
 
 
 
Motie correctie op boetebeleid fraudewet 
Datum: 3 november 2015 
Locatie: gemeentehuis van Zwijndrecht 
 
De Drechtraad in vergadering bijeen op 3 november 2015, gehoord de beraadslaging in de 
carrousel Sociaal, gelezen de Raadsbeantwoordingsbrief van 3 september 2015, 
 
constaterende dat: 
- de Nationale ombudsman een rapport naar de uitvoering van de fraudewet heeft laten 

verschijnen en de Centrale Raad van Beroep een uitspraak heeft gedaan die de kern van de 
boetewetgeving binnen de fraudewet raakt; 

- het boetebeleid in het kader van de fraudewet door de minister herzien zal worden, waarbij 
is toegezegd dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in het voorstel tot 
wetswijziging wordt opgenomen; 

 
overwegende dat: 
- veertien wethouders in een aantal dorpen en steden reeds eerder een manifest hebben 

gepubliceerd waarin zij het onrechtvaardige karakter van de fraudewet hekelen en aangeven 
de burgers in hun gemeenten te zullen compenseren voor de opgelegde boetes; 

- binnen de Drechtsteden (door de Sociale Dienst) in totaal 332 boetes zijn opgelegd in de 
peiode vanaf 1 januari 2013 tot de dag van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep; 

 
spreekt uit: 
- dat het merendeel van de personen, dat op grond van de fraudewet zwaar wordt beboet, niet 

doelbewust fraude heeft gepleegd, zoals op te maken valt uit het onderzoeksrapport van 4 
december 2014 (Rapportnummer: 2014/159) van de Nationale ombudsman; 

- dat binnen de gemeenten die tezamen de Drechtsteden vormen een zekere gehechtheid 
bestaat aan sociale rechtvaardigheid; 

 
draagt het bestuur op: 
- omwille van de sociale rechtvaardigheid de opgelegde boetes, als hiervan sprake is, te 

toetsen aan het evenredigheidsbeginsel en deze, geheel of gedeeltelijk, aan de burgers die 
het betreft op korte termijn terug te betalen,; 

- hiervan verslag uit te brengen aan de Drechtraad; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

 

 

Ruud Lammers Ronald Portier Gerrit Venis 

 


