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Collegebesluit 

1. De Beleidsregels boete sociale zekerheidswetten gemeente Súdwest-Fryslân 2022 vast te 
stellen; 

2. De raad hierover de informeren. 

Toelichting/achtergrond 

Vergissen is menselijk. Dat kan ook wel eens gebeuren in het contact tussen inwoners en de 
gemeente. Een inwoner die een bijstandsuitkering ontvangt is verplicht alle informatie die van 
belang is direct door te geven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als hij gedeeltelijk aan het werk gaat. 
Dit heet de inlichtingenplicht. Houdt hij zich niet aan die plicht dan moet de gemeente volgens de 
wet een boete opleggen. Het komt echter wel eens voor dat een inwoner per ongeluk en onbedoeld 
vergeet om een wijziging in zijn situatie op tijd door te geven aan de gemeente. In deze gevallen is 
het buiten proportie om direct een boete op te leggen. Súdwest-Fryslân wil in het contact met haar 
inwoners graag uitgaan van vertrouwen; het recht om je eens een keer te vergissen hoort hierbij.   
 
Uw raad heeft op 18 november 2021 bij meerderheid van stemmen een motie aangenomen waarin 
het college wordt verzocht een voorstel uit te werken over het recht om je te goeder trouw te 
mogen vergissen. De motie doelt daarbij op de inlichtingenplicht van de Participatiewet en het 
gegeven dat het onbedoeld en onopzettelijk niet nakomen van die plicht (toch) wordt bestraft met 
een boete. De motie stelt dat de Participatiewet op dit punt aan herziening toe is. In afwachting 
daarvan wil uw raad een eigen variant van het vergisrecht invoeren. 
 
Het gevraagde voorstel heeft enige tijd op zich laten wachten. Het college had deze tijd nodig om 
de juridische consequenties uit te zoeken. 
 
Het college heeft gevolg gegeven aan de motie via een aanpassing in de bestaande gemeentelijke 
beleidsregels over boete. In het kort komt het er op neer dat er nu drie concrete en vaak 
voorkomende situaties zijn genoemd waarbij sprake is van een onbedoelde en onopzettelijke fout of 
vergissing in het naleven van de inlichtingenplicht. In deze situaties is vanaf nu geen sprake meer 
van “boetewaardig gedrag”. Zie artikel 2 van de bijgevoegde beleidsregels.  
 
De motie stelt dat de rechten en plichten in de Participatiewet beter met elkaar in balans moeten 
worden gebracht. Het kabinet heeft recent een eerste aanzet gegeven voor een dergelijke 
herziening. Medio juni heeft de minister voor Armoedebeleid een nota naar de Tweede Kamer 
gestuurd; het beleidsplan “De Participatiewet in balans”. In de aanbiedingsbrief bij deze nota geeft 
de minister o.a. aan dat ze wil toewerken naar een Participatiewet “met rechten en verplichtingen 
die zinvol en begrijpelijk zijn en nageleefd kunnen worden door iedere uitkeringsgerechtigde 
waarbij, wanneer de situatie daar om vraagt, proportioneel gesanctioneerd kan worden”. Letterlijk 



 

staat er in de brief: “Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat mensen die onbedoeld een fout maken 
direct als fraudeur worden bestempeld”.  
 
Mocht de Kamer de geschetste aanpak van de minister onderschrijven, dan zal zij, aldus de 
aanbiedingsbrief, de Kamer in het najaar nader informeren over de voortgang.  

Bijlage(n) 
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