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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen van SP conform art. 37 

omtrent “het terugbetalen van onterechte boetes Fraudewet”  

Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld 

Datum: 16 september 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op 4 juli 2015 hebben wij schriftelijke vragen van de SP ontvangen conform artikel 37 omtrent 

het terugbetalen van onterechte boetes Fraudewet. In deze raadsmededeling gaan wij 

schriftelijk in op de gestelde vragen. Tijdens uw vergadering zijn wij uiteraard bereid om een 

toelichting te geven op deze mededeling. 

 

Kern van de boodschap 

Vraag 1 Afgaande op de uitspraak van het CRvB en de brief van minister Asscher, in hoeveel 

gevallen is er dan in de gemeente Doetinchem sprake geweest van een onterechte of 

te hoge boete sinds de invoering van de nieuwe Fraudewet op 1 januari 2013?  

 

Antwoord 1  Er zijn 33 boete’s opgelegd gerekend vanaf 1 januari 2013.  

 

Vraag 2 Indien de gemeente Doetinchem de ten onrechte betaalde boetes terug gaat betalen, 

om hoeveel geld gaat het dan?  

 

Antwoord 2  Er is in totaal een vordering opgeboekt van €58.557,--. Toepassing van de  

uitspraak van de CRvB zou leiden tot een halvering van de opgeboekte 

vordering met €29.278,--.  

 

In totaal hebben 10 uitkeringsgerechtigden meer dan 50% afgelost op hun 

boetevordering. Dit betekent dat 23 uitkeringsgerechtigden nog onder de 50% 

aflossing zitten.  

 

De 10 uitkeringsgerechtigden die al meer dan 50% hebben afgelost krijgen bij 

toepassing van de uitspraak met terugwerkende kracht in totaal een bedrag 

terug van €1563,04. (variërend van enkele euro teruggave tot een teruggave 

van €900.  

 

Toepassen van de uitspraak van de CRvB sinds invoering van de nieuwe 

Fraudewet 2013 in plaats van per datum uitspraak, leidt tot een iets minder 

grote afname van het tekort op het Buigbudget, ter waarde van ongeveer 

€30.000,--.  

 
Tot slot dient worden uitgegaan van €15.000,-- extra loonkosten. Deze 

worden gemaakt omdat de besluiten dienen te worden herzien. U kunt hierbij 

denken aan nieuwe rapportages en beschikkingen, renteberekeningen etc. 

 

Vraag 3 Gaat het college de ten onrechte betaalde boetes terug betalen? Zo nee, waarom 

niet? 
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Antwoord 3 Wij hebben besloten, afwijkend van het ambtelijk advies, om de opgelegde 

boetes te herzien. 

Ambtelijk advies is dat onherroepelijke besluiten niet worden herzien. Een 

herbeoordeling van in het verleden genomen besluiten kan een precedent 

scheppen. 

Wij wijken in deze situatie eenmalig af. Fraude dient bestreden te worden, 

maar wij achten het doorzetten van de uitvoering van de eerdere besluiten, 

terwijl de regelgeving inmiddels is gewijzigd, niet passend. 

 

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 


