
 

Vragen ex artikel 47 Reglement van orde 

Betreft: bestuurlijke boetes inzake Participatiewet (voorheen Wwb)  

Tilburg, 27 januari 2015  

 

Geacht college,  

De Centrale Raad van Beroep (CRVB) heeft in zijn uitspraak van november 2014 

(ECLI:NL:CRVB:2014:3754) het stelsel van de bestuurlijke boetes overwogen. In het kort concludeert 

de CRVB dat het stelsel dringend toe is aan herwaardering en dat met name behoefte is aan toetsing 

aan het evenredigheidsbeginsel.  

De PvdA Tilburg maakt zich namelijk zorgen omtrent de Tilburgers die een uitkering en dus weinig te 

makken hebben en daarnaast nog beboet kunnen worden. De PvdA Tilburg vindt ook dat iedereen 

zich aan de regels moet houden en inspanning moet leveren om sociaal te kunnen stijgen, maar een 

boete opleggen zorgt vaak dat mensen juist in nog meer problemen komen en helpt niet het 

achterliggende probleem op te lossen. Daarom stelt de PvdA Tilburg de volgende drie vragen 

omtrent de uitspraken van de CRVB: 

1. Heeft het College het opleggen van bestuurlijke boetes aangaande de sociale zekerheid  in de 

praktijk aangepast aan de uitspraak van de CRVB? Zo nee, waarom niet?   

De CRVB stelt in de betreffende uitspraak dat het boetestelsel aan herwaardering toe is vanaf 1 

januari 2013. Het staat vast dat ook B&W Tilburg sindsdien boetes hebben opgelegd. Mocht het 

antwoord op de vorige vraag “nee” zijn, dan is te verwachten dat bij die beslissingen het 

evenredigheidsbeginsel zoals de CRVB het overweegt niet is toegepast. 

2. Is het College bereid de in de jaren 2013 en 2014 opgelegde boetes te heroverwegen in het 

licht van de uitspraak van de CRVB en wanneer  daarvoor aanleiding is te herzien? Zo nee, 

waarom niet en zo ja, wat zijn dan de consequenties hiervan voor de gemeente en voor de 

mensen die de boete hebben gehad? 

Verder is het zo dat in het voorjaar nadere uitspraken van de CRVB inzake beboeting zijn te 

verwachten.  

3. Is het niet opportuun om, gelet op de reeds gedane uitspraken van de CRVB en in afwachting 

van de nadere uitspraken geen boetes op te leggen? Zo nee, waarom niet? 

Namens de fractie van de PvdA Tilburg, 

Orkun Baytemir  


