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Geachte heer Van der Steur,

Bij brief van 13 april 2016 heeft u gevraagd of de Sociaal-Economische Raad (SER) kan
Instemmen met het Wetsvoorstel tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht
naar aanleiding van de.evaluatie. van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulderi—
(Evaluatiewet bestuurlijke geldschulden Awb) en het concept-besluit tot wijziging van
het Besluit buitengerechtelijke kosten.

Het wetsvoorstel bevat een tweetal wijzigingen op de geldende regeling. In de eerste
plaats gaat het om het creëren van de mogelijkheid voor bestuursorganen om de
betaling van voorschotten op te schorten In het geval van een vermoeden van
onregelmatigheden. Deze mogelijkheid bestaat reeds voor voorschotten op subsidies en
toeslagen die de Belastingdienst uitkeert.
De tweede wijziging betreft het opschorten van de verjaringstermijn van verbeurde
dwangsommen, teneinde de positie van derde-belanghebbenden bij de Inning van
verbeurde dwangsommen te versterken.
Het Dagelijks Bestuur van de SER kan Instemmen met dit wetsvoorstel.

De wijziging van het Besluit buitengerechtelijke kosten behelst het opnemen van een
staffetbepaling voor de berekening van buitengerechtelijke kosten die in rekening
kunnen worden gebracht bij cle tenuitvoerlegging van dwangbevelen. Het blijkt dat er in
de praktijk behoorlijke verschillen bestaan in de berekening van deze
buitengerechtelijke kosten. Mede in aanmerking genomen dat met deze wijziging
aansluiting wordt gezocht bij de in het privaatrecht gehanteerde systematlek kan het
Dagelijks Bestuur van de SER ook met dit voorstel instemmen.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar
aanleiding van deze reactie nadere vragen hebben, dan willen we daar graag op ingaan.

Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 T 070 3499 643)644
2594 AW Den Haag 2509 Ll( Den Haag www.ser.nl

Dagelijks bestuur

f%)

Q

.91

!fl

c1117z
I%)J..LLL

C.NAfl.

TOESTELNUMMER

5OClAALECON0Ml5CHE RAAD


