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INGEKOMEN  18 DECEMBER  2014 

 

Mondelingen vragen over uitvoering Fraudewet 

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 16 december 2014 een brief naar de Tweede 

Kamer gestuurd over de uitvoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, 

kortweg de Fraudewet. Uit deze brief blijkt de uitvoerende instanties, waaronder de gemeenten, per direct 

hun uitvoeringspraktijk moeten aanpassen.  

Dit wordt veroorzaakt door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 24 november 2014. In 

deze zaak kreeg iemand die vastliep op de UWV-site, maar wel zag dat zijn gegevens correct waren vermeld, 

een boete van bijna €15.000, - omdat hij verzuimd had het formulier op de website in te vullen! Uit de 

uitspraak van de CRvB blijkt onder andere dat, vanuit het evenredigheidsprincipe, in alle gevallen een 

individuele beoordeling moet plaatsvinden en dat een automatische boete van 100% van het 

benadelingsbedrag niet meer mag (alleen nog als opzet is bewezen). 

Op 4 december 2014 verscheen een zeer kritisch rapport van de Nationale Ombudsman over de uitvoering 

van de Fraudewet. De Ombudsman toonde met veel schrijnende voorbeelden aan dat in de uitvoering van de 

wet vaak geen onderscheid wordt gemaakt tussen echte fraudeurs en mensen die zich vergissen of dingen 

niet begrijpen. Ook is de hoogte van de opgelegde boetes volgens de Ombudsman buitensporig. Ten slotte 

concludeert de Ombudsman dat de wet niet leidt tot een hogere pakkans van fraudeurs. 

Minister Asscher kondigt in zijn brief, naast de aanpassingen in de uitvoering die per direct moeten ingaan, 

ook een wijziging van de wet aan op grond van bovenstaande ontwikkelingen. 

De fracties van PvdA, GroenLinks en SP zijn blij dat de hardvochtige en onrechtvaardige Fraudewet wordt 

gewijzigd en de uitvoeringspraktijk moet worden aangepast. Uitvoeringsinstanties SVB en UWV en de 

gemeente Eindhoven hebben al laten weten dat zij de uitspraak van de CRvB direct vertalen in hun 

uitvoeringspraktijk. De fracties van PvdA, GroenLinks en SP zijn benieuwd hoe Utrecht hiermee omgaat en 

hebben daarom de volgende vragen aan het college: 

1. Kunt u garanderen dat de gemeente Utrecht per direct, ook in lopende procedures, de uitspraak van 

het CRvB integraal zal toepassen op de uitvoeringspraktijk? Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u bereid om, vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging, de conclusies en aanbevelingen 

van de Nationale Ombudsman zo veel als mogelijk is toe te passen op de uitvoeringspraktijk? Zo ja, 

op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u bereid de gemeenteraad op korte termijn schriftelijk te informeren over alle gevolgen van de 

bovenstaande actuele ontwikkelingen voor de Utrechtse uitvoeringspraktijk? 

 

Ruben Post (PvdA), mede namens GroenLinks en SP 

 

 


