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Onderwerp: Uitspraak CRvB over Fraudewet en Boetebesluit 

Portefeuillehouder: F.H.T. Langeveld 

Datum: 24 februari 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op 1 januari 2013 is de Fraudewet in werking getreden. De Fraudewet biedt meer 

mogelijkheden voor gemeenten, SVB en UWV om fraude aan te pakken. Door de invoering 

van de wet is het voor de gemeente verplicht om een boete op te leggen indien er sprake is 

van een verwijtbare schending van de inlichtingenplicht. De boete bedraagt bij een eerste 

fraudeleuze handeling 100% van het benadelingbedrag, met een minimum van 150 euro.   

Bij recidive bedraagt de boete 150% van het benadelingsbedrag, wederom met inachtneming 

van het minimumbedrag dat aan boete moet worden opgelegd. 

 

De CRvB heeft op 24 november 2014 een belangrijke uitspraak gedaan 

(ECLI:NL:CRVB:2014:3754) over de Fraudewet en het op deze wet gebaseerde Boetebesluit. 

 

Er is door de CRvB op twee punten een uitspraak gedaan: 

 

1. Boetestelsel in de Fraudewet  

De CRvB stelt dat in de Fraudewet en het Boetebesluit geen sprake is van een gefixeerd 

boetestelsel. Dit heeft tot gevolg dat de hoogte van de boete bij overtredingen in ieder 

individueel geval moet worden afgestemd op: 
- de ernst van de overtreding; 
- de mate van verwijtbaarheid; 
- de omstandigheden van het geval.  

In de huidige situatie wordt de boete op standaard 100% gesteld (waarbij vervolgens 

verminderde verwijtbaarheid aan de orde kan zijn). 

 

De CRvB stelt dat de boetes zo hoog zijn dat dit vraagt om een indringender toets aan het 

evenredigheidsbeginsel.  

Het ligt naar het oordeel van de CRvB in de rede om alleen een boete van: 
- 100% van het benadelingsbedrag op te leggen als opzet is bewezen en van 
- 75% als grove schuld is bewezen.  

In de overige gevallen is 50% het uitgangspunt.  

Als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid wordt de boete verlaagd tot 25%. 

 

Tot slot oordeelt de CRvB dat boetes niet hoger mogen zijn dan de boetes die de rechter kan 

opleggen bij strafrechtelijke vervolging.  

 

2. Overgangsrecht 

De CRvB oordeelt dat het overgangsrecht in strijd is met het legaliteitsbeginsel zoals 

opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bij boeteoplegging 

voor overtredingen die zijn aangevangen voor 1 januari 2013 en voortduren na 1 januari 2013 

moet voor het deel van de overtreding dat heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2013, het op 

dat moment geldende lichtere sanctieregime worden toegepast. 
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Kern van de boodschap 

Per direct heeft de uitspraak van de CRvB een nieuwe juridische realiteit doen ontstaan 

waarnaar de gemeente moet handelen. De uitspraak betekent voor de huidige 

praktijkuitvoering van het boeteregime dat:  
-  het niet tijdig voldoen aan de inlichtingenplicht een overtreding blijft die met een boete 

kan worden gesanctioneerd. Hierin verandert de uitspraak niets;  

-  bij boeteoplegging voor overtredingen die zijn aangevangen voor 1 januari 2013 maar 

voortduren na 1 januari 2013 een knip wordt gemaakt. Op handelen of nalaten in strijd 

met de inlichtingenplicht voor 1 januari 2013 wordt het dan geldende lichtere 

sanctieregime toegepast;  

-  er een indringende toets moet plaatsvinden aan het evenredigheidsbeginsel. De gemeente 

moet de overtredingen van de inlichtingenplicht individueel beoordelen op de ernst van de 

overtreding, de omstandigheden van het geval en verminderde verwijtbaarheid. Het 

automatisch opleggen van een 100% boete, ook de minimumboete, is niet langer aan de 

orde;  

-  de hoogte van de boete moet worden afgestemd op deze individuele situatie. Er wordt 

alleen een boete van 100% opgelegd als opzet is bewezen en van 75% als grove schuld is 

bewezen. In de overige gevallen is 50% het uitgangspunt. Als er sprake is van verminderde 

verwijtbaarheid wordt de boete verlaagd tot 25%;  

-  boetes mogen ook niet hoger zijn dan de maximumboetes zoals die van toepassing kunnen 

zijn conform artikel 23, vierde lid van het Wetboek van Strafrecht. Dit betekent dat in het 

geval er sprake is van opzet de boete maximaal € 81.000 kan bedragen. In alle overige 

gevallen (waaronder in geval van grove schuld) bedraagt de maximale boete € 8100;  

-  bij recidive geldt dat voor de berekening van de boete 150% van het benadelingsbedrag als 

uitgangspunt wordt genomen. Op dit bedrag wordt het boetepercentage toegepast dat 

voortkomt uit beoordeling van de mate van verwijtbaarheid (100% bij opzet tot 25% bij 

verminderde verwijtbaarheid). 
 

Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB heeft de afdeling werk en inkomen het 

boeteproces tijdelijk stilgelegd in afwachting van meer duidelijkheid over de te ondernemen 

handelwijze. Momenteel wordt het gehele proces en de gemeentelijke uitvoeringsrichtlijnen 

aangepast aan de uitspraak van de CRvB. 

 

Het aangepaste boeteregime is van toepassing vanaf datum uitspraak CRvB, zijnde 

24 november 2014. Zoals gezegd, zijn er vanaf die datum geen boetes opgelegd. Wel is er één 

herzien tijdens de bezwaarprocedure.  

 

De uitspraak van de CRvB heeft geen terugwerkende kracht en heeft alleen betrekking op de 

beoordeling van boetes die worden opgelegd vanaf de datum van de uitspraak. Het is vaste 

jurisprudentie dat een dergelijke uitspraak niet kan worden gezien als een nieuw feit 

(artikel 4:6 Awb) waardoor herziening van het primaire besluit naar het verleden toe moet 

plaatsvinden. Dit houdt in dat de genomen boetebesluiten na de bezwaartermijn rechtens 

onaantastbaar zijn geworden en niet ‘automatisch’ op grond van de uitspraak van de CRvB 

moeten worden herzien.  
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Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

Momenteel worden alle voorbereidingen getroffen om beleidsregels op te stellen conform de 

uitspraak van de CRvB. Na vaststelling van de beleidsregels door het college vindt via de 

reguliere wijze publicatie plaats. 

 

 


