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Geachte mevrouw H

Op 7 april 2015 heeft u mij een brief gezonden over problemen die de sociaal
rechercheurs constateren niet de uitvoering van de Fraudewet door gemeenten.
Naar aanleiding van uw brief heeft op 28 april 2015 ambtelijk overleg
plaatsgevonden. In dit overleg heeft u uw standpunten en ervaringen toegelicht
en zijn enkele oplossingsrichtingen besproken. Afgesproken is om elkaar aan het
eind van het jaar opnieuw te treffen.

Allereerst wil ik u bedanken voor de signalen die u met uw brief afgeeft. Uw
signalen sluiten aan bij de bevindingen van het rapport van de Inspectie SZW “de
boete belicht” dat de Fraudewet door gemeenten niet eenduidig wordt uitgevoerd.
Ik zal in mijn bestuurlijke contacten met gemeenten blijven aandringen op een
goede en correcte uitvoering van wet- en regelgeving. Ik deel uw mening dat
fraude niet mag lonen en dat misbruik moet worden aangepakt.

Om tegemoet te komen aan de problemen in de uitvoering is de minister van SZW
voornemens de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
(Fraudewet) en het onderliggende Boetebesluit sociale zekerheidswetten aan te
passen waarbij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november
2014 gevolgd zal worden.

Met deze nieuwe wetgeving wordt beoogd de hoogte van de boete meer af te
stemmen op de individuele situatie. Er wordt een boete van maximaal 100°h van
het benadelingsbedrag opgelegd indien sprake is van opzet. Bij grove schuld
wordt het percentage maximaal 75%. Bij verminderde verwijtbaarheid 25% van
het benadelingsbedrag. In alle overige gevallen is 50% van het
benadelingsbedrag het uitgangspunt. Tevens geldt dat de maximumboetes niet
hoger mogen zijn dan de maximumboetes ex artikel 23 lid 4 van het Wetboek van
Strafrecht. Daarnaast is het voornemen om de mogelijkheid van een
waarschuwing uit te breiden naar lage benadelingbedragen. Gemeenten blijven
verplicht tot het opleggen van een terug- en invordering. Naar verwachting zal de
uitvoering met deze aanpassingen de wet beter kunnen toepassen.
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Bij de inwerkingtreding van de Fraudewet op 1 januari 2013 is de aangiftegrens
voor strafrechtelijke vervolging, behoudens enkele uitzonderingen, verhoogd naar
€50.000. Hiermee is beoogd om meer overtredingen van de inlichtingenplicht
bestuursrechtelijk af te doen. Ik ben van mening dat dit goede mogelijkheden Datum
biedt om fraudeurs snel en doeltreffend aan te pakken. JUN
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Tijdens het ambtelijk overleg is met u de afspraak gemaakt dat u met de VNG en 20150000120396

Divosa overleg voert over uw constateringen. Eind 2015 spreek ik met u over de
uitkomsten van dat overleg.

Met vriendelijke groet,
de Staatssecretajvn Sociale Zaken
en Werkgel4eid,
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