




3 | 40Voorwoord 

Ook dit jaar kan ik met trots 
zeggen dat de tweejaarlijkse 
Taptoe wordt gehouden op 
het voetbalveld bij de Ha-
zerswoudse Boys. Een mooi 
voorbeeld van hoe twee ver-
schillende organisaties samen 
kunnen werken. Daarnaast is 
de Taptoe een mooi voorbeeld 
van een groep vrijwilligers 
die zich al een lange tijd belangeloos inzet. Ik spreek mijn waardering uit 
voor alle korpsen, muzikanten en de organisatoren. Het is bijzonder om 
te zien hoe erg vrijwilligerswerk nog leeft in Hazerswoude-Dorp. Samen 
een mooie en succesvolle Taptoe organiseren zorgt ook voor een goede 
gezamenlijke sfeer in Hazerswoude-Dorp. 

Hoe serieus de muzikanten de Taptoe nemen, kun je wel merken aan de 
hoeveelheid tijd die zij steken in het oefenen. Iets wat zeker bewonde-
ringswaardig is. Zij oefenen natuurlijk niet zo veel omdat het hard nodig 
is, maar omdat alles perfect moet gaan. Het resultaat van het oefenen is te 
merken aan de hoge kwaliteit van de muziek die zij spelen. De muziek laat 
zeker weten een goede indruk achter op de toeschouwers. Dit jaar doen 
de volgende korpsen mee aan de Taptoe:  VIOS Mijdrecht, Juliana Amers-
foort, Bernhard Amersfoort (juniorenband), Amigo Leiden en Drumfanfare 
TTH. Ik ben nieuwsgierig naar de resultaten van al die uren die zij 
geoefend hebben. Want elke Taptoe is weer anders.

Ik wens u allemaal een fijne avond toe. Succes en geniet van de muziek!

Liesbeth Spies
Burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn



Tot ziens bij

De Hoofdzaak

WWW.DEHOOFDZAAK.NL

✔ Vakkundig

✔ Servicegericht

✔ Persoonlijk

✔ Altijd in actie

Dorpsstraat 82a

2391 BL Hazerswoude Dorp

0172 589 590

hazerswoude@de-hoofdzaak.nl

Adres:

Ambachtsplein 7
Hazerswoude-dorp
0172 - 587176
www. theoseethuis.nl

Openingstijden:

Maandag 12:00 – 21:00
Dinsdag  12:00 – 21:00
Woensdag Gesloten
Donderdag 12:00 – 23:00

 

Vrijdag  12:00 – 24:00
Zaterdag 12:00 – 24:00
Zondag  12:00 – 21:00
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Dames en heren, jongens en meis-
jes, van harte welkom bij Taptoe 
Hazerswoude 2017. Het is ons 
weer gelukt dit prachtige evene-
ment te organiseren. Als voorzitter 
van deze mooie club, ben ik daar 
natuurlijk ontzettend trots op! 
En waarom dan, nou ik zal het u 
vertellen.

Ten eerste ben ik trots op ons ont-
zettend mooie korps. Ruim dertig 
muzikanten die elke week repe-
teren om leuke muziek te maken, 
strak te exerceren en een gewel-
dige show neer te zetten. Het zijn 
niet alleen de mooie optredens, of 
onze eerste plaats afgelopen na-
jaar op concours Schiedam die me 
trots maken, maar ook dat het zo’n 
diverse en leuke club mensen is die 

met elkaar mooi dingen doet.
Dat mooie dingen doen is het 
tweede waar ik trots op ben. Dat, 
van jong tot oud, iedereen steeds 
weer opstaat om aan de slag te 
gaan met nieuwe leden, om mooie 
evenementen te organiseren, om 
zich in te zetten voor muzieklessen 
en om na te denken over nieuwe 
muziek, shows en uniformen. 

Tot slot ben ik trots op #TeamTTH. 
Een nieuw team dat zich inzet voor 
de activiteiten van Drumfanfare 
TTH in Hazerswoude. Dankzij 
een groot aantal ondernemers en 
bedrijven is niet alleen deze taptoe 
mogelijk, maar kunnen wij ons ook 
in blijven zetten voor laagdrempe-
lige muzieklessen en andere lokale 
evenementen zoals de vrijmarkt op 
Koningsdag en Maestro. Dat vind 
ik mooi aan Hazerswoude, dat we 
met elkaar het dorp maken.
 
Rest mij nog om u een ontzettend 
leuke avond te wensen met prach-
tige korpsen en shows. Veel plezier!
 
Chris Zintel
Voorzitter Drumfanfare TTH

Trots! (3x)
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ling en ondersteuning van muzikale 
evenementen. Daarmee vormt ze 
niet alleen een perfecte partner bij 
de organisatie van Taptoe Hazers-
woude maar hopen we met hun 
expertise de komende jaren Taptoe 
Hazerswoude gezamenlijk te ont-
wikkelen en te kunnen continueren. 

Dit jaar is de samenwerking ge-
richt op de communicatie met de 
deelnemende korpsen en zijn op 
PR-gebied de handen ineengeslagen. 
De intentie is om de organisatori-
sche samenwerking in de volgende 
edities uit te bouwen. 

Inzet, enthousiasme en betrokken-
heid zijn de trefwoorden binnen 
de SCVK, trefwoorden waarin 
de evenementencommissie van 
Drumfanfare TTH zich helemaal 
kan vinden. We zijn dan ook erg blij 
met de ondersteuning van SCVK 
en zien verdere samenwerking met 
vertrouwen tegemoet!  

Meer informatie over SCVK is te 
vinden op www.scvk.nl  SCVK is ook 
te volgen op Facebook:
www.facebook.com/SCVK.NL.

Stichting Combinatie Van Korpsen

Dit jaar is Taptoe Hazerswoude 
voor het eerst in samenwerking 
met de SCVK georganiseerd. SCVK 
staat voor Stichting Combinatie Van 
Korpsen. De SCVK is een non-
profit organisatie die het behartigen 
van de gezamenlijke belangen van 
de Nederlandse mars-  en show-
korpsen tot doel heeft. 

De missie van de SCVK is om zo-
veel mogelijk plekken voor optre-
dens in Nederland, maar ook in het 
buitenland te bewerkstelligen voor 
de mars- en showkorpsen. 

Daarnaast heeft SCVK bijna 50 
jaar ervaring met het organiseren 
van evenementen waar muziek en 
show in zit en speelt de stichting 
een belangrijke rol bij de ontwikke-



Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 27a Werkloosheidswet, artikel 45a van de Ziektewet, artikel 29a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 
40 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 91 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 3:16 en 3:27 van de Wet arbeid en zorg, artikel 14a van de Toeslagenwet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten; Besluit: Art. 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: b. ZW: Ziektewet; c. 
WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; e. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; f. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; g. Wazo: Wet arbeid en zorg; h. TW: Toeslagenwet; i. Wet Suwi: Wet structuur uitvoeringsorganisa-
tie werk en inkomen; j. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; k. basisboetebedrag: het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten; l. afstemming: de verplichting om in elk individueel geval het boetebedrag vast te stellen in evenredigheid tot de ernst van de gedraging, de mate van ver-
wijtbaarheid en de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten; m. inlichtingenverplichting: de verplichting, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet Suwi, artikel 25 van de WW, de artikelen 31, eerste lid, en 49 van de ZW, artikel 80 van de WAO, artikel 70 
van de WAZ, artikel 62 van de Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW; n. boete: de boete, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, van de WW, artikel 45a, eerste lid, van de ZW, artikel 29a, eerste lid, van de WAO, artikel 48, eerste lid, van de WAZ, artikel 40, eerste lid, van de Wajong, artikel 91, eerste lid, van de Wet WIA 
en artikel 14a, eerste lid, van de TW; o. waarschuwing: de waarschuwing, bedoeld in artikel 27a, derde lid, van de WW, artikel 45a, derde lid, van de ZW, artikel 29a, derde lid, van de WAO, artikel 48, derde lid, van de WAZ, artikel 40, derde lid, van de Wajong, artikel 91, derde lid, van de Wet WIA en artikel 14a, derde lid, van de TW. Art. 2. Afstem-
ming Bij de verhoging of verlaging van de boete als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten hanteert het UWV dit besluit. Art. 3. Samenloop Indien de inlichtingenverplichting gelijktijdig met betrekking tot de WW, de ZW, de WAO, de WAZ, de Wajong, de Wet WIA, de Wazo of de TW is overtreden, worden de 
benadelingsbedragen samengeteld en het basisboetebedrag vastgesteld op 10% van dit bedrag.Art. 4. Recidive Indien aan de belanghebbende schriftelijk is bekendgemaakt dat een boete wordt opgelegd of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd en dezelfde persoon binnen vijf jaren na de dag van bekendmaking opnieuw de inlichtingenverplichting 
overtreedt, wordt het basisboetebedrag met 50% verhoogd. Art. 5. Verhoogde verwijtbaarheid -1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verhoogd indien sprake is van verhoogde verwijtbaarheid. -2. Van verhoogde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien: a. de belanghebbende, zonder daarvan mededeling te doen, ten minste nagenoeg twee 
jaar onafgebroken inkomsten uit arbeid heeft genoten en in de betreffende periode ten minste tweemaal door het UWV is gevraagd om de juiste en volledige informatie te verstrekken; b. de overtreding heeft plaatsgevonden in een zogenaamde fraudeconstructie, waarin de belanghebbende gezamenlijk met anderen geen, onvolledige of onjuiste in-
formatie heeft verstrekt met de bedoeling het UWV te benadelen. Art. 6. Verminderde verwijtbaarheid -1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verlaagd indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid. -2. Van verminderde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien: a. de overtreding, gelet op de geestelijke toestand van de belanghebbende, 
hem niet volledig valt aan te rekenen; b. de belanghebbende de inlichtingenverplichting heeft overtreden, maar uit eigen beweging alsnog de juiste informatie verstrekt, voordat het UWV de overtreding constateert. Art. 7. Verlaging wegens financiële omstandigheden -1. De boete, die met inachtneming van de voorgaande artikelen is vastgesteld, 
wordt verlaagd indien de belanghebbende voldoende aannemelijk maakt dat, gelet op de financiële omstandigheden waarin hij verkeert, de boete niet binnen twaalf maanden na oplegging kan zijn voldaan, rekening houdend met het eventuele vermogen en de aflossingscapaciteit van de belanghebbende. -2. In afwijking van het eerste lid geldt een 
termijn van achttien maanden indien artikel 4 of 5 van toepassing is. Art. 8. Spontane inlichtingenverplichting -1. De termijn voor het nakomen van de spontane inlichtingenverplichting, genoemd in artikel 29, eerste lid, van de Wet Suwi, artikel 25 van de WW, artikel 49 van de ZW, artikel 80 van de WAO, artikel 70, eerste lid, van de WAZ, artikel 
62, eerste lid, van de Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW, is één week. -2. De in het eerste lid bedoelde termijn vangt aan op het moment dat het te melden feit of omstandigheid zich voordoet of bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn aan de belanghebbende. -3. Indien de belanghebbende de 
feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 25 van de WW of artikel 12 van de TW, juist vermeldt op het werkbriefje WW, wordt geen boete opgelegd. Art. 9. Minimale boete De boete bedraagt minimaal de helft van het basisbedrag dat genoemd is in het Boetebesluit socialezekerheidswetten. Art. 10. Waarschuwing Indien de inlichtingenverplich-
ting opzettelijk is overtreden, wordt niet volstaan met het geven van een waarschuwing. Art. 11. Intrekking besluiten Het Besluit afstemming boete werknemers, de Beleidsregel afbakening maatregel en boete en de Beleidsregel zwijgrecht worden ingetrokken. Art. 12. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na 
dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Art. 13. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werknemer. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Amsterdam, 2 april 2007. Voorzitter Raad van bestuur UWV, J.M. Linthorst. TOELICHTING [2 april 2007] [Algemeen, red.] Aan-
leiding Met de inwerkingtreding van het Boetebesluit socialezekerheidswetten op 1 februari 2001 (AMvB van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462) verviel de opdracht aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) om nadere regels te stellen met betrekking tot de hoogte en de afstemming van de boete. Het Lisv heeft, in aanvulling op het 
Boetebesluit socialezekerheidswetten, met ingang van 1 februari 2001 het Besluit afstemming boete werknemers vastgesteld (beleidsregel van 13 december 2000, Stcrt. 2001, 2). Bij de vorming van het UWV op 1 januari 2002 is deze beleidsregel overgegaan naar het UWV. De beleidsregel van 13 december 2000 wordt met dit besluit ingetrokken 
en opnieuw geactualiseerd vastgesteld naar aanleiding van de invoering van de Wet WIA. Deze beleidsregel stelt het beleid vast bij de oplegging van een boete als bedoeld in artikel 1, onderdeel m. De werkgeversboete ZW/WAO, genoemd in artikel 1, onderdeel q, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten, blijft buiten beschouwing. Afzien van 
boete In de materiewetten is opgenomen dat, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, geen boete wordt opgelegd. Wegens een dringende reden kan van het opleggen van een boete worden afgezien. Strafrechtelijke afdoening Als van de overtreding van de inlichtingenverplichting aangifte wordt gedaan bij de officier van justitie en over 
strafrechtelijke vervolging moet worden beslist, is deze beleidsregel niet van toepassing. De criteria voor een strafrechtelijke afdoening zijn neergelegd in de Aanwijzing socialezekerheidsfraude (Stcrt. 6 september 2004, nr. 170). Als uitgangspunt geldt daarbij dat wanneer het benadelingsbedrag meer bedraagt dan €|6000,-, aangifte wordt gedaan 
bij de officier van justitie. De aangiftegrens van €|6000,- geldt niet indien sprake is van recidive. In de Aanwijzing socialezekerheidsfraude is hieromtrent opgenomen: “Wanneer een bepaalde persoon zich binnen een periode van vijf jaar voor de tweede maal heeft schuldig gemaakt aan socialezekerheidsfraude, kan een strafrechtelijk onderzoek 
worden ingesteld, proces-verbaal worden opgemaakt en strafrechtelijk vervolgd worden. In deze gevallen is de datum van de eerste sanctionering startpunt voor de termijn van vijf jaren (...) en dienen beide nadeelbedragen ten minste €|3000,- te bedragen.” Benadelingsbedrag Het basisboetebedrag wordt in artikel 2 van het Boetebesluit socialeze-
kerheidswetten vastgesteld op 10% van het benadelingsbedrag. Het benadelingsbedrag als bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten is het bedrag dat tengevolge van het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting aan de belanghebbende ten onrechte werd betaald. Wanneer de belanghebbende heeft voldaan aan 
de inlichtingenverplichting en daarna het UWV de betalingen ongewijzigd voortzet, bestaat niet langer een causaal verband tussen de schending van de inlichtingenverplichting en de onverschuldigde betaling, zodat de onverschuldigde betaling vanaf dat moment niet meer wordt geteld in het benadelingsbedrag. De onverschuldigde betaling wordt 
wel teruggevorderd. Op grond van paragraaf 4.2 van de Wet WIA, hoofdstuk IIb van de WAO, artikel 52d van de ZW en hoofdstuk 2a van de Wajong kan aan de belanghebbende een re-integratie-instrument worden toegekend. Artikel 1, onderdeel s, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten bepaalt dat een re-integratie-instrument ook onder de 
definitie van het benadelingsbedrag valt. Artikelsgewijs Artikel 2 Artikel 3 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten stelt een open norm bij de afstemming van de boete op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert. Met deze beleidsregel wordt aangegeven 
welk beleid het UWV toepast bij de afweging van feiten en omstandigheden bij het vaststellen van de hoogte van de boete, met als doel rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en bestendigheid van de uitvoeringspraktijk. Artikel 3 In de uitvoeringspraktijk kan het voorkomen dat de belanghebbende verschillende uitkeringen naast elkaar ontvangt en de 
inlichtingenverplichting van meerdere wetten overtreedt. In dit artikel wordt de wijze van de vaststelling van het basisboetebedrag geregeld. Hiermee wordt voorkomen dat in totaal een hogere boete zou worden opgelegd bij samenloop van meerdere uitkeringen. Artikel 4 Bij de parlementaire behandeling van het Boetebesluit socialezekerheidswet-
ten is aan de orde geweest dat een recidivebepaling in de tekst ontbreekt. Bij die gelegenheid heeft de staatssecretaris medegedeeld dat de uitvoeringsorganen zelf voor de recidiveregeling kunnen zorgdragen. In dit artikel is omwille van de afstemming met de Aanwijzing socialezekerheidsfraude de recidivetermijn gesteld op vijf jaar. Aanvang van 
de termijn is de datum van de beslissing tot oplegging van een eerdere boete of strafrechtelijke afdoening. Het einde van de termijn is de datum van de tweede overtreding of de aanvang van een doorlopende gedraging. Als de aanvang van een doorlopende gedraging binnen de vijfjarentermijn valt, is immers binnen vijf jaar een nieuwe overtreding 
begaan. Er is slechts sprake van recidive als dezelfde inlichtingenverplichting opnieuw wordt geschonden. De inlichtingenverplichting wordt hierbij gezien als één verplichting: bij alle vormen van het geven van te late, onjuiste of het verzwijgen van informatie is sprake van recidive. Als bijvoorbeeld de eerste keer onjuiste informatie en de tweede 
keer te late informatie wordt gegeven, is dus wél sprake van recidive. Er moet sprake zijn van een overtreding van dezelfde wet. Een overtreding van de inlichtingenverplichting van bijvoorbeeld de WAO die binnen een periode van vijf jaar wordt gevolgd door een overtreding van de inlichtingenverplichting van de WW levert geen recidive op, 
aangezien niet dezelfde inlichtingenverplichting opnieuw is geschonden. Artikel 5 In het Boetebesluit socialezekerheidswetten is in artikel 3 opgenomen dat het boetebedrag kan worden verhoogd bij verhoogde verwijtbaarheid. Bij de parlementaire behandeling is aangegeven dat dit in ernstige fraudesituaties aan de orde kan zijn. In artikel 5 zijn 
twee situaties beschreven waarbij van verhoogde verwijtbaarheid sprake is. De mogelijkheid bestaat om, als zich andere omstandigheden voordoen, ook verhoogde verwijtbaarheid aan te nemen. Het kan voorkomen dat zowel een verhoging wegens recidive als een verhoging wegens verhoogde verwijtbaarheid aan de orde is. Het boetebedrag wordt 
in die situatie vastgesteld op tweemaal een verhoging van 50% van het basisboetebedrag. Artikel 6 Ofschoon gradaties in verwijtbaarheid zijn te onderscheiden, is gekozen voor één categorie verminderd verwijtbaar: een verlaging van het basisboetebedrag met 50%. Een nader onderscheid zou moeilijk uitvoerbaar zijn en kunnen leiden tot rechtson-
gelijkheid. In geval van de navolgende situaties is sprake van verminderde verwijtbaarheid. Indien de overtreding, gelet op de geestelijke toestand van de belanghebbende, hem niet volledig valt aan te rekenen. Daarbij kan gedacht worden aan problemen in de situatie thuis waardoor de belanghebbende onder ernstige psychische druk staat, zoals een 
ernstige ziekte of het overlijden van de partner of kinderen of de dreiging om het huis te worden uitgezet. Eveneens kan de geestelijke toestand van de belanghebbende zelf zodanig zijn dat de gedraging niet volledig kan worden toegerekend. In dit geval kan overleg met een verzekeringsarts aangewezen zijn. Het tweede lid, onderdeel b, bepaalt dat 
als de belanghebbende uit eigen beweging alsnog de juiste informatie verstrekt voordat het UWV de overtreding constateert, sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Hiermee wordt beoogd het alsnog normconforme gedrag te stimuleren en te belonen. Artikel 7 Aangezien de bestuurlijke boete een financiële sanctie is, zullen de omstandigheden 
als bedoeld in artikel 3 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten die tot verlaging nopen, de financiële situatie van de cliënt betreffen. Bij toepassing van artikel 7 wordt gedeeltelijk afgezien van oplegging van een boete. Bij de toepassing van dit artikel rust de verplichting op de belanghebbende om inzicht te geven in zijn financiële situatie. De 
wettelijke bepalingen geven tevens de mogelijkheid om op grond van een dringende reden geheel af te zien van een boete indien oplegging van een boete tot voor de verzekerde onaanvaardbare sociale en financiële gevolgen zou leiden. Artikel 8 Artikel 25 van de WW e.a. bepalen dat “onverwijld uit eigen beweging” aan de inlichtingenverplichting 
wordt voldaan. Met artikel 8 wordt de termijn voor de spontane inlichtingenverplichting geconcretiseerd. Er geldt een termijn van één week. Het tweede lid bepaalt dat de termijn gaat lopen op het moment dat het te melden feit zich voordoet of bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn aan de belanghebbende. Dit kan zijn de dag 
dat werkzaamheden worden aangevangen, gewijzigd of beëindigd. Bij een wijziging van het inkomen vangt de termijn aan op het moment dat deze wijziging bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, bijvoorbeeld het moment dat de loonstrook wordt ontvangen bij een geringe wijziging. Als er een wijziging optreedt met betrek-
king tot een andere uitkering, vangt de termijn aan op het moment dat dit bekend wordt gemaakt. Een verandering in de gezondheidstoestand wordt gemeld als het de belanghebbende redelijkerwijs duidelijk is dat de wijziging van invloed kan zijn op het recht op uitkering. De spontane inlichtingenverplichting en de termijnen gelden tevens, voor 
zover van toepassing, voor de partner, de wettelijke vertegenwoordiger en de instelling aan welke de uitkering wordt betaald. Het derde lid bepaalt dat geen boete wordt opgelegd als de informatie juist is vermeld op het werkbriefje WW aangezien dan iedere verwijtbaarheid ontbreekt. Het is immers de bedoeling dat een WW-gerechtigde de infor-
matie op het werkbriefje vermeldt en niet spontaan meldt. Als een TW-uitkering in combinatie met een WW-uitkering wordt betaald, geldt dit ook voor de toeslag. Als geen werkbriefje is verstrekt, geldt de spontane inlichtingenverplichting onverkort. Artikel 9 Artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten stelt het basisboetebedrag op ten 
minste €|45,-. Dit bedrag kan verlaagd worden op basis van deze beleidsregel tot minimaal €|23,- zodat een boete van enige omvang wordt opgelegd. Toepassing van dit besluit kan niet leiden tot het volledig afzien van een boete. Dat is alleen mogelijk bij het geheel ontbreken van de verwijtbaarheid of bij een dringende reden. Artikel 10 Uit de 
wettelijke bepalingen (zie artikel 1, onderdeel n) volgt in welke situatie het UWV kan afzien van het opleggen van een boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing. Als een overtreding van de inlichtingenverplichting heeft plaatsgevonden, maar geen benadelingsbedrag is veroorzaakt, kan het UWV volstaan met een schrifte-
lijke waarschuwing als bedoeld in artikel 27a, derde lid, van de WW en vergelijkbare bepalingen, tenzij in de afgelopen twee jaar een waarschuwing of boete is opgelegd. Als aan deze voorwaarden is voldaan, maar de inlichtingenverplichting is opzettelijk overtreden, wordt echter niet volstaan met een waarschuwing, maar wordt een boete opgelegd. 
Artikel 11 Het Besluit afstemming boete werknemers (Stcrt. 2001, 2) wordt vervangen door dit besluit. De Beleidsregel afbakening maatregel en boete (Stcrt. 1998, 90) is opgenomen in dit besluit met artikel 8. De Beleidsregel zwijgrecht (Stcrt. 1998, 64) wordt ingetrokken en opgenomen in de handboeken van het UWV aangezien deze beleidsregel 
geen uitleg van een wettelijke bepaling bevat. Artikel 13 Het beleid met betrekking tot de oplegging van een boete als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, is door de intrekking van de in artikel 11 genoemde beleidsregels samengevoegd in deze beleidsregel. Het onderwerp van deze beleidsregel is dus breder dan de afstemming van de boete, zodat deze 
beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werknemer. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 27a Werkloosheidswet, artikel 45a van de Ziektewet, artikel 29a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 48 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 40 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 91 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 3:16 en 3:27 van de Wet arbeid en zorg, artikel 14a van de Toeslagenwet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten; Besluit: Art. 1. 
Definities In dit besluit wordt verstaan onder: b. ZW: Ziektewet; c. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; e. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; f. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; g. Wazo: Wet arbeid en zorg; h. 
TW: Toeslagenwet; i. Wet Suwi: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; j. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; k. basisboetebedrag: het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten; l. afstemming: de verplichting om in elk individueel geval het boetebedrag vast te stellen 
in evenredigheid tot de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten; m. inlichtingenverplichting: de verplichting, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet Suwi, artikel 25 van de WW, de artikelen 31, 
eerste lid, en 49 van de ZW, artikel 80 van de WAO, artikel 70 van de WAZ, artikel 62 van de Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW; n. boete: de boete, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, van de WW, artikel 45a, eerste lid, van de ZW, artikel 29a, eerste lid, van de WAO, artikel 48, eerste lid, van de WAZ, artikel 40, 
eerste lid, van de Wajong, artikel 91, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 14a, eerste lid, van de TW; o. waarschuwing: de waarschuwing, bedoeld in artikel 27a, derde lid, van de WW, artikel 45a, derde lid, van de ZW, artikel 29a, derde lid, van de WAO, artikel 48, derde lid, van de WAZ, artikel 40, derde lid, van de Wajong, artikel 91, derde lid, 
van de Wet WIA en artikel 14a, derde lid, van de TW. Art. 2. Afstemming Bij de verhoging of verlaging van de boete als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten hanteert het UWV dit besluit. Art. 3. Samenloop Indien de inlichtingenverplichting gelijktijdig met betrekking tot de WW, de ZW, de WAO, de WAZ, 
de Wajong, de Wet WIA, de Wazo of de TW is overtreden, worden de benadelingsbedragen samengeteld en het basisboetebedrag vastgesteld op 10% van dit bedrag.Art. 4. Recidive Indien aan de belanghebbende schriftelijk is bekendgemaakt dat een boete wordt opgelegd of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd en dezelfde persoon binnen vijf 
jaren na de dag van bekendmaking opnieuw de inlichtingenverplichting overtreedt, wordt het basisboetebedrag met 50% verhoogd. Art. 5. Verhoogde verwijtbaarheid -1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verhoogd indien sprake is van verhoogde verwijtbaarheid. -2. Van verhoogde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien: a. de belangheb-
bende, zonder daarvan mededeling te doen, ten minste nagenoeg twee jaar onafgebroken inkomsten uit arbeid heeft genoten en in de betreffende periode ten minste tweemaal door het UWV is gevraagd om de juiste en volledige informatie te verstrekken; b. de overtreding heeft plaatsgevonden in een zogenaamde fraudeconstructie, waarin de belang-
hebbende gezamenlijk met anderen geen, onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt met de bedoeling het UWV te benadelen. Art. 6. Verminderde verwijtbaarheid -1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verlaagd indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid. -2. Van verminderde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien: a. de 
overtreding, gelet op de geestelijke toestand van de belanghebbende, hem niet volledig valt aan te rekenen; b. de belanghebbende de inlichtingenverplichting heeft overtreden, maar uit eigen beweging alsnog de juiste informatie verstrekt, voordat het UWV de overtreding constateert. Art. 7. Verlaging wegens financiële omstandigheden -1. De boete, 
die met inachtneming van de voorgaande artikelen is vastgesteld, wordt verlaagd indien de belanghebbende voldoende aannemelijk maakt dat, gelet op de financiële omstandigheden waarin hij verkeert, de boete niet binnen twaalf maanden na oplegging kan zijn voldaan, rekening houdend met het eventuele vermogen en de aflossingscapaciteit van 
de belanghebbende. -2. In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van achttien maanden indien artikel 4 of 5 van toepassing is. Art. 8. Spontane inlichtingenverplichting -1. De termijn voor het nakomen van de spontane inlichtingenverplichting, genoemd in artikel 29, eerste lid, van de Wet Suwi, artikel 25 van de WW, artikel 49 van de ZW, 
artikel 80 van de WAO, artikel 70, eerste lid, van de WAZ, artikel 62, eerste lid, van de Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW, is één week. -2. De in het eerste lid bedoelde termijn vangt aan op het moment dat het te melden feit of omstandigheid zich voordoet of bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had 
kunnen zijn aan de belanghebbende. -3. Indien de belanghebbende de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 25 van de WW of artikel 12 van de TW, juist vermeldt op het werkbriefje WW, wordt geen boete opgelegd. Art. 9. Minimale boete De boete bedraagt minimaal de helft van het basisbedrag dat genoemd is in het Boetebesluit socialeze-
kerheidswetten. Art. 10. Waarschuwing Indien de inlichtingenverplichting opzettelijk is overtreden, wordt niet volstaan met het geven van een waarschuwing. Art. 11. Intrekking besluiten Het Besluit afstemming boete werknemers, de Beleidsregel afbakening maatregel en boete en de Beleidsregel zwijgrecht worden ingetrokken. Art. 12. Inwerking-
treding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Art. 13. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werknemer. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Amsterdam, 2 april 2007. Voorzitter Raad van bestuur UWV, 
J.M. Linthorst. TOELICHTING [2 april 2007] [Algemeen, red.] Aanleiding Met de inwerkingtreding van het Boetebesluit socialezekerheidswetten op 1 februari 2001 (AMvB van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462) verviel de opdracht aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) om nadere regels te stellen met betrekking tot de hoogte en 
de afstemming van de boete. Het Lisv heeft, in aanvulling op het Boetebesluit socialezekerheidswetten, met ingang van 1 februari 2001 het Besluit afstemming boete werknemers vastgesteld (beleidsregel van 13 december 2000, Stcrt. 2001, 2). Bij de vorming van het UWV op 1 januari 2002 is deze beleidsregel overgegaan naar het UWV. De be-
leidsregel van 13 december 2000 wordt met dit besluit ingetrokken en opnieuw geactualiseerd vastgesteld naar aanleiding van de invoering van de Wet WIA. Deze beleidsregel stelt het beleid vast bij de oplegging van een boete als bedoeld in artikel 1, onderdeel m. De werkgeversboete ZW/WAO, genoemd in artikel 1, onderdeel q, van het Boete-
besluit socialezekerheidswetten, blijft buiten beschouwing. Afzien van boete In de materiewetten is opgenomen dat, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, geen boete wordt opgelegd. Wegens een dringende reden kan van het opleggen van een boete worden afgezien. Strafrechtelijke afdoening Als van de overtreding van de inlichtingen-
verplichting aangifte wordt gedaan bij de officier van justitie en over strafrechtelijke vervolging moet worden beslist, is deze beleidsregel niet van toepassing. De criteria voor een strafrechtelijke afdoening zijn neergelegd in de Aanwijzing socialezekerheidsfraude (Stcrt. 6 september 2004, nr. 170). Als uitgangspunt geldt daarbij dat wanneer het 
benadelingsbedrag meer bedraagt dan €|6000,-, aangifte wordt gedaan bij de officier van justitie. De aangiftegrens van €|6000,- geldt niet indien sprake is van recidive. In de Aanwijzing socialezekerheidsfraude is hieromtrent opgenomen: “Wanneer een bepaalde persoon zich binnen een periode van vijf jaar voor de tweede maal heeft schuldig 
gemaakt aan socialezekerheidsfraude, kan een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld, proces-verbaal worden opgemaakt en strafrechtelijk vervolgd worden. In deze gevallen is de datum van de eerste sanctionering startpunt voor de termijn van vijf jaren (...) en dienen beide nadeelbedragen ten minste €|3000,- te bedragen.” Benadelingsbedrag 
Het basisboetebedrag wordt in artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten vastgesteld op 10% van het benadelingsbedrag. Het benadelingsbedrag als bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten is het bedrag dat tengevolge van het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting aan de belanghebbende ten 
onrechte werd betaald. Wanneer de belanghebbende heeft voldaan aan de inlichtingenverplichting en daarna het UWV de betalingen ongewijzigd voortzet, bestaat niet langer een causaal verband tussen de schending van de inlichtingenverplichting en de onverschuldigde betaling, zodat de onverschuldigde betaling vanaf dat moment niet meer wordt 
geteld in het benadelingsbedrag. De onverschuldigde betaling wordt wel teruggevorderd. Op grond van paragraaf 4.2 van de Wet WIA, hoofdstuk IIb van de WAO, artikel 52d van de ZW en hoofdstuk 2a van de Wajong kan aan de belanghebbende een re-integratie-instrument worden toegekend. Artikel 1, onderdeel s, van het Boetebesluit sociale-
zekerheidswetten bepaalt dat een re-integratie-instrument ook onder de definitie van het benadelingsbedrag valt. Artikelsgewijs Artikel 2 Artikel 3 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten stelt een open norm bij de afstemming van de boete op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden waarin 
de belanghebbende verkeert. Met deze beleidsregel wordt aangegeven welk beleid het UWV toepast bij de afweging van feiten en omstandigheden bij het vaststellen van de hoogte van de boete, met als doel rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en bestendigheid van de uitvoeringspraktijk. Artikel 3 In de uitvoeringspraktijk kan het voorkomen dat de 
belanghebbende verschillende uitkeringen naast elkaar ontvangt en de inlichtingenverplichting van meerdere wetten overtreedt. In dit artikel wordt de wijze van de vaststelling van het basisboetebedrag geregeld. Hiermee wordt voorkomen dat in totaal een hogere boete zou worden opgelegd bij samenloop van meerdere uitkeringen. Artikel 4 Bij de 
parlementaire behandeling van het Boetebesluit socialezekerheidswetten is aan de orde geweest dat een recidivebepaling in de tekst ontbreekt. Bij die gelegenheid heeft de staatssecretaris medegedeeld dat de uitvoeringsorganen zelf voor de recidiveregeling kunnen zorgdragen. In dit artikel is omwille van de afstemming met de Aanwijzing sociale-
zekerheidsfraude de recidivetermijn gesteld op vijf jaar. Aanvang van de termijn is de datum van de beslissing tot oplegging van een eerdere boete of strafrechtelijke afdoening. Het einde van de termijn is de datum van de tweede overtreding of de aanvang van een doorlopende gedraging. Als de aanvang van een doorlopende gedraging binnen de 

De kleine lettertjes
hebben wij al voor u gelezen!

Hoofdkantoor: Ambachtsplein 2, Hazerswoude-dorp | Postbus 58, 2390 AB  Hazerswoude-dorp 
  T 0172 - 58 83 40 | F 0172 - 58 75 21 | info@hassefras.com | www.hassefras.com



www.dl.nl

DL Coldstore is gespecialiseerd in de opslag van gekoelde/
diepgevoren producten en boomkwekerijproducten. Samen 
met nog 5 andere vestigingen maken we deel uit van de 
logistieke alleskunner DL Logistics Group. 

DL Logistics Group biedt een combinatie van logistieke 
services die uniek is in Nederland, zoals:

• Meer dan 50.000m2 oppervlakte beschikbaar voor opslag 
van droge goederen, luxe goederen, geconditioneerde 
goederen, vers fruit, biologische producten, boom-
kwekerijproducten en gevaarlijke stoffen.

• Temperatuur gecontroleerde opslag (-25ºC tot +18ºC)
• Handige value added services, zoals orderpicken, 

containers laden/lossen, ompakken, labelen, krimpen, 
X-ray scanning, cross-docking en verbulken

• Luchtvracht, zeevracht en transport over de weg, met als 
specialisatie bestemmingen in Rusland en de Baltische 
staten.

DL Coldstore
Belgiëlaan 9 (ITC-terrein)
2391 PH Hazerswoude-Dorp
0172 235 050
coldstore@dl.nl
www.dl.nl

Big enough to serve you, small enough to know you.
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Show- & Marchingband AMIGO uit 
Leiden is een jonge en dynamische 
band die sinds de oprichting in 
1995 in hoog tempo is ontwikkeld 
tot een band met internationale 
allure. AMIGO, Alles Met Inzet, 
Geloof en Overtuiging, verzorgt 
met ruim 55 muzikanten ca. 20 
optredens per jaar in zowel bin-
nen- als buitenland. Deze optredens 
variëren van taptoes tot streetpa-
rades en concerten. Het veelzijdige 
repertoire van AMIGO bestaat uit 
traditionele Engelse marsen, type-
rende Tsjechische polka’s, sterke 
Russische marsen maar ook eigen 
arrangementen in het lichte genre. 
Kenmerkend voor dit orkest is de 
typische Leidse Sound die ont-

staat door een combinatie van een 
mooie klankverhouding en geraf-
fineerde arrangementen. Gestoken 
in een uniform wat is afgeleid van 
Her Majesty’s Royal Marines, weet 
AMIGO met haar zeer strakke 
discipline het publiek iedere keer 
weer te verbazen.

Voor de ontwikkeling van hun 
nieuwe show liet AMIGO zich 
mede inspireren door suggesties 
van het Nederlandse publiek. De 
veelzijdigheid aan inzendingen bleek 
dusdanig groot dat er bewust voor 
is gekozen om niet één artiest of 
thema centraal te stellen, maar te 
kijken naar hoe de oorspronkelijke 
artiesten zelf hun muziek >>

S&MB Amigo Leiden
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De overgangen tussen de verschil-
lende nummers zijn te zien als het 
hoogste punt tijdens een achtbaan-
rit: volgt er een steile val naar bene-
den of een plezierige en geleidelijke 
afdaling naar een nieuwe sfeer of 
stijl? Ook in choreografisch opzicht 
valt er binnen deze show veel te 
beleven. Ivo de Soet verzorgde een 
passende choreografie waar muziek 
en beeld nauw met elkaar verbon-
den zijn. Binnen de vele muziek-
stijlen die aan bod komen bleek 
voldoende ruimte beschikbaar om 
diverse visuele bijzonderheden een 
passende plek te geven. Imposante 
opstellingen, dansende muzikanten 
en rebellerende bassen maken de 

gebruikten om een emotie of bood-
schap over te brengen. Dat muziek 
en emotie nauw met elkaar verbon-
den zijn is duidelijk terug te horen 
in een bijna 14 minuten durende 
show met de passende naam: 

ROLLERCOASTER

Voor muzikaal leider Dennis Ha-
zenoot lag een grote uitdaging om 
de zeer contrasterende nummers 
vloeiend in elkaar over te laten 
lopen. Het resultaat is een show die 
zich haast laat beleven als een echte 
achtbaan: sterke wisselingen in 
intensiteit en vaart, met soms een 
onverwachtse wending. 
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show ook visueel een plezier om 
naar te kijken.

AMIGO mag zich vol trots tot 
één van de betere orkesten van 
Nederland rekenen. Bij vrijwel alle 
concoursen waaraan zij deelnam 
behaalde zij goud, Het resultaat van 
een altijd aanwezige drive om een 
goede prestatie neer te zetten. 

Tijdens het Wereld Muziek Con-
cours 2013 te Kerkrade wist 
AMIGO zelfs als debuterend orkest 
direct de 7e plaats in de ‘World 

Division’ op het onderdeel mars te 
veroveren. Een ongekend resultaat 
welke de showbandwereld deed 
verbazen! In 2017 neemt AMIGO 
wederom deel aan het WMC. Deze 
positieve ontwikkelingen tonen de 
muzikanten en instructeurs van 
AMIGO met veel inzet en overtui-
ging ook in hun nieuwe show op de 
(inter-) nationale taptoevelden. 

ROLLERCOASTER vormt de 
volgende muzikale stap voorwaarts 
voor Show- & Marchingband AMI-
GO uit Leiden!Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 27a Werkloosheidswet, artikel 45a van de Ziektewet, artikel 29a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 

40 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 91 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 3:16 en 3:27 van de Wet arbeid en zorg, artikel 14a van de Toeslagenwet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten; Besluit: Art. 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: b. ZW: Ziektewet; c. 
WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; e. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; f. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; g. Wazo: Wet arbeid en zorg; h. TW: Toeslagenwet; i. Wet Suwi: Wet structuur uitvoeringsorganisa-
tie werk en inkomen; j. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; k. basisboetebedrag: het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten; l. afstemming: de verplichting om in elk individueel geval het boetebedrag vast te stellen in evenredigheid tot de ernst van de gedraging, de mate van ver-
wijtbaarheid en de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten; m. inlichtingenverplichting: de verplichting, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet Suwi, artikel 25 van de WW, de artikelen 31, eerste lid, en 49 van de ZW, artikel 80 van de WAO, artikel 70 
van de WAZ, artikel 62 van de Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW; n. boete: de boete, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, van de WW, artikel 45a, eerste lid, van de ZW, artikel 29a, eerste lid, van de WAO, artikel 48, eerste lid, van de WAZ, artikel 40, eerste lid, van de Wajong, artikel 91, eerste lid, van de Wet WIA 
en artikel 14a, eerste lid, van de TW; o. waarschuwing: de waarschuwing, bedoeld in artikel 27a, derde lid, van de WW, artikel 45a, derde lid, van de ZW, artikel 29a, derde lid, van de WAO, artikel 48, derde lid, van de WAZ, artikel 40, derde lid, van de Wajong, artikel 91, derde lid, van de Wet WIA en artikel 14a, derde lid, van de TW. Art. 2. Afstem-
ming Bij de verhoging of verlaging van de boete als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten hanteert het UWV dit besluit. Art. 3. Samenloop Indien de inlichtingenverplichting gelijktijdig met betrekking tot de WW, de ZW, de WAO, de WAZ, de Wajong, de Wet WIA, de Wazo of de TW is overtreden, worden de 
benadelingsbedragen samengeteld en het basisboetebedrag vastgesteld op 10% van dit bedrag.Art. 4. Recidive Indien aan de belanghebbende schriftelijk is bekendgemaakt dat een boete wordt opgelegd of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd en dezelfde persoon binnen vijf jaren na de dag van bekendmaking opnieuw de inlichtingenverplichting 
overtreedt, wordt het basisboetebedrag met 50% verhoogd. Art. 5. Verhoogde verwijtbaarheid -1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verhoogd indien sprake is van verhoogde verwijtbaarheid. -2. Van verhoogde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien: a. de belanghebbende, zonder daarvan mededeling te doen, ten minste nagenoeg twee 
jaar onafgebroken inkomsten uit arbeid heeft genoten en in de betreffende periode ten minste tweemaal door het UWV is gevraagd om de juiste en volledige informatie te verstrekken; b. de overtreding heeft plaatsgevonden in een zogenaamde fraudeconstructie, waarin de belanghebbende gezamenlijk met anderen geen, onvolledige of onjuiste in-
formatie heeft verstrekt met de bedoeling het UWV te benadelen. Art. 6. Verminderde verwijtbaarheid -1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verlaagd indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid. -2. Van verminderde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien: a. de overtreding, gelet op de geestelijke toestand van de belanghebbende, 
hem niet volledig valt aan te rekenen; b. de belanghebbende de inlichtingenverplichting heeft overtreden, maar uit eigen beweging alsnog de juiste informatie verstrekt, voordat het UWV de overtreding constateert. Art. 7. Verlaging wegens financiële omstandigheden -1. De boete, die met inachtneming van de voorgaande artikelen is vastgesteld, 
wordt verlaagd indien de belanghebbende voldoende aannemelijk maakt dat, gelet op de financiële omstandigheden waarin hij verkeert, de boete niet binnen twaalf maanden na oplegging kan zijn voldaan, rekening houdend met het eventuele vermogen en de aflossingscapaciteit van de belanghebbende. -2. In afwijking van het eerste lid geldt een 
termijn van achttien maanden indien artikel 4 of 5 van toepassing is. Art. 8. Spontane inlichtingenverplichting -1. De termijn voor het nakomen van de spontane inlichtingenverplichting, genoemd in artikel 29, eerste lid, van de Wet Suwi, artikel 25 van de WW, artikel 49 van de ZW, artikel 80 van de WAO, artikel 70, eerste lid, van de WAZ, artikel 
62, eerste lid, van de Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW, is één week. -2. De in het eerste lid bedoelde termijn vangt aan op het moment dat het te melden feit of omstandigheid zich voordoet of bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn aan de belanghebbende. -3. Indien de belanghebbende de 
feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 25 van de WW of artikel 12 van de TW, juist vermeldt op het werkbriefje WW, wordt geen boete opgelegd. Art. 9. Minimale boete De boete bedraagt minimaal de helft van het basisbedrag dat genoemd is in het Boetebesluit socialezekerheidswetten. Art. 10. Waarschuwing Indien de inlichtingenverplich-
ting opzettelijk is overtreden, wordt niet volstaan met het geven van een waarschuwing. Art. 11. Intrekking besluiten Het Besluit afstemming boete werknemers, de Beleidsregel afbakening maatregel en boete en de Beleidsregel zwijgrecht worden ingetrokken. Art. 12. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na 
dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Art. 13. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werknemer. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Amsterdam, 2 april 2007. Voorzitter Raad van bestuur UWV, J.M. Linthorst. TOELICHTING [2 april 2007] [Algemeen, red.] Aan-
leiding Met de inwerkingtreding van het Boetebesluit socialezekerheidswetten op 1 februari 2001 (AMvB van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462) verviel de opdracht aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) om nadere regels te stellen met betrekking tot de hoogte en de afstemming van de boete. Het Lisv heeft, in aanvulling op het 
Boetebesluit socialezekerheidswetten, met ingang van 1 februari 2001 het Besluit afstemming boete werknemers vastgesteld (beleidsregel van 13 december 2000, Stcrt. 2001, 2). Bij de vorming van het UWV op 1 januari 2002 is deze beleidsregel overgegaan naar het UWV. De beleidsregel van 13 december 2000 wordt met dit besluit ingetrokken 
en opnieuw geactualiseerd vastgesteld naar aanleiding van de invoering van de Wet WIA. Deze beleidsregel stelt het beleid vast bij de oplegging van een boete als bedoeld in artikel 1, onderdeel m. De werkgeversboete ZW/WAO, genoemd in artikel 1, onderdeel q, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten, blijft buiten beschouwing. Afzien van 
boete In de materiewetten is opgenomen dat, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, geen boete wordt opgelegd. Wegens een dringende reden kan van het opleggen van een boete worden afgezien. Strafrechtelijke afdoening Als van de overtreding van de inlichtingenverplichting aangifte wordt gedaan bij de officier van justitie en over 
strafrechtelijke vervolging moet worden beslist, is deze beleidsregel niet van toepassing. De criteria voor een strafrechtelijke afdoening zijn neergelegd in de Aanwijzing socialezekerheidsfraude (Stcrt. 6 september 2004, nr. 170). Als uitgangspunt geldt daarbij dat wanneer het benadelingsbedrag meer bedraagt dan €|6000,-, aangifte wordt gedaan 
bij de officier van justitie. De aangiftegrens van €|6000,- geldt niet indien sprake is van recidive. In de Aanwijzing socialezekerheidsfraude is hieromtrent opgenomen: “Wanneer een bepaalde persoon zich binnen een periode van vijf jaar voor de tweede maal heeft schuldig gemaakt aan socialezekerheidsfraude, kan een strafrechtelijk onderzoek 
worden ingesteld, proces-verbaal worden opgemaakt en strafrechtelijk vervolgd worden. In deze gevallen is de datum van de eerste sanctionering startpunt voor de termijn van vijf jaren (...) en dienen beide nadeelbedragen ten minste €|3000,- te bedragen.” Benadelingsbedrag Het basisboetebedrag wordt in artikel 2 van het Boetebesluit socialeze-
kerheidswetten vastgesteld op 10% van het benadelingsbedrag. Het benadelingsbedrag als bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten is het bedrag dat tengevolge van het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting aan de belanghebbende ten onrechte werd betaald. Wanneer de belanghebbende heeft voldaan aan 
de inlichtingenverplichting en daarna het UWV de betalingen ongewijzigd voortzet, bestaat niet langer een causaal verband tussen de schending van de inlichtingenverplichting en de onverschuldigde betaling, zodat de onverschuldigde betaling vanaf dat moment niet meer wordt geteld in het benadelingsbedrag. De onverschuldigde betaling wordt 
wel teruggevorderd. Op grond van paragraaf 4.2 van de Wet WIA, hoofdstuk IIb van de WAO, artikel 52d van de ZW en hoofdstuk 2a van de Wajong kan aan de belanghebbende een re-integratie-instrument worden toegekend. Artikel 1, onderdeel s, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten bepaalt dat een re-integratie-instrument ook onder de 
definitie van het benadelingsbedrag valt. Artikelsgewijs Artikel 2 Artikel 3 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten stelt een open norm bij de afstemming van de boete op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert. Met deze beleidsregel wordt aangegeven 
welk beleid het UWV toepast bij de afweging van feiten en omstandigheden bij het vaststellen van de hoogte van de boete, met als doel rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en bestendigheid van de uitvoeringspraktijk. Artikel 3 In de uitvoeringspraktijk kan het voorkomen dat de belanghebbende verschillende uitkeringen naast elkaar ontvangt en de 
inlichtingenverplichting van meerdere wetten overtreedt. In dit artikel wordt de wijze van de vaststelling van het basisboetebedrag geregeld. Hiermee wordt voorkomen dat in totaal een hogere boete zou worden opgelegd bij samenloop van meerdere uitkeringen. Artikel 4 Bij de parlementaire behandeling van het Boetebesluit socialezekerheidswet-
ten is aan de orde geweest dat een recidivebepaling in de tekst ontbreekt. Bij die gelegenheid heeft de staatssecretaris medegedeeld dat de uitvoeringsorganen zelf voor de recidiveregeling kunnen zorgdragen. In dit artikel is omwille van de afstemming met de Aanwijzing socialezekerheidsfraude de recidivetermijn gesteld op vijf jaar. Aanvang van 
de termijn is de datum van de beslissing tot oplegging van een eerdere boete of strafrechtelijke afdoening. Het einde van de termijn is de datum van de tweede overtreding of de aanvang van een doorlopende gedraging. Als de aanvang van een doorlopende gedraging binnen de vijfjarentermijn valt, is immers binnen vijf jaar een nieuwe overtreding 
begaan. Er is slechts sprake van recidive als dezelfde inlichtingenverplichting opnieuw wordt geschonden. De inlichtingenverplichting wordt hierbij gezien als één verplichting: bij alle vormen van het geven van te late, onjuiste of het verzwijgen van informatie is sprake van recidive. Als bijvoorbeeld de eerste keer onjuiste informatie en de tweede 
keer te late informatie wordt gegeven, is dus wél sprake van recidive. Er moet sprake zijn van een overtreding van dezelfde wet. Een overtreding van de inlichtingenverplichting van bijvoorbeeld de WAO die binnen een periode van vijf jaar wordt gevolgd door een overtreding van de inlichtingenverplichting van de WW levert geen recidive op, 
aangezien niet dezelfde inlichtingenverplichting opnieuw is geschonden. Artikel 5 In het Boetebesluit socialezekerheidswetten is in artikel 3 opgenomen dat het boetebedrag kan worden verhoogd bij verhoogde verwijtbaarheid. Bij de parlementaire behandeling is aangegeven dat dit in ernstige fraudesituaties aan de orde kan zijn. In artikel 5 zijn 
twee situaties beschreven waarbij van verhoogde verwijtbaarheid sprake is. De mogelijkheid bestaat om, als zich andere omstandigheden voordoen, ook verhoogde verwijtbaarheid aan te nemen. Het kan voorkomen dat zowel een verhoging wegens recidive als een verhoging wegens verhoogde verwijtbaarheid aan de orde is. Het boetebedrag wordt 
in die situatie vastgesteld op tweemaal een verhoging van 50% van het basisboetebedrag. Artikel 6 Ofschoon gradaties in verwijtbaarheid zijn te onderscheiden, is gekozen voor één categorie verminderd verwijtbaar: een verlaging van het basisboetebedrag met 50%. Een nader onderscheid zou moeilijk uitvoerbaar zijn en kunnen leiden tot rechtson-
gelijkheid. In geval van de navolgende situaties is sprake van verminderde verwijtbaarheid. Indien de overtreding, gelet op de geestelijke toestand van de belanghebbende, hem niet volledig valt aan te rekenen. Daarbij kan gedacht worden aan problemen in de situatie thuis waardoor de belanghebbende onder ernstige psychische druk staat, zoals een 
ernstige ziekte of het overlijden van de partner of kinderen of de dreiging om het huis te worden uitgezet. Eveneens kan de geestelijke toestand van de belanghebbende zelf zodanig zijn dat de gedraging niet volledig kan worden toegerekend. In dit geval kan overleg met een verzekeringsarts aangewezen zijn. Het tweede lid, onderdeel b, bepaalt dat 
als de belanghebbende uit eigen beweging alsnog de juiste informatie verstrekt voordat het UWV de overtreding constateert, sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Hiermee wordt beoogd het alsnog normconforme gedrag te stimuleren en te belonen. Artikel 7 Aangezien de bestuurlijke boete een financiële sanctie is, zullen de omstandigheden 
als bedoeld in artikel 3 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten die tot verlaging nopen, de financiële situatie van de cliënt betreffen. Bij toepassing van artikel 7 wordt gedeeltelijk afgezien van oplegging van een boete. Bij de toepassing van dit artikel rust de verplichting op de belanghebbende om inzicht te geven in zijn financiële situatie. De 
wettelijke bepalingen geven tevens de mogelijkheid om op grond van een dringende reden geheel af te zien van een boete indien oplegging van een boete tot voor de verzekerde onaanvaardbare sociale en financiële gevolgen zou leiden. Artikel 8 Artikel 25 van de WW e.a. bepalen dat “onverwijld uit eigen beweging” aan de inlichtingenverplichting 
wordt voldaan. Met artikel 8 wordt de termijn voor de spontane inlichtingenverplichting geconcretiseerd. Er geldt een termijn van één week. Het tweede lid bepaalt dat de termijn gaat lopen op het moment dat het te melden feit zich voordoet of bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn aan de belanghebbende. Dit kan zijn de dag 
dat werkzaamheden worden aangevangen, gewijzigd of beëindigd. Bij een wijziging van het inkomen vangt de termijn aan op het moment dat deze wijziging bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, bijvoorbeeld het moment dat de loonstrook wordt ontvangen bij een geringe wijziging. Als er een wijziging optreedt met betrek-
king tot een andere uitkering, vangt de termijn aan op het moment dat dit bekend wordt gemaakt. Een verandering in de gezondheidstoestand wordt gemeld als het de belanghebbende redelijkerwijs duidelijk is dat de wijziging van invloed kan zijn op het recht op uitkering. De spontane inlichtingenverplichting en de termijnen gelden tevens, voor 
zover van toepassing, voor de partner, de wettelijke vertegenwoordiger en de instelling aan welke de uitkering wordt betaald. Het derde lid bepaalt dat geen boete wordt opgelegd als de informatie juist is vermeld op het werkbriefje WW aangezien dan iedere verwijtbaarheid ontbreekt. Het is immers de bedoeling dat een WW-gerechtigde de infor-
matie op het werkbriefje vermeldt en niet spontaan meldt. Als een TW-uitkering in combinatie met een WW-uitkering wordt betaald, geldt dit ook voor de toeslag. Als geen werkbriefje is verstrekt, geldt de spontane inlichtingenverplichting onverkort. Artikel 9 Artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten stelt het basisboetebedrag op ten 
minste €|45,-. Dit bedrag kan verlaagd worden op basis van deze beleidsregel tot minimaal €|23,- zodat een boete van enige omvang wordt opgelegd. Toepassing van dit besluit kan niet leiden tot het volledig afzien van een boete. Dat is alleen mogelijk bij het geheel ontbreken van de verwijtbaarheid of bij een dringende reden. Artikel 10 Uit de 
wettelijke bepalingen (zie artikel 1, onderdeel n) volgt in welke situatie het UWV kan afzien van het opleggen van een boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing. Als een overtreding van de inlichtingenverplichting heeft plaatsgevonden, maar geen benadelingsbedrag is veroorzaakt, kan het UWV volstaan met een schrifte-
lijke waarschuwing als bedoeld in artikel 27a, derde lid, van de WW en vergelijkbare bepalingen, tenzij in de afgelopen twee jaar een waarschuwing of boete is opgelegd. Als aan deze voorwaarden is voldaan, maar de inlichtingenverplichting is opzettelijk overtreden, wordt echter niet volstaan met een waarschuwing, maar wordt een boete opgelegd. 
Artikel 11 Het Besluit afstemming boete werknemers (Stcrt. 2001, 2) wordt vervangen door dit besluit. De Beleidsregel afbakening maatregel en boete (Stcrt. 1998, 90) is opgenomen in dit besluit met artikel 8. De Beleidsregel zwijgrecht (Stcrt. 1998, 64) wordt ingetrokken en opgenomen in de handboeken van het UWV aangezien deze beleidsregel 
geen uitleg van een wettelijke bepaling bevat. Artikel 13 Het beleid met betrekking tot de oplegging van een boete als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, is door de intrekking van de in artikel 11 genoemde beleidsregels samengevoegd in deze beleidsregel. Het onderwerp van deze beleidsregel is dus breder dan de afstemming van de boete, zodat deze 
beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werknemer. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 27a Werkloosheidswet, artikel 45a van de Ziektewet, artikel 29a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 48 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 40 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 91 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 3:16 en 3:27 van de Wet arbeid en zorg, artikel 14a van de Toeslagenwet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten; Besluit: Art. 1. 
Definities In dit besluit wordt verstaan onder: b. ZW: Ziektewet; c. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; e. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; f. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; g. Wazo: Wet arbeid en zorg; h. 
TW: Toeslagenwet; i. Wet Suwi: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; j. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; k. basisboetebedrag: het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten; l. afstemming: de verplichting om in elk individueel geval het boetebedrag vast te stellen 
in evenredigheid tot de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten; m. inlichtingenverplichting: de verplichting, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet Suwi, artikel 25 van de WW, de artikelen 31, 
eerste lid, en 49 van de ZW, artikel 80 van de WAO, artikel 70 van de WAZ, artikel 62 van de Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW; n. boete: de boete, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, van de WW, artikel 45a, eerste lid, van de ZW, artikel 29a, eerste lid, van de WAO, artikel 48, eerste lid, van de WAZ, artikel 40, 
eerste lid, van de Wajong, artikel 91, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 14a, eerste lid, van de TW; o. waarschuwing: de waarschuwing, bedoeld in artikel 27a, derde lid, van de WW, artikel 45a, derde lid, van de ZW, artikel 29a, derde lid, van de WAO, artikel 48, derde lid, van de WAZ, artikel 40, derde lid, van de Wajong, artikel 91, derde lid, 
van de Wet WIA en artikel 14a, derde lid, van de TW. Art. 2. Afstemming Bij de verhoging of verlaging van de boete als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten hanteert het UWV dit besluit. Art. 3. Samenloop Indien de inlichtingenverplichting gelijktijdig met betrekking tot de WW, de ZW, de WAO, de WAZ, 
de Wajong, de Wet WIA, de Wazo of de TW is overtreden, worden de benadelingsbedragen samengeteld en het basisboetebedrag vastgesteld op 10% van dit bedrag.Art. 4. Recidive Indien aan de belanghebbende schriftelijk is bekendgemaakt dat een boete wordt opgelegd of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd en dezelfde persoon binnen vijf 
jaren na de dag van bekendmaking opnieuw de inlichtingenverplichting overtreedt, wordt het basisboetebedrag met 50% verhoogd. Art. 5. Verhoogde verwijtbaarheid -1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verhoogd indien sprake is van verhoogde verwijtbaarheid. -2. Van verhoogde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien: a. de belangheb-
bende, zonder daarvan mededeling te doen, ten minste nagenoeg twee jaar onafgebroken inkomsten uit arbeid heeft genoten en in de betreffende periode ten minste tweemaal door het UWV is gevraagd om de juiste en volledige informatie te verstrekken; b. de overtreding heeft plaatsgevonden in een zogenaamde fraudeconstructie, waarin de belang-
hebbende gezamenlijk met anderen geen, onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt met de bedoeling het UWV te benadelen. Art. 6. Verminderde verwijtbaarheid -1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verlaagd indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid. -2. Van verminderde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien: a. de 
overtreding, gelet op de geestelijke toestand van de belanghebbende, hem niet volledig valt aan te rekenen; b. de belanghebbende de inlichtingenverplichting heeft overtreden, maar uit eigen beweging alsnog de juiste informatie verstrekt, voordat het UWV de overtreding constateert. Art. 7. Verlaging wegens financiële omstandigheden -1. De boete, 
die met inachtneming van de voorgaande artikelen is vastgesteld, wordt verlaagd indien de belanghebbende voldoende aannemelijk maakt dat, gelet op de financiële omstandigheden waarin hij verkeert, de boete niet binnen twaalf maanden na oplegging kan zijn voldaan, rekening houdend met het eventuele vermogen en de aflossingscapaciteit van 
de belanghebbende. -2. In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van achttien maanden indien artikel 4 of 5 van toepassing is. Art. 8. Spontane inlichtingenverplichting -1. De termijn voor het nakomen van de spontane inlichtingenverplichting, genoemd in artikel 29, eerste lid, van de Wet Suwi, artikel 25 van de WW, artikel 49 van de ZW, 
artikel 80 van de WAO, artikel 70, eerste lid, van de WAZ, artikel 62, eerste lid, van de Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW, is één week. -2. De in het eerste lid bedoelde termijn vangt aan op het moment dat het te melden feit of omstandigheid zich voordoet of bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had 
kunnen zijn aan de belanghebbende. -3. Indien de belanghebbende de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 25 van de WW of artikel 12 van de TW, juist vermeldt op het werkbriefje WW, wordt geen boete opgelegd. Art. 9. Minimale boete De boete bedraagt minimaal de helft van het basisbedrag dat genoemd is in het Boetebesluit socialeze-
kerheidswetten. Art. 10. Waarschuwing Indien de inlichtingenverplichting opzettelijk is overtreden, wordt niet volstaan met het geven van een waarschuwing. Art. 11. Intrekking besluiten Het Besluit afstemming boete werknemers, de Beleidsregel afbakening maatregel en boete en de Beleidsregel zwijgrecht worden ingetrokken. Art. 12. Inwerking-
treding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Art. 13. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werknemer. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Amsterdam, 2 april 2007. Voorzitter Raad van bestuur UWV, 
J.M. Linthorst. TOELICHTING [2 april 2007] [Algemeen, red.] Aanleiding Met de inwerkingtreding van het Boetebesluit socialezekerheidswetten op 1 februari 2001 (AMvB van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462) verviel de opdracht aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) om nadere regels te stellen met betrekking tot de hoogte en 
de afstemming van de boete. Het Lisv heeft, in aanvulling op het Boetebesluit socialezekerheidswetten, met ingang van 1 februari 2001 het Besluit afstemming boete werknemers vastgesteld (beleidsregel van 13 december 2000, Stcrt. 2001, 2). Bij de vorming van het UWV op 1 januari 2002 is deze beleidsregel overgegaan naar het UWV. De be-
leidsregel van 13 december 2000 wordt met dit besluit ingetrokken en opnieuw geactualiseerd vastgesteld naar aanleiding van de invoering van de Wet WIA. Deze beleidsregel stelt het beleid vast bij de oplegging van een boete als bedoeld in artikel 1, onderdeel m. De werkgeversboete ZW/WAO, genoemd in artikel 1, onderdeel q, van het Boete-
besluit socialezekerheidswetten, blijft buiten beschouwing. Afzien van boete In de materiewetten is opgenomen dat, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, geen boete wordt opgelegd. Wegens een dringende reden kan van het opleggen van een boete worden afgezien. Strafrechtelijke afdoening Als van de overtreding van de inlichtingen-
verplichting aangifte wordt gedaan bij de officier van justitie en over strafrechtelijke vervolging moet worden beslist, is deze beleidsregel niet van toepassing. De criteria voor een strafrechtelijke afdoening zijn neergelegd in de Aanwijzing socialezekerheidsfraude (Stcrt. 6 september 2004, nr. 170). Als uitgangspunt geldt daarbij dat wanneer het 
benadelingsbedrag meer bedraagt dan €|6000,-, aangifte wordt gedaan bij de officier van justitie. De aangiftegrens van €|6000,- geldt niet indien sprake is van recidive. In de Aanwijzing socialezekerheidsfraude is hieromtrent opgenomen: “Wanneer een bepaalde persoon zich binnen een periode van vijf jaar voor de tweede maal heeft schuldig 
gemaakt aan socialezekerheidsfraude, kan een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld, proces-verbaal worden opgemaakt en strafrechtelijk vervolgd worden. In deze gevallen is de datum van de eerste sanctionering startpunt voor de termijn van vijf jaren (...) en dienen beide nadeelbedragen ten minste €|3000,- te bedragen.” Benadelingsbedrag 
Het basisboetebedrag wordt in artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten vastgesteld op 10% van het benadelingsbedrag. Het benadelingsbedrag als bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten is het bedrag dat tengevolge van het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting aan de belanghebbende ten 
onrechte werd betaald. Wanneer de belanghebbende heeft voldaan aan de inlichtingenverplichting en daarna het UWV de betalingen ongewijzigd voortzet, bestaat niet langer een causaal verband tussen de schending van de inlichtingenverplichting en de onverschuldigde betaling, zodat de onverschuldigde betaling vanaf dat moment niet meer wordt 
geteld in het benadelingsbedrag. De onverschuldigde betaling wordt wel teruggevorderd. Op grond van paragraaf 4.2 van de Wet WIA, hoofdstuk IIb van de WAO, artikel 52d van de ZW en hoofdstuk 2a van de Wajong kan aan de belanghebbende een re-integratie-instrument worden toegekend. Artikel 1, onderdeel s, van het Boetebesluit sociale-
zekerheidswetten bepaalt dat een re-integratie-instrument ook onder de definitie van het benadelingsbedrag valt. Artikelsgewijs Artikel 2 Artikel 3 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten stelt een open norm bij de afstemming van de boete op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden waarin 
de belanghebbende verkeert. Met deze beleidsregel wordt aangegeven welk beleid het UWV toepast bij de afweging van feiten en omstandigheden bij het vaststellen van de hoogte van de boete, met als doel rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en bestendigheid van de uitvoeringspraktijk. Artikel 3 In de uitvoeringspraktijk kan het voorkomen dat de 
belanghebbende verschillende uitkeringen naast elkaar ontvangt en de inlichtingenverplichting van meerdere wetten overtreedt. In dit artikel wordt de wijze van de vaststelling van het basisboetebedrag geregeld. Hiermee wordt voorkomen dat in totaal een hogere boete zou worden opgelegd bij samenloop van meerdere uitkeringen. Artikel 4 Bij de 
parlementaire behandeling van het Boetebesluit socialezekerheidswetten is aan de orde geweest dat een recidivebepaling in de tekst ontbreekt. Bij die gelegenheid heeft de staatssecretaris medegedeeld dat de uitvoeringsorganen zelf voor de recidiveregeling kunnen zorgdragen. In dit artikel is omwille van de afstemming met de Aanwijzing sociale-
zekerheidsfraude de recidivetermijn gesteld op vijf jaar. Aanvang van de termijn is de datum van de beslissing tot oplegging van een eerdere boete of strafrechtelijke afdoening. Het einde van de termijn is de datum van de tweede overtreding of de aanvang van een doorlopende gedraging. Als de aanvang van een doorlopende gedraging binnen de 

De kleine lettertjes
hebben wij al voor u gelezen!

Hoofdkantoor: Ambachtsplein 2, Hazerswoude-dorp | Postbus 58, 2390 AB  Hazerswoude-dorp 
  T 0172 - 58 83 40 | F 0172 - 58 75 21 | info@hassefras.com | www.hassefras.com
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Muziekvereniging Vooruitgang Is 
Ons Streven, kortweg VIOS, is op 
10 september 1900 op initiatief van 
Johs Verweij opgericht en vanaf dat 
moment niet meer weg te denken 
uit het straatbeeld van Mijdrecht en 
wijde omgeving.  VIOS heeft zich in 
de loop der jaren gespecialiseerd in 
show en marching. Met de Show- & 
Marchingband zet hij in de regio en 
daarbuiten, ja zelfs tot in het bui-
tenland, vele evenementen luister 
bij.

De Show- & Marchingband van 
VIOS bestaat uit een enthousiaste 

groep slagwerkers en blazers, die 
medewerking verleent aan tal van 
(muzikale) evenementen. Met zijn
moderne repertoire en verrassende 
shows bewijst de band dat spelen in 
een muziekkorps nog steeds ‘in’ is. 

Een goed voorbeeld hiervan is de 
verrassende taptoeshow Past & 
Present, waarmee VIOS je mee-
neemt op een muzikale reis door 
de tijd. Met deze show geeft VIOS 
een waardige opvolging aan de op 
de CSI series gebaseerde show 
“The lost girl”, en de U2-show 
“With or without you”. >>
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VIOS WinterWonderBand met de 
Kerstman en zijn elfen stad en land 
af. Maar het is natuurlijk niet al-
leen oefenen en optreden wat de 
klok slaat. Er worden, zoals het een 
echte vereniging betaamt, nog tal 
van andere ontspannende activi-
teiten georganiseerd.  Wilt u meer 
informatie over Show- & Marching-
band VIOS?  
U kunt ons hier vinden:

vios-mijdrecht.nl
facebook.com/viosmijdrecht
twitter.com/viosmijdrecht

Michel Guldenmundt verzorgde de 
arrangementen en Danny Zuidhoek
tekende namens Corps Style Con-
cepts voor de choreografie. De 
showinstructie is verzorgd door 
Danny Zuidhoek, Marcel Verschoor 
en tambour-maître John Mayenburg.

Naast de Show- & Marchingband 
heeft VIOS ook een gezellig dweil-
orkest met de “klinkende” naam 
DORST. Bovendien vergezelt de 
VIOS Zwartepietenbende Sinter-
klaas bij zijn intochten en bezoeken 
in het land en reist de 

Engelandlaan 8, 2391 PN Hazerswoude 
WWW.VOETS.NL

       UW PARTNER 
IN MECHANISATIE

Wij zijn leverancier van oa tuinaarde, bemeste 
tuinaarde, tuinturf, onder RAG keurmerk 

(keurmerk voor aanvulgrond en bodem verbeterende 
materialen), diverse potgronden, gras, stektrays, 
zand, schelpen, grind, franse boomschors (bark), en 
dennenschors.

Vanuit het hele land verzorgen wij veelal zelf het 
transport naar onze opslag locatie. Vanaf deze locatie 
worden de materialen dan met kleinere auto‘s door 
geleverd aan voornamelijk de boomkwekerij en 
hovenier sector, maar ook aan particulieren.

Daarnaast is Kooter Transport een logistieke 
dienstverlener voor een groot aantal vaste 
opdrachtgevers. Wij verzorgen voor hen veel 
uiteenlopend transport met kippers, walkingfloors 
en container auto‘s.  

T +31 (0) 172 214401
F +31 (0) 172 213 951

Belgielaan 11
2391 PH Hazerswoude Dorp
info@kooter-bv.nl
www.kooter-bv.nl
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Tamboer - en Trompetterkorps 
Hazerswoude (TTH) is opgericht 
op 1 december 1971. In ruim veer-
tig jaar is de vereniging uitgegroeid 
tot een veelzijdige muziekvereniging 
waar gezelligheid en ambitie hand in 
hand gaan. Promotie naar de Mid-
denklasse op showconcours Schie-
dam in 2016 is één van de hoogte-
punten waaruit die combinatie ook 
duidelijk blijkt.

Momenteel bestaat Drumfanfare 
TTH uit ruim 30 spelende leden. 
Daarnaast is er een enthousi-
aste groep leerlingen. De algehele 

muzikale leiding is in handen van 
instructeur en dirigent Hans Dub-
belaar. De tamboers staan onder 
leiding van slagwerkinstructeur en 
tamboer-maître René van Haaren.

U kunt het korps in het statige gala-
uniform met platte pet tegenkomen 
bij feestelijke optochten in binnen- 
en buitenland maar ook op diverse 
taptoes in het hele land. Daarnaast 
geeft Drumfanfare TTH om het jaar 
een spetterend najaarsconcert en 
organiseert het workshops, zoals 
Music sCool waarin kinderen de 
basis van muziek maken leren. >>

Drumfanfare TTH
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Drumfanfare TTH laat het taptoe-
publiek vanavond genieten van haar 
show ‘To the Stars and Beyond!’, 
een muzikale ruimtereis die u zeker 
moet meemaken! 

In een schitterende medley komen 
elf muziekfragmenten voorbij die 
deze reis verbeelden. De reis start 
met ‘Also sprach Zarathustra’, de 
lanceringsmuziek uit de film ‘A 
Space Odyssee’. In ons spaceship 
passeren we o.a. Frank Sinatra’s ‘Fly 
me to the Moon’ , ‘Venus’ van Shoc-
king Blue, ‘Locked out of Heaven’ 
van (Bruno) Mars en het sterren-
beeld Aquarius. De tamboersectie 
laat u tussendoor genieten van een 
drumsolo van buitenaards formaat. 
Uiteindelijk aangekomen in een 
‘galaxy far away’ valt een zwart gat 
niet meer te ontwijken. 

Tot slot keren we weer veilig terug 
op Moeder Aarde. 

De muzikanten hebben zelf input 
voor de muziek geleverd, waarna 
Hans Dubbelaar de muziekstukken 
in een prachtig arrangement samen 
heeft gebracht. René van Haaren 
is verantwoordelijk voor zowel de 
choreografie als het instuderen van 
de show, wat heeft geresulteerd in 
een echte TTH-show vol dynamiek, 
afwisseling en verrassing, verpakt in 
één doorlopend verhaal. 

Drumfanfare TTH gaat daarmee 
weer een stapje verder en promo-
veerde met deze show in novem-
ber 2016 op concours Schiedam 
naar de Middenklasse!

To the Stars… and Beyond!





Verzekeringen 

Hypotheken 

Financieringen 

Ambachtsplein 18 Hazerswoude-dorp 

0172 – 20 00 10 

Assurantie@kruse-lampo.nl 

 

 

 

       Kruse & Lampo Assurantiën 
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Presentatie taptoe:  Arie Boertje

20.00 uur Openingsfanfare ‘Olympic Fanfare’
  Drumfanfare TTH

20.05 uur  Welkomstwoord door Arie Boertje

20.10 uur  Optredens van achtereenvolgens:
  
  Amigo Leiden
  Bernhard Amersfoort
  VIOS Mijdrecht
  Drumfanfare TTH 
  Juliana Amersfoort

21.30 uur Finale:
  
  Abide with me
  Taptoesignaal door Koen Cornelissen (Drumfanfare TTH)
  Wilhelmus

21.45 uur Afmars

22.00 uur  Einde taptoe

Wij nodigen u van harte uit om na de taptoe gezellig wat te drinken en 
na te praten in de kantine van de Hazerswoudse Boys. Wij hebben deze 
avond met veel plezier georganiseerd. Heeft u ook genoten? Bij de uitgang 
staan melkbussen waar u een vrijwillige donatie kan doen, zodat wij ook in 
de toekomst deze taptoe kunnen organiseren. Bedankt voor uw komst!



Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo gesloten

Verheul | Pr. Willem Alexanderplein 7 | 2731 EJ Benthuizen | T: 079-331940

c577e662-4a26-4f79-bdaf-29cd9c906926.indd   1 6-6-2017   15:45:22
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Bernhard is de jeugdafdeling van 
de Christelijke Muziek- en Show-
band Juliana uit Amersfoort en is 
in 1936 opgericht als tamboer- en 
pijperkorps. In de loop van de tijd 
is het korps omgebouwd tot een 
moderne bezetting met trompet, 
hoorn, bariton, trombone, sousa-
foon, saxofoon en slagwerk terwijl 
fluiten en piccolo’s nog steeds een 
belangrijke rol spelen.

De 25 korpsleden van Bernhard 
zijn allen tussen de 9 en 16 jaar oud 
waardoor het korps een gemid-
delde leeftijd heeft van ± 13 jaar. 
Leden van Bernhard maken op 
16 jarige leeftijd de overstap naar 
“grote broer” Juliana. 
Bernhard is een graag geziene gast 
op taptoevelden waar met jeugdig 

enthousiasme een show wordt 
verzorgd. Op 4 juni 2016 werd 
er een 3e plaats op het Nationaal 
Kampioenschap voor Jeugdkorpsen 
in Vlissingen behaald!
 

Bernhard Amersfoort
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Zo heeft Juliana in 2016 en 2017 
meegedaan met één van de groot-
ste muziekshows in Duitsland, de 
Musikparade en inmiddels is de 
aanvraag voor 2018 al binnen. 

Afgelopen november heeft Juliana 
op het concours in Schiedam hoge 
ogen gegooid met haar nieuwe 
show Run the World. Dit belooft 
wat voor haar deelname aan het 
komende Wereld Muziek Concours 
te Kerkrade waarin zij op zowel het 
onderdeel mars als show uitkomt in 
de hoogste divisie: de World Divisi-
on. Een primeur voor de vereniging!

Juliana Amersfoort

Christelijke Muziek- en Showband 
Juliana uit Amersfoort is opgericht 
in 1926 als tamboer- en pijpers-
korps. De diversiteit van het instru-
mentarium, het brede repertoire 
en een groot aanpassingsvermo-
gen maken Juliana tot een van de 
meest attractieve showkorpsen van 
Nederland. Naast veel presentaties 
tijdens taptoes is Juliana ook in 
staat goed voor de dag te komen 
op het concertpodium waarbij de 
samenwerking met een artiest of 
solist niet wordt geschuwd.
Ook in het buitenland is Juliana 
inmiddels een graag geziene gast. 





is trotse sponsor van TTH

en wenst hen een geweldige taptoe!
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Vorig jaar vierde Drumfanfare TTH 
een bijzonder jubileum. Dirigent 
en muzikaal leider Hans Dubbelaar 
was 40 jaar verbonden aan ons 
orkest en dus was het tijd om dat 
eens goed te vieren! 

Op het voorjaarsconcert in dorps-
huis De Juffrouw werd Hans in het 
zonnetje gezet. Op het podium 
blikten we gezamenlijk terug op 
diverse memorabele gebeurtenis-
sen uit het verleden. 

Als cadeau kreeg Hans van de mu-
zikanten een mars, die speciaal voor 
zijn jubileum is gecomponeerd: de 
Double A March. De vereniging 
heeft het stuk laten componeren 
door de dirigent van de Mariniers-
kapel, Peter Kleine Schaars. 

We hebben Hans gevraagd hoe 
hij Drumfanfare TTH in drie kern-
woorden zou beschrijven.

Jong - TTH is een jong ogend 
orkest met een solide, wat oudere, 
basis. Er is geen apart jeugdorkest 
wat TTH een uniek gemixt gezel-
schap maakt.

Vriendschap - Het huidige wat 
oudere deel van de club is lid ge-
worden op zeer jonge leeftijd. Het 
zijn vrienden en vrienden die elkaar 
trouw blijven door dik en dun. En 
met de nieuwe generatie zie je ook 
weer dat het meer is dan alleen 
muziek maken wat hen bindt.

Gedreven - Alles wat op de les-
senaar komt zal indien het bin-
nen de huidige mogelijkheden ligt 
ook inderdaad op het programma 
komen. Soms duurt het even, maar 
de muzikanten zullen altijd het 
maximale eruit halen om een goede 
prestatie neer te zetten.

Drumfanfare TTH feliciteert Hans 
met dit bijzondere jubileum en kijkt 
uit naar de komende decennia!

Hans Dubbelaar 40 jaar dirigent!



Wij zijn leverancier van oa tuinaarde, bemeste 
tuinaarde, tuinturf, onder RAG keurmerk 

(keurmerk voor aanvulgrond en bodem verbeterende 
materialen), diverse potgronden, gras, stektrays, 
zand, schelpen, grind, franse boomschors (bark), en 
dennenschors.

Vanuit het hele land verzorgen wij veelal zelf het 
transport naar onze opslag locatie. Vanaf deze locatie 
worden de materialen dan met kleinere auto‘s door 
geleverd aan voornamelijk de boomkwekerij en 
hovenier sector, maar ook aan particulieren.

Daarnaast is Kooter Transport een logistieke 
dienstverlener voor een groot aantal vaste 
opdrachtgevers. Wij verzorgen voor hen veel 
uiteenlopend transport met kippers, walkingfloors 
en container auto‘s.  

T +31 (0) 172 214401
F +31 (0) 172 213 951

Belgielaan 11
2391 PH Hazerswoude Dorp
info@kooter-bv.nl
www.kooter-bv.nl

www.fotografielavinia.nl       

laat je zien met een
goede profielfoto

al voor €75,- 
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Op vrijdag 30 juni organiseert 
Drumfanfare TTH voor kinderen 
uit groep 5, 6, 7 en 8 weer Music 
sCool in de school van het Groene 
Hart Lyceum in Hazerswoude. 

Tijdens deze leuke, muzikale work-
shop leer je in één middag de basis 
van het spelen op een trommel, 
trompet of fluit. En dat niet alleen: 
‘s avonds mag je - samen met de 

muzikanten van TTH - aan je ou-
ders, opa’s, oma’s, ooms en tantes 
laten zien én horen wat je die mid-
dag geleerd hebt! 

De workshop van Music sCool 
begint vrijdagmiddag om 16:00 uur 
en het optreden start ’s avonds om 
19:00 uur. Meedoen is gratis. Tussen 
de workshop en het optreden zijn 
er lekkere pannenkoeken.

Er is plek voor 25 deelnemers: 10 
trompettisten, 10 trommelaars en 5 
fluiten, dus geef je snel op! 
Dit kan tot en met vrijdag 23 juni 
door een mailtje te sturen aan 
musicscool@drumfanfare-tth.nl



PERSOONLIJKE BESCHERMINGgEREEDSCHAPPEN & MACHINESIJZERWAREN

FRANKRIJKLAAN 3, 2391 PX HAZERSWOUDE

VERKOOP@CVANDERHOEK.NL

WWW.CVANDERHOEK.NL

088 800 6400

06 53 85 11 84
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Sinds oktober 2016 is er bij Drum-
fanfare TTH ook een klarinet te 
horen in het korps. Dat instrument 
wordt bespeeld door Kurumi, die 
voor tien maanden in Hazerswoude 
woont. Hoewel het er bij een Ne-
derlandse muziekvereniging soms 
wel wat anders aan toegaat dan in 
haar thuisland Japan, heeft ze het 
erg naar haar zin. 

‘In Japan speelde ik al klarinet bij 
de schoolband. Dat is een zittend 
orkest, dus ik was niet gewend om 
te marcheren. Maar nu ik een paar 
maanden met TTH repeteer en ook 
een aantal optredens heb mee-
gedaan, vind ik het lopend spelen 
superleuk!’

Naast enkele straatoptredens in 
gala-uniform was Kurumi ook van 

de partij bij optredens rond Sin-
terklaas en Kerst. Dan willen de 
muzikanten er nog wel eens wat 
anders uitzien… 

‘Ik had nog nooit zoiets als een 
Pietenband gezien, maar ik vond 
het erg leuk. En met Koningsdag 
treedt Drumfanfare TTH wel in 
haar gebruikelijke uniform op; veel 
anderen lopen er op die dag com-
pleet oranje of rood-wit-blauw bij. 
Wel even wennen maar ook dat zag 
er feestelijk uit!’

Tijdens de repetities keek Kurumi 
haar ogen uit bij de showfiguren 
van To The Stars And Beyond. Bij de 
uitvoering op de taptoe speelt ze 
zelf ook mee, en dat zal ze zolang 
ze in Nederland is met veel plezier 
blijven doen. 
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Heeft u genoten van vanavond en wilt u foto’s, video en 
verslagen van vandaag terugzien? Of wilt u (nog) meer 
informatie over Drumfanfare TTH of laten weten wat 
u van de avond vond? Dit kan allemaal op onze website 
www.drumfanfare-tth.nl.

Sociale Media
Drumfanfare TTH is ook actief op gebied van sociale 
media. U kunt ons volgen op www.facebook.com/Drum-
fanfareTTH. Vergeet ons niet te liken! Ook via Twitter en 
Instagram kunt u op de hoogte blijven van alle 
activiteiten van de vereniging. Kijk dan op www.twitter.
com/DrumfanfareTTH.

#TeamTTH - Donateur worden?
Draagt u Drumfanfare TTH een warm hart toe, dan 
kunt u de vereniging financieel steunen.  Als donateur 
van Drumfanfare TTH ontvangt u vijf keer per jaar de 
#TeamTTH digitale nieuwsbrief. Donateur wordt u al 
vanaf 10 euro per jaar. Voor meer informatie en een aan-
meldingsformulier kunt u terecht bij de informatietafel 
voor de kantine. Bij voorbaat dank!

Informatie over Drumfanfare TTH

Website

Facebook

Twitter
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Hazerswoude kent een nieuw team: 
#TeamTTH! De afgelopen weken 
hebben ongeveer 50 (!) lokale 
ondernemers zich aangesloten bij 
#TeamTTH.  Want als er één ding is 
dat alle Hazerswoudenaren weten, 
is het wel dat je er op een dorp 
samen wat van moet maken. 

Winkeliers, verenigingen, vrijwil-
ligers, iedereen doet wat. Hun 
bijdrage stelt Drumfanfare TTH in 
staat om haar medewerking te ver-

lenen aan evenementen of deze zelf 
te organiseren (zoals de taptoe) en 
om laagdrempelige muzieklessen te 
verzorgen. In ruil daarvoor krijgen 
ondernemers diverse promotiemo-
gelijkheden.
 
Ben je ondernemer en wil je ook 
onderdeel worden van #TeamTTH? 
Ga dan naar www.drumfanfare-tth.nl 
en klik op #TeamTTH. Samen met 
TeamTTH zorgt Drumfanfare TTH 
voor een muzikaal Hazerswoude!

#TeamTTH



gerthkckaas@live.nl
06-22504191
0345-641180

Dorpsstraat 44
4145 KD

Schoonrewoerd
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Vind je Drumfanfare TTH zo leuk 
dat je ook een instrument bij ons 
wilt spelen, dan hebben we goed 
nieuws: dat kan! Kom op een 
vrijdagavond eens langs tijdens een 
repetitie. We repeteren van 19.00 
tot 21.30 uur in de Landvliethal 
in Hazerswoude-Dorp of bij het 
Groene Hart Lyceum er tegenover. 
Binnen TTH word je onder deskun-

dige instructie van Hans Dubbelaar, 
Rene van Haaren of Daan Cornelis-
sen opgeleid tot muzikant. Tijdens 
deze opleiding haal je verschillende 
diploma’s. Jonge leden zijn welkom 
vanaf 8 jaar en uiteraard zijn wij 
ook dolblij met wat oudere leden! 
Wilt u meer informatie, kijk dan op 
onze website: 
www.drumfanfare-tth.nl

Lid worden van Drumfanfare TTH?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    T: 0172 – 53 49 41  W: www.vdsm.nl 
 

 

 

 

   

BOS & BOVAG-  
KLANTEN-JAARKAART € 49,50 

 
 
 

 
         

 
*Ex. vervangende  

                                                                                    *           *Ex. vervangen 
                                                                                          onderdelen. 

                                                                                             
 

 

Uw auto krijgt 2 controle- beurten: Eén in het voorjaar en één  
in het najaar. Check up: verlichting plus vervangen lampjes, olie  

bijvullen, APK keuren, airco en banden checken. Inclusief de BOVAG- 
pechhulp door héél Nederland. Voor maar € 49,50. Tot straks. 

 

AUTOBEDRIJF BOS/HAZERSWOUDE 
Dorpsstraat 9-13, 2391 BA, Hazerswoude-Dorp. 
0172-589-234. Manager Ton: 06-485 291 45. 

 
 
 

www.autobedrijf-bos.nl 




