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Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Orionis Walcheren 2017 
Het Algemeen Bestuur von Orlonls Walcheren; 

Gelezen het voorstel von het ddgelljks bestuur von Orlonls Walcheren van i6 maar’r 2017; 

gelet op drtlkel 8, eerste lid, aanhef en onderdelen a en d, vom de Pariicipaiiewei, ar’rikel 35 
van de Wet lnkomensvoorziening oudere en gedeelteltjk orbeidsongeschlkte werkloze 
werknemers en drtikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
drbeldsongeschikte gewezen zelfstdndlgen; 
Gezien het ddvies van Sociaie Cliéntenrood Walcheren van i3 februori 2017 en 27 februari 
2017: 

Beslult Vdst te stellen de Atstemmlngsverordentng Porticlpdtlewet, IOAW en IOAZ Orionis 
Walcheren 2017 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1. In deze verordening wordt verstddn onder: 

Cl. De wet: de Porticipdtlewet 
b. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelĳk drbeldsongeschikte werkloze 

werknemers. 
c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk drbeldsongeschlkte 

gewezen zeltstondigen 
d. recidlve: het binnen een in deze verordening of de wet benoemde termljn van 

het opnieuw plegen van een verwijibare gedraging van dezelfde Cdtegorie. 
e. recidlveperiode: de periode die aanvangi‘ op de dag ndddt de beschikking 

waarin de dfstemmlng is opgelegd, is verzonden. 
f. norm: 

1. de norm zoals bedoeid in drt. 5 sub c van de wet en de periodiek bijzondere 
btjstdnd voor de dlgemene kosten van het bestoon, zoals bedoeld in art. 12 van 
de wet, verminderd met de op grond van paragraaf 3.3 door het Ddgelijks 
Bestuur vostgestelde verlaging. 
2. grondslag van de ultkering als bedoeld in artikel 5 van de IOAW of artikel 5 van 
de IOAZ voor zover sprake is van een Ui’rkering op grond van de iOAW of de IOAZ: 

g. benodellngsbedrdg: ne’r’ro—uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger 
bedrag een beroep wordt of is gedaan ten gevolge van een tekortschietend 
besef van veran’rwoordeiijkheid voor de voorziening in het bestddn. 

h. Door waarde Pdrtictpdtlewet en dndere wetten spreken van: 
1. College, moet worden gelezen Dagelijks Bestuur 
2. Rood, moet worden gelezen Algemeen Bestuur 
3. Burgemeester, moet worden gelezen Voorzttter. 
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2. Voor zover door in deze verordening niet von wordt afgeweken, zijn de gehonteerde 
begrippen gelijk aan die in de wet, de lOAW en lOAZ en de Algemene Wet 
Bestuursrecht. 

Artikel 2. Het besluit tot opleggen van een verlaging 
In hel besluit tot het opleggen van een verloging van de uilkering als bedoeid in ortikel 18, 
tweede, vijtde en zesde lid, von de wet, de artikelen 20 en 38, twoolfde lid, van de IOAW en 
de ortikelen 20 en 38, twoolfde lid, von de lOAZ worden in ieder gevol vermeld: 

de reden von de verlaging; 
de duur van de verlaging; 
het bedrog of percentage waarmee de uitkering wordt verloogd, en 
indien van toepossing, de reden om af te wĳken van de slandaardverlaging. 
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Artikel 3. Horen van belanghebbende 
I. 

2. 

Voordot een mootregel wordt opgelegd wordt een belonghebbende in de 
gelegenheid gesteld zijn zienswijze noor voren te brengen. 
Het horen von een belonghebbende kon ochterwege blijven als: 
o. de vereiste spoed zich doortegen verzet; 
b. belonghebbende ol eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze noor voren 

te brengen en zich sindsdien geen nieuwe fetten ot omstondigheden hebben 
voorgedaan; 

c. belanghebbende oongeeft hiervon geen gebruik te willen moken 
d. de verloging betrekking heeft op een gedroging als genoemd in ortikel ó lid 1 of 

ortikel 7 lid 1 von deze verordening. 

Artikel 4 Hardheidsclausule 
1. 

:>?) 

Hel Dagelijks Bestuur ziet of von een verlaging als elke vorm van verwijtboorheid 
ontbreekt. 
De verlaging wordt otgestemd op de ernst von de gedroging, de mote von 
verwij’rbaarheid en de individuele omstandigheden van de belanghebbende en kan 
daarom afwijken van dein deze verordening genormeerde verlagingen. 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslisl hel Dagelijks Bestuur. 
Als het Dagelijks Bestuur otziet von een verloging op grond von dringende redenen, 
wordt een belonghebbende hiervon schrittelijk op de hoogte gesteld. 

Artikel 5. lngangsdatum van een verlaging 
1. Een verloging wordt toegepost over de norm zoals bedoeid in ortikel 1 lid 1 sub f von 

deze verordening, over de kolendermoond volgend op de maand waarin het beslui’r 
tot het opleggen von de verloging aan een belanghebbende is bekendgemaakt. 
Indien de bijstond nog niet is toegekend en het verzuim is toe te rekenen aan een 
periode voorafgaande aan de dotum van de teitelijke oonvroog, volgt in beginsel de 
otstemming per ingongsdotum von de uitkering. 
Indien de verlaging niet (of slechts gedeeltelijk) kan worden toegepost doordot 
beëindiging van de bijstond de ettectuering von de verloging geheel (of gedeeltelijk) 
in de weg stoot, kon de toepossing von de (resterende) verloging olsnog 
plaatsvinden indien belanghebbende binnen een jaar no beëindiging weer 
aangewezen is op bijstond.



Hoofdstuk 2. Niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschakeling 

Artikel 6. Gedragingen Porticipotiewet 
Gedrogingen von een belonghebbende woordoor olgemeen geoccepteerde orbeid niet 
wordt verkregen ot een verplichting op grond von de ortikelen 9, 90 en 55 van de wet niet of 
onvoldoende wordt nogekomen, worden onderscheiden in de volgende calegorieén: 

I. Eerste cotegorie: Zonder tijdige kennisgeving niet verschijnen no een uitnodiging voor 
een gesprek met een medewerker von Orionis Wolcheren of voor een bijeenkomst of 
octiviteit georgoniseerd door of namens Orionis Walcheren. 

2. Tweede calegorie: het zich niet tijdig loten registreren als werkzoekende bij het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig loten verlengen van de 
registrotie; 

3. Derde cotegorie: 
o. het niet of onvoldoende meewerken aan hel opstellen, uitvoeren en evolueren 

van een plan van aanpak als bedoeld in ortikel 440 von de wet; 
b. het onvoldoende nokomen von verplichtingen als bedoeld in de ortikelen 9, 

eerste lid, of 55 von de Porticipotiewet, voor zover het goot om een 
belonghebbende jonger don 27 joor, gedurende vier weken no een melding als 
bedoeld in ortikel 43, vierde en vijfde lid, van de Porticipotiewet, voor zover deze 
verplichtingen niet worden genoemd in ar‘rikel I8, vierde lid, van de 
Porticipotiewet; 

c. het uit houding en gedrog ondubbelzinnig toten blijken verplichtingen als bedoeld 
in ortikel 9, eerste lid, onderdeel b, von de wet niet te willen nokomen, wot heett 
geleid tot het intrekken von de onthefting von de orbeidsplicht voor een 
olleenstoonde ouder, bedoeld in ortikel 9a, eerste lid, von de wet; 

d. het niet of onvoldoende verrichten van een door hel college opgedragen 
tegenprestotie noor vermogen als bedoeld in ortikel 9, eerste lid, onderdeel c, von 
de Porticipotiewet; 

e. het niet of onvoldoende nakomen van de medewerkingsplicht als bedoeld in 
ortikel 17, tweede lid, von de Porticipotiewet; 

4. Vierde cotegorie: 
a. het niet noor vermogen proberen olgemeen geoccepteerde orbeid te verkrijgen 

in de gemeente von inwoning voor zover dit niet voortvloeit Uit een gedroging als 
bedoeld in arlikel I8, vierde lid, van de Porticipotiewet 

Artikel 7. Gedragingen IOAW en IOAZ 
Gedragingen van een belonghebbende woordoor olgemeen geoccepteerde orbeid niet 
wordt verkregen of een verplichting op grond von de ortikelen 37 en 38 von de lOAW of de 
ortikelen 37 en 38 von de IOAZ niet of onvoldoende wordt nogekomen, worden 
onderscheiden in de volgende calegorieén: 

1. Eerste cotegorie: 
Zonder tijdige kennisgeving niet verschijnen no een uitnodiging voor een gesprek met 
een medewerker von Orionis Wolcheren of voor een bijeenkomst of octiviteit 
georgoniseerd door of namens Orionis Walcheren. 

2. Tweede cotegorie: 
het zich niet tijdig toten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen of het niet tijdig toten verlengen von de registrotie;



3. Derde cotegorie: 
Cl. 

b. 

het niet of in onvoldoende rnote meewerken aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot orbeidsinschokeling: 
het niet ot onvoldoende gebruik moken von een door het Dogelijks Bestuur 
oongeboden voorziening ots bedoeld in de ortikelen 36, eerste lid, en 37, eerste 
lid, onderdeel e, von de lOAW of de ortikelen 36, eerste lid, en ortikel 37, eerste lid, 
onderdeel e, von de lOAZ, voor zover dit niet heett geleid tot het geen doorgong 
vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening; 
het uit houding en gedrog ondubbelzinnig toten blijken de verplichtingen als 
bedoeld in ortike137, eerste lid, onderdeel e, von de lOAW ot ortikel 37, eerste lid. 
onderdeel e, von de lOAZ niet te willen nokomen, wot heett geleid tot het 
intrekken von de onthefting von de orbeidsplicht voor een olleenstoonde ouder 
ots bedoeld in ortike138, eerste lid, von de lOAW of ortikel 38, eerste lid, von de 
lOAZ; 

4. Vierde calegorie: 
Cl. 

C. 
d. 
e. 

als aan de beëindiging van de dienstbetrekking van belanghebbende een 
dringende reden ten grondslog ligt in de zin von ortikel 678 van Boek 7 van hel 
Burgerlijk Wetboek en belonghebbende ter zoke een verwijt kon worden 
gemookt: 
als de dienstbetrekking von belonghebbende is beéindigd door of op zijn verzoek 
zonder dal aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dot 
deze voortzetting redelijkerwijs niet von hem zou kunnen worden gevergd; 
het niet noor vermogen proberen olgemeen geoccepteerde orbeid te verkrijgen; 
het niet oonvoorden von olgemeen geoccepteerde orbeid; 
het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geoccepteerde orbeid; 

Artikel 8. Hoogle en duur van de verlaging van de niel geüniformeerde orbeidsverplichting 
1. De otstemming von de norm als gevolg van verwijtboor hondelen von 

belonghebbende zools bedoeld in ortikel 6 en 7 is voor:

~ ~ ~ ~ 

eerste mool bij recidive Recidiveperiode 
cotegorie l €50 1 maand €50 1 maand n.v.’r. 

Calegorie 2 10% 1 moond 20% 1 moond 12 maanden 
cotegorie 3 30% 1 maand 50% 1 maand 12 maanden 
cotegorie 4 100% 1 moond 100% 2 maanden 12 maanden 

2. Bij de verloging in cotegorie 1 wordt geen verhoging in verbond met recidive 
toegepost. Komt belonghebbende opnieuw zonder tijdige otmelding niet op een

~ 

otsprook, don wordt de uitkering opnieuw met €50 gedurende een maand verlaagd. 
3. Bij herhoolde recidive wordt een individueel besluit genomen, otgestemd op de ernst 

von het feit, de verwijtboorheid en de omstondigheden von belonghebbende. 

Hoofdstuk 3. Niet nakomen van de (geüniformeerde) verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschokeling



Artikel 9. Niet behouden van arbeid vóór het doen van een aanvraag 
Het verwijtboor niet behouden von olgemeen geoccepteerde orbeid voordot enige 
oonvroog in het koder von deze wetten wordt gedoon, zien als een ongenoegzaam 
betoond besef von verontwoordelijkheid als bedoeld in ortikel 18 lid 2 von de wet. Deze 
gedroging ofstemmen zools in ortikel 18 lid 5 t/m 8 von de wet met toepossing von ortikel 10 
von deze verordening. 

Artikel 10. Verlaging bĳ schending geüniformeerde orbeidsverplichting 
1. Als een belonghebbende een verplichting als bedoeld in ortikel 18 lid 4 van de wet 

niet ot onvoldoende nokomt, bedroogt de verloging 100 procent von de 
bijstondsnorm gedurende een moond. 

2. Als een belonghebbende een verplichting als bedoeld in ortikel 18 lid 4 von de wet 
niet nokomt binnen twoolf moonden nodot ortikel 18 lid 5 van de wet is toegepost, 
bedroogt de verloging 100 procent von de bijstondsnorm gedurende drie maanden. 

Artikel 10A. Niel afleggen van de tooltoets zools bedoeld in artikel 18b, lid 2 van de 
Porticipotiewet 

1. Als een belonghebbende een tooltoets zools bedoeld in ortikel 18b, lid 2 von de 
Porticipotiewet verwijtboor niet oflegt, wordt dit gekwolificeerd als fljnde schending 
van de medewerkingsplicht als bedoeld in ortikel 17, lid 2 Porticipotiewet en wordt 
een verloging, behoudens indien zich zeer dringende redenen voordoen, toegepost 
die overeenstemt met de verlogingen die zijn genoemd in de leden 9,10 en 11 van 
ortikel 18b, lid 2 von de Porticipotiewet. 

2. De verlogingen wegens het niet otleggen von de tooltoets zijn als volg’r: 
o. een verloging von 20% van de bijstondsnorm gedurende moximool ó maanden in 

het gevol voor de eerste keer de tooltoets niet is ofgelegd; 
b. een verlaging van 40% van de bijslandsnorm gedurende maximaal ó maanden in 

het gevol voor de tweede keer de tooltoets niet is afgelegd; 
c. een verlaging van 100% van de bijstondsnorm von tenminste 3 moonden in het 

gevol voor de derde keer of vaker de tooltoets niet is ofgelegd. 
3 Deze verlogingen worden per direct beëindigd vonot het moment dot 

belonghebbende de tooltoets olsnog heett otgelegd. 

Artikel 11. Verrekenen verlaging 
Als bijzondere omstandigheden dit rechtvoordigen, post het Dogelijks Bestuur enige verlaging 
van de bijstondsnorm met 100% voor een moond toe over twee moonden in twee gelijke 
delen. De twee moonden zijn de moond woorover de verloging oorspronkelijk is opgelegd 
en de moond doorno. 

Hoofdstuk 4. Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 

Artikel 12. Verlaging bij verlies van een voorliggende voorziening 
Indien een belanghebbende geen beroep meer kan doen op een passende en toereikende 
voorliggende voorziening, omdal deze volledig wordt verrekend met een bestuurlijke boete 
in het koder von bij herholing schenden von de inlichtingenplicht, wordt een verloging 
opgelegd von 100% gedurende de eerste drie moonden, gerekend vonot de stort von de 
verrekening. 

Artikel 13. Tekortschietend besef van verontwoordelijkheid 
1. Een verloging wegens tekortschietend besef von verontwoordelijkheid voor de 

voorziening in het bestoon als bedoeld in ortikel 18, tweede lid, von de wet wordt 
otgestemd op het benodelingsbedrog met uitzondering von de situotie bedoeld 
onder ortikel 9 von deze verordening. 

2. De verloging wordt vostgesteld op:



Bedragen Hoogle en duur 
tot € 2.500‚—— 6 moonden — 10% per 

moond 
von — tot € 2.500,-— tot € 4.500,—— 9 maanden — 20% per 

maand 
van — tot € 4.500,-- tot € 12.000,— 12 maanden — 25% per 

maand 
van — tot € 12.000‚—— tot € 45.000,—- 18 moonden — 30% per 

moond 
vonot € 45.000,—— 24 maanden — 35% per 

moond 

Artikel 14. Het zich jegens het Dagelijks Bestuur ernstig misdragen 

1. Indien een belanghebbende zich jegens het Dogelijks Bestuur, of diens 
vertegenwoordigers, verbool zich ernstig misdroogt, wordt een verloging toegepost 
volgens cotegorie 3 von ortikel 8 von deze verordening. 
Indien een belanghebbende zich jegens het Dogelijks Bestuur, of diens 
vertegenwoordigers, tysiek— ol don niet in combinotie met verbool— geweld ernstig 
misdroogt, wordt een verloging toegepost volgens cotegorie 4 van ortikel 8 von deze 
verordening. 
De respectieveiijke recidiveperioden zools genoemd in ort. 8 lid 1 gelden ook voor de 
gedrogingen zools benoemd in lid 1 en 2 von dit ortikel. 
Bij het zich meermalen binnen de recidiveperiode ernstig misdrogen von 
belonghebbende wordt een individueel otstemmingsbesluit genomen. 

Artikel 15. Niet nokomen van overige verplichtingen 
Als een von de in dit ortikel genoemde door het Dogelijks Bestuur opgelegde verplichtingen 
niet ot onvoldoende wordt nogekomen wordt een verloging toegepost volgens cotegorie 3 
von ortikel 8 von deze verordening. 

1. 

2. 

3. 

het niet of onvoldoende nokomen von de verplichting ots bedoeld in ortikel 55 von 
de wet 
het niet of onvoldoende meewerken aan de uitvoering von oon de bijstond te 
verbinden of verbonden verplichtingen zoals bedoeld in ortikel 57 von de wet. 
het niet behoorlijk meewerken aan het vestigen von een krediethypotheek of andere 
zekerheidsstelling; 

Hoofdstuk 5. Samenloop 
Artikel 16 

1. 

2. 

Bĳ samenloop van gedragingen die een otstemming von de norm tot gevolg hebben 
vindt cumulotie ploots von de percentoges. 
indien dit leidt tot cumulotie boven de 100 procent wordt de otstemming 
gemoximeerd op 100 procent. 

Hoofdstuk 6. Blijvende ot tijdelijke weigering lOAW/lOAZ 

Artikel 17. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ



Als het Dogelijks Bestuur de uitkering op grond von ortikel 20, eerste lid, von de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk orbeidsongeschikte werkloze werknemers ot 
ortikel 20, tweede lid, von de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
orbeidsongeschikte gewezen zeltstondigen blijvend ot tijdelijk weigert en de gedroging die 
tot deze weigering heett geleid tevens op grond van deze verordening tot een verloging zou 
kunnen leiden, blijft een verloging ter zoke von die gedroging ochterwege. 

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 

Artikel 18. lntrekken oude verordening 
De "Atstemmingsverordening Porticipotiewet, lOAW/lOAZ 2015 Orionis Wolcheren" wordt 
ingetrokken. 

Artikel 19. lnwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 jonuori 2017. 
2. Deze verordening wordt oongehoold als: “Atstemmingsverordening Porticipotiewet, 

lOAW en lOAZ Orionis Wolcheren 2017". 

Vostgesteld in de openbore vergodering von het Algemeen Bestuur von Orionis Wolcheren 
op 30 moort 2017, 

De voorzi’r’rer, De secretoris,



Toelichting 

Algemeen 
Rechten en plichten in de Porticipotiewet 
De gemeente heett een verontwoordelijkheid met betrekking tot de invulling van de rechten 
en plichten von bijstondsgerechtigden. Mede gelet op de rechtszekerheid von een 
bijstondsgerechtigde moet het gemeentelijk beleid vostgelegd worden in een verordening. 
Rechten en plichten zijn echter twee konten von één medoille. Het recht op olgemene 
bijstond is oltijd verbonden oon de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk te worden 
von de uitkering. 

Artikel 18, eerste lid, von de Porticipotiewet spreekt over het ofstemmen von de bijstond en 
de dooroon verbonden verplichtingen op de omstondigheden, mogelijkheden en middelen 
von een belonghebbende. In deze bepaling wordt benodrukt dot het voststellen von de 
hoogte von de uitkering en de dooroon verbonden verplichtingen voor 
bijstondsgerechtigden mootwerk is. Doorbij moet recht worden gedoon aan de individuele 
situotie en de persoonlijke omstondigheden von bijstondsgerechtigden. Artikel 18, tweede lid, 
von de Porticipotiewet legt een directe koppeling tussen de rechten en plichten von 
uitkeringsgerechtigden: het recht op een uitkering is oltijd verbonden oon de plicht zich in te 
zetten om weer onothonkelijk te worden von de uitkering. Dit betekent dot de voststelling 
von de hoogte von de uitkering niet olleen ofhongt von de toeposselijke uitkeringsnorm en 
de beschikbore middelen von de bijstondsgerechtigde, moor ook von de mote woorin de 
verplichtingen worden nogekomen. De insponningen die von de bijstondsgerechtigde noor 
vermogen kunnen worden verwocht, spelen ook een rol. 

Wanneer hel Dagelijks Bestuur tot het oordeel komt dot een bijstondsgerechtigde zijn 
verplichtingen niet of in onvoldoende mote nokomt, verloogt het de uitkering. Er is dus geen 
sproke von een bevoegdheid, moor von een verplichting. Alleen wonneer iedere vorm van 
verwijtboorheid ontbreekt, ziet het Dogelijks Bestuur of von een dergelijke verloging. Het 
Dogelijks Bestuur moet niettemin bij de voststelling von de verloging rekening houden met de 
persoonlijke omstondigheden en de individueel vostgestelde verplichtingen. Het Dogelijks 
Bestuur kon don ook von een verloging otzien als het Dogelijks Bestuur doortoe zeer 
dringende reden oonwezig ocht. 

Met ingong von 1 jonuori 2015 zijn in ortikel 18, vierde lid, von de Porticipotiewet 
geünitormeerde orbeidsverplichtingen opgenomen. Voor schending von deze verplichting 
geldt dot de bijstond in beginsel moetworden verloogd met honderd procent gedurende 
één tot drie moonden. In de verordening is de duur van de verlaging vostgelegd (ortikel 18, 
vijtde lid, von de Porticipotiewet). 

ls afgezien van een verloging wegens het ontbreken von elke vorm von verwijtboorheid, don 
is het niet mogelijk om bij toepossing von bepolingen ten oonzien von recidive deze 
gedroging mee te teilen. ls vonwege de otstemming op grond von ortikel 18, eerste lid, von 
de Porticipotiewet of vanwege dringende redenen afgezien van het opleggen von een 
verloging, don is daarin geen reden gelegen om de betreffende gedroging buiten 
beschouwing te loten in gevol von recidive. 

Het Dogelijks Bestuur beoordeelt uiterlijk drie moonden no de dotum von de beschikking of 
de omstondigheden en het gedrog von belonghebbende oonleiding geven de beslissing te 
herzien (ortikel 18, derde lid, von de Porticipotiewet). Bij een dergelijke herbeoordeling hoeft 
niet opnieuw een besluit te worden genomen, woorbij alle teiten en omstondigheden 
opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het heeft slechts als doel vasl te stellen of 
belanghebbende tussentijds (binnen de periode woorover de verloging zich uitstrekt) blijk 
heett gegeven von een zodonige gedrogsverondering ot dot sproke is von een zodonige 
wijziging von omstondigheden, dot oonleiding bestoot de eerder opgelegde verloging in 
zwoorte of duur bĳ te stellen.



Artikel 18, derde lid, von de Porticipotiewet is noor oordeel van het ministerie von Sociole 
Zoken en Werkgelegenheid niet von toepossing als sprake is von schending von een von de 
geünitormeerde orbeidsverplichtingen (ortikel 18, vierde lid, von de Porticipotiewet). Ten 
oonzien von geünitormeerde orbeidsverplichtingen is ortikel 18, elfde lid, von de 
Porticipotiewet von toepossing. Verschil tussen ortikel 18, derde lid, en ortikel 18, eltde lid, von 
de Porticipotiewet is dot ortikel 18, eltde lid, pos wordt toegepost als belanghebbende 
daarom vraagl. 

Een verloging krochtens de otstemmingsverordening is een punitieve sonctie voor zover de 
verloging wordt opgelegd omdot belonghebbende zich zeer ernstig heett misdrogen. Als 
een betreffende gedroging ook een strotboor feit oplevert, kon belonghebbende hier 
strotrechtelijk voor worden vervolgd. Deze verloging en de slrafvervolging kunnen olleen 
noost elkoor bestoon als sprake is van juridisch Ie onderscheiden feiten. Bijvoorbeeld: 
belonghebbende beledigt opzettelijk een ombtenoor. strotrechtelijk bezien kon een 
geldboete worden opgelegd of een gevongenisstrot von ten hoogste drie moonden. 
Doornoost is sproke von zich zeer ernstig misdrogen zools bedoeld in ortikel 9, zesde lid, von 
de Porticipotiewet op grond woorvon de bijstond kon worden verloogd. 

In andere gevallen waarin een verlaging wordt opgelegd krochtens de 
otstemmingsverordening is sproke von een reporotoire sonctie (bijvoorbeeld bij schending 
orbeidsverplichting). Als een betreffende gedroging ook een strotboor feit oplevert, kon 
belonghebbende hier strotrechtelijk voor worden vervolgd. De verloging en de 
slrafvervolging kunnen noost elkoor bestoon omdot het hier goot om een reporotoire 
mootregel en een punitieve sonctie. 

Afstemmen in de lOAW en de IOAZ 
Sinds 1 juli 2010 heett het Dogelijks Bestuur de mogelijkheid een uitkering op grond von de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk orbeidsongeschikte werkloze werknemers 
(hierna: IOAW) of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk orbeidsongeschikte 
gewezen zelfstondigen (hierno: lOAZ) te verlogen ot te weigeren als een belanghebbende 
de aan hel recht op uitkering verbonden verplichtingen niet of onvoldoende nokomt (ortikel 
20 von de lOAW en ortikel von de 20 lOAZ). Het gemeentelijk beleid moet vostgelegd 
worden in een verordening (ortikel von de 35 lOAW en ortikel 35 von de lOAZ). 

Niet verlenen von medewerking 
Het niet verlenen von medewerking zol niet snel oonleiding geven tot verloging von de 
bijstond. Het belongrijkste voorbeeld von de medewerkingsplicht is het toestoon von een 
huisbezoek. In de proktijk zol het niet toestoon von een huisbezoek echter leiden tot 
beëindiging of intrekking van het recht op bijstond omdot het recht op bijstond niet kan 
worden vostgesteld. Het verlogen von de bijstond is in dot gevol niet oon de orde. Het niet 
voldoen oon een oproep om op een bepoolde ploots en tijd te verschijnen in verbond met 
orbeidsinschokeling volt ook onder het niet voldoen oon de medewerkingsplicht. ln de 
proktijk betreft het echter veelol oproepen voor gesprekken om bepoolde inlichtingen te 
verstrekken zodot het niet verschijnen don wordt gezien als het niet nokomen von de 
inlichtingenplicht. Doorom is ervoor gekozen het niet verlenen von medewerking zools 
bedoeld in ortikel 17, tweede lid, von de Porticipotiewet niet ols verlogingswoordige 
gedroging op te nemen in deze verordening. 

Schenden von de inlichtingenplicht 
De bestuurlijke boete is per 1 jonuori 2013 opnieuw ingevoerd in de Wet werk en bijstond 
(hierno: WWB) (thons: Porticipotiewet), lOAW en lOAZ. Deze moet worden opgelegd bij een 
schending von de inlichtingenplicht en komt in de ploots von de verloging von de bijstond.



Artikelsgewijze toelichting 
Enkel die bepolingen die nodere toelichting behoeven worden hier behondeld. 

Artikel 1. Begrippen 
Begrippen die al zijn omschreven in de Porticipotiewet, de lOAW, de IOAZ, de Algemene wet 
bestuursrecht (hierno: Awb) of de Gemeentewet worden niet otzonderlijk gedefinieerd in 
deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepossing op deze verordening. 

Bijstondsnorm 
Onder de ‘bijstondsnorm‘ wordt in deze verordening verstoon de in de situotie von 
belonghebbende geldende bijstondsnorm. Dit is de toeposselijke norm, vermeerderd met 
Toeslagen, en verminderd met verlogingen, olles inclusiet vokontietoeslog. Voor zover sproke 
is von een uitkering op grond von de lOAW of de lOAZ wordt onder bijstondsnorm verstoon 
de toeposselijke grondslog zools bedoeld in ortikel 5 von de lOAW en ortikel 5 von de lOAZ. 

Benodelingsbedrog 
Het benodelingsbedrog is de netto—uitkering woorop eerder, longer ot tot een hoger bedrog 
een beroep wordt of is gedaan ten gevolge von tekortschietend besef von 
verontwoordelijkheid voor de voorziening in het bestoon. Voor het bepolen von het 
benodelingsbedrog wordt uitgegoon von het nettobedrog von de uitkering, zools ook het 
gevol is bij het benodelingsbedrog in het koder von de bestuurlijke boete. 

Artikel 2. Het besluit tot opleggen van een verloging 
Het verlogen von een uitkering op grond von deze verordening vindt ploots door middel von 
een besluit. Tegen dit besluit kon een belonghebbende bezwoor en beroep indienen. In dit 
ortikel is oongegeven wot in het besluit in ieder gevol moet worden vermeld. Deze eisen 
vloeien rechtstreeks voort uit de Awb en don voorol uit het motiveringsvereiste. Het 
motiveringsvereiste houdt onder ondere in dot een besluit kenboor is en von een deugdelijke 
motivering is voorzien. 

Artikel 3. Horen van belanghebbende 
Dit ortikel is een rechtstreeks gevolg von de olgemene uitgongspunten von de Algemene 
wet bestuursrecht (otdeling 4.1.2. voorbereiding van een beschikking) die stellen dot indien 
een beschikking wordt gegeven woortegen belonghebbende noor verwochting 
bedenkingen zol hebben, belonghebbende de gelegenheid moet hebben gehod om zijn 
zienswijze noor voren te brengen. 
Het horen von belonghebbende vormt een onderdeel von het proces om te komen 
tot een zorgvuldig genomen besluit, woormee eventueel een juridische procedure kon 
worden voorkomen. 
In een oontol beschreven situoties kon von dit horen worden ofgezien. 

Er zijn gevollen voorstelboor woorin de geboden spoed eroon in de weg stoot 
belonghebbenden voorot te horen. Dit ortikel biedt het bestuur don de mogelijkheid 
doorvon ot te zien. De tormulering is evenwel zo gekozen dot er sproke moet zijn von een 
zekere objectiveerbore spoed. Het bestuursorgoon kon niet een oonvroog toten liggen en 
vlok voor het vervollen von de beslistermijn op grond von dit ortikel besluiten tot het 
ochterwege toten von toepossing von de hoorplicht. 

In het gevol von een gedroging als genoemd in ortikel 6 lid 1 of ortikel 7 lid 1 : “het zonder 
tijdige kennisgeving niet verschijnen no een uitnodiging..." wordt afgezien van het horen 
von belonghebbende. Het is immers eenvoudig objectiet vost te stellen of belonghebbende 
verschijnt op de ofsprook en/of zich Iijdig heett afgemeld. Mochl belanghebbende ochterot 
oontonen dot er sproke wos von overmocht, don zol de mootregel ongedoon gemookt 
worden.



Artikel 4. Afzien van verlaging 
Afzien van verlagen 
Het afzien van het opleggen von een verloging "indien elke vorm von verwijtboorheid 
ontbreekt", is overgenomen uit ortikel 18, negende lid, von de Porticipotiewet, respectieveiijk 
ortikel 20, derde lid, von de lOAW en ortikel 20, derde lid, von de lOAZ. Aongenomen moet 
worden dot hiervon uitsluitend sproke is bij evidente otwezigheid von verwijtboorheid. Het is 
aan het Dogelijks Bestuur te beoordelen of elke vorm von verwijlbaarheid ontbreekt aan het 
betreffende gedrog. ls vonwege de otwezigheid von elke vorm von verwijtboorheid afgezien 
van een verlaging, don is het niet mogelijk om bij toepossing von recidive deze gedroging 
mee te teilen. ls vonwege de otstemming op grond van ortikel 18, eerste lid, von de 
Porticipotiewet von een verloging otgezien don is doorin geen reden gelegen om de 
betreffende gedroging buiten beschouwing te toten in gevol von recidive. 

Aonpossen verloging 
ln bijzondere omstondigheden kan het voorkomen dot ondonks de strikt individuele toetsing 
von de objectieve criterio de toepossing von deze verordening toch tot een onredelijkheid of 
onbillijkheid leidt. ln dergelijke uitzonderingsgevollen biedt lid 3 het Dogelijks Bestuur de 
bevoegdheid om gemotiveerd von de regels of te wijken. De wet en deze verordening 
geven een olgemene verplichting tot verloging. Slechts bijzondere individuele 
omstondigheden kunnen oonleiding zijn om hiervon of te wijken. Uiterodrd levert een slechte 
financiéle situotie geen bijzondere omstondigheid op, dit is inherent oon het verlogen von de 
uitkering. 

Afzien verlagen ook mogelĳk bij geüniformeerde orbeidsverplichtingen 
De wet schrijft bij overtreding von een geünitormeerde orbeidsverplichting een otstemming 
voor von honderd procent von de bijstond gedurende één tot drie moonden. Op grond von 
ortikel 18, Iiende lid, von de Porticipotiewet moet het Dogelijks Bestuur een op te leggen 
mootregel of een opgelegde mootregel ofstemmen op de omstondigheden von een 
belonghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven. Dit als — volgens het 
Dogelijks Bestuur — dringende redenen doortoe noodzoken, gelet op bijzondere 
omstondigheden. Op grond von bijzondere omstondigheden kon het Dogelijks Bestuur 
besluiten de mootregel op een lager niveau, voor een kortere duur of op nul vost te stellen. 

Schriftelijke mededeling in verbond met recidive 
Het doen von een schriftelijke mededeling in een beschikking dot het Dogelijks Bestuur otziet 
von het opleggen von een verloging wegens dringende redenen is von belong in verbond 
met eventuele recidive (ortikel 4, derde lid). 

Artikel 5. Ingangsdotum van een verlaging 
Met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel goot een verloging von een “lopende” 
uitkering niet eerder in don de eerste dog von de moond volgend op de dotum von 
verzending von de beschikking. 
Indien de uitkering nog niet is uitbetoold geldt in beginsel ook dit uitgongspunt. 
Een verloging von de norm kon niet eerder ingoon don het moment woorop het verzuim zich 
heett voorgedoon. Met een verloging von de norm in te toekomst wordt dit "probleem" in 
ieder gevol voorkomen. Tevens geett het de belonghebbende de mogelijkheid om te 
onticiperen op het in de toekomst beschikken over minder inkomsten. 
Indien echter de bijstond nog niet is toegekend en het verzuim is toe te rekenen aan een 
periode voorafgaande aan de dalum van de feitelijke oonvroog (bijv. tijdens de 
zoekperiode) volgt in beginsel de verloging per ingongsdotum von de uitkering. 
Als de otstemming niet (of slechts gedeeltelijk) kon worden toegepost doordot de 
beëindiging van de bijstond de ettectuering von de verloging geheel (of gedeeltelijk) in de 
weg stoot kon de toepossing von de (resterende) verloging olsnog plaatsvinden indien de 
belanghebbende binnen één joor weer oongewezen is op bijstond. Een dergelijke 
mootregel kon vonwege de somenhong met het recht op bijstond niet bij voorboot worden 
opgelegd. Het Dogelijks Bestuur moet bij het opnieuw toekennen von het recht op bijstond 
beoordelen in hoeverre er nog oonleiding bestoot om een verloging toe te possen. Pos don



is sprake van een afslemmingsbesluil en stoot de mogelijkheid von bezwoor tegen de 
mootregel open. 
Gezien de aanscherping van de plichlen Is een “volgperiode” von 1 joor (te rekenen vonot 
de beéindigingsdotum) occeptobel indien de gevolgen von verzuim niet of niel geheel 
kunnen worden geétfectueerd. 
In afwijking van bovengenoemde alslemmingsbepalingen geldl voor de jongere zelfs een 
uitsluitingsgrond (ort. 13 lid 2 sub d von de wet) indien uit diens houding en gedrogingen 
ondubbelzinnig blijkt dot hij de verplichtingen, bedoeld in ort. 9 eersle lid of arl. 55 von de 
wet niet Wil nokomen. Bij een dergelijk verzuim zijn de gevolgen voor de jongere dus 
ernstiger. 
Anders don de lOAW kent de lOAZ een tekortschietend betoond besef von 
verontwoordelijkheid voorofgoond aan de aanvraag als een maalregelwaardig gedrag (arl. 
20 lid 1 lOAZ). De lOAW kent dit niet. De reden doorvon is dot mootregelwoordig gedrog 
voorofgoond aan de lste oonvroog om lOAW ol door hel UWV is gesonctioneerd als gevolg 
waarvan belanghebbende niel de volledige WW periode heett volgemookt en niet tot de 
doelgroep von de lOAW behoort. Het ofstemmen von een lOAW uitkering zol don ook in 
beginsel plootsvinden in de situotie dot een lOAW gerechtigde is uitgestroomd naar 
algemeen geaccepteerde arbeid en daarna opnieuw, vanwege een verwijtbore 
werkloosheid, een beroep doet op een lOAW uitkering. 

Artikel 6. Gedrogingen Porticipotiewet 
De ortikelen 6 en 8 moeten in onderlinge somenhong worden gelezen. In arlikel 6 worden 
schendingen van verplichtingen uil de Parlicipaliewel geformuleerd. De verwijlbare 
gedragingen die zijn genoemd in ortikel 6 zijn ondergebrocht in calegorieén. Aan die 
cotegorieén wordt in ortike18 een gewicht toegekend in de vorm von een 
verlogingspercentoge. De categorieën zijn gerongschikt noor toenemende zwoorte. Een 
gedroging wordt ernstiger geocht noormote de gedroging meer concrete gevolgen heett 
voor het niet verkrijgen of behouden von betoolde orbeid. 

No een uitnodiging in verband mel een gesprek, bijeenkomsl e.d. gerichl op de 
orbeidsinpossing/porticipotie von de uitkeringsgerechtigde. Wordt belonghebbende geocht 
te verschijnen of zich uiterlijk 24 uur voorof of te melden. In geval van overmachl,‘ 
bijvoorbeeld plotselinge ziek’re moel zo snel mogelijk worden ofgemeld. 
De gedroging genoemd onder a: eersle calegorie hel zonder lijdige kennisgeving niel 
verschijnen no een uitnodiging..." Werd in de vorige verordening beschouwd als een 
gedraging vallend onder hel “Niet of onvoldoende nokomen von verplichtingen” woor een 
sonctie von 30% von de uitkering stoot. De sonctie is in dit gevol verloogd tot een vost 
bedrog von €50. Deze otstemming wordt elke keer opnieuw toegepost als belanghebbende 
zich aan deze gedraging schuldig mookt. 

Niet of onvoldoende nokomen von verplichtingen 
De verwijtbore gedrogingen omvotten zowel het niet als hel onvoldoende nakomen van 
diverse verplichtingen. Artikel 18, tweede lid, von de WWB zoals dal Iuidde vóór 1 januari 2015 
bepoolt dot het Dogelijks Bestuur moest ofstemmen als een belanghebbende de 
verplichlingen "niet of onvoldoende nokomt". Met het huidige ortikel 18, tweede lid, von de 
Porticipotiewet wordt dit gewijzigd in "het niet nokomen von de verplichtingen". Het woord 
"onvoldoende" volt hiermee weg. Gemeend wordt dot de wetgever hiermee echter geen 
inhoudelijke wijziging heeft beoogd en dot dit moet worden gelezen als hel niel of 
onvoldoende nakomen van verplichtingen. Om onduidelijkheid hierover le voorkomen is 
doorom in ortikel 6 neergelegd dot sproke is von een verwijlbare gedraging bij het niet of 
onvoldoende nokomen van de verplichtingen. 

Hel niel naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid le verkrijgen {lid 4 
onderdeel o} 
Deze verwijtbore gedroging is niet oon de orde voor zover het goot om het niet naar 
vermogen proberen le verkrijgen van algemeen geaccepleerde arbeid als dit het gevolg is



van een gedraging zoals bedoeld in arlikel 18, vierde lid, van de Parlicipaliewel. In arlikel 18, 
vierde lid, van de Parlicipaliewel slaan de geüniformeerde arbeidsverplichlingen. Voor 
schending van een geüniformeerde arbeidsverplichling geldl een oport ofstemmingsregime: 
verloging von de bijstond met honderd procent gedurende een moond (ortikel 18, vijtde lid, 
von de Porticipotiewet). ln deze verordening is de duur vostgelegd in ortikel 10. 

Er is dus geen sproke von een verwijtbore gedroging zools bedoeld in ortikel 6, onder c, als 
hel niel naar vermogen proberen te verkrijgen von olgemeen geoccepteerde orbeid 
voortvloeit uit een gedroging zools bedoeld in ortikel 18, vierde lid, von de Porticipotiewet 
zools: 
— het niet verkrijgen of niet behouden von kennis en voordigheden die noodzokelijk zijn voor 
het verkrijgen von olgemeen geoccepteerde orbeid, en 
— het belemmeren von het verkrijgen von olgemeen geoccepteerde orbeid door kleding, 
gebrek aan persoonlijke verzorging en gedrag. 

Dil onderdeel is opgenomen voor het gevol dot er zich een situotie voordoet die volt onder 
het niet trochten orbeid te verkrijgen, moor die niet is beschreven in arlikel 18 lid 4, zodal hel 
Dagelijks Besluur dan loch de mogelijkheid heeft om de uitkering te verlogen. 
Insponningen in eerste vier weken no de melding 
De plicht tot orbeidsinschokeling geldt vonot dotum melding (zie arlikel 9, eersle lid, van de 
Parlicipaliewel). Specifiek voor personen jonger don 27 joor geldt dot zij worden beoordeeld 
op hun insponningen in de eerste vier weken no de melding (arlikel 43, vierde en vijfde lid, 
van de Parlicipaliewel). ls geen enkele inspanning verrichl, don bestoot op grond von arlikel 
13, tweede lid, onderdeel d, von de Porticipotiewet geen recht op bijstond. Zijn er wel 
inspanningen verrichl, maar naar hel oordeel van hel Dagelijks Besluur onvoldoende, dan 
verlaagl hel Dagelijks Besluur de Uilkering. 

Niet verlenen von medewerking (onderdeel c, 5°) 
Bij het schenden von de medewerkingsplicht is de uitoefening von de bevoegdheid tot 
opschorting en dooropvolgende intrekking olleen oon de orde als hel niel nakomen van de 
medewerkingsplichl van invloed is op het octuele recht op bijstond (ortikel 17, tweede lid, 
van de Parlicipaliewel en arlikel 54 van de Parlicipaliewel).13 Als doorvon geen sproke is, 
don resteert het college de bevoegdheid om het recht op bijstond te verlogen op grond von 
ortikel 18, tweede lid, von de Porticipotiewet en de otstemmingsverordening of vio de 
glijdende school von ortikel 18 lid, vierde tot en met ochtste lid, von de Porticipotiewet. Als 
geen sproke is von een schending von een von de verplichtingen genoemd in ortikel 9, 
eerste lid, of ortikel 18, vierde lid, von de Porticipotiewet, don is sproke von een schending 
von de medewerkingsverplichting als bedoeld in arlikel 17, tweede lid, von de 
Porticipotiewet. Von schending von de medewerkingsverplichting kon bijvoorbeeld sproke 
zijn als belanghebbende weigerl om mee le werken aan een rechlmalig huisbezoek, voor 
zover dit niet heett geleid tot beëindiging of inlrekking van hel recht op bijstond omdot het 
recht op bijsland niel kan worden vaslgesleld. 

Artikel 7. Gedrogingen lOAW en lOAZ 
De ortikelen 7 en 8 moeten in onderlinge somenhong worden gelezen. In arlikel 7 worden 
schendingen van verplichtingen uit de lOAW en lOAZ geformuleerd. De verwijtbore 
gedrogingen die zijn genoemd in ortikel 7, zijn ondergebrocht in calegorieén. Aan die 
cotegorieén wordt in ortikel 8 een gewicht toegekend in de vorm von een 
verlogingspercentoge. De categorieën zijn gerongschikt noor toenemende zwoorte. Een 
gedroging wordt ernstiger geocht noormote de gedroging meer concrete gevolgen heett 
voor het niet oonvoorden, verkrijgen of behouden van belaalde arbeid.



Artikel 8. Hoogte en duur van de verlaging 
Zie voor de verlogìngswoordìge gedragingen de loelichling bij de ortikelen 7 en 8. 

Er is gekozen voor een ofstemmingsregime bij gedrogingen zools bedoeld in de ortikelen 7 en 
8 dot otwijkt von de mootregel bij schending von de geünitormeerde orbeidsverplichtingen 
als bedoeld In arlikel 18, vierde lid, van de Parlicipaliewel. Dil ondanks dal enkele van de in 
de arlikelen 7 en 8 genoemde gedrogingen verwont zijn oon de geünitormeerde 
orbeidsverplichtingen. 

Artikel 9. Niet behouden van arbeid vóór hel doen van een aanvraag 
De verplichtingen van de Parlicipaliewel slarlen bij het zich aanmelden voor hel willen doen 
van een aanvraag. Om er voor le zorgen dal degene die verwijtboor orbeid niet behoudt 
voorofgoond oon het doen von een oonvroogjeen veelvoorkomende gedroging), is dit 
ortikel opgenomen in deze verordening. Vonwege de porollel met arlikel 18 lid 4 onder o, 
wordt dit gedrog bestroft met het regime von ortikel 18 lid 5 t/m 8. In arlikel 10 wordl invulling 
gegeven aan de lengle van de 100% verlagingen die hierop van loepassing zijn. 

Artikel 10. Verlaging bĳ schending geüniformeerde arbeidsverplichling 
De eersle keer dal hel Dagelijks Besluur een verwijtboor niet naleven van een 
geüniformeerde orbeidsverplichting voststelt, bedroogt de verloging honderd procent von 
de bijstondsnorm gedurende een moond (arlikel 18, vijfde lid, eersle volzin, van de 
Parlicipaliewel). 

Bij recidive binnen 12 moonden von een von de geünitormeerde orbeidsverplichtingen 
wordt, in overeenstemming met de intentie von de wetgever, zwoorder gestroft don bij 
recidive von de niet geünitormeerde orbeidsverplichtingen, en wel mel een 100% verlaging 
van de Uilkering voor een periode von drie moonden. 

De geünitormeerde verplichtingen zijn: 

o. het oonvoorden of het behouden von olgemeen geoccepteerde orbeid; 
b. het uitvoering geven aan de door hel college opgelegde verplichting om 

ingeschreven le slaan bij een uitzendbureou; 
c. het noor vermogen verkrijgen von olgemeen geoccepteerde orbeid in een 

ondere don de gemeente von inwoning, olvorens noor die ondere gemeente te 
verhuizen; 

d. bereid zijn om te reizen over een ofstond met een totole reisduur von 3 uur per 
dog, indien dot noodzokelijk is voor het noor vermogen verkrijgen, het 
oonvoorden of hel behouden van algemeen geaccepleerde orbeid; 

e. bereid zijn om le verhuizen, indien hel college is gebleken dot er geen andere 
mogelijkheid is voor het noor vermogen verkrijgen, het oonvoorden ot het 
behouden von olgemeen geoccepteerde orbeid, en de belonghebbende een 
orbeidsovereenkomst met een duur von tenminste een joor en een netto beloning 
die ten minste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende bijslandsnorm, 
kan aangaan; 

t. het verkrijgen en behouden von kennis en voordigheden, noodzokelijk voor het 
noor vermogen verkrijgen, het oonvoorden of het behouden von olgemeen 
geoccepteerde orbeid; 

g. het noor vermogen verkrijgen, het oonvoorden ot het behouden von olgemeen 
geoccepteerde orbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke 
verzorging of gedrag; 

h. het gebruik moken von door het college oongeboden voorzieningen, wooronder 
begrepen sociole octivering, gericht op orbeidsinschokeling en mee te werken 
oon onderzoek noor zijn of hoor mogelijkheden tot orbeidsinschokeling.



Arlikel 11. Verrekenen verlaging 
Hel Dagelijks Besluur heefl de mogelijkheid bij verloging von de bijstond wegens schending 
von een geünitormeerde orbeidsverplichting, de verloging te verrekenen. Om oon te sluiten 
bij de ondere Zeeuwse gemeentes is gekozen voor verrekening von 50% over twee 
moonden. Dit over de moond von oplegging von de mootregel en de volgende moond. 
Wonneer belonghebbende tot inkeer komt, wordt de verloging stopgezet en ontvongt 
belonghebbende weer de volledige uitkering (ortikel 18, elide lid, von de Porticipotiewet). 

Verrekenen bij bijzondere omstondigheden 
Er is voor gekozen gebruik te moken von de mogelijkheid tot het verrekenen von het bedrog 
von de verloging bij een eerste schending von een geünitormeerde orbeidsverplichting (of 
een herhaalde schending builen de recidivelermijn) als bijzondere omslandigheden dil 
rechlvaardigen. Hierbij kan worden gedachl aan: 
— (dreigende) huisuitzetting; 
— afsluiting van gas en elektriciteit. 

Geen verrekening bij recidive 
Is sprake van een lweede of volgende schending van een geüniformeerde 
arbeidsverplichling binnen de recidivetermijn, don is verrekenen van de maalregel niel 
mogelijk. De mogelijkheid tot verrekenen is Slechts genoemd in ortikel 18 lid 5 von de wet. In 
de recidivebepalingen van arlikel 18, zesde, zevende en achlsle lid, van de wel is 
verrekening niet geregeld. Doorom is verrekenen bij recidive niet mogelijk. 

Artikel 12. Verlaging bij verlies van een voorliggende voorziening 
Vanaf 1 januari 2013 kan hel voorkomen dal iemand die vanwege recidive wel recht heett 
op een voorliggende voorziening (bijv. WW) moor deze niet tot uitbetoling komt omdot de 
opgelegde recidiveboete volledig verrekend wordt met de voorliggende voorziening. 
Belanghebbende kan in die silualles een beroep doen op bijstond (= vongnet) omdot de 
voorliggende voorziening nomelijk niet meer possend en toereikend is. Er bestoot wel formeel 
rechl, moor het komt niet (meer) tot uitbetoling. 
Volgens ortikel 12 von de afslemmingsverordening wordt de bijstond gedurende 3 moonden 
verloogd met 100% omdot belonghebbende een ernstig tekortschietend besef von 
verontwoordelijkheid heefl beloond voor de voorziening in hel beslaan. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de silualie dal iemand een WW—uitkering ontvongt, moor voor 
de tweede keer binnen vijf joor ontvongen inkomsten niet opgeeft bij het UWV. De 
beslogvrije voet wordt nu door het UWV op nihil gezet. Als deze beslogvrije voet bv. zes 
maanden op nihil blijfl slaan heefl belanghebbende gedurende deze periode niels om in 
hel levensonderhoud le voorzien. Hij/zij kan nu een beroep doen op bijstond (vongnet). 
Doorbij wordt de uitkering in beginsel gedurende 3 moonden verloogd met 100% omdot 
belonghebbende een tekortschietend besef von verontwoordelijkheid heett betoond voor 
de voorziening in het bestoon. 

Artikel 13. Tekortschietend besef van veranlwoordelijkheid 
Aan de Parlicipaliewel ligl hel beginsel len grondslag dal iedereen in eersle inslanlie in zijn 
eigen bestoonjskosten) dient te voorzien. Pos wonneer dot niet mogelijk is, kon men een 
beroep doen op bijstond. Hoofdregel is dus dot iedereen olles zol moeten doen en noloten 
om een beroep op bijstond te voorkomen. Leidt een gedroging ertoe dot belonghebbende 
eerder, longer of voor een hoger bedrog is oongewezen op bijstond, don is veelol sproke 
von een tekortschietend besef von verontwoordelijkheid voor de voorziening in het bestoon. 
Hiervon is in ieder gevol sproke bij de volgende gedrogingen (als die er loe leiden dal 
belanghebbende eerder, longer of voor een hoger bedrog is oongewezen op bijstond): 
- het te snel interen von vermogen; 
— hel door eigen schuld verliezen van hel recht op een uitkering; 
- het door eigen schuld te laal aanvragen van een voorliggende voorziening.



Hel door eigen toedoen niet behouden von olgemeen geoccepteerde orbeid moet worden 
oongemerkt als een geüniformeerde arbeidsverplichling (zie de arlikelen 9, eerste lid, 
onderdeel d, en 18, vierde lid, onderdeel g, von de Porticipotiewet). ls sproke von het door 
eigen toedoen niet behouden von olgemeen geoccepteerde orbeid, don moet afslemming 
plaalsvinden volgens de regels van arlikel 18 von de Porticipotiewet en ortikel 10 von deze 
verordening. 

Op grond von ortikel 13 von deze verordening kon een verloging worden opgelegd wegens 
het betonen von tekortschietend besef von verontwoordelijkheid voor de voorziening in het 
bestoon. De ernst von de gedroging komt tot uitdrukking in de hoogte von het 
benodelingsbedrog. Dot is in dit gevol het gedeelte von de uitkering woorop eerder, longer 
of tot een hoger bedrog een beroep wordt gedoon. 

Artikel 14. Ernstige misdragingen 
Onder de term ' ernstige misdroging' dient in elk gevol te worden verstoon: elke vorm von 
ongewenst en ogressief fysiek contoct met een persoon of hel ondernemen van pogingen 
daarloe. Hieronder vall bijvoorbeeld schoppen, slaan of hel (dreigen mel) gooien van 
voorwerpen naar een persoon. Ook hel loebrengen van schade aan een gebouw of 
invenlarisonderdeel, evenals hel ondernemen van pogingen daarloe in enige vorm wordl 
als ernslige misdraging gezien. Handelingen die door hun grote en mogelijk blijvende impacl 
op de desbelreffende persoon of personen grote invloed hebben zools het opzetten von 
gerichte lostercompognes, seksuele intimidotie, het tonen von steek en/of vuurwopens 
evenols (pogingen tot) opsluiting in een ruimte zijn eveneens als ernslige misdraging le 
beschouwen. Ook verbaal geweld vall onder de noemer' ernslige misdraging'. Hel goot 
dus om alle vormen van ernslige misdragingen legenover personen en instonties (Dogelijks 
Bestuur, SVB en re-integrotiebedrijven) tijdens het verrichten von hun werkzoomheden. Mel 
de zinsnede 'lijdens hel verrichlen van de werkzoomheden' wordt oongegeven dot de 
misdroging dient ploots te vinden in het koder von de uitvoering von hun werk. Dot is onders 
als belrokkenen elkaar buiten werktijd tegen komen: don is olleen het strotrecht von 
toepossing. 

Met ingong von 1 jonuori 2015 is de verplichting om zich te onthouden von zeer ernstige 
misdrogingen een zelfstondige verplichting die is opgenomen in ortikel 9, zesde lid, van de 
Parlicipaliewel. Deze verplichting slaal dus op zichzelf. Vóór 1 jonuori 2015 wos dit een 
onzelfstondige verplichting. Om een belonghebbende te sonctioneren wegens zeer ernstige 
misdrogingen, moest sproke zijn von een somenhong tussen de zeer ernstige misdrogingen 
met het niet nokomen von een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de toenmolige 
WWB, IOAW of IOAZ. 
Er is onderscheid gemaakl in calegorie loedeling afhankelijk van de silualie waarbij sprake is 
von uitsluitend verbool geweld (cotegorie 2) donwel fysiek— al don niet in combinotie — met 
verbool geweld (cotegorie 3). 

lnmiddels heett jurisprudentie von de Centrole Raad van Beroep duidelijk gemaakl dal een 
afslemming van de norm naar aanleiding van dit verzuim als een punilieve sanclie wordl 
gezien. Aangifle en afslemming van de norm kan vanuil de "ne bis in idem" gedochte niet 
somengoon. 
Er zol dus een keuze gemookt moeten worden of oongifte wordt gedoon of de norm tijdelijk 
of te stemmen.



Arfikel 15. Niel nakomen van overige verplichlingen 
De Parlicipaliewel geefl hel Dagelijks Besluur de bevoegdheid om personen verplichtingen 
op le leggen die volledig individueel bepaald zijn. 
Artikel 55 von de Porticipotiewet biedt doortoe de mogelijkheid en beperkt deze tot een 
viertol calegorieén, le weten: 

1. verplichtingen die strekken tot orbeidsinschokeling; 
2. verplichtingen die verbond houden met de oord en het doel van een bepaalde vorm 
van bijsland; 
3. verplichtingen die strekken tot vermindering von de bijstond, en 
4. verplichtingen die strekken tot beéindiging van de bijsland. 

Omdal de verplichlingen die hel Dagelijks Besluur op grond van arlikel 55 von de 
Porticipotiewet kon opleggen een zeer individueel korokter hebben, kon het voorkomen dot 
de in de verordening vostgestelde verloging niet is afgeslemd op de individuele 
omslandigheden van een belonghebbende. Het Dogelijks Bestuur zol doorom oltijd rekening 
moeten houden met de individuoliseringsbepoling von ortikel 18, eerste lid, von de 
Porticipotiewet. Deze bepoling verplicht het Dogelijks Bestuur de bijstond of te stemmen op 
de omstondigheden, mogelijkheden en middelen von een belonghebbende. In individuele 
gevallen kan dus worden ofgeweken von de in dit ortikel vostgestelde verloging. 

Doornoost is het mogelijk om op grond van arlikel 57 personen le verplichlen mee le werken 
aan noodzokelijke betolingen en bijstond in nalura. Weigeren belrokkenen hieraan mee te 
werken don kon de bijstond worden verloogd volgens cotegorie 2 von ortike18. 
Ditzeltde geldt voor het vestigen von een zekerheidsstelling als voorwaarde voor hel 
verkrijgen van een Uilkering. 

Artikel 16. Samenloop van gedragingen 
Bij somenloop von verwijtbore gedrogingen, niet zijnde recidive, wordt de otstemming 
verzwoord door cumulotie von de percentoges. Bij somenloop von verwijtbore gedrogingen 
behorende tot dezelfde cotegorie kon een cumulotie von het bosispercentoge worden 
toegepost. Als hoofdregel geldt dot de cumulotie de 100% niet kon overtretfen en dot een 
eventueel deel boven de 100% niel wordt doorgeschoven noor de toekomst. 

Artikel 17. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ 
Hel Dagelijks Bestuur is op grond von ortikel 20 von de lOAW en arlikel 20 van de IOAZ 
bevoegd de Uilkering blijvend of tijdelijk te weigeren ols een belonghebbende, kort gezegd, 
inkomen uit orbeid hod kunnen verwerven, moor dit noloot. Dit is een discretionoire 
bevoegdheid von het Dogelijks Bestuur. De vroog of een verloging moet worden toegepost, 
zol pos oon de orde komen als hel Dagelijks Bestuur zich een oordeel heefl gevormd over de 
evenluele weigering van de uilkering. Deze beoordeling goot in beginsel voor. Pos als hel 
Dagelijks Besluur concludeerl dal van een weigering geen sproke is, kon op grond van deze 
verordening een verlaging worden loegepasl. Arlikel 17 van deze verordening is derhalve 
bedoeld om samenloop le voorkomen.




