
 

 

 

schriftelijke vragen   

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: T. Elschot 

Onderwerp: Fraudewet 

Beantwoording:  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

Na vernomen te hebben uit de pers dat het UWV de  fraudewet niet meer wil uitvoeren 

heeft de PvvP de volgende vraag.  Zet de gemeente ook vraagtekens bij de fraudewet en 

denkt men er ook over om deze wet niet uit te voeren zoals hij nu is?  

 

Antwoord: 

 

Het UWV geeft op haar website aan dat zij voorlopig even geen boetes opleggen maar 

wel doorgaan met controles. http://www.uwv.nl/particulieren/actueel/rapport-nationale-

ombudsman-boetes-fraudewet%20te-hoog.aspx  

  

Naar aanleiding van het onderzoek van de nationale ombudsman en de uitspraak van de 

Centrale raad van Beroep (CRvB) van 24 november 2014 inzake de fraudewet overweegt 

het college om voor de uitvoering aan te sluiten bij de richtlijnen die de CRvB bij haar 

besluit geeft: 

 opzet aantoonbaar: 100% van het benadelingsbedrag; 

 grove schuld: 75% van het benadelingsbedrag; 

 geen opzet en geen grove schuld: 50% van het benadelingsbedrag; 

 voldoen aan criteria van artikel 2a Boetebesluit of om andere reden sprake van 

verminderde verwijtbaarheid: 25% van het benadelingsbedrag. 

  

Een collegebesluit hierover wordt voorbereid voor begin januari. 

  

Overigens hebben wij bij de uitvoering van de fraudewet ook in de afgelopen jaren 

steeds de persoonlijke situatie en mate van verwijtbaarheid meegenomen bij het 

opleggen van een boete. Verder hebben wij in 2013 de datum waarop een 

inkomstenformulier moet worden ingeleverd vervangen door een adviesdatum. Een 

formulier later inleveren leidt tot het later uitbetalen van de uitkering maar wordt niet 

gezien als het niet voldoen aan de inlichtingenplicht en leidt ook niet tot een boete. In 

2014 zijn 12 boeten opgelegd en is 7 keer op basis van de persoonlijke situatie afgezien 

van een boete. Het gemiddelde boetebedrag is € 200. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Tilly  Weggen 

+31 (0)527 63 32 79 
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