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Na een rechterlijke uitspraak en kritiek van de Nationale 
Ombudsman wil het kabinet dat de Fraudewet met meer 
coulance wordt toegepast. Volgens bestuurskundige en 
uitkeringsfraude-expert Menno Fenger gaan de meeste 
gemeenten in de praktijk al verstandig met de wet om. 
Hoewel het natuurlijk altijd beter kan. 
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lijk maar één belang: de uitkering 
beëindigen. Zij weten ook wel dat 
het innen van zo’n boete lang duurt 
en lang niet altijd succesvol is. Het 
heeft, kortom, grote consequenties 
wat de klant op dat moment ver-
klaart. Daarvan is lang niet iedereen 
zich bewust.”
Hij vervolgt: “Op zichzelf is het 
mooi dat gemeenten voor de korte 
klap gaan. Want daarmee doen zij 
recht aan het feit dat een uitkering 
onrechtmatig is verleend, zonder de 
ellende groter te maken dan die al is. 
Maar ze moeten die korte klap wel 
zorgvuldig uitvoeren. Dat kan door 
ervoor te zorgen dat de klant tijdens 
de gesprekken over de hoogte van 
de boete wordt ondersteund door 
iemand die aan zijn kant staat. Een 
familielid of maatschappelijk werker 
bijvoorbeeld. Ik adviseer ook altijd 
om deze gesprekken op te nemen.”

Grijs Gebied 
Gemeenten moeten zich goed reali-
seren dat de meerderheid van de uit-
keringsfraudeurs niet doelbewust en 
calculerend handelt, besluit Fenger. 

“Veel mensen die witte fraude plegen, 
zijn ervan overtuigd dat hun inkom-
sten aan het einde van het jaar worden 
verrekend. Om te voorkomen dat ze 
achteraf sancties moeten opleggen, 
is het dus belangrijk dat gemeenten 
vooraf goede voorlichting geven over 
witte bijverdiensten. Ook samenwoon-
fraude wordt lang niet altijd bewust 
gepleegd. Het samenwooncriterium 
van de WWB – een ‘gezamenlijke 
huishouding’ voeren – doet geen recht 
aan de situatie dat veel mensen eerst 
een paar maanden proefsamenwonen 
om te kijken of het klikt.”
Fenger ziet de beslissing om te 
gaan samenwonen veel meer als 
een emotionele afweging dan als 
een hokje op een formulier. “Er is 
een groot grijs gebied. Waarom zou 
een bijstandsconsulent bijvoorbeeld 
niet regelmatig aan een gescheiden 
vrouw vragen hoe het met de liefde 
gaat? Dit bedoel ik niet in repressie-
ve zin. Gemeenten moeten klanten 
helpen om geen fraude te plegen. En 
als die uitgestoken hand niet wordt 
aangenomen, moeten ze streng 
optreden.” * 

‘ Help klanten geen 
fraude te plegen’

Meer coulance bij vaststellen boetes

‘ Gemeenten 
weten ook wel 
dat niemand iets 
opschiet met 
monstrueuze 
boetes’

ter dan het UWV, zegt Fenger. “Het 
UWV moet de wet vaak wel mecha-
nisch toepassen omdat de dienstver-
lening vooral digitaal is. Dus is het 
zo, zoals het daar op schrift staat. Je 
kunt dan niet meer doen alsof je het 
niet hebt gezien. Niet voor niets ging 
het rapport van de ombudsman voor 
90 procent over het UWV.”

Korte Klap
De Nationale Ombudsman heeft 
zijn zorg uitgesproken over de checks 
en balances in het sanctieproces. 
Fenger constateert dat de grootste 
kwetsbaarheid bij gemeenten zit in 
de onderhandelingen over de hoogte 
van de boete. “Stel dat een klant 
volgens de gemeente drie maanden 
samenwoont. Beaamt die persoon 
dat, dan wordt een deal gesloten van 
drie maanden. Maar als de klant zegt 
dat hij pas sinds gisteren samen-
woont, gaat de gemeente daarvan uit. 
De gemeente heeft namelijk eigen-

 d
e Fraudewet, die in 
werking trad op 1 
januari 2013, begon 
te wankelen na een 
uitspraak van de Cen-

trale Raad van Beroep afgelopen de-
cember. Die zaak ging over een deels 
werkloze leraar die het UWV niet 
goed had doorgegeven dat hij meer 
uren was gaan werken; hij moest de 
te veel ontvangen WW en een boete 
ter hoogte van hetzelfde bedrag 
terugbetalen. De rechter oordeelde 
dat de boete te hoog was, aangezien 
er geen grove schuld of opzet in het 
spel was. Kort daarna uitte de Natio-
nale Ombudsman scherpe kritiek op 
de Fraudewet. De wet zou haar doel 
voorbijschieten, uitkeringsinstanties 
zouden torenhoge, disproportionele 
boetes opleggen aan mensen die 
niet moedwillig frauderen en de 
échte kwaadwillenden zouden in het 
strafrecht belanden, waar de boetes 
veel lager zijn. 
“Bij fraudebedragen vanaf 50 
duizend euro komen uitkeringsfrau-
deurs bij de strafrechter, waar ze 
inderdaad beter af zijn”, zegt Menno 

Fenger, universitair hoofddocent 
Bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. “Het straf-
recht kent meer waarborgen voor de 
zwakke partij. De basisprincipes zijn 
het vermoeden van onschuld en de 
bewijslast die ligt bij het openbaar  
ministerie. Dat is fundamenteel 
anders dan in het bestuursrecht, 
waar de burger moet bewijzen dat 
hij aan zijn inlichtingenplicht heeft 
voldaan.”

boetes verlaGen
Door alle druk voelde minister 
Asscher (SZW) zich genoodzaakt 
om de hoogte van de boetes van de 
Fraudewet aan te passen. Voortaan 
mogen gemeenten, de SVB en het 
UWV alleen nog een boete van 100 
procent opleggen als iemand opzet-
telijk heeft gefraudeerd. Op deze 
manier worden zij gedwongen om 
goed te kijken naar de ernst van de 
overtreding en de specifieke omstan-
digheden van het geval. 
De kans dat bijstandsgerechtigden 
door onwetendheid of onhandig-
heid niet aan hun inlichtingenplicht 

voldoen, is inderdaad reëel, blijkt ook 
uit onderzoek van het SCP. Dat con-
cludeerde eind vorig jaar dat hoog- 
en laagopgeleiden steeds verder uit 
elkaar groeien in ons land en dat 
de samenleving voor grote groepen 
mensen te complex is geworden. 
Fenger: “Uit steeds meer studies 
blijkt dat de sociale en cognitieve 
processen van bijstandsgerechtigden 
anders zijn dan die van de gemid-
delde Nederlander. Deze mensen 
snappen minder goed hoe het sys-
teem werkt, waardoor ze eerder in de 
fraude belanden.”

ruimte benutten
Voor veel gemeenten is de nieuwe 
fraudeaanpak niet zo nieuw, aldus 
Fenger, omdat zij van meet af aan 
maatwerk proberen te leveren. “De 
Fraudewet bood die ruimte altijd al. 
De wet schrijft weliswaar voor wat 
bestuursorganen moeten doen als 
zij fraude constateren, maar niet wat 
zij precies moeten constateren. Een 
gemeente kan een sanctie bijvoor-
beeld baseren op alleen de laatste 
drie maanden die iemand heeft 
samengewoond en de rest van de 
samenwoonperiode ‘vergeten’. Dat 
is een verstandige, pragmatische 
benadering. Gemeenten weten ook 
wel dat niemand iets opschiet met 
monstrueuze boetes: zij krijgen het 
geld niet binnen en ze duwen de per-
soon in kwestie alleen maar dieper 
de ellende in.”
Gemeenten benutten de ruimte van 
de Fraudewet over het algemeen be-


