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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening 

reparatietoeslag (AB 2010 no. 99) 
 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99), 
moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Bij voorgesteld artikel I, onderdeel D, wordt artikel 7 gewijzigd. In het tweede lid van het 
gewijzigde artikel 7 wordt bepaald dat personen die een AOV-uitkering ontvangen en geen 
andere bronnen van inkomen hebben een reparatietoeslag ontvangen van Afl. 100,- per 
kalendermaand. Dit is Afl. 50,- meer aan reparatietoeslag dan personen die een AOV-uitkering 
ontvangen en andere bronnen van inkomen hebben en personen die een weduwen- dan wel 
wezenuitkering ontvangen. De Raad vraagt zich af waarom de verhoogde reparatietoeslag (i.c. 
Afl. 100,-) niet eveneens van toepassing wordt verklaard op de personen die een weduwen-
pensioen ontvangen en geen andere bronnen van inkomen hebben. De Raad adviseert hierover 
in de toelichting uit te weiden. 
 
2. Het onderhavige ontwerp bepaalt dat de Inspecteur der belastingen respectievelijk de 
Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVb) een bestuurlijke boete van Afl. 1.500,- per kalenderjaar 
kunnen opleggen aan personen aan wie ten onrechte een reparatietoeslag is betaald (voorgesteld 
artikel I, onderdeel G respectievelijk voorgesteld artikel I, onderdeel H, nieuw artikel 15). Deze 
boete wordt niet naar evenredigheid van het aantal maanden dat een persoon ten onrechte een 
reparatietoeslag heeft ontvangen bepaald. Dit bedrag is volgens de toelichting gewijzigd naar een 
vast bedrag van Afl. 1.500,- om zodoende een afdoende afschrikwekkend effect te hebben.1 De 
Raad onderschrijft dit beoogde effect, maar vraagt zich gelet op het evenredigheidsprincipe af 
waarom niet gekozen wordt voor het bestraffingssysteem zoals die ten aanzien van de 
uitkeringsgerechtigden in Nederland zal worden gehanteerd.2 Hier wordt – naast de verplichting 
tot het terugbetalen van het teveel ontvangen bedrag – de boete immers op 100% van het teveel 
ontvangen bedrag berekend en bij een herhaalde overtreding op 150%. Bovendien wordt in dit 
systeem rekening gehouden met bijzondere privé-situaties van de overtreders.3  

                                                 
1 MvT, p. 6. 
2 Het betreft hier de Nederlandse Wet aanscherping handhaving en santiebeleid SZW-wetgeving (Staatsblad 498, 
2012) die een verzwaring van het boetebeleid per 1 januari 2013 inluidt.  
3 Slechts in bijzondere omstandigheden hoeft de boete niet betaald te worden. Hier kan worden gedacht aan 
situaties waarbij de persoon vanwege de maatregel geen of een beperkt inkomen heeft, het gezin uit huis dreigt te 
worden gezet en de partner ernstig ziek is. Het is hier dan aan de uitkerende instelling om te bepalen of de persoon 
in een dusdanige bijzondere situatie zit. 
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In het verlengde van het voorgaande kan nog worden aangetekend dat de Landsverordening 
reparatietoeslag ten aanzien van het loon van de werknemer refereert aan het loonbegrip van de 
Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63). Dit loonbegrip behelst alle onderdelen 
van inkomen uit arbeid4, hetgeen betekent dat het voor een werknemer moeilijk kan zijn om een 
goede inschatting te maken van zijn loon aangezien dit - ten tijde van het aanvragen van de 
toeslag - door overwerk en of gratificaties hoger kan uitvallen dan verwacht. Ook kan hier 
nogmaals worden gewezen op het feit dat fooien niet meetellen en derhalve een persoon met 
een laag loon conform de Landsverordening loonbelasting - maar weliswaar met een veel hoger 
inkomen - in de praktijk in aanmerking kan komen voor de toeslag. 
 
3. Bij voorgesteld artikel I, onderdeel I, worden aan het vernummerd artikel 16 twee leden 
toegevoegd. Deze leden bepalen onder meer dat de SVb in geval zij voornemens is een 
bestuurlijke boete op te leggen aan een persoon, deze hiervan schriftelijk – in de Nederlandse 
taal – in kennis moet stellen.  In de kennisgeving wordt de betrokken persoon in de gelegenheid 
gesteld om binnen een maand na dagtekening zijn zienswijze naar voren te brengen. De Raad 
constateert dat ten aanzien van deze kennisgeving en de mogelijkheid tot het opleggen van een 
bestuurlijke boete echter geen bepaling is opgenomen waarin de cautie- en zwijgplicht worden 
voorgeschreven. Gezien de bestuurlijke boete een bestraffende sanctie is waar artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) (i.c. waarborg eerlijke procedure) van 
toepassing op is, acht de Raad het van belang om deze cautie- en zwijgplicht ten aanzien van de 
mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete door de SVb alsook de Inspecteur der 
belastingen in de Landsverordening reparatietoeslag op te nemen. De Raad meent bovendien dat 
het handhavingselement in wetgeving hiermee – gelet op de opname van de cautie- en 
zwijgplicht ten aanzien van de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete in de 
Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 
28) – in een uniform stramien wordt gegoten. 
 
De Raad vraagt zich voorts ten aanzien van de kennisgeving af waarom deze (alleen) opgesteld 
moet worden in de Nederlandse taal. Gelet op artikel 6 van het EVRM, waarin gesteld wordt dat 
de beschuldiging opgesteld moet zijn in de taal die beschuldigde verstaat, en het feit dat een deel 
van de doelgroep van een oudere leeftijd is (i.c. AOV-ers), acht de Raad het raadzaam om de 
kennisgeving (naast de Nederlandse taal) ook in het Papiamento op te stellen.  
 
4. Uit de toelichting maakt de Raad op dat de SVb belast is met het toezicht op en de 
naleving van de reparatietoeslag aan personen die een ouderdoms-, weduwen- of wezenpensioen 
ontvangen.5 Het bevreemdt de Raad echter dat deze toezichthoudende taak (eveneens) aan de 
SVb wordt toebedeeld; de SVb is immers de uitvoerder van hetgeen voorgeschreven is (lees: 
belast met het uitkeren van de door het Land overgemaakte reparatietoeslagen voor 
uitkeringsgerechtigden). De Raad acht het juist vanuit het systeem van ‘checks and balances’ 
noodzakelijk dat de uitvoerder niet tevens belast wordt met het toezicht op zijn ‘eigen proces’. 
De Raad vraagt zich in dit kader af waarom niet gekozen wordt voor een systeem waarbij het 
toezicht (op de uitvoering) wordt uitgevoerd door een geschikt overheidsdepartement dan wel 
een andere geschikte (onafhankelijke) instantie. De Raad wijst hierbij naar de wijze waarop de 
reparatietoeslag door de werkgever aan de werknemer wordt uitgekeerd en waarbij de Inspecteur 
der belastingen (SIAD) ten aanzien van deze uitvoering een controlerende rol heeft. 

 
5.  Zoals in onderdeel 1 is opgemerkt krijgt de SVb bij het nieuwe artikel 15 de mogelijkheid 
om bestuurlijke boetes op te leggen aan personen die ten onrechte een reparatietoeslag 

                                                 
4 Loon wordt in de desbetreffende landsverordening beschreven als al hetgeen als salaris, uitkering, 
kostenvergoeding, kostenverstrekking of onder welke naam of vorm dan ook uit een bestaande of vroegere 
dienstbetrekking wordt verkregen, behoudens het bepaalde in het vijfde en zesde lid. 
5 MvT, p. 2.  
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ontvangen.  Ten aanzien van dit nieuwe handhavingselement vraagt de Raad zich af of de SVb 
wel voldoende toegerust is om de invordering van de boetes zelf uit te voeren. In de toelichting 
wordt immers niets gezegd over de administratieve lasten die deze taak meebrengt. De Raad 
adviseert om in ieder geval in de toelichting hierover uit te weiden. 
  
In het verlengde van het bovenstaande vraagt de Raad zich voorts af wat de bestemming is van 
de door de SVb ingevorderde boetes. In het onderhavige ontwerp wordt immers niet geregeld 
aan wie deze gelden toekomen, noch wat de bestemming van deze gelden is. De Raad adviseert 
om dit element in het ontwerp te regelen en in de memorie van toelichting hierop in te gaan. 
 
 De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het vorenstaande 
rekening zal zijn gehouden. 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 


