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35 897 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Verzamelwet SZW 2022) 

35 374 Wijziging van de Participatiewet in verband met 
het uitsluiten van fraudevorderingen bij de 
vermogenstoets en het beperken van het verbod 
tot medewerking aan een schuldregeling bij een 
fraudevordering tot gevallen van opzet of grove 
schuld 

B1 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Den Haag, 10 november 2021 

De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hebben op 9 november jl. gesproken over uw brief van 4 november jl. 
over het opnemen van de inhoud van het aangenomen gewijzigd 
amendement-Peters en Bruins2 van het wetsvoorstel inzake de wijziging 
van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen in de 
Verzamelwet SZW 2022.3 

Met dit amendement is beoogd dat uitvoeringsorganisaties en gemeenten 
de bevoegdheid krijgen om ook bij vorderingen ten gevolge van 
schending van de inlichtingenplicht medewerking te verlenen aan een 
schuldregeling en kwijtschelding, voor zover de vorderingen niet het 
gevolg zijn van opzet of grove schuld. Op dit moment geldt nog een 
wettelijk medewerkingsverbod voor alle vorderingen die het gevolg zijn 
van schending van de inlichtingenplicht. De leden van de commissie 
ondersteunen uw inhoudelijke wens om het vorenstaande doel te 
bereiken en de beoogde wetswijziging op korte termijn in wetgeving vast 
te leggen. Deze leden hechten evenwel aan een ordentelijk verloop van de 
wetgevingsprocedure en achten de gekozen oplossing hiermee niet direct 
verenigbaar. 

De commissie roept u daarom op tot een alternatieve oplossing te komen 
waardoor de gewenste wetswijziging op een zorgvuldige manier kan 

1 De letter B heeft alleen betrekking op 35 897.
2 Kamerstukken II 2019/2020, 35 374, nr. 11.
3 Kamerstukken I 2021/2022, 35 897 / 35 374, A.

 
 
 
 
kst-35897-B
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2021 Eerste Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 897, B 1



worden behandeld. Van haar zijde is de commissie dan zeer bereid om 
medewerking te verlenen aan de thans beoogde inwerkingtreding per 
1 januari 2022. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
M.L. Vos
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