uitkering.
Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) alsmede een
rapport van de Nationale Ombudsman er voor gezorgd dat de Minister van SZW
met nieuwe richtlijnen is gekomen.
Deze uitspraak raakt de kern van de wet en heeft gevolgen voor de
uitvoeringpraktijk.
De cliëntenraad vraagt uw aandacht voor de volgende punten:






De cliëntenraad adviseert om bij het opleggen van boetes, sancties en
verlagingen van de uitkering uit te gaan van de menselijke maat. Waar de
wet ruimte biedt verwachten wij van het College een sociaal sanctie beleid
dat op een redelijke en billijke manier wordt uitgevoerd.
Het College staat in een machtspositie tegenover de cliënt.
We adviseren het College om die macht subtiel af te stemmen op de
ietwat weerloze positie van de burger met een uitkering.
Er moet een indringende toets plaatsvinden met het oog op het
evenredigheidsbeginsel.
De cliëntenraad wil tenslotte nog iets zeggen over het effect van het
strenge boetebeleid op de uitkeringsgerechtigden.
De eenvoudigste manier om hier iets over te schrijven is de vergelijking
trekken met het boetebeleid van justitie in verband met het zich niet
houden aan de wettelijke snelheid in het verkeer.

Binnen de bebouwde kom 90 km per uur rijden met de auto is gewoon
gevaarlijk en moet om die reden bestraft worden. Dat is voor iedereen
duidelijk.
Wat echter de grootste irritatie veroorzaakt zijn de boetes voor een paar
km te hard rijden. Iedere automobilist kent ze.
Wij hoeven niets te zeggen over de emoties en weerstanden van de
automobilisten. Ze zijn bekend en halen zelfs de krant.
De cliëntenraad merkt dat het boetebeleid dezelfde emoties en
weerstanden oproept als de verkeersboetes. Ze begrijpt dat en geeft
hierbij de boodschap aan u door.
Wij zien uw schriftelijke besluit over dit advies graag tegemoet.
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