Aan: * de colleges van B&W en de gemeenteraden
van de Friese gemeenten
* de Friese 2e Kamerleden.
c.c.: gemeentelijke cliëntenraden Werk en Inkomen/WWB/Participatie

Betreft: opschorten van opleggen en vorderen van boetes
Leeuwarden, 16 december 2014.
Geacht college,
Geachte raadsleden,
Geachte Kamerleden,
De Friese gemeenteraden zijn bezig met aanpassing van de verordeningen in het kader van de
handhaving. De aanpassingen zijn nodig omdat per 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt
met strengere eisen voor het opleggen van boeten en maatregelen.
Enkele gemeenteraden hebben de gewijzigde verordeningen al vastgesteld en het college van B&W
opgedragen om nadere uitvoeringsregels uit te werken. De meeste Friese gemeenten beslissen echter
daarover deze of de volgende maand.
We roepen de colleges en gemeenteraden op om de besluitvorming uit te stellen en het opleggen en
vorderen van boetes op te schorten!
Dit in navolging van het UWV dat op grond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 24
november 2014 en onderzoek van de Nationale Ombudsman heeft besloten om geen boetes meer op te
leggen.
Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht om informatie over hun leefomstandigheden door te geven aan
de uitkeringsinstelling. Maar de huidige frauderegels maken daarbij geen onderscheid tussen schuld of
opzet en geen verwijtbaarheid. Elke overtreding van de informatieplicht wordt opgevat als een vorm
van fraude. In de praktijk blijkt dat veel mensen door dit beleid – nog meer - in grote financiële
problemen of schulden belanden en dat beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid ver te zoeken
zijn.
Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep de uitspraak gedaan dat de mate van
verwijtbaarheid, evenredigheid en proportionaliteit deel moeten uitmaken van de beoordeling door de
uitkeringsinstelling.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:3754
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Eerste-uitspraak-CRvB-overaangescherpt-boeteregiem-sociale-zekerheid-.aspx
De Nationale Ombudsman leverde scherpe kritiek op de Fraudewet in het rapport “Geen fraudeur, toch
boete”. Uit zijn onderzoek is gebleken dat in 70% van de onderzochte gevallen de opgelegde boetes te
hoog of onterecht waren. De Ombudsman vindt dat de hoge boetes niet in verhouding staan tot de
ernst van de overtredingen.
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-fraudewet-pakt-goedwillendeburgers-aan-als-criminelen
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Minister Asscher heeft de uitspraak van de Raad van Beroep en het onderzoek van de Ombudsman ter
harte genomen. Vandaag heeft hij in een brief aan de 2e Kamer laten weten dat de hoogte van de
boetes zal worden aangepast en dat de uitkeringsinstanties meer moeten letten op de verwijtbaarheid,
ernst van de overtreding en de omstandigheden. Woensdag 17 december wordt de brief in de 2e Kamer
behandeld in het Algemeen Overleg.
Vorig jaar november heeft het FSU het visiedocument ‘Handhaving’ toegestuurd aan de Friese
gemeenten. Dit visiedocument bepleit een rechtvaardig en terughoudend beleid bij het beoordelen van
nalatigheid en het opleggen van sancties. Het document is nog ’s bijgevoegd. We rekenen er graag op
dat u het document betrekt bij het heroverwegen van uw handhavingsbeleid en dat u besluit om het
opleggen en vorderen van boetes per direct op te schorten.

Met vriendelijke groet,
Nanne de Jong,
coördinator FSU.
www.fsufriesland.nl
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