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Onderwerp 
Wijzigingen verordeningen Participatiewet 
 
Gevraagd besluit 
1. Vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet  gemeente Tynaarlo 2016 
2.  Vast te stellen de Afstemmingsverordening Participatiewet  gemeente Tynaarlo 2016 
 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Dat de verordeningen voldoen aan de landelijke wetgeving. Met het vaststellen van de verordeningen worden 
deze rechtsgeldig. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
Het betreffen wijzigingen vanuit de landelijke wetgeving. De gemeente heeft geen vrije beleidsruimte hierin, met 
uitzondering van de sanctie die zij oplegt in het kader van het niet verschijnen bij  de Taaltoets. Werkplein 
Baanzicht Drentsche Aa (WPDA)  werkt vanaf 1 januari 2016 al zoveel mogelijk binnen de aanpassingen die nu 
worden voorgelegd. 
Voor de leesbaarheid zijn de veranderingen in het rood aan gegeven.  
 
1. Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016. 
Taaleis. 
Per 1 januari 2016 is de Wet Taaleis ingevoerd. Om de huidige verordening aan te laten 
sluiten op de Wet Taaleis wordt voorgesteld om artikel 9a toe te voegen betreffende de 
medewerkingsplicht aan de Taaltoets in het kader van artikel 17 lid 2 Participatiewet. 
De gedachte achter de Taaleis is dat het beheersen van de Nederlandse Taal noodzakelijk is 
voor succesvol kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De wet Taaleis is opgenomen in de 
Participatiewet als zelfstandige verplichting, naast de arbeidsverplichtingen. Een ieder die de 
Nederlandse taal onvoldoende beheerst (spreken op niveau 1 F) wordt verplicht zich in te 
spannen om te komen tot verbetering. Er geldt een inspanningsverplichting: het uiteindelijke 
doel is per individu afhankelijk. Wie zich niet wil inspannen loopt het risico te worden 



 

gesanctioneerd op de uitkering. De WPDA beoordeelt op grond van de wet of er voldoende 
taalniveau aanwezig is op basis van te overleggen diploma’s en/of aanvullend onderzoek in de 
aanwezige bestanden(SUWInet). Als er onvoldoende gegevens zijn dan neemt de WPDA een 
taaltoets af. Er is in de wet niets geregeld (lacune) voor het niet verschijnen bij de verplichte 
taaltoets. Bij een eerste keer niet verschijnen zonder geldige reden wordt in de 
afstemmingsverordening de mogelijkheid gecreëerd tot het opleggen van een waarschuwing. 
Als op een tweede en verdere afspraak eveneens niet wordt verschenen dan wordt een 
maatregel opgelegd van 20% gedurende een maand. Dit percentage is gelijk aan de sanctie 
die geldt  voor het verrichten van onvoldoende inspanningen om te komen tot een verbetering 
van het taalniveau. Hiermee wordt een nieuwe variant geïntroduceerd voor de groep inwoners 
die geen gebruik maakt van de aangeboden taaltoets. 
De WPDA  heeft met de Taaleis een instrument in handen om inwoners aan te sporen om werk te 
maken van het beheersen van de Nederlandse Taal. Het sanctioneren is uiteraard een uiterst 
middel om inwoners te activeren. De basishouding van de WPDA is om inwoners op een 
positieve manier te stimuleren en indien nodig door te verwijzen voor taalscholing. 
 
Arbeidsinschakeling. 
De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan inzake de arbeidsinschakeling. Het enkel niet 
verschijnen op een oproep in het kader van de arbeidsinschakeling kan niet leiden tot de intrekking van het 
recht op bijstand. Dit leidt tot een verheldering van de uitleg van artikel 17, tweede lid PW. 
 
2. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016 . 
De Participatiewet en de Wajong zijn deels geharmoniseerd. Hiermee is de no-risk polis voor 
werkgevers landelijk geregeld (artikel 29 Ziektewet) en is deze met ingang van 1 januari 2016 
vervallen in de verordening (artikel 13). 
Met de gedeeltelijke harmonisatie van de Participatiewet en de Wajong zijn de verschillende 
instrumenten ten behoeve van de dienstverlening aan werkgevers in het kader van de 
afspraakbanen gelijk gesteld. De uniforme no-risk polis is daar een voorbeeld van. De no-risk 
polis beperkt  de financiële risico’s van een werkgever die een inwoner met arbeidsbeperking 
in het kader van de afspraakbanen in dienst neemt. 
 
3. Argumenten 
1.1.Met het wijzigen van de afstemmingsverordening ten behoeve van de taaltoets voldoet de gemeente aan de 
verplichtingen vanuit de Participatiewet; 
De wijziging van de verordening geeft de ISD de mogelijkheid om inwoners te sanctioneren die zich 
onvoldoende inspannen om te komen tot een verbetering van de Nederlandse. Een waarschuwing is de mildste 
vorm van sanctioneren. Uw college kan ook direct kiezen voor een korting op de uitkering.  
De wijziging van de verordening is een uitvloeisel van de Wet Taaleis die in de Participatiewet is opgenomen. 
2.1. De no-risk polis is per 1 januari 2016 landelijk geregeld en is hiermee komen te vervallen in de Re-
integratieverordening; 
De wijziging van de verordening sluit aan bij de gedeeltelijke harmonisatie van de instrumenten Participatiewet 
en de Wajong. De no-risk polis is landelijk geregeld en heeft daardoor geen werking meer in de Re-
integratieverordening. 
3.1. / 4/1. De oude verordeningen dienen ingetrokken te worden. 
Anders zijn de nieuwe verordeningen niet rechtsgeldig. 
 
4. Kanttekeningen 
1.1.Hoe de praktijk met het werken van de taaltoets eruit zal gaan zien zal de komende tijd moeten gaan blijken. 
Zoals gemeld is het uitgangspunt dat inwoners op positieve wijze gestimuleerd worden om, indien nodig, de 
taalbeheersing te verbeteren. In de gebruikelijke bestuursrapportages willen we de komende tijd ook stil staan 
met het werken met deze nieuwe verplichting. 
1.2. In het overzicht wijzigingen (bijlage 1) is meegenomen  de verordening Tynaarlo. Deze aanpassing  is voor 
ons niet meer van toepassing, omdat het college op 12 april 2016  de nieuwe Beleidsregels meedoenpremies 
en witgoedregeling heeft  vastgesteld, waarin de tablet al is opgenomen. 
 
3.1. / 4/1. De oude verordeningen dienen ingetrokken te worden. 
. 
 
Wat ging er aan vooraf? 



 

De gemeenteraad heeft bij de start van de Participatiewet in 2015 een nieuwe afstemmingsverordening en re-
integratieverordening vastgesteld. Als gevolg van de landelijke wetgeving, die onlangs  is veranderd moeten 
deze nu worden aangepast. 
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Zowel de Cliëntenraad WWB-WSW als de WMO Adviesraad zijn geïnformeerd over de aanpassingen van beide 
verordeningen en de achterliggende redenen. Zij stemmen in met de ruimte die het college neemt ten aanzien 
van het opleggen van een waarschuwing, wanneer de inwoners niet op de eerste, verplichte afspraak 
verschijnt. 
De WMO Adviesraad adviseert om specifiek voor statushouders op korte termijn lokale 
inburgeringsprogramma’s ‘op maat’ te faciliteren. Het college heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat zij 
wil onderzoeken wat mogelijk is naast de wettelijke verplichting en welke mogelijkheden er liggen om 
organisaties en inwoners hierbij te betrekken. 
 
 
 Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling in de raad worden deze gepubliceerd in de regelingenbank en worden deze uitgevoerd door de 
Werkplein Drentsche Aa.  
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De uitvoering vindt plaats binnen de gestelde financiële kaders. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 15-1 
 
Betreft: Re-integratieverordening Participatiewet  gemeente Tynaarlo 2016 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo d.d. 11 juli 2016; 
 
  
 
gelet op de artikelen 8a, eerste lid,  aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid van de 
Participatiewet 
 
 

B E S L U I T: 
 

 
Vast te stellen de: 
 
Re-integratieverordening Participatiewet  gemeente Tynaarlo 2016 

 
 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Begrippen 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

-  doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet; 
-  grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen 

één jaar; 
-  korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één 

jaar; 
-  wet: Participatiewet. 

2. Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis 
als in de wet. 

 
Hoofdstuk 2. Beleid en financiën 
 
Artikel 2. Evenwichtige verdeling 
1. Het college kan de voorzieningen, bedoeld in artikel 5, 7 en 8 aanbieden aan personen die behoren tot de 

doelgroep met korte afstand tot de arbeidsmarkt. 

2. Het college kan de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 aanbieden aan personen die 
behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

3. Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met 
de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder 
geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep 
loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder 
geval verstaan: 
a.  de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en 
b.  de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.   

Artikel 3. Budget- en subsidieplafonds 



 

1. Het college kan bij uitvoeringsbesluit een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de 
verschillende voorzieningen. Een door het college ingesteld subsidie- of budgetplafond vormt een 
weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening. 

2. Het college kan bij uitvoeringsbesluit een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking 
komt voor een specifieke voorziening. 

 
Hoofdstuk 3. Voorzieningen 
  
Artikel 4. Algemene bepalingen over voorzieningen 
Het college kan een voorziening beëindigen als:  
a.   de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de 

wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;  

b.    de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep; 
c.    de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen 

gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een 
persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de wet; 

d.    naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling; 
e.    de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt 

van de voorziening; 
f.     de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden 

voorziening; 
g.  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze 

verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening. 
 
Artikel 5. Werkstage 
1. Het college kan een persoon een werkstage gericht op arbeidsinschakeling aanbieden als deze behoort tot 

de doelgroep. 

2. Het doel van een werkstage is het opdoen van werkervaring of het leren functioneren in een arbeidsrelatie.  

3. Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord 
worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.  

4. De werkstage duurt maximaal zes maanden en vindt als de persoon algemene bijstand ontvangt, plaats 
met behoud van uitkering. Een werkstage kan eenmaal met een zelfde periode worden verlengd indien dit 
noodzakelijk is voor arbeidsinschakeling. 

5. Gedurende de werkstage vindt begeleiding plaats. 

 



 

Artikel 6. Sociale activering 
1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van sociale 

activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan 
verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening.  

2.  Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de mogelijkheden en 
capaciteiten van die persoon. 

Artikel 7. Detacheringsbaan 
1.  Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een 

dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling. 
2.  De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. De detachering 

wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie als 
tussen de werknemer en inlenende organisatie. 

3.  Een werknemer wordt uitsluitend geplaatst als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord 
worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt. 

4.  Het college kan formeel als werkgever van de werknemer optreden, dan wel een organisatie aanwijzen die 
in opdracht van de gemeente formeel als werkgever van de werknemer, bedoeld in het eerste lid, optreedt. 

 
Artikel 8. Scholing 
1.  Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden. 
2.   Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen: 

a. is noodzakelijk voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt, en 
b.  duurt niet langer dan een jaar. 

3.  Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de 
wet. 

 
Artikel 9. Participatieplaats 
1.  Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand overeenkomstig artikel 

10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.  
2.  Een participatieplaats duurt maximaal zes maanden. Een participatieplaats kan maximaal driemaal met 

een zelfde periode worden verlengd tot in totaal vierentwintig maanden, indien dit noodzakelijk is voor een 
grotere kans op arbeidsinschakeling. 

4. Gedurende de periode waarin een persoon op een participatieplaats werkzaamheden verricht, vindt 
begeleiding plaats. 

5.  De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 100 per zes maanden, mits in die zes 
maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.  

 
Artikel 10. Participatievoorziening beschut werk 
1.  Het college kan aan een persoon die behoort tot de doelgroep de voorziening beschut werk aanbieden als 

hij door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en 
aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.  

2.  Het college maakt uit de personen die behoren tot de doelgroep een voorselectie en wint bij het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies in voor de beoordeling of zij uitsluitend in een 
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het 
college maakt voor de voorselectie gebruik van het reguliere instroom- en diagnoseproces zoals dat in de 
dienstverleningslijn wordt toegepast, tenzij dit gelet op de aard en ernst van de arbeidsbeperking niet 
mogelijk is. In dat geval wordt gebruik gemaakt van een op de situatie van de persoon aangepaste 
methodiek.  

3.  Om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet het college 
de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de werkplek of de 
werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of 
arbeidsduur. 

4.  Het college stelt jaarlijks het aantal beschut werkplekken vast.  
5.  Het college vraagt geen advies aan van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen inzake een 

participatievoorziening beschut indien er geen concrete beschutte werkplek beschikbaar is gesteld.  
 



 

Artikel 11. Ondersteuning bij leer-werktraject 
Het college kan ondersteuning als bedoeld in artikel 10f van de wet aanbieden bij het volgen van een leer-
werktraject als het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is. Ondersteuning wordt alleen 
aangeboden als deze nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft: 
a. van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, 

nog niet is geëindigd, of 

b. van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 

Artikel 12. Persoonlijke ondersteuning 
Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van 
de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele begeleiding indien hij zonder 
persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten. Persoonlijke 
ondersteuning wordt in ieder geval aangeboden als de werkgever ten behoeve van de werknemer een 
loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet ontvangt of als de persoon die op een 
detacheringsbaan werkzaam is, behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie in de zin van artikel 6, eerst lid 
sub e van de wet.  
 
Artikel 13. No-riskpolis (vervallen met ingang van 1 januari 2016)  
 
Artikel 14. Werkgeversarrangement 
1. Het college kan met een werkgever een overeenkomst sluiten over een pakket voorzieningen gericht op re-

integratie ten behoeve van de arbeidsinschakeling van een of meer personen die behoren tot de 
doelgroep. Dit pakket kan bestaan uit verschillende voorzieningen zoals die in de verordening of de 
krachtens deze verordening genomen uitvoeringsbesluiten zijn vastgelegd. 

2. Het college kan in de overeenkomst afwijken van hetgeen in deze verordening of de krachtens deze 
verordening genomen uitvoeringsbesluiten is bepaald, voor zover dit de arbeidsinschakeling van een of 
meer personen als bedoeld in het eerste lid bevordert. 

Artikel 15. Nazorg aan werkgever 
Het college kan voorzieningen bieden gericht op nazorg aan een werkgever die een persoon die behoort tot de 
doelgroep in dienst neemt voor het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen sprake is van 
een voorziening. 
 
 Artikel 16. Vergoedingen noodzakelijke kosten 
Een persoon die behoort tot de doelgroep kan in aanmerking komen voor vergoeding van kosten die naar het 
oordeel van het college noodzakelijk zijn in het kader van de voorziening waarvan die persoon gebruik maakt. 
 
Hoofdstuk 4 Loonkostensubsidie 
 
Artikel 17. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort 
1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. 
2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht: 

a.  een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel een van deze verordening; 
b.  die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te  verdienen, en 
c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. 

3. Het  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen adviseert het college met betrekking tot het oordeel of 
een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Het  Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.  

Artikel 18. Vaststelling loonwaarde 
Het college maakt bij de vaststelling van de loonwaarde van een persoon gebruik van een methode die ten 
minste voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet en de 
daarop gebaseerde Regeling loonkostensubsidie Participatiewet. 

Artikel 19. Concurrentie Compensatieregeling Werkgevers   



 

1. Het college kan een tijdelijke loonkostensubsidie, de Concurrentie Compensatieregeling Werkgevers, 
verstrekken aan werkgevers die met een persoon die behoort tot de doelgroep een arbeidsovereenkomst 
sluiten.  
2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden 
beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt.  
3. Het college stelt nadere regels ten aanzien van de duur van de subsidie, de hoogte, en de  
verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.  
 
 
Hoofdstuk 5. Slotbepalingen 
 
Artikel 20. Onvoorzien en nadere regels 
1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. 

2. Het college kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze verordening. 

Artikel 21. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 
1.  De Re-integratieverordening Participatiewet 2015 wordt ingetrokken. 
2.  Een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening op grond van de Re-integratieverordening 

Participatiewet 2015, die moet worden beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze 
voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Re-integratieverordening Wet werk en 
bijstand voor de duur: 
a. van een periode van twaalf maanden gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, of 
b. van een periode waarvoor deze voorziening bij besluit is verstrekt, als dat korter is dan de periode als 
bedoeld in het tweede lid, onderdeel a. 

3.  Het college kan na afloop van de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde periode, besluiten of een 
voorziening wordt voortgezet. 

4.  De Re-integratieverordening Participatiewet 2015 blijft van toepassing ten aanzien van een voorziening als 
bedoeld in het tweede en derde lid.  

 
Artikel 22. Inwerkingtreding en citeertitel 
1.  Deze gewijzigde verordening treedt in werking op 1 januari 2016. 
2.  Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 

2016. 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op  13 
september 2016. 

 

 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
J.L. de Jong,                 drs. M.J.F.J. Thijsen Raadsbesluit nr. 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
Algemeen 
Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de 
raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin het beleid van de gemeente ten aanzien 
van haar re-integratietaak wordt neergelegd. Hieruit moet onder andere aandacht blijken voor de in de 



 

Participatiewet onderscheiden doelgroepen en de daarbinnen te onderscheiden subgroepen. Dit leent zich niet 
tot het formuleren van gedetailleerde regels die op iedere situatie van toepassing zijn. Immers, re-integratie is 
maatwerk. De individuele mogelijkheden bepalen wat in dat concrete geval een passend re-integratietraject is. 
Daarom wordt aan het college de bevoegdheid gegeven om op een aantal punten eigen afwegingen te maken. 
Artikel 10 van de Participatiewet bepaalt dat inwoners uit de doelgroep aanspraak hebben op ondersteuning bij 
de arbeidsinschakeling en de door het college noodzakelijk geachte voorziening binnen de kaders van de re-
integratieverordening. Daarom is ervoor gekozen in de verordening de voorzieningen vast te leggen die het 
college in ieder geval kan aanbieden. 
 
Beleidsmatig is de Participatiewet op hoofdlijnen ingevuld in de vastgestelde Kadernota Participatiewet 
“Participatie de norm, Werk het doel”. De re-integratie verordening vult de beleidsruimte verder in, met name 
t.a.v. de instrumenten voortkomend uit de Participatiewet. De loonkostensubsidie is in sommige gemeenten een 
aparte verordening. Voorgesteld wordt om  deze op te nemen in de re- integratieverordening omdat de 
onderwerpen in elkaars verlengde liggen. 
De visienota’s “Iedereen heeft Talent” en  “Kansrijk Leven 2013 – 2016” zijn de basisdocumenten van de 
gemeente Tynaarlo voor de decentralisaties. Hierin is het uitgangspunt terug te vinden dat iedereen in Tynaarlo 
meedoet. 
 
 
 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
Alleen bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder toegelicht. 
 
Artikel 1. Begrippen 
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze 
verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.  
 
Het college ondersteunt bij hun arbeidsinschakeling:  
• inwoners die algemene bijstand ontvangen; 
• inwoners met een nabestaanden- of wezen- uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet 
(hierna: ANW); 
• inwoners met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW); 
• inwoners met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ); 
• inwoners zonder uitkering; en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het 
college aangeboden voorziening.  
• inwoners met een functionele arbeidsbeperking blijven aanspraak maken op ondersteuning van het 
college en voorzieningen uit deze verordening tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking 
gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die inwoner in 
die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend. Na deze 
periode wordt het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van deze groep (de artikelen 34a, vijfde lid 
onderdeel b,35, vierde lid, onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen) 
 
en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.  
 
 
 
Korte afstand tot de arbeidsmarkt 
Onder een korte afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan dat een inwoner redelijkerwijs binnen één jaar 
geschikt is voor deelname aan de arbeidsmarkt. 
 
Grote afstand tot de arbeidsmarkt 
Onder een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan dat een inwoner redelijkerwijs niet binnen één jaar 
geschikt is voor deelname aan de arbeidsmarkt.  
  
Artikel 2. Evenwichtige verdeling   



 

In dit artikel wordt verwezen naar het VN-verdrag inzake de rechten van inwoners met een handicap uit 2006. In 
de Participatiewet worden de doelstellingen van dit verdrag onderschreven via artikel 8a, tweede lid, onderdeel 
a.  Namelijk dat de gemeenteraden in hun verordeningen bij de inzet van de voorzieningen voor de inwoners 
rekening houden met de omstandigheden en de functionele beperkingen van hun inwoners. Hierin ligt besloten 
dat de gemeenteraad ook rekening houdt met de omstandigheden en functionele beperkingen van inwoners 
met een handicap. Dit is in overeenstemming met het VN-verdrag. De doelstelling van dit verdrag is het 
bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle inwoners met een handicap van alle 
mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van 
hun inherente waardigheid. 
 
De voorzieningen zullen worden ingezet om tot een zo effectief mogelijk re-integratietraject te komen. Om een 
beeld daarbij te geven is er hieronder een grofmazige indeling gemaakt tussen welke voorzieningen meer in 
aanmerking komen bij welke doelgroep. 
 
- Korte afstand tot arbeidsmarkt 
De voorzieningen Werkstage, Detacheringsbaan en scholing (zoals bedoeld in artikel 5, 7 en 8) zullen veelal 
ingezet worden voor inwoners die behoren tot de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Met 
deze voorzieningen wordt ingeschat dat zij vrij snel weer klaar zijn om door te kunnen stromen naar de 
arbeidsmarkt. 
 
- Grote afstand tot arbeidsmarkt 
 De voorzieningen Sociale activering, Participatie plaats zijn aanvullend naast de voorzieningen Werkstage, 
detacheringsbaan en scholing bedoeld voor inwoners die behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt (opgenomen in de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9).   
 
Het aanbieden van een voorziening is maatwerk. Om die reden is er een overlap van de voorzieningen die 
kunnen worden aangeboden aan de inwoners. Dezelfde soort voorzieningen kunnen dus zowel aan inwoners 
met een korte als aan personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden aangeboden. Door de 
individuele invulling van de voorziening wordt deze ‘op maat gemaakt’ voor de inwoner die het betreft. 
 
Overige voorzieningen 
Voor de overige voorzieningen, volgt al uit de doelgroepomschrijving bij het betreffende artikel aan wie het 
college deze voorzieningen kan aanbieden. Het gaat om: beschut werk (artikel 10), ondersteuning bij leer-
werktrajecten (artikel 11), persoonlijke ondersteuning (artikel 12) en de no-riskpolis (artikel 13).  
 
 
Artikel 3. Budget- en subsidieplafonds 
Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college om budget- of subsidieplafonds in te richten. Deze 
mogelijkheid wordt geboden omdat de middelen voor re-integratie beperkt zijn. Door het instellen van een 
budget- of subsidieplafond kunnen financiële risico’s worden voorkomen en behoudt het college de mogelijkheid 
om bij het bereiken van het plafond naar alternatieven te zoeken. 
 
In de gemeente Tynaarlo hebben wij in de Kadernota “Participatie de norm, werk het doel” (hierna: Kadernota) 
hier invulling aan gegeven. In de kadernota is vastgelegd dat de rijksbudgetten taakstellend zijn. Dit betekent 
dat het budgetplafond generiek is vastgelegd voor alle voorzieningen op het bedrag dat het rijk aan de 
gemeente Tynaarlo beschikbaar stelt, het participatiebudget. Daarbij is vastgelegd dat het verschil tussen de 
rijksbijdrage die beschikbaar gesteld wordt voor de uitvoering van de Wsw en de daadwerkelijke kosten (de 
zogenaamde wig) bekostigd zullen worden uit het Participatiebudget. Dit bedrag moet worden afgetrokken van 
het totale Participatie budget en wat overblijft, is het budgetplafond dat beschikbaar is voor re-integratie. Binnen 
dit budget is aangegeven dat er prioritaire doelgroepen zijn te weten de inwoners met een verdiencapaciteit 
tussen de 50-80 (percentage arbeidsvermogen ten opzichte van het wettelijk minimumloon) en jongeren.  
 
Artikel 4. Algemene bepalingen over voorzieningen 
De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het college aan moet bieden. Naast de uit de 
wet voortvloeiende voorzieningen mag een gemeente dus aanvullende instrumenten en voorzieningen 
aanbieden. Het enige criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de arbeidsinschakeling en moet 
bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van reguliere arbeid door een inwoner. Al naar gelang de afstand 
van een inwoner tot de arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld sociale activering en het 



 

voorkomen van een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering), het leren van 
vaardigheden of kennis, of het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk).  
 
Beëindigingsgronden 
Het artikel geeft aan dat het college een voorziening kan beëindigen en in welke gevallen het dat kan doen. 
Concreet gaat het om het inwoners die de arbeidsverplichtingen en de inlichtingenverplichting ten aanzien van 
de uitvoering van de wet niet nakomen of onvoldoende gebruik maken van de aangeboden voorziening. 
Denkbaar is verder dat de voorziening niet de snelste weg naar werk biedt waardoor naar een alternatief wordt 
gezocht. Tot slot wordt de voorziening in beginsel beëindigd als de inwoner uitstroomt naar algemeen 
geaccepteerde arbeid.  
 
Terugvorderen kosten 
De Participatiewet voorziet niet in een terugvorderingsgrond van re-integratiekosten die onnodig zijn gemaakt. 
Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van een niet bijstandsgerechtigde kunnen die kosten worden 
teruggevorderd.  Terugvordering dient te geschieden op grond van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 5. Werkstage 
Een werkstage is geenarbeidsovereenkomst maar een scholingsinstrument. Er is wel sprake van het verrichten 
van arbeid maar dit is gericht op uitbreiden kennis en ervaring van de stagiair. In de regel is er geen sprake van 
een beloning, hoewel een stagevergoeding wel mogelijk is. Hierbij moet meer gedacht worden aan een 
onkostenvergoeding waarbij daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.  
 
Doel van de werkstage 
De werkstage kan twee doelen hebben. Op de eerste plaats kan het gaan om het opdoen van specifieke 
werkervaring. Dit is vergelijkbaar met de zogenaamde ‘snuffelstage’, waarbij een inwoner de gelegenheid krijgt 
om te bezien of het soort werk als passend kan worden beschouwd. Op de tweede plaats kan het gaan om het 
leren werken in een arbeidsrelatie. In de werkstage kan een inwoner wennen aan aspecten als gezag, op tijd 
komen, werkritme en samenwerken met collega’s. 
 
Duur werkstage 
Het vierde lid geeft de maximale duur van de werkstage aan. In beginsel gaat het daarbij om een periode van 
zes maanden. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de re-integratieactiviteiten gericht blijven op de 
inschakeling in de arbeid en dat wordt voorkomen dat er vormen van productieve arbeid ontstaan. In sommige 
gevallen kan een verlenging van deze periode noodzakelijk zijn om de kans op werk te vergroten. Bij een 
verlenging wordt uitdrukkelijk getoetst of deze noodzakelijk is om kennis en vaardigheden gericht op 
arbeidsinschakeling van de belanghebbende te vergroten. Het mag niet leiden tot een verkapte vorm van een 
arbeidsovereenkomst.  
 
Artikel 6. Sociale activering 
Volgens de Participatiewet dient ook sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op arbeidsinschakeling. Voor 
bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog gegrepen doel. Voor deze inwoners staat dan 
ook niet re-integratie, maar participatie voorop.  
 
Begrip sociale activering 
Onder 'sociale activering' wordt verstaan: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten 
gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke 
participatie (artikel 6, eerste lid, onderdeel c, Participatiewet). Bij activiteiten in het kader van sociale activering 
kan worden gedacht aan het zelfstandig, zonder externe begeleiding, verrichten van vrijwilligerswerk of 
deelnemen aan activiteiten in de wijk of buurt.  
 
Doelgroep sociale activering 
Het college kan aan een inwoner die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van sociale 
activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan 
verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening (artikel 6, eerste lid). 
 
Als het college een verplichting op wil leggen aan een inwoner om, op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel 
b, van de Participatiewet, gebruik te maken van een voorziening gericht op sociale activering is vereist dat de 
mogelijkheid bestaat dat een inwoner op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij 



 

geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening. Bestaat die mogelijkheid niet, dan kan een inwoner niet 
worden verplicht gebruik te maken van een dergelijke voorziening.  
 
Sociale activering heeft tot doel inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terug te leiden naar de 
arbeidsmarkt, of als dit nog niet mogelijk is, als tussendoel te bevorderen dat inwoners zelfstandig kunnen 
deelnemen aan het maatschappelijk leven. Hieruit volgt dat als het einddoel, arbeidsinschakeling, niet kan 
worden bereikt, er geen grond is die inwoner te verplichten om gebruik te maken van een voorziening gericht op 
sociale activering.  
Het wezenlijke verschil met de tegenprestatie is dat deze laatste er niet op is gericht om op termijn 
arbeidsinschakeling mogelijk te maken. De tegenprestatie is als zodanig ook geen re-integratie instrument dat is 
opgenomen in deze verordening maar kan als verplichting worden verbonden aan het recht op bijstand (voor 
wat hoort wat gedachte).  
 
College stemt duur activiteiten af op de inwoner 
Het tweede lid geeft het college de mogelijkheid om de duur van activiteiten in het kader van sociale activering 
nader te bepalen. Het college moet de duur afstemmen op de mogelijkheden en capaciteiten van een inwoner. 
Gezien de mogelijk sterk verschillende behoeften op dit gebied, zal een al te rigide termijn moeilijk zijn. 
 
Artikel 7. Detacheringsbaan 
De Participatiewet biedt de mogelijkheid inwoners uit de doelgroep een dienstverband aan te bieden om op 
detacheringsbasis werkervaring op te doen. In de verordening zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen 
de banen vormgegeven worden.  
 
Het eerste lid biedt de mogelijkheid tot het aangaan van het dienstverband. Het college zorgt ervoor dat een 
inwoner een dienstverband krijgt aangeboden door een derde, de werkgever. Die derde kan bijvoorbeeld een 
detacheringsbureau zijn. In het tweede lid wordt bepaald dat het gaat om detachering. Daarbij worden op twee 
vlakken afspraken gemaakt. Ten eerste tussen het inlenende bedrijf en de werkgever. Hierin worden zaken 
geregeld als de verhouding tot de werkgever, de hoogte van de inleenvergoeding en de wijze waarop de 
begeleiding wordt vormgegeven. In de overeenkomst tussen werknemer en inlener worden afspraken gemaakt 
over werktijden, verlof en de inhoud van het werk. 
 
In het vierde lid is een regeling opgenomen die ook al mogelijk was onder de werking van de Wet werk en 
bijstand. In het kader van de detachering kan het college zelf als formeel werkgever optreden dan wel een 
andere organisatie aanwijzen die deze rol vervult. Het dienstverband bestaat in dat geval tussen deze 
organisatie en de inwoner uit de doelgroep. Deze organisatie kan een organisatie zijn waarop het college 
beslissende invloed uitoefent of een organisatie die geheel zelfstandig opereert zonder directe of indirecte 
banden met de gemeente. Onder organisatie kan ook een uitzendorganisatie vallen. 
 
 
 
Artikel 8. Scholing 
Startkwalificatie 
Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of Vwo-diploma of een diploma van het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. Scholing kan worden aangeboden aan inwoners met of zonder een 
dergelijke startkwalificatie. Vooral voor inwoners zonder startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de 
re-integratie.  
 
Jongeren 
Inwoners jonger dan 27 jaar die nog mogelijkheden hebben binnen het uit 's Rijks kas bekostigde onderwijs 
kunnen sinds 1 juli 2012 geen scholingsvoorziening ontvangen die hen ondersteunt bij de arbeidsinschakeling 
(artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de Participatiewet). Dit is voor de volledigheid opgenomen in het derde lid.  
 
Scholing in combinatie met participatieplaats 
Wanneer een inwoner die in aanmerking is gebracht voor een participatieplaats niet over een startkwalificatie 
beschikt, dient het college aan deze inwoner scholing of opleiding aan te bieden. Dit geldt vanaf zes maanden 
na aanvang van de werkzaamheden op de participatieplaats. De scholing of opleiding moet zijn gericht zijn 
vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Het college hoeft aan een inwoner alleen geen scholing of 
opleiding aan te bieden als dergelijke scholing of opleiding naar zijn oordeel de krachten of bekwaamheden van 



 

de inwoner te boven gaan of als naar zijn oordeel scholing of opleiding niet bijdraagt aan vergroting van de kans 
op inschakeling in het arbeidsproces van de inwoner. Dit volgt uit artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet. 
 
Artikel 9. Participatieplaats 
In dit artikel wordt de mogelijkheid benoemd om een participatiebaan aan te bieden. Het aanbieden van een 
participatieplaats is een bevoegdheid die vanuit de wet is overgelaten aan het college. (artikel 10a 
Partipatiewet). 
 
Additionele werkzaamheden 
Op een participatieplaats worden additionele werkzaamheden verricht. Niet de te verrichten werkzaamheden 
staan centraal maar het leren werken of het (opnieuw) wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, 
op tijd komen, werkritme en samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats 
gewerkt kan worden. Ook kan hiermee worden beoordeeld of het werkterrein past bij de capaciteiten van de 
uitkeringsgerechtigde, zodat een inwoner bijvoorbeeld een opleiding op het betreffende terrein kan gaan volgen 
en daarmee voor zichzelf een duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren.  
 
Een participatieplaats is bedoeld voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor inwoners 
jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een participatieplaats niet mogelijk . De participatieplaats 
volgt uit de wet en wordt verplicht opgenomen in de verordening. 
Een toe te kennen premie, voor de inwoner die geplaatst is op een participatieplaats, is bij wet verplicht en dient 
te worden vastgesteld in deze verordening. 
  
Hoogte Premie 
De inwoner die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een premie voor het eerst na 
zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang van de additionele werkzaamheden (artikel 10a, 
zesde lid, van de Participatiewet). Voorwaarde is dat de inwoner naar het oordeel van het college voldoende 
heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt. De hoogte van de premie moet in de 
verordening vastgelegd worden (artikel 8a, eerste lid, onderdeel d, van de Participatiewet). De premie is 
vastgesteld op 100 Euro per halfjaar.  
Deze premie is ongewijzigd in vergelijking tot de premie die gold onder de Re-integratieverordening Wet werk 
en bijstand. 
 
In algemene zin geldt dat in de Kadernota is uitgegaan van het adagium dat werk moet lonen. Mede op basis 
daarvan is bepaald dat inwoners met een uitkering slechts een beperkte periode en uitsluitend in het belang van 
hun re-integratie werk verrichten bij een reguliere werkgever. De periode van 3 maanden is het uitgangspunt dit 
kan verlengd worden in individuele gevallen indien noodzakelijk tot maximaal 6 maanden. Met daarbij de 
voorwaarde dat er concreet uitzicht is op werk. Bij de Participatiebaan gaat het om aanvullend werk, dat 
betekent dat het niet mag leiden tot verdringing. Het zijn extra taken. 
Voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is in de kadernota opgenomen dat arbeidsmatige 
dagbesteding of beschut werk dan wel maatschappelijke activering de meest van belang zijnde 
reintegratievoorzieningen zijn.  
Dit neemt niet weg dat in het voorkomende geval een participatieplaats de meest passende weg naar werk is 
waarmee van rechtswege een premie aan inwoners, op basis van deze verordening wordt verstrekt.  
 
Artikel 10. Participatievoorziening beschut werk 
Beschut werk is een nieuwe voorziening maar is vergelijkbaar met beschutte werkzaamheden zoals die in het 
Sociaal werkvoorzieningsbedrijf worden aangeboden. 
Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een inwoner uit de doelgroep die door een 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen 
van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij 
deze aanbiedt(eerste lid). 
 
Stap 1: voorselectie 
Ten behoeve van de participatievoorziening beschut werk voert de gemeente een voorselectie uit. Tijdens de 
voorselectie bepaalt het college welke mensen in aanmerking kunnen komen voor beschut werk, en op welk 
moment. In de verordening moet vastgelegd worden hoe zij deze voorselectie uitvoeren. Daarom is in het 
tweede lid bepaald dat het college zo mogelijk van het reguliere instroom- en diagnoseproces zoals dat in de 
dienstverleningslijn wordt toegepast gebruik maakt om tot een voorselectie te komen. Is het doorlopen van het 
reguliere proces gelet op de aard en ernst van de arbeidsbeperkingen van belanghebbende niet mogelijk, dan 



 

wordt bekeken welk onderzoek door welke (gespecialiseerde) medewerkers nodig is om in het individuele geval 
tot een juiste diagnose te komen. Zo wordt bij belanghebbenden die afkomstig zijn van de Pro Vso scholen 
voorzien in een warme overdracht door al op de scholen zelf te beginnen met een indicatiestelling. Deze warme 
overdracht wordt zoveel mogelijk uitgevoerd conform de methodiek Werkschool 2.0. zoals afgesproken in 
arbeidsregio-verband. Vervolgens wordt, in alle gevallen waar het vermoeden bestaat dat belanghebbende 
uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, getracht om binnen de 
bestaande mogelijkheden een passende plek aan te kunnen bieden. 
 
Het college stelt ambtshalve vast of een inwoner uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet). 
Hiervoor kan geen aanvraag door een inwoner worden ingediend. . Het college maakt uit de inwoners uit de 
doelgroep een voorselectie. Het college moet bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verplicht 
advies inwinnen voor de beoordeling of de geselecteerde inwoners uitsluitend in een beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.  
 
Stap 2: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een 
inwoner tot de doelgroep beschut werk behoort(artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet). Op basis van de 
landelijke vastgestelde criteria, in het Besluit advisering beschut werk, beoordeeld het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen of iemand in aanmerking komt voor een beschut werkplek (artikel 3). Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht daartoe onderzoek naar de vraag of de persoon met 
arbeidsvermogen bij het verrichten van werkzaamheden is aangewezen op: 
a. een of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet binnen redelijke grenzen door een 
werkgever kunnen worden gerealiseerd; 
b. permanent toezicht of intensieve begeleiding die niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kan 
worden aangeboden. 
Alleen als uit het onderzoek blijkt dat ten minste één van de vragen, genoemd onder a of b, bevestigend wordt 
beantwoord, adviseert het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan het college om vast te stellen dat 
de persoon uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft. 
 
Stap 3: besluit gemeente 
Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist de gemeente of iemand 
tot de doelgroep 'beschut werk' behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het 
advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, kan de gemeente besluiten het advies niet te 
volgen. 
 
Stap 4: dienstbetrekking 'beschut werk' 
Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort, zorgt de gemeente ervoor dat deze 
inwoner in een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, derde lid, van 
de Participatiewet). Het kan dan gaan om een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking. 
Omdat er slechts een beperkt aanbod van plekken is zal een inwoner alleen worden voorgedragen door de 
gemeente indien er daadwerkelijk een plek beschikbaar is.  
 
Naast het bepalen van wie in aanmerking kan komen voor beschut is in deze verordening vastgelegd welke 
voorzieningen voor arbeidsinschakeling ingezet worden om deze dienstbetrekking mogelijk te maken (derde 
lid).  
 
Omvang beschut werk 
In de kadernota is opgenomen dat de gemeente Tynaarlo kiest voor het organiseren van beschut werk waarbij 
is aangegeven dat de uitvoering binnen de door het rijk gestelde budget moet worden uitgevoerd. Het Rijk stelt 
op termijn middelen beschikbaar voor maximaal 30.000 beschutwerkplekken landelijk. Er wordt door het Rijk 
geen opdracht verleend tot een aantal te realiseren beschut werkplekken per gemeente. Dit is afhankelijk van 
de mogelijkheden die er zijn om deze werplekken te creëren in relatie tot de behoefte vanuit de doelgroep. 
Doordat het toekomstige budget 1-3de van het huidige bestaande budget bedraagt en de huidige middelen 
vastliggen in bestaande overeenkomsten betekent dit  dat er fors minder plekken zijn dan onder de wet sociale 
werkvoorziening (Wsw).  



 

Daarbij worden de middelen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld langzaam opgebouwd, gelijk op met 
de afbouw van de middelen van de bestaande Wsw. Dit betekent dat er een langzame opbouw plaatsvindt van 
het aantal beschikbare Beschut werkplekken.  
  
Artikel 11. Ondersteuning bij leer-werktraject 
Inwoners die behoren tot de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor de voorziening ondersteuning bij 
leer-werktrajecten. Indien een inwoner zonder ondersteuning het werk-leertraject niet kan volbrengen dan kan 
deze voorziening een steun in de rug geven. Daarbij wordt wel meegenomen in de afweging of het leer-werk 
traject wel de juiste voorziening is voor de inwoner. 
 
Het college kan uitsluitend ondersteuning aanbieden aan inwoners: 
- van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, 
nog niet is geëindigd, of 
- van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 
 
De voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten is inzetbaar voor jongeren van zestien of zeventien jaar oud 
die dreigen uit te vallen uit school, maar middels een leer/werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen 
behalen. Om te voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt de mogelijkheid geboden extra ondersteuning 
te bieden. Deze voorziening kan ook worden ingezet ter voorkoming van schooluitval bij jongeren van achttien 
tot 27 jaar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. 
 
Bijstandsgerechtigden jonger dan 27 jaar die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen, zijn uitgesloten 
van ondersteuning op grond van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet. Voor de conclusie dat een 
jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen is vereist dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd 
onderwijs volgt of daarvoor in aanmerking komt. In het kader van artikel 7, derde lid, onder a, van de 
Participatiewet betekent dit dat het college vanaf het moment dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs 
volgt of kan volgen geen ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan bieden.  
 
Artikel 12. Persoonlijke ondersteuning 
In artikel 12 wordt de voorziening persoonlijke ondersteuning nader geduid. Het gaat dan om een voorziening 
zoals een job coach, die op vaste tijden en gedurende een langere periode de werknemer met beperkingen bij 
het verrichten van zijn taken ondersteunt. Het moet dan ook gaan om een systematische ondersteuning. 
Daarnaast moet de ondersteuning noodzakelijk zijn in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in 
redelijkheid niet zijn werkzaamheden zou kunnen verrichten. Persoonlijke ondersteuning heeft tot doel dat een 
werknemer wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een dergelijke voorziening 
bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. 
 
Artikel 13. No-riskpolis vervallen met ingang van 1 januari 2016 
Er is geen aanleiding meer om een no risk polis aan te bieden als reïntegratieinstrument nu die no riskpolis is 
opgenomen in de op 1 januari 2016 ingevoerde nieuwe Wet Harmonisatie Instrumenten.   
Deze wet regelt een landelijke no risk polis voor alle inwoners die gebruik maken van een afspraakbaan of de 
voorziening beschut werk.  
 
Artikel 14. Werkgeversarrangement 
De gemeente werkt met de UWV aan een gezamenlijke benadering van werkgevers met het doel afspraken te 
maken over het inzetten van werkzoekenden bij het vervullen van vacatures. Omdat in veel gevallen een 
perfecte match nog niet tot stand kan worden gebracht zullen arrangementen met werkgevers (moeten) worden 
afgesloten. Deze arrangementen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat aan inwoners uit de doelgroep een vorm 
van scholing wordt aangeboden of extra begeleiding in de eerste periode of dat de kosten en risico’s voor een 
werkgever gedurende een bepaalde periode worden beperkt. Ook leer-werkconstructies maken hier onderdeel 
van uit. Dit is in het eerste lid geregeld. 
 
In het tweede lid wordt de mogelijkheid geboden maatwerkafspraken met werkgevers te maken doordat in 
bijzondere gevallen kan worden afgeweken van hetgeen in de verordening en de uitvoeringsbesluiten geregeld 
is. 
 
Artikel 15. Nazorg 
Mede gezien de beperkte financiële middelen is het belangrijk ervoor te zorgen dat inwoners uit de doelgroep 
na uitstroom niet na een korte periode terugvallen in een uitkering. De gemeente kan ertoe besluiten veel 



 

aandacht te besteden aan nazorg, met als doel een werkelijk duurzame plaatsing te realiseren. Bij dit artikel is 
ervan uitgegaan dat nazorg geboden kan worden ná acceptatie van algemeen geaccepteerde arbeid, dus niet 
bij gesubsidieerde arbeid. Bij gesubsidieerde arbeid maakt begeleiding en advisering normaal gesproken al 
onderdeel uit van het traject. 
 
Artikel 16. Overige vergoedingen  
Ter stimulering van de arbeidsinschakeling kan het college nog niet nader benoemde kosten vergoeden voor 
activiteiten die daaraan bijdragen. Daarbij geldt als restrictie dat de kosten niet behoren tot kosten waarvoor een 
voorliggende voorziening bestaat. 
 
Hoofdstuk 4 Loonkostensubsidie 
Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het college loonkostensubsidie aan de werkgever. 
Artikel 17. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort 
Om te bepalen of het instrument loonkostensubsidie mag worden ingezet moet bepaald worden of een inwoner 
tot de doelgroep behoord. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend door de inwoner zelf of het college kan 
ambtshalve daartoe besluiten.  
Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk als iemand tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 van deze 
verordening hoort.  
 
Het is aan het college om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Bij de 
vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie laat het college zich verplicht adviseren door 
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het college draagt personen voor die zouden kunnen 
behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen adviseert en 
neemt daarbij de in het artikel 17, tweede lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het 
college of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige 
totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen.  
 
De cumulatieve criteria opgenomen in artikel 17 zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de 
Participatiewet. Daarin is wettelijk de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd. Pas als aan alle criteria is 
voldaan behoort iemand tot de doelgroep. 
 
Artikel 18. Vaststelling loonwaarde 
Als een inwoner tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort en een werkgever voornemens is een 
dienstbetrekking aan te gaan met die persoon, dan stelt het college de loonwaarde van die inwoner vast. 
Hiervoor is geen aanvraag vereist. De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking 
waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.  
 
Het Werkbedrijf in de arbeidsmarkt regio Groningen heeft eind december al een aantal afspraken vastgelegd, 
waaronder de methode voor loonwaarde bepaling. 
In de arbeidsmarktregio is afgesproken om de in het land verreweg het meest gebruikte methode “Dariuz” te 
vergelijken met de methodiek van het UWV en beiden indien mogelijk te integreren. Op deze manier kan in de 
arbeidsmarktregio naar één methode van loonwaarde meting worden toegewerkt die voor alle doelgroepen 
(huidige Wajong, huidige Wsw en nieuwe doelgroep Participatiewet) toepasbaar is en waarvoor een brede 
groep functionarissen beschikbaar zal zijn om vanuit het UWV, de gemeente(n) en/of sociale werkvoorzieningen 
deze meting uit te voeren.  
 
Tot het moment dat duidelijk is of de integratie van beide methoden inderdaad het gewenste resultaat heeft is 
besloten om met Dariuz te werken voor de Participatiewet doelgroepen. 
 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ter ondersteuning van de Werkbedrijven nadere 
regels vastgesteld over minimumeisen voor de vaststelling van de loonwaarde van mensen met een 
arbeidsbeperking, die vanaf 1 januari 2015 met een loonkostensubsidie aan het werk gaan. Deze Regeling 
loonkostensubsidie Participatiewet (Staatscourant 2014 nr. 29290, 15 oktober 2014) geldt zolang er nog niet op 
regionaal niveau afspraken zijn gemaakt. 
 
De eisen waaraan elke methode van loonwaardebepaling in ieder geval moet voldoen zijn de volgende: 
- De loonwaarde moet worden vastgesteld op basis van de feitelijke werkzaamheden van de medewerker 
en met inbreng van de werkgever.  



 

- De methode waarmee de loonwaarde wordt bepaald moet een beschreven objectieve methode zijn die 
door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige wordt uitgevoerd. 
  
De methode Dariuz voldoet aan de eisen die de Regeling van de minister stelt. Om die reden zullen wij, zoals 
afgesproken in de arbeisdsmarktregio via het Werk bedrijf, daar voorlopig gebruik van maken. Wanneer een 
nieuwe methode binnen de arbeidsmarktregio Groningen beschikbaar is, zal de gemeenteraad een voorstel tot 
wijziging van deze verordening tegemoet kunnen zien. 
 
Voorbeeld van een loonwaardebepaling aan de hand van stappenplan 
 
1. Bob heeft arbeidsbeperkingen en werkt in een grote sportwinkel. 
2. Als taken van Bob worden benoemd: 

 T1=magazijnmedewerker (90% van het takenpakket) en 
 T2=administratieve taken (10% van het takenpakket). 

3. De normfunctie is: magazijnmedewerker, functieloon 110% van het wettelijk minimumloon (WML). 
4. De normen van de vergelijkbare persoon zonder arbeidsbeperkingen zijn in dit voorbeeld als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T1 T2 

Tempo 500 eenheden per week 
opbergen 

100 orders per week 
verwerken 

Kwaliteit Eenheden correct opbergen Orders correct digitaal 
verwerken 

Inzetbaarheid Volledig inzetbaar Volledig inzetbaar 

5. De prestaties van Bob zelf worden op de werkplek bepaald en zijn als volgt: 

 T1 T2 

Tempo 400 eenheden per week 
opbergen 

50 orders per week 
verwerken 

Kwaliteit 100% (=geen 
kwaliteitsverlies) 

80% bruikbaar (=20% 
kwaliteitsverlies) 

Inzetbaarheid Volledig inzetbaar 90% inzetbaar (=10% 
verminderd inzetbaar omdat 
hij herhaaldelijk instructie 
nodig heeft) 

 
 
 
6. De prestatie per taak van Bob is hierdoor: 

T1: (400/500)*100%*100%=80% van vergelijkbare persoon zonder beperkingen. 
T2: (50/100)*80%*90%=36% van vergelijkbare persoon zonder beperkingen. 



 

7. Dit leidt op grond van de formule van artikel 3, tweede lid, tot een loonwaarde per taak van Bob: 
T1: 80%*90%=72% van het functieloon. 
T2: 36%*10%=3,6% van het functieloon. 

8. De totale loonwaarde is de som van de loonwaardes per taak op grond van artikel 3, eerste lid. Rekenkundig 
afgerond volgens artikel 3, derde lid resulteert een loonwaarde van 76% van het functieloon.  
 
Artikel 19. Concurrentie Compensatieregeling Werkgevers (CC regeling) 
Deze bepaling is aanvullend op de loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 17 van deze verordening.   
Compensatie 
Het doel van de CCW regeling is het bieden van compensatie voor het feit dat voor een persoon ten minste het 
wettelijk minimumloon moet worden betaald, terwijl de werkgever een persoon (tijdelijk) nog niet ten volle kan 
inzetten. Zo kan het college een loonkostensubsidie aan de werkgever verstrekken om een tijdelijk verschil in 
arbeidsproductiviteit te compenseren en zo de re-integratie van de bijstandsgerechtigde te bewerkstelligen.  
  
De in artikel 19 van deze verordening geregelde loonkostensubsidie moet worden onderscheiden van de 
loonkostensubsidie zoals bedoeld in de artikelen 10c en 10d van de Participatiewet. De laatstgenoemde 
loonkostensubsidie is geïntroduceerd in de Participatiewet en is specifiek bedoeld voor personen met een 
arbeidsbeperking. De in artikel 19 opgenomen loonkostensubsidie is niet noodzakelijk gericht op personen met 
een arbeidsbeperking, maar ondersteunt personen die kwetsbaar of uiterst kwetsbaar zijn doordat zij 
bijvoorbeeld langere tijd niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces of na een traject gericht op 
arbeidsinschakeling nog geen relevante werkervaring hebben opgedaan in een nieuwe werkomgeving.  
Het college kan nadere regels stellen voor de uitvoering van de CCW regeling. 
 
Artikel 20. Onvoorzien en nadere regels  
Dit artikel is bedoeld als een vangnetartikel. Waar de verordening onvoldoende aansluit bij een bijzondere 
situatie uit de praktijk, kan het college een besluit nemen om daarin te voorzien. Dit kan in een individueel geval 
zijn waarin de verordening niet voorziet. Dit kan ook door het college nadere regels over de uitvoering van deze 
verordening te laten vaststellen. 
 
Artikel 21. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 
In dit artikel is onder andere het overgangsrecht neergelegd. Het kan voorkomen dat inwoners een voorziening 
toegekend hebben gekregen op grond van de oude re-integratieverordening, die niet meer voldoet aan de 
voorwaarden uit deze verordening. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin de oude re-
integratieverordening voorzieningen bevat die na inwerkingtreding van deze verordening niet meer worden 
verstrekt. Ook is het denkbaar dat een inwoner op grond van de oude re-integratieverordening wel in 
aanmerking zou komen voor een voorziening, maar door inwerkingtreding van deze verordening niet meer. De 
toegekende voorziening zou dan op grond van artikel 4 van deze verordening moeten worden beëindigd. Om dit 
te voorkomen is in het tweede lid, geregeld dat dergelijke voorzieningen worden behouden voor een bepaalde 
duur. Een dergelijke voorziening wordt behouden voor ten hoogste de duur van twaalf maanden of - als dit 
eerder is - voor de duur dat deze is verstrekt. Dit uiteraard voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de 
Re-integratieverordening Wet werk en bijstand. Wordt niet meer aan die voorwaarden voldaan, dan moet de 
voorziening worden beëindigd, bijvoorbeeld als een belanghebbende geen aanspraak meer heeft op 
ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. De periode van twaalf maanden begint te lopen vanaf het moment 
van inwerkingtreding van deze verordening. 
  
Voortzetten toegekende voorzieningen 
Toegekende voorzieningen op grond van de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 worden dus in 
beginsel behouden tot twaalf maanden na inwerkingtreding van deze verordening. Na afloop van die periode 
kan het college besluiten of een voorziening wordt voortgezet. Hierbij kan het college rekening houden met al 
gesloten overeenkomsten. Voortzetting van een voorziening ligt bijvoorbeeld voor de hand als het college is 
gehouden de kosten van een dergelijke voorziening te voldoen, ongeacht of een inwoner nog gebruik maakt 
van de voorziening. Lopende re-integratievoorzieningen kunnen in beginsel ná inwerkingtreding van deze 
verordening worden afgerond conform de overeenkomst. 
 
Voortzetting is niet mogelijk 
Voortzetting van een toegekende voorziening na twaalf maanden is niet mogelijk als de voorziening binnen die 
periode is beëindigd wegens het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor die voorziening op grond van de 
Re-integratieverordening Participatiewet 2015 of als de voorziening is toegekend voor een kortere duur dan 



 

twaalf maanden na inwerkingtreding van de verordening. Een voorziening dient immers niet langer te worden 
voortgezet dan de duur van de oorspronkelijke toekenning.  
 
Ten aanzien van de voorzieningen als bedoeld in het tweede en derde lid blijft de Re-integratieverordening 
Participatiewet 2015  van toepassing. Dit staat in het vierde lid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Verklarende woordenlijst 
 
 
-uitkeringsgerechtigde:  persoon vanaf 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, die algemene bijstand ontvangt 
ingevolge de wet, ingevolge de Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (Ioaw) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (Ioaz); 
 
-belanghebbende: persoon die overeenkomstig artikel 10 van de wet aanspraak kan maken op een voorziening; 
 
- arbeidsbeperkte: persoon van wie door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is vastgesteld dat 
hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon; 
 
-loonwaarde: waarde van de prestatie die de werknemer levert op de werkvloer in verhouding tot die van een 
reguliere werknemer in dezelfde functie. Van toepassing is artikel 6, lid 1, sub g van de wet; 
 
- beschut werk: werk in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 
10b van de wet; 
 
- participatievoorziening: het verrichten van maatschappelijk nuttige en andere sociale activiteiten ter 
voorbereiding op re-integratie en ter voorkoming van sociaal isolement; 
 
-tegenprestatie: het naar vermogen verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden naast 
of in aanvulling op reguliere arbeid, die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en niet gericht hoeven zijn 
op re-integratie; 
 
-vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve 
van anderen of de samenleving; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raadsbesluit nr. 15-2 
 
Betreft: Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016 
_________________________________________________________________________________________ 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo d.d. 11 juli 2016; 
 
  
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
 
Vast te stellen de: 
 
Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2016 
 
 
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN   

Artikel 1.   Begripsomschrijving 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. De Wet:  De Participatiewet; 
b. Algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de wet; 
c. Bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de wet; 
d. Bijstand: algemene en bijzondere bijstand; 
e. Bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet; 
f. Verlaging: het verlagen van de bijstand op grond van artikel 18, tweede lid, vijfde lid en zesde 

lid van de wet;  
g. Inlichtingenplicht: als bedoeld in artikel 17 van de wet; 
h. Benadelingsbedrag: de als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de 

inlichtingenverplichting ten onrechte of tot een te hoog bedrag betaalde bijstand verhoogd met 
de loonbelasting en de premies volksverzekeringen, alsmede met de daarover door de 
belanghebbende verschuldigde premies volksverzekeringen dan wel een inhouding die met een 
of meer van deze premies overeenkomt alsmede de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in 



 

artikel 43 van de Zorgverzekeringswet, voor zover deze belasting en premies niet verrekend 
kunnen worden met de belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.  

i. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo. 
 

2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben 
dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 2.   Het opleggen van een verlaging 
1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het college in de periode voorafgaand aan de 

bijstandsaanvraag of nadien tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in 
het bestaan dan wel de bij beschikking vastgestelde of de uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet of 
onvoldoende nakomt, wordt overeenkomstig deze verordening de bijstand verlaagd. 

2. De verlaging wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de 
omstandigheden waarin hij verkeert. 

Artikel 3.   Berekeningsgrondslag 
1. De verlaging wordt toegepast op de bijstandsnorm.  
2. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de bijzondere bijstand indien:  

a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van de wet; of 
b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende, in relatie met zijn recht op bijzondere bijstand, daartoe 

aanleiding geeft.  

Artikel 4.   Het besluit tot opleggen van een verlaging  
In het besluit tot het opleggen van een verlaging worden in ieder geval vermeld: de reden van de verlaging, de 
duur van de verlaging, het percentage waarmee de bijstand wordt verlaagd en, indien van toepassing, de reden 
om af te wijken van een standaardverlaging.  

Artikel 5.   Horen van belanghebbende  
1. Voordat een verlaging wordt opgelegd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid 
 gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. 
2. Het horen van belanghebbende kan achterwege worden gelaten indien: 

a. de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en 
zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; 

b. de belanghebbende niet heeft voldaan aan een verzoek van het college of van een derde aan wie het 
college met toepassing van artikel 7 van de wet werkzaamheden in het kader van de wet heeft 
uitbesteed, om binnen een gestelde termijn inlichtingen te verstrekken als bedoeld in artikel 17 van de 
wet; of 

c. het college het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van 
verwijtbaarheid. 

Artikel 6.   Afzien van het opleggen van een verlaging 
1. Het college ziet af van het opleggen van een verlaging indien: 

a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of 
b. de gedraging meer dan twaalf maanden vóór constatering van die gedraging door het college 

heeft plaatsgevonden.  
2. Het college kan afzien van het opleggen van een verlaging indien het daarvoor dringende redenen 

aanwezig acht. 
3. Indien het college afziet van het opleggen van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt de 

belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling gedaan. 
 

Artikel 7.   Ingangsdatum en tijdvak 
1. De verlaging wordt opgelegd met ingang van de eerst volgende kalendermaand volgend op de datum 

waarop het besluit tot het opleggen van de verlaging aan de belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij 
wordt uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm.  



 

2. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging met terugwerkende kracht worden opgelegd, voor zover de 
bijstand nog niet is uitbetaald. 

3. Indien de verlaging wordt opgelegd over een periode voor bijstandsbeëindiging en de verlaging kan niet 
meer worden verrekend, dan wordt de bijstand herzien.  

4. Een verlaging wordt voor bepaalde tijd opgelegd. Een verlaging die voor een periode van meer dan drie 
maanden wordt opgelegd, wordt uiterlijk binnen drie maanden nadat deze ten uitvoer is gelegd 
heroverwogen.  

 
 

 
HOOFDSTUK 2.  Niet nakomen van de (niet) geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 

arbeidsinschakeling 

Artikel 8.   Indeling in categorieën 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een 
verplichting op grond van de artikelen 9, 9a, 17 tweede lid en 55 van de Participatiewet niet of onvoldoende 
wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën: 
 
a. eerste categorie:  
het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of 
het niet tijdig laten verlengen van de registratie; 
 
b. de tweede categorie: 
1e het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning 
voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet. 
2e het niet of onvoldoende nakomen van de medewerkingsverplichting als bedoeld in artikel 17 tweede lid van 
de Participatiewet.   
c. derde categorie: 
1°. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als 
bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet; 
2°.  het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9 eerste lid, of 55 van de 
Participatiewet en, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na 
een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen 
niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet; 
3°. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing 
van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet;  
4°. het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar vermogen als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; 
 

Artikel 9.   De hoogte en duur van de verlaging 
1. Onverminderd artikel 2, tweede lid, wordt de verlaging vastgesteld op: 

a. Vijf procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de eerste categorie; 
b. Twintig procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de tweede categorie; 
c. Vijftig procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de derde categorie; 

 
Artikel 9 a. Waarschuwing  
1. Het college kan bij een eerste verwijtbare gedraging artikel 8, tweede categorie sub 2 het niet of onvoldoende 
nakomen van de medewerkingsverplichting als bedoeld in artikel 17 tweede lid van de Participatiewet, volstaan 
met het geven van een schriftelijke waarschuwing. De mogelijkheid een waarschuwing te geven beperkt zich tot 
het te laat of niet verschijnen op een oproep om de taaltoets te doen.  
2. Het geven van een schriftelijke waarschuwing wordt gelijkgesteld met een besluit waarbij een maatregel is 
opgelegd.  
3. Met het geven van een schriftelijke waarschuwing kan niet worden volstaan, indien in een periode van 2 jaar 
voorafgaand aan de gedraging reeds een dergelijke waarschuwing is uitgegaan. 
 



 

 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3. Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschakeling 
 
Artikel 10. Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting 
 
Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet niet of 
onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm gedurende een maand. 
 
Artikel 11.  Verrekenen verlaging 
 
Bij een verlaging als bedoeld in artikel 10 kan de verlaging worden toegepast over drie maanden waarbij zowel 
aan de maand van oplegging als aan de twee daaropvolgende maanden een derde van de verlaging wordt 
toebedeeld.  
 
 
Hoofdstuk 4. Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 
 

 Artikel 12.   Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid  
1. Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het 

bestaan heeft betoond als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, wordt een verlaging opgelegd die 
wordt afgestemd op de periode waarover de belanghebbende als gevolg van zijn gedraging eerder of 
langer recht heeft op bijstand.  

2. Onverminderd artikel 2, tweede lid, wordt de verlaging op de volgende wijze vastgesteld: 
a. bij een periode tot 3 maanden of korter: 10% van de bijstandsnorm gedurende die   

maanden dat er verwijtbaar een beroep op bijstand wordt gedaan; 
b. bij een periode van 3 tot 6 maanden: 20% van de bijstandsnorm gedurende die maanden dat er 

verwijtbaar een beroep op bijstand wordt gedaan. 
c. Bij een periode van 6 maanden of langer besluit het college bijstand te verlenen in de vorm van een 

geldlening. 
3 Als door eigen toedoen het recht op een voorliggende voorziening niet is aangevraagd of is kwijtgeraakt, is de 
maatregel honderd procent van de bijstandsnorm gedurende een maand.  
 
Artikel 13.  Zeer ernstige misdragingen 
Gedragingen van de belanghebbende waarmee hij zich zeer ernstig misdraagt tegenover personen en 
instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, 
worden onderscheiden in de volgende categorieën: 
 
1. Eerste categorie: 
a.  verbaal geweld (schelden); 
b.  discriminatie. 
2. Tweede categorie: 
a.  intimidatie (uitoefenen van psychische druk); 
b.  belediging; 
c.  zaakgericht fysiek geweld (vernielingen). 
3. Derde categorie: 
a.  mensgericht fysiek geweld/ dan wel bedreiging met geweld; 
b.  combinatie van agressievormen. 
 
Artikel 14.   De hoogte en duur van de verlaging 
1. Onverminderd artikel 2, tweede lid, wordt de verlaging vastgesteld op: 
a. vijftig procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de eerste categorie;  



 

b. honderd procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de tweede categorie; 
c. honderd procent van de bijstandsnorm gedurende drie maanden bij gedragingen van de derde categorie. 



 

 
Hoofdstuk 5. Samenloop en recidive 
 
Artikel 15.  Samenloop van gedragingen 
1. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in deze verordening of artikel 18, 
vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt één verlaging opgelegd. Voor het bepalen van 
de hoogte en duur van de verlaging wordt uitgegaan van de gedraging waarop de hoogste verlaging is gesteld. 
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in deze verordening 
of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt voor iedere gedraging een 
afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van 
de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is. 
3. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening of artikel 18, 
vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet 
genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die schending een bestuurlijke boete 
wordt opgelegd.  
4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze verordening of 
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de 
Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt voor 
iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate 
van verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeerd niet verantwoord is. 
 
Artikel 16.  Recidive 
1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een 
verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet, 
opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de 
Participatiewet, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm gedurende twee maanden. 
2. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een 
verlaging is toegepast vanwege overige gedragingen die genoemd zijn in deze verordening, opnieuw schuldig 
maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde of hogere categorie , dan wordt de periode waarin deze 
maatregel wordt opgelegd verdubbeld.  
 
Met een besluit waarmee een verlaging is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op 
grond van dringende redenen.    

 
 
 

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 

Artikel 17.  Intrekken oude verordening 
De Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 18.  Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze gewijzigde verordening treedt in werking op 1 januari 2016. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Afstemmingsverordening Participatiewet  gemeente Tynaarlo 
2016.  
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op  13 
september 2016. 

 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
 
J.L. de Jong,                 drs. M.J.F.J. Thijsen  
 



 

ALGEMENE TOELICHTING  
Toelichting 
 
Algemeen 
Rechten en plichten in de Participatiewet 
 
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot de invulling van de rechten en plichten van 
bijstandsgerechtigden. Mede gelet op de rechtszekerheid van een bijstandsgerechtigde moet het gemeentelijk 
beleid vastgelegd worden in een verordening. Rechten en plichten zijn echter twee kanten van één medaille. 
Het recht op algemene bijstand is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk te 
worden van de uitkering. 
Artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet spreekt over het afstemmen van de bijstand en de daaraan 
verbonden verplichtingen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van een belanghebbende. In 
deze bepaling wordt benadrukt dat het vaststellen van de hoogte van de uitkering en de daaraan verbonden 
verplichtingen voor bijstandsgerechtigden maatwerk is. Daarbij moet recht worden gedaan aan de individuele 
situatie en de persoonlijke omstandigheden van bijstandsgerechtigden. Artikel 18, tweede lid, van de 
Participatiewet legt een directe koppeling tussen de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden: het recht op 
een uitkering is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk te worden van de 
uitkering. Dit betekent dat de vaststelling van de hoogte van de uitkering niet alleen afhangt van de 
toepasselijke uitkeringsnorm en de beschikbare middelen van de bijstandsgerechtigde, maar ook van de mate 
waarin de verplichtingen worden nagekomen. De inspanningen die van de bijstandsgerechtigde naar vermogen 
kunnen worden verwacht, spelen ook een rol. 
Wanneer het college tot het oordeel komt dat een bijstandsgerechtigde zijn verplichtingen niet of in 
onvoldoende mate nakomt, verlaagt het de uitkering. Er is dus geen sprake van een bevoegdheid, maar van 
een verplichting. Alleen wanneer iedere vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, ziet het college af van een 
dergelijke verlaging. Het college moet niettemin bij de vaststelling van de verlaging rekening houden met de 
persoonlijke omstandigheden en de individueel vastgestelde verplichtingen. Het college kan dan ook van een 
verlaging afzien als het college daartoe zeer dringende reden aanwezig acht. 
Met ingang van 1 januari 2015 zijn in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet geüniformeerde 
arbeidsverplichtingen opgenomen. Voor schending van deze verplichting geldt dat de bijstand in beginsel moet 
worden verlaagd met honderd procent gedurende één tot drie maanden. In de verordening is de duur van de 
verlaging vastgelegd (artikel 18, vijfde lid, van de Participatiewet). 
 
Is afgezien van een verlaging wegens het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid, dan is het niet mogelijk 
om bij toepassing van bepalingen ten aanzien van recidive deze gedraging mee te tellen. Is vanwege de 
afstemming op grond van artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet of vanwege dringende redenen afgezien 
van het opleggen van een verlaging, dan is daarin geen reden gelegen om de betreffende gedraging buiten 
beschouwing te laten in geval van recidive. 
Het college beoordeelt uiterlijk drie maanden na de datum van de beschikking of de omstandigheden en het 
gedrag van belanghebbende aanleiding geven de beslissing te herzien (artikel 18, derde lid, van de 
Participatiewet). Bij een dergelijke herbeoordeling hoeft niet opnieuw een besluit te worden genomen waarbij 
alle feiten en omstandigheden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het heeft slechts als doel vast te 
stellen of belanghebbende tussentijds (binnen de periode waarover de verlaging zich uitstrekt) blijk heeft 
gegeven van een zodanige gedragsverandering of dat sprake is van een zodanige wijziging van 
omstandigheden, dat aanleiding bestaat de eerder opgelegde verlaging in zwaarte of duur bij te stellen.  Artikel 
18, derde lid, van de Participatiewet is naar oordeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
niet van toepassing als sprake is van schending van een van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen (artikel 
18, vierde lid, van de Participatiewet). Ten aanzien van geüniformeerde arbeidsverplichtingen is artikel 18, elfde 
lid, van de Participatiewet van toepassing. Verschil tussen artikel 18, derde lid, en artikel 18, elfde lid, van de 
Participatiewet is dat artikel 18, elfde lid, pas wordt toegepast als belanghebbende daarom vraagt. 
Een verlaging krachtens de afstemmingsverordening is een punitieve sanctie voor zover de verlaging wordt 
opgelegd omdat belanghebbende zich zeer ernstig heeft misdragen.  Als een betreffende gedraging ook een 
strafbaar feit oplevert, kan belanghebbende hier strafrechtelijk voor worden vervolgd. Deze verlaging en de 
strafvervolging kunnen alleen naast elkaar bestaan als sprake is van juridisch te onderscheiden feiten. 
Bijvoorbeeld: belanghebbende beledigt opzettelijk een ambtenaar. Strafrechtelijk bezien kan een geldboete 
worden opgelegd of een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden. Daarnaast is sprake van zich zeer 
ernstig misdragen zoals bedoeld in artikel 9, zesde lid, van de Participatiewet op grond waarvan de bijstand kan 
worden verlaagd. 



 

In andere gevallen waarin een verlaging wordt opgelegd krachtens de afstemmingsverordening is sprake van 
een reparatoire sanctie (bijvoorbeeld bij schending van de arbeidsverplichting). Als een betreffende gedraging 
ook een strafbaar feit oplevert, kan belanghebbende hier strafrechtelijk voor worden vervolgd. De verlaging en 
de strafvervolging kunnen naast elkaar bestaan omdat het hier gaat om een reparatoire maatregel en een 
punitieve sanctie. 
 
Schenden van de inlichtingenplicht 
De bestuurlijke boete is per 1 januari 2013 opnieuw ingevoerd in de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) (thans: 
Participatiewet), IOAW en IOAZ. Deze moet worden opgelegd bij een schending van de inlichtingenplicht en 
komt in de plaats van de verlaging van de bijstand. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld. 
 
Artikel 1. Begrippen 
 
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) of de 
Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van 
toepassing op deze verordening. 
 
Bijstandsnorm 
Onder de ‘bijstandsnorm’ wordt in deze verordening verstaan de in de situatie van belanghebbende geldende 
bijstandsnorm.  
Benadelingsbedrag 
Het benadelingsbedrag is de netto-uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep wordt of 
is gedaan ten gevolge van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. 
Voor het bepalen van het benadelingsbedrag wordt uitgegaan van het nettobedrag van de uitkering, zoals ook 
het geval is bij het benadelingsbedrag in het kader van de bestuurlijke boete.  
 
Artikel 2. Het besluit tot opleggen van een verlaging 
 
Het verlagen van een uitkering op grond van deze verordening vindt plaats door middel van een besluit. Tegen 
dit besluit kan een belanghebbende bezwaar en beroep indienen. In dit artikel is aangegeven wat in het besluit 
in ieder geval moet worden vermeld. Deze eisen vloeien rechtstreeks voort uit de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) en dan vooral uit het motiveringsvereiste. Het motiveringsvereiste houdt onder andere in dat een besluit 
kenbaar moet zijn en van een deugdelijke motivering moet zijn voorzien. 
 
Artikel 3.   De berekeningsgrondslag 
 
Eerste lid  
In dit lid is het uitgangspunt vastgelegd dat een verlaging wordt opgelegd over de bijstandsnorm. Onder de 
bijstandsnorm wordt verstaan de wettelijke norm 
 
Tweede lid  
Onderdeel a: de 18 tot 21-jarigen ontvangen een lage jongerennorm, die indien noodzakelijk wordt aangevuld 
door middel van aanvullende bijzondere bijstand in de kosten van levensonderhoud. Indien de verlaging alleen 
op de lage jongerennorm wordt opgelegd, zou dit leiden tot rechtsongelijkheid ten opzichte van de 21-jarigen.  
 
Onderdeel b: deze bepaling maakt het mogelijk dat het college in incidentele gevallen een verlaging oplegt over 
de bijzondere bijstand. Er moet dan wel een verband bestaan tussen de gedraging van een belanghebbende en 
zijn recht op bijzondere bijstand.  
 
 
 
Artikel 4.   Het besluit tot opleggen van een verlaging  
 
Het verlagen van de bijstand vindt plaats door middel van een besluit. Wanneer de verlaging bij een lopende 
uitkering wordt opgelegd, wordt een besluit tot vaststelling van de algemene bijstand op grond van artikel 45 
van de Participatiewet genomen.  



 

Wordt een verlaging met terugwerkende kracht opgelegd, dan moet een besluit tot herziening van de bijstand 
worden genomen (artikel 54, derde lid, Participatiewet). 
  
 
Artikel 5.   Horen van belanghebbende  
 
Op grond van afdeling 4.1.2. van de Awb is in een aantal gevallen het horen van de belanghebbende verplicht 
bij de voorbereiding van beschikkingen. Deze hoorplicht geldt echter niet bij de voorbereiding van 
beschikkingen die betrekking hebben op een financiële aanspraak (artikel 4:12).  
Het tweede lid bevat een aantal uitzonderingen op deze hoorplicht. De onderdelen a. en b. staan ook genoemd 
in artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht.   
 
Artikel 6. Afzien van verlaging 
 
Afzien van verlagen 
Het afzien van het opleggen van een verlaging “indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt", is 
overgenomen uit artikel 18, negende lid, van de Participatiewet. Aangenomen moet worden dat hiervan 
uitsluitend sprake is bij evidente afwezigheid van verwijtbaarheid.  Het is aan het college te beoordelen of elke 
vorm van verwijtbaarheid ontbreekt aan het betreffende gedrag. Is vanwege de afwezigheid van elke vorm van 
verwijtbaarheid afgezien van een verlaging, dan is het niet mogelijk om bij toepassing van recidive deze 
gedraging mee te tellen (zie artikel 16 van deze verordening). Is vanwege de afstemming op grond van artikel 
18, eerste lid, van de Participatiewet van een verlaging afgezien dan is daarin geen reden gelegen om de 
betreffende gedraging buiten beschouwing te laten in geval van recidive. 
Het college is gehouden een op te leggen maatregel of een opgelegde maatregel af te stemmen op de 
omstandigheden van de belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven, indien, naar het 
zijn oordeel, gelet op bijzondere omstandigheden, dringende redenen daartoe noodzaken (artikel 18 tiende lid 
Participatiewet). Met de aanvullende zinsnede “naar zijn oordeel” geeft de regering explicieter dan in het 
oorspronkelijke wetsvoorstel aan dat het college uitdrukkelijk de ruimte heeft om in individuele gevallen af te 
wijken van de in de Participatiewet standaard minimaal voorgeschreven hoogte en duur van de verlaging van de 
bijstand. Dit betekent dat  het college –gelet op de bijzondere omstandigheden van de belanghebbende en 
diens mogelijkheden middelen te verwerven - bevoegd is om in individuele gevallen te besluiten de maatregel 
op een lager niveau, voor een kortere duur of zelfs op nul vast te stellen. De nul-maatregel telt wel mee bij 
recidive. Toepassing van dit artikellid vergt een individuele beoordeling, er is geen sprake van een algemene 
ontsnappingsclausule. Concreet betekent dit dat – ondanks dat de Participatiewet een bepaalde (minimale) 
maatregel bij het niet-naleven van een geharmoniseerde arbeidsverplichting voorschrijft – het college 
uitdrukkelijk moet beoordelen of de betreffende standaardmaatregel ook in dit individuele geval moet worden 
toegepast. Het is dus nadrukkelijk niet zo dat het college op voorhand is gehouden om bij de minste of geringste 
niet-nagekomen verplichting een bepaalde periode geen bijstand te verstrekken. 
Een andere reden om af te zien van het opleggen van een verlaging is dat de gedraging te lang geleden heeft 
plaatsgevonden (verjaring). Omwille van de effectiviteit (“lik op stuk”) is het nodig dat een verlaging spoedig 
nadat de gedraging heeft plaatsgehad, wordt opgelegd.  
Om deze reden regelt artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van deze verordening dat het college geen verlagingen 
oplegt voor gedragingen die langer dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden. Dit heeft tevens als voordeel 
dat een uitkeringsgerechtigde niet te lang in onzekerheid wordt gehouden over de vraag of het college overgaat 
tot het opleggen van een verlaging. 
 
Afzien van verlagen in verband met dringende redenen 
In het tweede lid is geregeld dat kan worden afgezien van het opleggen van een verlaging als daarvoor 
dringende redenen aanwezig zijn. De verordening stelt een algemene verplichting tot het opleggen van een 
verlaging voorop. Uitzonderingen moeten echter mogelijk zijn als voor de belanghebbende onaanvaardbare 
consequenties zouden optreden. Uit het woord "dringend" blijkt dat er wel iets heel bijzonders en uitzonderlijks 
aan de hand moet zijn, wil een afwijking van het algemene principe gerechtvaardigd zijn. Wat dringende 
redenen zijn, is afhankelijk van de concrete situatie en kan dus niet op voorhand worden vastgelegd.  
 
Begrip dringende redenen 
Het college ziet bij dringende redenen af van het opleggen van een maatregel als de belanghebbende wil 
meewerken aan het wegnemen van de oorzaak van de dringende redenen. Van dringende redenen is in elk 
geval sprake bij: 
- vergroting schuldenproblematiek; 



 

- (dreigende) huisuitzetting; 
Schriftelijke mededeling in verband met recidive 
Het doen van een schriftelijke mededeling in een beschikking dat het college afziet van het opleggen van een 
verlaging wegens dringende redenen is van belang in verband met eventuele recidive (artikel 6, derde lid). Het 
opleggen van een verlaging bij recidive is geregeld in artikel 16. 
 
Artikel 7.   Ingangsdatum en tijdvak 
Eerste lid   
Het opleggen van een verlaging vindt plaats door het verlagen van het uitkeringsbedrag in de eerstvolgende 
maand(en).  Bij toekenning van de bijstand vindt de verlaging plaats ingaande ingangsdatum van de toe te 
kennen bijstand.  
 
Tweede lid 
Wanneer een uitkeringsbedrag nog niet (volledig) aan de bijstandsgerechtigde is uitbetaald, kan het praktisch 
zijn om de verlaging van de uitkering te verrekenen met het bedrag dat nog moet worden uitbetaald.  
 
Derde lid 
Indien er een maatregel wordt opgelegd, maar deze kan niet meer worden verrekend door beëindiging, dan 
dient de uitkering herzien te worden over de periode dat de verwijtbare gedraging heeft plaatsgevonden. 
 
Vierde lid 
Door een verlaging voor een bepaalde periode op te leggen, weet de uitkeringsgerechtigde die met een 
verlaging wordt geconfronteerd waar hij aan toe is. Het college kan na afloop van de periode waarvoor de 
verlaging is getroffen opnieuw een verlaging opleggen. Hiervoor is dan wel weer een apart besluit nodig.  
 
Wordt een verlaging voor een langere duur dan drie maanden opgelegd, dan zal het college de verlaging aan 
een herbeoordeling moeten onderwerpen. Dit is geregeld in artikel 18, derde lid WWB. 
 
Gemeenten mogen zelf bepalen wanneer die herbeoordeling plaatsvindt, als dat maar gebeurt binnen drie 
maanden nadat het besluit is genomen. Bij zo’n herbeoordeling hoeft niet opnieuw een besluit te worden 
genomen, waarbij alle relevante feiten en omstandigheden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Een 
marginale beoordeling volstaat: het college moet beoordelen of het redelijk is dat de opgelegde verlaging wordt 
gecontinueerd. Daarbij kan worden gekeken naar de omstandigheden waarin betrokkene verkeert, maar 
bijvoorbeeld ook of de betreffende persoon nu wel aan zijn verplichtingen voldoet. 
 
Hoofdstuk 2 
 
Artikel 8. Gedragingen Participatiewet 
 
De artikelen 8 en 9 van de verordening moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 8 worden 
schendingen van verplichtingen uit de Participatiewet geformuleerd. De verwijtbare gedragingen die zijn 
genoemd in artikel 8 zijn ondergebracht in categorieën. Aan die categorieën wordt in artikel 9 een gewicht 
toegekend in de vorm van een verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende 
zwaarte. Een gedraging wordt ernstiger geacht naarmate de gedraging meer concrete gevolgen heeft voor het 
niet verkrijgen of behouden van betaalde arbeid.  
 
Niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen 
 
De verwijtbare gedragingen omvatten zowel het niet als het onvoldoende nakomen van diverse verplichtingen. 
Artikel 18, tweede lid, van de WWB zoals dat luidde vóór 1 januari 2015 bepaalt dat het college moest 
afstemmen als een belanghebbende de verplichtingen "niet of onvoldoende nakomt". Met het huidige artikel 18, 
tweede lid, van de Participatiewet wordt dit gewijzigd in "het niet nakomen van de verplichtingen". Het woord 
"onvoldoende" valt hiermee weg. Gemeend wordt dat de wetgever hiermee echter geen inhoudelijke wijziging 
heeft beoogd en dat dit moet worden gelezen als het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen. Om 
onduidelijkheid hierover te voorkomen is daarom in artikel 8 neergelegd dat sprake is van een verwijtbare 
gedraging bij het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen.  
 
Het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen (onderdeel b) 
 



 

Deze verwijtbare gedraging is niet aan de orde voor zover het gaat om het niet naar vermogen proberen te 
verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid als dit het gevolg is van een gedraging zoals bedoeld in artikel 
18, vierde lid, van de Participatiewet. In artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet staan de geüniformeerde 
arbeidsverplichtingen. Voor schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting geldt een apart 
afstemmingsregime: verlaging van de bijstand met honderd procent gedurende een in de 
afstemmingsverordening vastgelegde duur van ten minste een maand en ten hoogste drie maanden (artikel 18, 
vijfde lid, van de Participatiewet). In deze verordening is de duur vastgelegd in artikel 10. 
 
Er is dus geen sprake van een verwijtbare gedraging zoals bedoeld in artikel 8, derde lid, als het niet naar 
vermogen proberen te verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid voortvloeit uit een gedraging zoals 
bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet zoals:  
- het niet verkrijgen of niet behouden van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van 
algemeen geaccepteerde arbeid, en 
- het belemmeren van het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid door kleding, gebrek aan persoonlijke 
verzorging en gedrag. 
 
Inspanningen in eerste vier weken na de melding(onderdeel c) 
 
De plicht tot arbeidsinschakeling geldt vanaf datum melding (zie artikel 9, eerste lid, van de Participatiewet). 
Specifiek voor personen jonger dan 27 jaar geldt dat zij worden beoordeeld op hun inspanningen in de eerste 
vier weken na de melding (artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet). Is geen enkele inspanning 
verricht, dan bestaat op grond van artikel 13, tweede lid, onderdeel d, van de Participatiewet geen recht op 
bijstand. Zijn er wel inspanningen verricht, maar naar het oordeel van het college onvoldoende, dan verlaagt het 
college de uitkering.  
 
Medewerkingsverplichting 
 
Artikel 17 tweede lid  Pw betreft onder meer de verplichting om medewerking te verlenen aan een oproep om op 
een bepaalde plaats en tijd te verschijnen in verband met de arbeidsinschakeling. Naar aanleiding van de per 1 
januari 2016 ingevoerde Wet taaleis is deze medewerkings-verplichting in de Afstemmingsverordening 
opgenomen.  Als de belanghebbende niet komt opdagen voor de Taaltoets werkt hij niet mee in de betekenis 
van artikel 17 tweede lid en kan het verzuim aanleiding geven tot het verlagen van de bijstand. Daarnaast 
betekent dit in de praktijk dat opschorten alleen mogelijk is als door het niet verlenen van medewerking 
informatie ontbreekt om het recht op bijstand vast te stellen. In alle andere gevallen kun je alleen een maatregel 
opleggen vanwege het niet nakomen van de verplichtingen. 
  
 
Artikel 9. Hoogte en duur van de verlaging 
 
De gedragingen die verband houden met het geen of onvoldoende medewerking verlenen aan het verkrijgen 
van algemeen geaccepteerde arbeid, dan wel het niet of in onvoldoende mate nakomen van verplichtingen die 
strekken tot arbeidsinschakeling, dan wel die verband houden met aard en doel van een bepaalde vorm van 
bijstand of die strekken tot zijn vermindering of beëindiging, worden in drie categorieën onderscheiden. Hierbij is 
de ernst van de gedraging het onderscheidend criterium. Een gedraging wordt ernstiger geacht naarmate de 
gedraging concretere gevolgen heeft voor het niet verkrijgen of behouden van betaalde arbeid dan wel het 
participeren in brede zin.  
De eerste categorie betreft de formele verplichting om zich als werkzoekende in te schrijven bij het UWV 
WERKbedrijf. Daarnaast dient men ingeschreven te blijven staan.  
 
De tweede categorie betreft de verplichting tot een actieve opstelling op de arbeidsmarkt, de eigen 
verantwoordelijkheid van de belanghebbende om voldoende te solliciteren  
 
In de derde categorie gaat het om gedragingen die direct een aanleiding vormen tot een beroep op bijstand of 
het zonder noodzaak langer voortduren daarvan. Het gaat hier om het stellen van niet verantwoorde 
beperkingen ten aanzien van de aanvaardbare arbeid en om gedragingen die de kansen op arbeidsinschakeling 
verminderen. Met jongeren onder de 27 jaar wordt een plan van aanpak gemaakt. Jongeren zijn verplicht mee 
te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het plan van aanpak. Voorbeelden van deze categorie 
zijn het onvoldoende meewerken aan de totstandkoming van het plan van aanpak. 



 

Tot slot is het niet (willen) meewerken aan de verplichte tegenprestatie naar vermogen aangemerkt als een 
gedraging in de derde categorie.  
 
Artikel 9a Waarschuwing 
 
Overwogen kan ook worden eerst een waarschuwing te geven en belanghebbende een tweede kans te bieden 
om alsnog te voldoen aan zijn verplichting zich te onderwerpen aan een taaltoets.   Deze bevoegdheid beperkt 
zich uitdrukkelijk tot de verplichting om mee te werken aan de taaltoets.   
Het geven van een schriftelijke waarschuwing wordt gelijkgesteld met een besluit waarbij een maatregel is 
opgelegd, met als oogmerk dat de waarschuwing meetelt voor de vaststelling van recidive. 
 
Artikel 10. Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting 
 
De eerste keer dat het college een verwijtbaar niet naleven van een geüniformeerde arbeidsverplichting 
vaststelt, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm gedurende een bij deze verordening 
vastgestelde periode (artikel 18, vijfde lid, eerste volzin, van de Participatiewet). Als een belanghebbende een 
verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de 
verlaging 100 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand. 
Ook het niet verschijnen op een oproep in verband met de arbeidsinschakeling moet worden gelezen als het 
niet nakomen van een uniforme arbeidsverplichting. Voor het niet nakomen van een uniforme, of wettelijk 
(landelijk) voorgeschreven sanctie, geldt een maatregel van 100% gedurende een maand. Let op, want in de 
wet was hierover opgenomen dat het verschijnen op een oproep over arbeidsinschakeling kan leiden tot een 
intrekking van het recht op bijstand. Over de strekking van deze vorm van niet nakoming van de 
medewerkingsplicht (artikel 17 tweede lid PW) heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan. Het 
oordeel is glashelder: het enkel niet verschijnen op een oproep in het kader van de arbeidsinschakeling kan niet 
leiden tot de intrekking van het recht op bijstand. 
Het niet verschijnen op een oproep arbeidsinschakeling moet dus worden gelezen als het niet nakomen van 
een geüniformeerde arbeidsverplichting. 
 
Artikel 11. Verrekenen verlaging 
 
Het college heeft de mogelijkheid bij verlaging van de bijstand wegens schending van een geüniformeerde 
arbeidsverplichting, de verlaging te verrekenen. Dit over de maand van oplegging van de maatregel en ten 
hoogste over de twee volgende maanden. Over de eerste maand moet minimaal een derde van het bedrag van 
de verlaging worden verrekend (artikel 18, vijfde lid, tweede volzin, van de Participatiewet). Wanneer 
belanghebbende tot inkeer komt, wordt de verlaging stopgezet en ontvangt belanghebbende weer de volledige 
uitkering (artikel 18, elfde lid, van de Participatiewet).  
Geen verrekening bij recidive 
Is sprake van een tweede of volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting binnen de 
recidivetermijn, dan is verrekenen van de maatregel niet mogelijk. Artikel 11 bepaalt immers dat verrekenen 
uitsluitend mogelijk is bij een gedraging zoals bedoeld in artikel 10 van deze verordening. Recidive is niet 
geregeld in artikel 10, maar in artikel 16, eerste lid, van deze verordening en artikel 18, zesde, zevende en 
achtste lid, van de Participatiewet. Daarom is verrekenen bij recidive niet mogelijk.  
Geen verrekening bij maatregel wegens schending andere gedragingen 
Verrekening bij maatregelen voor schendingen van andere gedragingen dan de geüniformeerde 
arbeidsverplichtingen, is niet mogelijk. Dit volgt uit artikel 11 van deze verordening en artikel 18, vijfde lid, van 
de Participatiewet.] 
 
 
 
Artikel 12. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 
 
Aan de Participatiewet ligt het beginsel ten grondslag dat iedereen in eerste instantie in zijn eigen 
bestaan(skosten) dient te voorzien. Pas wanneer dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op bijstand. 
Hoofdregel is dus dat iedereen alles zal moeten doen en nalaten om een beroep op bijstand te voorkomen. 
Leidt een gedraging ertoe dat belanghebbende eerder, langer of voor een hoger bedrag is aangewezen op 
bijstand, dan is veelal sprake van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het 
bestaan. Hiervan is in ieder geval sprake bij de volgende gedragingen (als die er toe leiden dat belanghebbende 
eerder, langer of voor een hoger bedrag is aangewezen op bijstand): 



 

- het te snel interen van vermogen  
 
- het door eigen toedoen verliezen van het recht op een uitkering of  het door eigen toedoen te laat aanvragen 
van een voorliggende voorziening. 
 
In het tweede lid van dit artikel wordt de hoogte van de afstemming bepaald als vermogen te snel is ingeteerd 
waardoor te vroeg een beroep op bijstand wordt gedaan.  
 
In het derde lid wordt de hoogte van de afstemming bepaald als onnodig een beroep op bijstand wordt gedaan, 
omdat het beroep op een voorliggende voorziening voor de kosten van het bestaan niet is gedaan. Voorts is in 
dit artikel de hoogte van de afstemming bepaald als verwijtbaar het recht op een voorliggende voorziening niet 
(langer) te gelde kan worden gemaakt.  
 
Bijstand in de vorm van een geldlening 
Als sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid kan het college tevens besluiten de bijstand in 
de vorm van een geldlening te verstrekken. Dit volgt uit artikel 48, tweede lid, onderdeel b, van de 
Participatiewet. Als het college besluit beide instrumenten te gebruiken (leenbijstand én verlaging) moet het wel 
voldoende acht slaan op het totale effect hiervan voor de bijstandsgerechtigde.  
 
Artikel 13. Zeer ernstige misdragingen 
 
Participatiewet (eerste lid) 
 
Onder de term 'zeer ernstige misdraging' dient in elk geval te worden verstaan: elke vorm van ongewenst en 
agressief fysiek contact met een persoon of het ondernemen van pogingen daartoe. Hieronder valt bijvoorbeeld 
schoppen, slaan of het (dreigen met) gooien van voorwerpen naar een persoon. Ook het toebrengen van 
schade aan een gebouw of inventarisonderdeel, evenals het ondernemen van pogingen daartoe in enige vorm 
wordt als zeer ernstige misdraging gezien. Handelingen die door hun grote en mogelijk blijvende impact op de 
desbetreffende persoon of personen grote invloed hebben zoals het opzetten van gerichte lastercampagnes, 
seksuele intimidatie, het tonen van steek en/of vuurwapens evenals (pogingen tot) opsluiting in een ruimte zijn 
eveneens als zeer ernstige misdraging te beschouwen.  Ook verbaal geweld valt onder de noemer 'zeer 
ernstige misdraging'.  
Het gaat dus om alle vormen van zeer ernstige misdragingen tegenover de met de uitvoering van de 
Participatiewet belaste personen en instanties (college, SVB en re-integratiebedrijven) tijdens het verrichten van 
hun werkzaamheden.  Met de zinsnede 'tijdens het verrichten van de werkzaamheden' wordt aangegeven dat 
de misdraging dient plaats te vinden in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Dat is anders als 
betrokkenen elkaar buiten werktijd tegen komen: dan is alleen het strafrecht van toepassing.  
Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen een 
zelfstandige verplichting die is opgenomen in artikel 9, zesde lid, van de Participatiewet. Deze verplichting staat 
dus op zichzelf. Vóór 1 januari 2015 was dit een onzelfstandige verplichting. Om een belanghebbende te 
sanctioneren wegens zeer ernstige misdragingen, moest sprake zijn van een samenhang tussen de zeer 
ernstige misdragingen met het niet nakomen van een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de toenmalige 
WWB, IOAW of IOAZ.  
 
Artikel 14  Hoogte en duur van de verlaging 
 
Deze bepaling bevat de standaardverlagingen voor de drie categorieën van zeer ernstige misdragingen. 
  
 
Artikel 15. Samenloop van gedragingen 
 
Samenloop bij één gedraging waardoor meerdere verplichtingen worden geschonden 
Het eerste lid regelt samenloop als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere 
verplichtingen, die zijn genoemd in deze verordening, artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet of in beide 
regelingen. In dat geval wordt één verlaging opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en de duur van de 
verlaging wordt uitgegaan van de gedraging waarop de hoogste verlaging is gesteld. 
 
Samenloop bij meerdere gedraging waardoor één of meerdere verplichtingen worden geschonden 



 

Het tweede lid regelt samenloop als sprake is van meerdere gedraging die schending opleveren van één of 
meerdere verplichtingen, die zijn genoemd in deze verordening, artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet of in 
beide regelingen. Dit wordt 'meerdaadse samenloop' genoemd. In dat geval wordt voor iedere gedraging een 
afzonderlijke verlaging toegepast. Deze verlagingen worden in principe gelijktijdig opgelegd. Dit is anders als dit 
niet verantwoord is. Hierbij spelen factoren zoals de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de 
omstandigheden van een belanghebbende een rol. De verlaging wordt dan over meerdere maanden 
uitgesmeerd. 
 
Samenloop met een bestuurlijke boete 
 
Het derde en vierde lid regelen in hoeverre een verlaging kan worden opgelegd als sprake is van een 
verlagingswaardige gedraging die tevens een boetewaardige gedraging is.  
 
Als sprake is van één gedraging die zowel schending van een in deze verordening opgenomen verplichting als 
schending van de inlichtingenplicht oplevert, kan de schending van deze verplichtingen niet gezamenlijk worden 
afgedaan, omdat schending van de inlichtingenplicht (wettelijk) is geregeld in de vorm van een bestuurlijke 
boete. In het geval zich de situatie voordoet dat er sprake is van samenloop tussen de bestuurlijke boete en 
afstemming dient het college in het individuele geval te beoordelen welke sanctie wordt opgelegd. Bij 
eendaadse samenloop ligt het voor de hand één sanctie op te leggen. Het college bepaalt of al dan niet een 
boete wordt opgelegd. Is dit het geval, dan wordt geen verlaging meer opgelegd (derde lid). 
Bij meerdaadse samenloop ligt het voor de hand de gedraging te sanctioneren door het opleggen van een 
bestuurlijke boete voor zover sprake is van een gedraging waarin ook een beboetbare gedraging zit. Daarnaast 
kan het college in dit geval nog een of meer maatregelen opleggen, waarbij bij de hoogte van de afstemming zo 
nodig rekening kan worden gehouden met de boete en de eventuele andere maatregelen (vierde lid). 
Als sprake is van één gedraging die zowel schending van een in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet 
benoemde verplichting als schending van de inlichtingenplicht oplevert, is het voorgaande ook van toepassing. 
 
Artikel 16. Recidive 
 
Recidive schending geüniformeerde arbeidsverplichting 
Is sprake van het niet of onvoldoende nakomen van een geüniformeerde arbeidsverplichting binnen twaalf 
maanden nadat aan een belanghebbende een eerste maatregel is opgelegd wegens schending van een 
geüniformeerde arbeidsverplichting, dan bedraagt de verlaging honderd procent gedurende twee maanden. Dit 
valt binnen de in artikel 18, zesde lid, van de Participatiewet gegeven marges. 
Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting, telkens binnen twaalf 
maanden na oplegging van de vorige maatregel, bedraagt de verlaging honderd procent gedurende drie 
maanden (artikel 18, zevende en achtste lid, van de Participatiewet). 
 
Verdubbeling duur verlaging 
 
Voor zover sprake is van het niet nakomen van de overige verplichtingen zoals genoemd in deze verordening 
dan wordt, in verband met eenheid in uitvoering, eveneens gekozen voor een verdubbeling van de maatregel. 
Bij een derde gedraging binnen 12 maanden is er geen sprake meer van recidive en dient de bijstand 
individueel te worden afgestemd. 
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