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Wijziging van de socialezekerheidswetten in
verband met de regeling van de bestuurlijke
boete

Nr. 8

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 30 maart 2016
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
1
In het in artikel IX opgenomen artikel 17a, eerste lid, wordt «artikel 21»
vervangen door: de artikelen 7c of 21.
2
Artikel XV, onderdelen 2 en 3, komen te luiden:
2. In het derde lid wordt na «benadelingsbedrag» ingevoegd: , met
overeenkomstige toepassing van het eerste lid,.
3. In het vijfde lid vervalt »als bedoeld in het eerste en tweede lid» en
wordt na «artikel 4» ingevoegd: in situaties die bij algemene maatregel
van bestuur worden bepaald,.
Toelichting
Deze nota van wijziging brengt een aantal technische wijzigingen aan in
het onderhavige wetsvoorstel.
Onderdeel 1
In artikel IX wordt in het eerste wijzigingsonderdeel, waarbij het eerste
lid van artikel 17a van de Algemene Kinderbijslagwet opnieuw wordt
geregeld, verwezen naar de persoon aan wie op grond van artikel 21
kinderbijslag wordt betaald. Hierbij kan het echter ook gaan om de
persoon, bedoeld in artikel 7c van de Algemene Kinderbijslagwet. Dit was
ook al geregeld in het oorspronkelijk artikel 17a, eerste lid. Met deze
wijziging wordt deze omissie hersteld.
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Onderdeel 2
In artikel XV, waarbij artikel 6b van de Remigratiewet wordt gewijzigd, is
het tweede en derde wijzigingsonderdeel ten onrechte gelijkluidend. Bij
het tweede onderdeel had het derde lid van artikel 6b moeten worden
gewijzigd en bij het derde wijzigingsonderdeel had het vijfde lid moeten
worden gewijzigd. Deze omissies worden hierbij hersteld. De wijziging
van het derde lid brengt met zich mee dat ook bij recidive de maximum
boetehoogte op grond van het eerste lid in acht moet worden genomen.
De wijziging van het vijfde lid brengt met zich mee dat bij algemene
maatregel van bestuur de situaties worden geduid waarin een
waarschuwing kan worden gegeven.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher
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