Page 
 
Resultaten
1.
Zijn moeder en de buurman nu werkelijk fraudeurs?  De Stentor / Dagblad Flevoland, 30 november 2013 zaterdag, SPECTRUM, 793 woorden, ANJA ELEVELD


Page 
Zijn moeder en de buurman nu werkelijk fraudeurs? De Stentor / Dagblad Flevoland 30 november 2013 zaterdag 

Terug naar Lijst

1 of 1 DOCUMENT


file_0.png

file_1.wmf


De Stentor / Dagblad Flevoland

30 november 2013 zaterdag  
Apeldoornse Courant; Dagblad Flevoland; Deventer Dagblad; Gelders Dagblad; Nieuw Kamper Dagblad; Sallands Dagblad; Veluws Dagblad; Zutphens Dagblad; Zwolse Courant

Zijn moeder en de buurman nu werkelijk fraudeurs?

BYLINE: ANJA ELEVELD

SECTION: SPECTRUM

LENGTH: 793 woorden


Wie even een foutje maakt, krijgt meteen een forse boete van de overheid. De sancties gaan te ver. 

 door Anja Eleveld 
 Stel uw bejaarde moeder trekt in bij haar jongere zuster die net als zijzelf weduwe is. Een tijdje na haar verhuizing komt ze, volledig in paniek, bij u met een brief van de SVB (de uitkerende instantie) waarin u leest dat zij fraude zou hebben gepleegd. Fraude? Uw moeder had toch netjes haar nieuwe adres doorgegeven? Nee, nu ze samenwoont met een familielid in de tweede graad moet ze 1.500 euro aan te veel ontvangen AOW terugbetalen. Daar bovenop moet ze een boete betalen van maar liefst 1.500 euro.   

 Een ander voorbeeld. Uw buurman, een uit Irak afkomstige erkende vluchteling die nog niet zo lang in Nederland woont, komt bij u met een brief die hij niet begrijpt. Uit de brief blijkt dat uw buurman de volgende frauduleuze handelingen heeft gepleegd: in plaats van de gewerkte uren per week heeft hij de gewerkte uren per maand doorgegeven. Er wordt een boete van 1.000 euro opgelegd, de som van het niet opgegeven inkomen. En uw buurman was er nog wel zo trots op dat het hem lukte om zijn gewerkte uren elektronisch door te geven.  
 Dan nog uw zoon. Het gaat al lange tijd niet goed met hem. Hij is een jaar geleden zijn baan kwijtgeraakt en heeft de neiging zijn kop in het zand te steken. Gelukkig kan hij af en toe helpen bij een vriend die een verhuisbedrijf heeft. Als u een keer bij hem langs komt, vindt u in het midden van een grote stapel post een brief van het UWV waarin uw zoon wordt beticht van fraude. Hij heeft bij herhaling niet doorgegeven hoeveel uur hij bij het verhuisbedrijf werkt. De komende maanden zal zijn uitkering in zijn geheel worden verrekend met de boete van 3.000 euro.  
 Zoals deze voorbeelden laten zien, hoeft bij 'fraude' niet altijd opzet in het spel te zijn. Anders gezegd, er is een verschil tussen mensen die ter goeder trouw of ter kwader trouw informatie verzwijgen of verkeerd doorgeven. De uitkeringsinstantie maakt evenwel in principe geen onderscheid tussen beide situaties: fraude is fraude. Uiteenlopende partijen zoals de SP, het CDA en D66 hebben zich vorige week kritisch uitgelaten over de zogenaamde fraudewet die per 1 januari van dit jaar in werking is getreden.  
 Op grond van deze wet moeten 'fraudeurs' niet alleen de te veel ontvangen uitkering terugbetalen, maar wordt hen ook een boete opgelegd die gelijk is aan het teveel ontvangen bedrag, met een minimum van 150 euro. Dat is een stuk meer dan dat het was,  
 namelijk 10 procent van de ten  
 onrechte ontvangen uitkering, met een minimum van 52 euro. Gaat iemand voor een tweede keer in de fout, dan wordt de boete vastgesteld op 150 procent van de uitkering en dient de uitkerende instantie de boete in zijn geheel te verrekenen met de uitkering.  
 Een van de kernpunten in de huidige discussie gaat over de door de wet geboden mogelijkheid om de boete te verlagen in geval van 'verminderde verwijtbaarheid'. Deze mogelijkheid lijkt in de praktijk weinig te worden gebruikt. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de strenge criteria die hieraan worden gesteld. Ook onze moeder, buurman en zoon voldoen vermoedelijk niet aan de criteria van 'verminderde verwijtbaarheid' nu er sprake was van onachtzaamheid door onbekendheid met de regels (moeder), onvoldoende beheersing van het Nederlands (buurman) en administratieve chaos (zoon). Maar om dit nu fraude te noemen en als zodanig te bestraffen? 
 De voorbeelden zijn afkomstig uit de Amsterdamse Sociaal Raadsliedenpraktijk waar ik jarenlang werkzaam was, en dateren (gelukkig) uit de periode van voor de invoering van de fraudewet. Uit ervaring weet ik dat socialezekerheidsregels voor veel mensen erg ingewikkeld zijn. Zelfs hbo-geschoolde hulpverleners sturen cliënten door naar sociaal raadslieden, omdat zij er niet zeker van zijn dat ze hun cliënten goed adviseren.  
 Er kan bijvoorbeeld veel van afhangen 'of het kruisje al dan niet op de juiste plek staat'. Dit heeft niet alleen materiële gevolgen voor uitkeringsgerechtigden, maar zal in veel gevallen ook van invloed zijn op het gevoel van eigenwaarde. Niemand vindt het immers leuk het label 'fraudeur' op zich geplakt te krijgen.  
 Natuurlijk, en dat wordt ook door alle partijen in het debat steeds weer benadrukt, moedwillige fraude moet worden bestreden, maar laten we oppassen dat we niet te ver doorschieten in de wens om calculerend gedrag tegen te gaan. De huidige wettekst die nog afkomstig is van de gedoogregering met Wilders biedt naar mijn smaak te weinig ruimte voor een soepele toepassing van sancties. Deze trend lijkt helaas door de huidige regeringscoalitie te zijn opgepikt en voortgezet, gezien de onlangs ingediende wijzigingsvoorstellen.  
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