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Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 
 
 
Samenvatting van het voorstel 
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt de Wet 
werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Tegelijkertijd worden met de Wet 
Maatregelen WWB 2015 wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) ingevoerd. 
De Participatiewet schrijft voor dat gemeenten over een aantal zaken nadere regels opstellen in 
verordeningen. Bijgevoegde verordeningen moeten uiterlijk op 1 januari 2015 zijn vastgesteld door de 
gemeenteraad.  
 
De Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland en de verordening 
individuele Inkomenstoeslag 2015 en individuele studietoeslag zijn voorbereid en afgestemd met de 
gemeente Tubbergen en daarnaast met de gemeente Almelo. De Verordening tegenprestatie, 
inclusief het beleidsplan is intern, integraal 3D afgestemd en daarnaast met de Klienten Raad  Almelo 
(KRA). Als basis voor de verordeningen is gebruik gemaakt van modelverordeningen van de VNG en 
Kluwer Schulinck. 
 
De Participatiewet schrijft meer verordeningen voor op het gebied van re-integratie, beschut werk, 
loonkostensubsidie en individuele studietoeslag. Ten tijde van het schrijven van dit raadsvoorstel 
worden deze verordeningen voorbereid en afgestemd met de 14 gemeenten van de Regio Twente. 
Hierbij was het wachten nog op een vijftal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB ‘s), over  
Werkbedrijven, Loonkostensubsidie, Wsw en Beschut werken. Deze AMvB ’s en de resultaten van de 
regionale samenwerking worden in het vierde kwartaal van 2014 verwacht. Deze verordeningen 
moeten uiterlijk 1 juli 2015 zijn vastgesteld.   
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht en treedt ook de Wet Maatregelen Wet werk en 
bijstand in werking. Waar gaat het om? 
Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 
januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen, met 
of zonder beperking, werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wwb, Wsw en een groot deel 
van de Wajong. De gemeente voert de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en zorgt 
voor een uitkering als dat nodig is. De gemeenteraad dient de verordeningen vast te stellen. 
 

Banenafspraak 

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 
‘banenafspraak’. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de 
werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet 
langer een volledige uitkering.  
 

Bestaande Wajongers  
Het UWV gaat beoordelen welke huidige Wajongers kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij behouden hun volledige uitkering van het UWV. 
Wajongers mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het wettelijk 
minimumloon in plaats van 75%. Mensen krijgen dus drie jaar de tijd om hun uitgaven aan te passen. 
Het inkomen van een eventuele partner, spaargeld en ander vermogen, en de kostendelersnorm hebben 
geen invloed op de hoogte van de uitkering van mensen die nu al een Wajong-uitkering ontvangen.  
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Nieuwe instroom jonggehandicapten 

Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar aangewezen is op ondersteuning, komt onder 
de Participatiewet te vallen. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen kunnen vanaf 1 januari 2015 niet 
meer naar UWV voor inkomensondersteuning, maar melden zich bij de gemeente.  Alleen 
jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 nog een 
beroep doen op de Wajong. 
 

Huidige Wsw’ers 

Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets. Zij houden hun baan en hun 
salaris. Mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 nog de wachtlijst staan, vallen vanaf 1 januari 
2015 onder de Participatiewet. 
 
WETTELIJKE GRONDSLAG 

 
Maatregelen Wet Werk en bijstand 
Gelijktijdig met de invoering van de Participatiewet worden een aantal belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd in de Wet Werk en Bijstand die per 1 januari 2015 opgaat in de Participatiewet. 
Hoe korter iemand een uitkering heeft, hoe groter de kans is om nieuw werk te vinden. Daarom past de 
overheid de Wet werk en bijstand aan. Voortaan moeten mensen met een bijstandsuitkering sneller een 
baan accepteren wanneer deze wordt aangeboden, ook als dat betekent dat ze daarvoor drie uur op een 
dag moeten reizen. Om de sociale zekerheid in de toekomst te kunnen blijven betalen, wordt de hoogte 
van de uitkering nog beter aangepast aan de leefsituatie van de ontvanger. 
 

Kostendelersnorm  
Volwassenen die samen onder één dak wonen (een zogeheten ‘meerpersoonshuishouden’) kunnen hun 
woonkosten delen. Daarom krijgen bijstandsgerechtigden een lagere uitkering als ze met één of meer 
mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis wonen. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het 
inkomen van medebewoners. Bij de bepaling van het aantal medebewoners tellen niet mee: jongeren tot 
21 jaar, studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming 
studiekosten, BBL-studenten en tot slot huurders die een commercieel contract hebben (en een 
commerciële huurprijs) betalen. Dit laatste wordt op andere wijze met de uitkering verrekend.  
De kostendelersnorm is een wettelijke bepaling waar de gemeente geen beleidsvrijheid in heeft. 
 

Afschaffing alleenstaande oudernorm 

Vanaf 1 januari 2015 is de uitkering voor een alleenstaande ouder gelijk aan die van een alleenstaande. 
Voor alleenstaande ouders die aan de voorwaarden voldoen wordt het kindgebonden budget verhoogd 
met een alleenstaande ouderkop. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit. 
Alleenstaande bijstandsouders die niet in aanmerking komen voor de alleenstaande-ouderkop, kunnen 
in 2015 een beroep doen op individuele bijzondere bijstand. De gemeente beslist of een alleenstaande 
bijstandsouder in aanmerking komt voor de individuele bijzondere bijstand.  
 

Toeslagen en verlagingen 

Door de komst van de kostendelersnorm vervallen de gemeentelijke toeslagen op de 
basisbijstandsnorm. Dat geldt ook voor de gemeentelijke verlagingen. Een alleenstaande of 
alleenstaande ouder die alleen in een woning woont, krijgt van de gemeente 70% van de 
gehuwdennorm. Als de alleenstaande (ouder) woonkosten kan delen en onder de kostendelersnorm 
valt, krijgt hij of zij een lagere uitkering. 
 

Aanpassingen bijzondere bijstand  
Vanaf 1 januari 2015 vervalt de categoriale bijzondere bijstand. Alleen de aanvullende zorgverzekering 
en onze regeling maatschappelijke participatie minima gemeente Dinkelland 2012, blijven mogelijk voor 
mensen met een laag inkomen. Hoe hoog dat inkomen mag zijn, dat stelt de gemeente vast.  
 

Daarnaast blijft de individuele bijzondere bijstand bestaan. Dat is een vergoeding van de gemeente voor 
noodzakelijke bestaanskosten die uitkeringsgerechtigden – gelet op individuele bijzondere 
omstandigheden – niet zelf kunnen betalen.  
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Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Op grond van artikel 8 van de Participatiewet moet de gemeenteraad de eerder genoemde 
verordeningen per 1 januari 2015 vaststellen. Een aantal verordeningen vervangt de bestaande 
verordeningen, maar volledig nieuw is de Verordening Tegenprestatie en de verordening individuele 
studietoeslag welke meegenomen is in de verordening individuele inkomenstoeslag en individuele 
studietoeslag. Per verordening wordt aangegeven welke beleidsvrijheid er voor de gemeente is en welke 
verschillen er zijn ten opzichte van de bestaande verordeningen. 
 
Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland  
Deze vervangt de verordening Langdurigheidstoeslag. De gemeenteraad dient in ieder geval de 
hoogte van de individuele toeslag en de wijze waarop invulling wordt gegevens aan de begrippen 
langdurig en laag inkomen aan te geven.  Er is enige beleidsvrijheid bij het uitvoeren van de 
individuele inkomenstoeslag. Dit is nauwelijks meer of minder dan bij de huidige verordening 
Langdurigheidstoeslag. De beleidsvrijheid is dat de bovengrens van 110% van de toepasselijke 
bijstandsnorm is losgelaten. Wat wel als nieuwe voorwaarde expliciet vermeld moet worden is, dat er 
geen zicht mag bestaan op ‘inkomensverbetering’ .  
 
Er is beleidsvrijheid op de volgende punten: 
1. Referteperiode, wat verstaan we onder een ‘langdurig’ laag inkomen.  

Uit het feit dat de minimum leeftijd voor het recht op de individuele inkomenstoeslag is gesteld op 
21 jaar kan worden afgeleid dat onder langdurig ten minste drie jaar moet worden begrepen. 
Voorgesteld wordt om te kiezen conform ons huidige beleid voor een  periode van drie jaar.  

2. Laag inkomen.  
Er wordt gesproken over een ondergrens en een bovengrens. De bovengrens is vrij te bepalen 
door de gemeenteraad, maar het moet wel gaan om een inkomen dat ook nog redelijkerwijs ‘echt 
laag’ is. Als de ondergrens geldt in de modelverordening de bijstandsnorm. Wij stellen voor als 
bovengrens 101% van de toepasselijke bijstandsnorm  aan te houden. In het kader van de 
harmonisatie Dinkelland Tubbergen is aangesloten bij het huidige beleid van de gemeente 
Tubbergen. Daarnaast is er ook gekeken naar het beleid van de gemeente Almelo daar die de 
uitvoering vanaf 1 januari 2015 gaan doen. Er hebben in 2013 71 personen een aanvraag voor 
een langdurigheidstoeslag ingediend. Van deze personen ontvingen 65 personen een WWB-
uitkering. De overige personen (6) ontvingen allemaal een inkomen op bijstandsniveau, bleven 
dus binnen de norm van 101% van de voor hen van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

3. Geen zicht op inkomensverbetering.  
De beoordeling of er al dan niet sprake is van ‘zicht op inkomensverbetering’ moet aan de hand 
van de individuele omstandigheden van geval tot geval plaatsvinden. Het college moet in ieder 
geval beoordelen wat de krachten en bekwaamheden van de persoon zijn en de inspanningen 
die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. Dit is een individuele 
afweging.  Dit komt tot uitdrukkinking in artikel 3, lid 2 en 3 waarin is verwoord dat studerenden 
en mensen die in de referteperiode verwijtbaar de arbeids- en of re-integratieverplichtingen niet 
zijn nagekomen geen recht op individuele inkomenstoeslag hebben. 

4. Hoogte van de bedragen. 
Met betrekking tot de hoogte van de bedragen is aangesloten bij de verordening 
Langdurigheidstoeslag. 

 
Individuele studietoeslag 
De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking. Deze regeling is 
afgeleid van de “nieuwe Wajong”(instroom na 2010). De gedachte hierbij is, dat deze studenten door 
hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Deze studenten kunnen 
een beroep doen op de gemeente voor een studietoeslag. 
 
Er is beleidsvrijheid op de volgende punten 
1. De hoogte van de studietoeslag 

De hoogte is bepaald op € 350,00. Dit komt neer op een jaarbedrag van € 700,00.  
2. De frequentie met betrekking tot het uitkeren van het bedrag (bijv. jaarlijks of maandelijks). 

Er is gekozen om deze toeslag halfjaarlijks uit betalen omdat een persoon doorgaans halfjaarlijks 
kan starten met een opleiding. Daarnaast hoeft bij een uitbetaling per halfjaar of jaarlijks geen 
belasting te worden betaald en heeft dit geen gevolgen voor het verzamelinkomen van de 
student. 
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Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland 
De verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland gaat de 
Afstemmingsverordening gemeente Dinkelland 2013 vervangen. Het huidige beleid dat in deze 
verordening is vastgelegd wordt waar mogelijk gecontinueerd en geharmoniseerd met de gemeente 
Tubbergen. De Participatiewet is op dit punt echter strakker dan de Wet Werk en Bijstand.  
 
De Participatiewet bepaalt met ingang van vanaf 2015 in welke gevallen het college de bijstand ‘moet 
afstemmen’ conform verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland. Er is 
weinig beleidsvrijheid. De Participatiewet uniformeert een aantal arbeidsverplichtingen. Er zijn al met 
al acht arbeidsverplichtingen in opgenomen.  
Ongewijzigd is bijvoorbeeld de verplichting tot het aanvaarden of het behouden van algemeen 
geaccepteerde arbeid. Nieuw zijn de verplichtingen ingeschreven te staan bij een uitzendbureau, de 
verhuisplicht en bepalingen over maximale reistijd. Ook ligt voortaan vast, dat het verkrijgen of 
behouden van werk niet belemmerd mag worden door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of 
gedrag.  
De overige arbeidsverplichtingen worden overgenomen vanuit het huidige beleid. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de inschrijving van UWV, het meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
een plan van aanpak. 
  
Bij het schenden van geüniformeerde arbeidsverplichtingen is het college verplicht de bijstand te 
verlagen met 100%  (Deze arbeidsverplichtingen werden vaak nader ingevuld in de 
afstemmingsverordening van de gemeente. Maar nu is een aantal arbeidsverplichtingen 
geconcretiseerd in de wet. Deze zijn genoemd in de Participatiewet art. 18 lid 4). Bij het schenden van 
de overige verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling wordt het college de mogelijkheid 
geboden om eigen beleid vast te leggen. 
 
Er is beleidsvrijheid op de volgende punten: 
1. De periode van verlaging van 100% m.b.t. de geüniformeerde arbeidsverplichtingen .  
 Dit moet zijn ten minste één maand en ten hoogste drie maanden. Hierin zit beleidsvrijheid. Maar 

deze is wel beperkt, want bij de eerste maal recidive moet er een periode van verlaging worden 
vastgesteld die langer duurt dan de verlaging bij de eerste gedraging, maar ten hoogste drie 
maanden bedraagt. Terwijl bij de tweede maal en eventueel nog meerdere malen recidive, de 
duur van de verlaging wettelijk gezien drie maanden moet zijn. Om het enigszins overzichtelijk te 
houden is daarom in de bijgevoegde conceptverordening gekozen om bij de eerste overtreding te 
kiezen voor één maand verlaging, bij de eerste herhaling voor  twee maanden verlaging en de 
derde en volgende overtreding voor de wettelijke drie maanden. 

2 Het bedrag van de hierbovengenoemde verlaging verrekenen. Dit kan worden verrekend over 
maximaal drie maanden. Over de eerste maand moet minimaal 1/3 van het bedrag van de 
verlaging worden verrekend. Conform de modelverordening wordt voorgesteld, over zoveel 
mogelijk maanden te verrekenen.  

3 Er moet een ‘verjaringstermijn’ m.b.t. het opleggen van verlagingen inzake gedragingen, worden 
ingevuld. We kunnen afzien van verlaging als de gedraging langer geleden is dan een nader vast 
te leggen aantal jaren (vervaltermijnen, artikel 5:45, tweede lid Awb). Omwille van de effectiviteit, 
(lik op stuk) stellen wij voor dat een verlaging spoedig nadat de gedraging heeft plaatsgehad, 
wordt opgelegd. Bovendien heeft het als voordeel dat de uitkeringsgerechtigde niet lang in 
onzekerheid wordt gehouden over de vraag, of de gemeente overgaat tot het opleggen van een 
verlaging. Voorgesteld wordt daarom te kiezen voor de periode van een jaar.  

4 Naast de geüniformeerde arbeidsverplichtingen heeft de gemeente de keuzevrijheid of er wel of 
geen maatregel moet worden opgelegd bij de niet geüniformeerde arbeidsverplichtingen. (zie 
artikel 10 van de verordening). Voorgesteld wordt om zoveel mogelijk het huidige beleid (de 
bestaande gemeentelijke verordening) te continueren, voor zover daarin al niet wordt voorzien 
door de Participatiewet. 

5 De hoogte en duur van de verlaging, als er schending van de overige (niet geüniformeerde) 
verplichtingen is geconstateerd. De gemeente hanteert hiervoor nu uiteenlopende percentages bij 
verschillende categorieën (artikel 12) Hierbij geldt een maximaal afstemmingspercentage van 
100% voor de zwaarste categorieën.  
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6 De hoogte en de duur van de verlaging, als er sprake is van tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid. 
Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid is bijvoorbeeld het te snel interen van vermogen 
of het door eigen toedoen verliezen van het recht op een WW-uitkering. Wij adviseren de hoogte  
te koppelen aan de hoogte van het benadelingsbedrag. Hoe hoger het benadelingsbedrag voor 
de gemeente, hoe hoger het percentage van de verlaging voor de uitkeringsgerechtigde. Het 
huidig beleid kent verschillende percentages afhankelijk van het tekort schietend besef van 
verantwoordelijkheid. De verlaging wordt opgelegd gedurende één maand en is hiermee een 
versimpeling van het huidige beleid.  

7 De hoogte en de duur van de verlaging, als er sprake is van zeer ernstige misdragingen.  
 Dit onderdeel is in de Participatiewet een zelfstandige bepaling en niet langer gekoppeld aan het 

niet nakomen van een of meer verplichtingen vanuit de WWB, IOAW of IOAZ. Hetgeen wordt 
voorgesteld is geharmoniseerd met de gemeente Tubbergen (100%). De gemeente Dinkelland 
hanteerde minimaal 50%. 

8 Met betrekking tot de verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive zijn er inhoudelijk geen 
wijzigingen. 

 

 
Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening 
gemeente Dinkelland 
In de Participatiewet en de WSW is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt  over 
de wijze waarop de doelgroep of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de 
wet.  
De raad heeft voor de WWB en de IOAW/IOAZ (vanaf 2015 Participatiewet) en de WSW bij 
verordening van 24 juni 2008 deze cliëntenparticipatie geregeld in de vorm van een cliëntenplatform. 
Dit platform heeft in de praktijk echter niet gefunctioneerd. Gebrek aan belangstelling lag hieraan ten 
grondslag.  
Nu de uitvoering van de participatiewet door gemeente Dinkelland wordt uitbesteed aan de gemeente 
Almelo, is het advies om aan te sluiten bij de KRA.  
 
De KRA is een goed functionerend adviesorgaan. Het bestaat uit ten minste 9 en ten hoogste 15 
leden en vertegenwoordigt de doelgroepen aangewezen in de participatiewet. Het heeft aandacht voor 
deskundigheidsbevordering bij zijn leden. Het houdt op werkdagen spreekuur voor de leden van de 
doelgroep. De KRA en is schriftelijk, telefonisch en digitaal bereikbaar voor leden van de doelgroep.  
De KRA heeft tot 2012 gefungeerd als adviesorgaan van de gemeente Almelo. Sinds 2012 
vertegenwoordigd het ook de belangen van de doelgroepleden uit Tubbergen en is één lid uit 
Tubbergen opgenomen. Het overlegt regelmatig met de colleges van Almelo en Tubbergen en brengt 
gevraagd en ongevraagd advies. De KRA wordt ervaren als constructief en flexibel.  

 
 
Verordening tegenprestatie Participatiewet Dinkelland 
Het college is bevoegd om een uitkeringsgerechtigde te verplichten, naar vermogen, maatschappelijk 
nuttige werkzaamheden te verrichten in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van 
een uitkering. De Participatiewet verplicht gemeenten om hierover – ingaande 2015 - beleid vast te 
stellen, en de regels vast te leggen in een verordening.  
De tegenprestatie mag geen werkverdringing opleveren en is niet gericht op toeleiding naar de 
arbeidsmarkt of re-integratie. Het mag re-integratie echter ook niet in de weg staan, want een 
duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt heeft voorkeur boven de tegenprestatie. Bovendien moet 
een tegenprestatie beperkt zijn in duur en omvang en rekening houden met het vermogen, individuele 
omstandigheden en persoonlijke wensen van de uitkeringsgerechtigde.  
Er is voor gekozen om uitkeringsgerechtigden die al voldoende vrijwilligerswerk of mantelzorg 
verrichten geen tegenprestatie op te leggen. Het kleine deel van de uitkeringsgerechtigden dat nog 
niet maatschappelijk actief is zal in eerste instantie worden gestimuleerd ook vrijwilligerswerk te doen. 
Steekproefsgewijs worden zij gecontroleerd. Aan uitkeringsgerechtigden die geen vrijwilligerswerk 
willen doen, wordt wel een verplichte tegenprestatie opgelegd. Voor hen worden speciale projecten 
opgezet met voldoende begeleiding. Wanneer niet aan de tegenprestatieplicht wordt voldaan, wordt 
beoordeeld of aan hen een maatregel zal worden opgelegd.  
 
Externe communicatie 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de KRA en de gemeente Almelo. De KRA en de gemeente 
Almelo zijn akkoord met onze verordeningen. 
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Financiële paragraaf 
Individuele inkomenstoeslag 
Het budget voor de inkomenstoeslag is in de begroting 2015 opgenomen bij het product bijzondere 
bestaanskosten- duurzame gebruiksgoederen onderdeel bijzondere bijstand. 
 
Individuele studietoeslag 
De rijksvergoeding voor de studietoeslag is op basis van de meicirculaire, in de begroting 2015 
opgenomen. Het budget is geraamd op het product wet participatiebudget onderdeel studietoeslag 
Participatiewet. In verband met het feit dat het een nieuwe regeling is, de Wajongpopulatie niet 
bekend is en het een open eind regeling betreft, is op dit moment geen prognose te geven van het 
aantal aanvragen c.q. kosten die deze regeling met zich meebrengt.  
 
 
Belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening 
gemeente Dinkelland 
 
Met de KRA is overeengekomen dat de financiële vergoeding voor de cliëntenbehartiging voor de 
participatiewet wordt gesteld op € 2.000,= per jaar. Wanneer zij dit bedrag niet op maken, wordt het 
volgende jaar het overgebleven bedrag aangevuld tot € 2.000,=. Uit deze bijdrage worden onder 
andere bijscholing en reiskosten betaald. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het extra budget van 
de uitbesteding WWB Dinkelland aan de gemeente Almelo.  
 
Tegenprestatie Participatiewet Dinkelland 
Voor het organiseren van de tegenprestatie zijn geen gelden beschikbaar gesteld door het rijk. De 
uitvoering zal dan ook zo veel mogelijk budget neutraal gebeuren. Gesprekken over invulling van een 
tegenprestatie zullen meegenomen worden in de reguliere gesprekken met cliënten. De verwachting 
is dat de uitkeringsgerechtigde die regulier vrijwilligerswerk zullen gaan doen, geen extra kosten met 
zich mee brengen. Zij vallen binnen de bestaande vrijwilligersfaciliteiten en leveren daar meerwaarde 
door hun inzet. Projecten voor de verplichte tegenprestatie vragen echter wel extra begeleiding, en 
zullen daarom kosten met zich mee brengen. De kosten die gemaakt worden voor deze laatste groep 
kunnen wellicht worden gedekt door de maatregelen die zullen worden opgelegd door het verzaken 
van de plicht. De handhaving van deze laatste groep kan een middel zijn hen te activeren of uit te 
laten stromen door middel van maatregelen. Handhaving kost geld maar dit wordt goed gemaakt door 
de vermindering van uitgaven op het BUIG budget. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
De verordeningen zijn afgestemd met de gemeente Tubbergen. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluiten tot vaststelling van de 
verordeningen: 

1. Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland. 
2. Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland. 
3. Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente 

Dinkelland 
4. Verordening tegenprestatie Participatiewet Dinkelland 

 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
E.M. Grobben                                    mr. R.S. Cazemier 
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RAADSBESLUIT                                                             
 
 
Datum:       16 december 2014 
Nummer:                                  
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014 
 
gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet en artikel 8 
eerste lid, onderdeel c en derde lid van de Participatiewet; 
 
besluit: 
 
vast te stellen de  
 
Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland  
 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1. Begrippen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

 inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet waaronder ook 
begrepen de bijstandsuitkering;  

 peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt; 

 ontwikkeling van de consumentenprijsindex: de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex 
(alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand 
voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, en van deze prijsindex, gepubliceerd 
in de zestiende maand voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, zoals deze 
maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; 

 referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum; 

 WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000 

 WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. 
 
Artikel 2. Indienen verzoek 
Verzoeken als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet en artikel 36b, eerste lid van de 
Participatiewet, dienen te worden ingediend door middel van door het college vastgestelde 
formulieren. 
 
Hoofdstuk 2 Individuele inkomenstoeslag  
 
Artikel 3. Rechthebbenden 
1. Voor een individuele inkomenstoeslag komt in aanmerking degene die in de referteperiode op een 

langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet aangewezen is 
geweest en niet over in aanmerking te nemen vermogen heeft beschikt als bedoeld in artikel 34 
Participatiewet. Van een laag inkomen is sprake bij een inkomen niet hoger is dan 101 procent 
van de toepasselijke bijstandsnorm. 

2. In afwijking van lid 1 heeft de persoon die gedurende referteperiode een opleiding heeft gevolgd 
als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgde als genoemd in de WSF 2000 geen recht op 
een individuele inkomenstoeslag. 

3. In afwijking van lid 1 heeft de persoon die gedurende de referteperiode verwijtbaar de arbeids- 
en/of re-integratieverplichtingen niet is nagekomen geen recht op een individuele 
inkomenstoeslag. 

 
Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag 
1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:  

a. € 350,00 (prijspeil per 1-1-2015) voor een alleenstaande;  
b. € 450,00 (prijspeil per 1-1-2015) voor een alleenstaande ouder;  
c. € 500,00 (prijspeil per 1-1-2015) voor gehuwden. 



 
 

   

 

2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag als gevolg 
van het bepaalde in de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de 
rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte 
die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden. 

3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend. 
4. De bedragen genoemd in het eerste lid kunnen door het college jaarlijks per 1 januari geïndexeerd 

worden tot maximaal de ontwikkeling van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Het bedrag wordt dan afgerond op hele euro's. 

 
Artikel 5. Intrekken oude verordening 
De ‘Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland 2012’ wordt ingetrokken. 
 
Hoofdstuk 3 Individuele studietoeslag 
 
Artikel 6. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon 
Het college kan extern advies inroepen met betrekking tot het oordeel of een persoon met voltijdse 
arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft 
tot arbeidsparticipatie. 
 
Artikel 7. Eenmaal per periode van 6 maanden individuele studietoeslag verlenen 
Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 6 maanden in aanmerking komen voor een 
individuele studietoeslag. 
 
Artikel 8. Hoogte individuele studietoeslag 
1. Een individuele studietoeslag bedraagt € 350,00 (prijspeil per 1-1-2015) per halfjaar. 
2. Het bedrag genoemd in het eerste lid kan door het college jaarlijks per 1 januari worden 

geïndexeerd tot maximaal de ontwikkeling van de consumentenprijsindex volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Het bedrag wordt dan afgerond op hele euro's. 

 
Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele 

studietoeslag gemeente Dinkelland. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 16 december 2014 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
mr. O.J.R.J. Huitema        mr. R.S. Cazemier 



 
 

   

 

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente 
Dinkelland 
 
Algemeen 
 
Met de komst van de Participatiewet als opvolger van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de 
gemeenteraad een groot aantal beleidsbeslissingen in verordeningen vast te leggen. Aangaande de 
‘Individuele inkomenstoeslag’(een opvolger van langdurigheidstoeslag onder de WWB) en de geheel 
nieuwe ‘Individuele studietoeslag’ gebeurt dit in deze verordening. Dit omdat beide onderwerpen 
enigszins aan elkaar verwant zijn.  
 
Individuele inkomenstoeslag  
 
Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de 
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering, in 
beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een 
minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te staan als er na verloop van tijd geen enkel 
perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen. Om die reden is bij de 
invoering van de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven 
geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de 
langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere bijstand. Per 
1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Sindsdien is het 
verlenen van de toeslag geen gebonden bevoegdheid meer, maar een discretionaire bevoegdheid. Dit 
betekent dat het college een individuele inkomenstoeslag kan verlenen als een persoon voldoet aan 
de voorwaarden daarvoor. Het college kan in beleidsregels aangeven welke groepen niet in 
aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag en in welke gevallen personen uitzicht hebben 
op inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan personen aan wie in de 
referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending van een arbeidsverplichting of een 
re-integratieverplichting of aan personen die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgen. 
 
Vast te leggen regels in verordening 
De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een 
inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag inkomen hebben 
en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht hebben op 
inkomensverbetering (artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet). Bij verordening moeten regels 
vastgesteld worden over het verlenen van een individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 
van de Participatiewet. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Op grond van deze 
verordening is geen sprake van een laag inkomen bij een inkomen hoger dan 101% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast moet bij verordening de hoogte van de individuele 
inkomenstoeslag bepaald worden. Het college kan in (wetsinterpreterende) beleidsregels aangeven 
wanneer sprake is van 'geen uitzicht op inkomensverbetering'. Gelet op de tekst van artikel 8, tweede 
lid, van de Participatiewet hoeft dit criterium niet te worden vastgelegd in de verordening. Bij de 
beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' moet het college rekening 
houden met de omstandigheden van de persoon. In artikel 36, tweede lid, van de Participatiewet is 
bepaald dat tot die omstandigheden in ieder geval worden gerekend: 
- de krachten en bekwaamheden van de persoon, en 
- de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.  
 
Bij de totstandkoming van deze verordening is er overigens wel voor gekozen om in de verordening 
zelf criteria op te nemen voor het begrip: ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’. Dit komt tot 
uitdrukking in artikel 3 lid 2 en lid 3 waarin is verwoord dat studerenden en mensen die in de 
referteperiode verwijtbaar de arbeids- en of re-integratie verplichtingen niet zijn nagekomen geen 
recht op een individuele inkomenstoeslag hebben. Deze keuze komt voort uit het feit dat in de 
voorganger van deze verordening: de ‘Verordening langdurigheidstoeslag 2013’ deze voorwaarden 
ook al waren opgenomen. Overigens betekent dit niet dat het college de mogelijkheid tot nadere of 
aanvullende criteria in beleidsregels wordt ontzegd.  
 



 
 

   

 

Overgangsrecht 
Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Het is niet 
nodig om in deze verordening overgangsrecht op te nemen met betrekking tot eerder verstrekte 
langdurigheidstoeslagen, omdat artikel 78z van de Participatiewet voorziet in algemeen 
overgangsrecht met betrekking tot de wijzigingen in de Participatiewet als gevolg van de 
inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet en de Wet maatregelen WWB op 1 januari 
2015. De individuele inkomenstoeslag en voorheen de langdurigheidstoeslag worden immers 
toegekend tegen een peildatum. Zaken die na de peildatum gebeuren hebben geen betekenis voor 
het recht op een dergelijke toeslag. Wie op een datum gelegen vóór 1 januari 2015 op basis van de 
toepasselijke verordening recht had op langdurigheidstoeslag, behoudt dat onverkort, ongeacht of hij 
voldoet aan de voorwaarden die per 1 januari 2015 zijn gesteld in artikel 36 van de Participatiewet en 
deze verordening. Toekenning van het recht op individuele inkomenstoeslag tegen een datum 
gelegen op of ná 1 januari 2015 is uitsluitend mogelijk als wordt voldaan aan de in artikel 36 van de 
Participatiewet en deze verordening opgenomen voorwaarden.  
 
Wijziging leefvorm 
De leefvorm (alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd) van een persoon kan wijzigen binnen de 
referteperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval indien gehuwden individuele inkomenstoeslag aanvragen, 
maar zij over een gedeelte van de referteperiode als alleenstaande moeten worden aangemerkt. 
Personen moeten dan ook over dat deel van de referteperiode aan de voorwaarden voldoen om voor 
een individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen. Gehuwden moeten immers zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk aan de voorwaarden voldoen. 
 
Individuele studietoeslag 
 
De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele 
studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is vastgesteld dat ze niet in 
staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren. 
Het afronden van een studie versterkt de positie op de arbeidsmarkt. Een diploma is een bewijs 
tegenover werkgevers dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft. Mensen met een 
arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om 
studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager 
is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een 
studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep 
vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan (TK 2013-2014, 33 161, nr. 125, p. 2). 
De individuele studietoeslag moet worden aangemerkt als een vorm van bijzondere bijstand (artikel 5, 
onderdeel d, van de Participatiewet). De individuele studietoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde 
kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel voor mensen van wie is vastgesteld dat ze 
niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. 
 
Verordeningsplicht 
De Invoeringswet Participatiewet legt de gemeenteraad de verplichting op om in een verordening 
regels vast te stellen over het verlenen van een individuele studietoeslag. Deze verordeningsopdracht 
is neergelegd in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet. De regels moeten in ieder 
geval betrekking hebben op de hoogte en de frequentie van de betaling van de individuele 
studietoeslag (artikel 8, derde lid, van de Participatiewet). 
 
Discretionaire bevoegdheid 
Het verlenen van een individuele studietoeslag is een discretionaire bevoegdheid van het college. Dit 
betekent dat het college aan personen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 36b, eerste lid, 
van de Participatiewet, een individuele studietoeslag kan toekennen, maar hiertoe niet is gehouden. 
Het college kan eventueel in beleidsregels aangeven of bepaalde groepen niet in aanmerking komen 
voor een studietoeslag en in aanvulling op artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet en deze 
verordening aangeven wie, wanneer en op grond van welke nadere voorwaarden recht heeft op een 
individuele studietoeslag. 
 
Voorwaarden individuele studietoeslag 
Een persoon die behoort tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als bedoeld 
in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet kan een aanvraag indienen voor een 
individuele studietoeslag. Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet spreekt overigens zowel over 



 
 

   

 

verzoek als aanvraag. Het college kan op een dergelijk verzoek – gelet op de individuele 
omstandigheden van een persoon een individuele studietoeslag verlenen. Hiervoor is vereist dat deze 
persoon op de datum van de aanvraag: 
- 18 jaar of ouder is; 
- recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op 

een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten; 

- geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft;  
- en een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. 
 
Dat een persoon recht moet hebben op studiefinanciering of een WTOS tegemoetkoming, betekent 
niet dat deze persoon ook daadwerkelijk studiefinanciering of een tegemoetkoming moet ontvangen. 
Het recht op studiefinanciering bestaat, afhankelijk van iemands gekozen opleiding, leeftijd en 
inkomen. Of van dit recht gebruik gemaakt wordt is niet in de Participatiewet geregeld en is geen 
vereiste voor het ontvangen van een individuele studietoeslag op grond van de Participatiewet. Voor 
het recht op een individuele studietoeslag is het dan ook voldoende dat een persoon recht heeft op 
studiefinanciering of een tegemoetkoming. De persoon zal - als aanvrager van de toeslag – 
aannemelijk moeten maken dat hij recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming heeft, 
bijvoorbeeld door een beschikking van DUO of door een bewijs van inschrijving bij een bepaalde 
opleiding te overleggen. 
De artikelen 12, 43, 49 en 52 van de Participatiewet zijn niet van toepassing bij verlening van de 
individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). De aanvraag moet worden 
ingediend bij het college. Een individuele studietoeslag kan niet als lening worden verstrekt als een 
persoon met de studietoeslag schulden wil aflossen. Artikel 49 van de Participatiewet is namelijk niet 
van toepassing op de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Ook 
artikel 52 van de Participatiewet is niet van toepassing op de individuele studietoeslag (artikel 36b, 
tweede lid, van de Participatiewet). Dit maakt dat de individuele studietoeslag niet kan worden 
verstrekt in de vorm van een voorschot. 
 
Artikelsgewijze toelichting  
 
Artikel 1. Begrippen 
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) of 
de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn 
vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening. 
 
Inkomen 
Met inkomen wordt bedoeld het inkomen zoals bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet. In 
afwijking hiervan wordt algemene bijstand voor de beoordeling van het recht op individuele 
inkomenstoeslag ook in aanmerking genomen als inkomen. Bijzondere bijstand kan niet als inkomen 
in aanmerking worden genomen. Aangezien individuele inkomenstoeslag een vorm van bijzondere 
bijstand is, is het niet nodig expliciet te bepalen dat een eerder verstrekte individuele inkomenstoeslag 
buiten beschouwing moet worden gelaten bij de vaststelling van het inkomen. Het wordt niet wenselijk 
geacht een eerder verstrekte individuele inkomenstoeslag in aanmerking te nemen als inkomen, 
omdat dit het ongewenst effect kan hebben dat een persoon geen recht op een individuele 
inkomenstoeslag heeft omdat hij een te hoog inkomen heeft gehad in de referteperiode vanwege een 
eerder verstrekte toeslag.  
 
Peildatum 
De peildatum is de datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt (artikel 1 
van deze verordening). Het gaat om de datum waarop een persoon langdurig een laag inkomen heeft, 
geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet en, 
gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. De 
peildatum komt meestal overeen met de meldingsdatum. De peildatum kan in beginsel niet liggen vóór 
de dag waarop een persoon zich heeft gemeld om individuele inkomenstoeslag aan te vragen, tenzij 
sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit volgt uit artikel 44, eerste lid, van de Participatiewet en 
de jurisprudentie rondom artikel 44 van de Participatiewet. 
 



 
 

   

 

Referteperiode 
Verder is bepaald wat onder de referteperiode moet worden verstaan: een periode van 36 maanden 
voorafgaand aan de peildatum. Zie ook de toelichting bij artikel 3 onder ‘Langdurig’. 
 
Artikel 2. Indienen verzoek 
De Wet maatregelen WWB heeft artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet dusdanig gewijzigd dat 
een persoon een verzoek tot verlening van individuele inkomenstoeslag kan indienen. Voorheen was 
de langdurigheidstoeslag alleen op aanvraag verkrijgbaar. Onder aanvraag wordt verstaan: een 
verzoek van een persoon, een besluit te nemen (artikel 1:3, derde lid, van de Awb). Een aanvraag 
dient in beginsel schriftelijk te worden ingediend (artikel 4:1 Awb). Ten aanzien van de individuele 
studietoeslag in artikel 36b Participatiewet geldt hetzelfde en wordt ook de term verzoek gehanteerd. 
 
Om onduidelijkheid te voorkomen over de wijze waarop een verzoek moet worden ingediend, bepaalt 
artikel 2 van deze verordening dat het verzoek moet worden gedaan door middel van een door het 
college vastgesteld formulier. Een verzoek wordt dan gezien als een aanvraag zoals bedoeld in 
afdeling 4.1.1 van de Awb. Het gaat dan om een schriftelijke aanvraag (artikel 4:1 van de Awb) die 
wordt ondertekend door de aanvrager en ten minste de naam en het adres van de aanvrager bevat, 
de dagtekening en een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd (artikel 4:2, eerste lid, van 
de Awb). De aanvrager verschaft ook de gegevens en bewijstukken die voor de beslissing op de 
aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen (artikel 4:2, tweede lid, 
van de Awb). Een mondeling verzoek kan hiermee dus niet worden aangemerkt als een verzoek om 
individuele inkomenstoeslag of individuele studietoeslag zoals bedoeld in de Participatiewet. 
 
Artikel 3. Rechthebbenden 
Van belang bij het bepalen wat een langdurig laag inkomen is, is wat onder ‘langdurig’ en onder ‘laag’ 
wordt verstaan.  
 
Langdurig  
De door de gemeenteraad vastgestelde langdurige periode voorafgaand aan de peildatum, wordt 
aangeduid als referteperiode. De referteperiode is vastgesteld op 36 maanden.  
 
Laag inkomen 
Een inkomen is volgens deze verordening laag als het niet hoger is dan 101% van de toepasselijke 
bijstandsnorm. 
Daarnaast wordt dit artikel gebruikt om aan te geven wanneer geen recht bestaat op een individuele 
inkomenstoeslag. Zie hiervoor ook de algemene toelichting onder het kopje ‘Vast te leggen regels in 
een verordening’. Aangaande studerenden is hierbij sprake van een aanscherping ten opzichte van de 
‘Verordening langdurigheidstoeslag 2013’, omdat nu de eis gesteld wordt dat men niet in de 
referteperiode mag hebben gestudeerd in plaats van dat men niet op de peildatum studeerde.  
 
Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag 
Bij de hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt onderscheid gemaakt tussen een 
alleenstaande, een alleenstaande ouder en gehuwden.  
 
Gehuwden 
Bij gehuwden moet in het oog worden gehouden dat het recht op individuele inkomenstoeslag de 
gehuwden gezamenlijk toekomt. Worden personen op de peildatum als gehuwden aangemerkt, dan 
moeten beide gehuwden voldoen aan de voorwaarden van artikel 36, eerste lid, van de 
Participatiewet. Voldoet één van hen niet aan deze voorwaarden, dan bestaat voor beiden geen recht 
op individuele inkomenstoeslag. 
Is één van de echtgenoten uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag, anders dan 
vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, dan 
komt de rechthebbende partner wel in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Het gaat 
hier om een partner die op een van de in artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet 
genoemde gronden geen recht heeft op bijstand. Als slechts één partner recht heeft op individuele 
inkomenstoeslag, komt deze rechthebbende partner in aanmerking voor een individuele 
inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden. 
Dat is geregeld in het tweede lid. 
 



 
 

   

 

Indexering 
In het vierde lid is voor het college de mogelijkheid om de bedragen per 1 januari te indexeren 
opgenomen. Deze bepaling voorkomt dat de verordening telkens opnieuw moet worden vastgesteld, 
enkel voor indexatie van de bedragen.  
 
Artikel 5. Intrekken verordening langdurigheidstoeslag  
De individuele inkomenstoeslag is de opvolger van de per 1 januari 2015 niet meer van kracht zijnde 
langdurigheidstoeslag (onder de WWB). De verordening voor de langdurigheidstoeslag wordt daarom 
voor de duidelijkheid ingetrokken. 
 
Artikel 6. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon 
Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet regelt in welke gevallen het college op verzoek van een 
persoon, gelet op diens individuele omstandigheden, een individuele studietoeslag kan verlenen. Dit is 
het geval indien een persoon op de datum van de aanvraag: 
- 18 jaar of ouder is; 
- recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op 

een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten; 

- geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft; en 
- een persoon is van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen 

van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. 
Met betrekking tot het laatst genoemde criterium kan het college extern advies inroepen. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Het gaat om advies 
met betrekking tot het oordeel of een persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk 
minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. 
 
Artikel 7. Eenmaal per periode van 6 maanden een individuele studietoeslag verlenen 
Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor 
een individuele studietoeslag. Doorgaans kan een persoon halfjaarlijks starten met een opleiding. 
Voor de beoordeling of een belanghebbende in aanmerking komt voor een individuele studietoeslag 
wordt de situatie op de datum van de aanvraag beoordeeld (artikel 36b, eerste lid, van de 
Participatiewet). Om deze reden is geregeld dat een persoon slechts eenmaal binnen een periode van 
zes maanden in aanmerking kan komen voor een individuele studietoeslag. Studeert een persoon na 
die zes maanden nog steeds en voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 36b, eerste lid, van de 
Participatiewet, dan kan hij opnieuw in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. 
Een persoon moet op de datum van de aanvraag voldoen aan de in artikel 36b, eerste lid, van de 
Participatiewet. Als een persoon op enig moment na de aanvraag hier niet meer aan voldoet heeft dat 
geen gevolgen voor het recht op een individuele studietoeslag. Dit betekent dat het dus kan 
voorkomen dat een persoon geen recht op studiefinanciering meer heeft, maar wel nog recht heeft op 
uitbetaling van een eerder toegekende individuele studietoeslag, aangezien uitsluitend de situatie op 
de datum van de aanvraag bepalend is. Na 6 maanden kan een persoon eventueel opnieuw in 
aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.  
 
Artikel 8. Hoogte individuele studietoeslag 
In artikel 8 van deze verordening is de hoogte van de individuele studietoeslag geregeld. Een 
individuele studietoeslag bedraagt € 350,00 (prijspeil per 1-1-2015) per half jaar. Hierbij komt tot 
uitdrukking dat de raad  het voorkomen van bijstandsafhankelijkheid van jongeren erg belangrijk acht. 
Immers het bedrag per jaar is tweemaal zo hoog als de langdurigheidstoeslag voor een 
alleenstaande. De individuele studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor 
personen die tot de doelgroep behoren en is niet gerelateerd aan daadwerkelijk gemaakte kosten. 
Is sprake van gehuwden die allebei afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden voor een individuele 
studietoeslag, dan komen zij afzonderlijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag. 
In artikel 8, tweede lid, van deze verordening, is een indexeringsbepaling per 1 januari opgenomen. 
Deze bepaling voorkomt dat de verordening telkens opnieuw moet worden vastgesteld wanneer het 
college zou willen indexeren.  
 



 
 

   

 

 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel 
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Vanaf die datum is in artikel 8, 
eerste lid, aanhef en onderdeel b en artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet de 
verordeningsopdracht voor de gemeenteraad neergelegd om regels in de verordening vast te stellen 
over het verlenen van een individuele inkomenstoeslag en een individuele studietoeslag. 

       



 
 

   

 

 RAADSBESLUIT                                                             
 
 
Datum:    16 december 2014 
Nummer:                                  
 
De raad van gemeente Dinkelland  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 
 
gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35 eerste lid onder c van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35 
eerste lid onder c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen; 
 
gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a en e, van de Participatiewet, artikel 35 eerste lid 
onder b en d van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers en artikel 35 eerste lid onder b en d van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
 
gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de Participatiewet;  
 
besluit:  
 
vast te stellen de  
 
Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Begrippen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. benadelingsbedrag: 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; 

b. bijstandsnorm: 
1. toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Participatiewet, of 
2. grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 5 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen voor 
zover sprake is van een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 

c. recidiveboete: een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a vijfde lid Participatiewet; 
d. uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

 
Artikel 2. Informatieverstrekking  
Het college informeert de belanghebbende tijdig en op meerdere momenten over:  
a. algemene rechten en plichten verbonden aan een uitkering;  
b. specifieke op de belanghebbende betrekking hebbende rechten en plichten;  
c. de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik van een uitkering.  
 
Artikel 3. Signaalsturing  
Het college kan onder meer in de volgende situaties overgaan tot (nadere) controle:  
a. bestandsvergelijkingen (met derden) die samenloopgevallen opleveren;  
b. mutatieformulieren en inkomstenformulieren welke vragen oproepen;  
c. waarneming of onderzoek van eigen medewerkers;  



 
 

   

 

d. onderzoek van andere instanties en tips van derden. 
  
Artikel 4. Aangifte bij het Openbaar Ministerie  
Van gebleken fraude doet het college, in overeenstemming met afspraken met het Openbaar 
Ministerie, aangifte. 
 
Artikel 5. Het besluit tot opleggen van een verlaging 
In het besluit tot het opleggen van een verlaging van de uitkering als bedoeld in de artikelen 9a, 
twaalfde lid, en 18, tweede, vijfde en zesde lid, van de Participatiewet, de artikelen 20 en 38, twaalfde 
lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
en de artikelen 20 en 38, twaalfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen worden in ieder geval vermeld: 
a. de reden van de verlaging; 
b. de duur van de verlaging; 
c. het bedrag of percentage waarmee de uitkering wordt verlaagd, en 
d. indien van toepassing, de reden om af te wijken van de standaardverlaging. 
 
Artikel 6. Horen van belanghebbende 
1. Voordat een maatregel wordt opgelegd wordt een belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn 

zienswijze naar voren te brengen. 
2. Het horen van een belanghebbende kan achterwege blijven als: 

a. de vereiste spoed zich daartegen verzet; 
b. belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen 

en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; 
c. het college het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de 

mate van verwijtbaarheid, of 
d. belanghebbende aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken. 

 
Artikel 7. Afzien van verlaging  
1. Het college ziet af van een verlaging als: 

a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, of 
b. de gedraging meer dan een jaar voor constatering daarvan door het college heeft 

plaatsgevonden. 
2. Het college kan afzien van een verlaging als het daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 
3. Als het college afziet van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt een  

belanghebbende hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 8. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging 
1. Een verlaging wordt toegepast op de uitkering of bijzondere bijstand die is verleend met 

toepassing van artikel 12 van de Participatiewet over de kalendermaand volgend op de maand 
waarin het besluit tot het opleggen van de verlaging aan een belanghebbende is bekendgemaakt. 
Daarbij wordt uitgegaan van de op dat tijdstip voor die belanghebbende geldende bijstandsnorm. 

2. Een verlaging kan met terugwerkende kracht worden toegepast op de uitkering over de periode 
waarop de gedraging betrekking heeft gehad of over de periode waarin de gedraging heeft 
plaatsgevonden als een verlaging in overeenstemming met het eerste lid niet mogelijk is omdat de 
uitkering is beëindigd of ingetrokken. 

3. Als een verlaging niet of niet helemaal ten uitvoer kan worden gelegd als gevolg van de 
beëindiging of intrekking van de uitkering, wordt de verlaging of dat deel van de verlaging dat nog 
niet is uitgevoerd, alsnog opgelegd als belanghebbende binnen een jaar na constatering van de 
gedraging opnieuw een uitkering ontvangt. 

 
Artikel 9. Berekeningsgrondslag 
1. Een verlaging wordt berekend over de bijstandsnorm. 
2. In afwijking van het eerste lid kan een verlaging worden toegepast op de bijzondere bijstand als: 

a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van de 
Participatiewet, of 

b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende in relatie met zijn recht op bijzondere bijstand 
daartoe aanleiding geeft. 



 
 

   

 

3. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel a, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze 
verordening ‘bijstandsnorm’ worden gelezen als ‘bijstandsnorm inclusief de op grond van artikel 12 
van de Participatiewet verleende bijzondere bijstand’. 

4. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel b, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze 
verordening ‘bijstandsnorm’ worden gelezen als ‘de verleende bijzondere bijstand’. 

 
Hoofdstuk 2. Niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschakeling 
 
Artikel 10. Gedragingen Participatiewet 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a 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. tweede 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, 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; 

c. derde categorie: 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. 

 
Artikel 11. Gedragingen IOAW en IOAZ 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 
38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
of de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 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. tweede categorie: 

1. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot 
arbeidsinschakeling; 

2. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als bedoeld in artikel 
37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet te 
willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor 
een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 38, eerste lid, van 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen; 

3. het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar 
vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, 
onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen; 

c. derde categorie: het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden 
voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste 



 
 

   

 

lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor 
zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die 
voorziening. 

 
Artikel 12. Hoogte en duur van de verlaging 
De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 10 en 11, wordt vastgesteld op: 
a. 20% van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de eerste categorie; 
b. 50% van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de tweede categorie; 
c. 100% van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de derde categorie. 
 
Hoofdstuk 3. Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschakeling 
 
Artikel 13. 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 100 procent van de bijstandsnorm gedurende een 
maand. 
 
Artikel 14. Verrekenen verlaging 
1. Het bedrag van de verlaging, bedoeld in artikel 13, wordt toegepast over de maand van oplegging 

van de maatregel en de volgende twee maanden als bijzondere omstandigheden dit 
rechtvaardigen, door zowel aan de maand van oplegging als aan de twee daaropvolgende 
maanden een derde van de verlaging toe te bedelen. 

2. Als sprake is van een verlaging op grond van artikel 18, vierde lid, onderdeel a, van de 
Participatiewet, vindt geen verrekening als bedoeld in het eerste lid plaats. 

 
Hoofdstuk 4. Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 
 
Artikel 15. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 
1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het 

bestaan als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Participatiewet wordt afgestemd op het 
benadelingsbedrag. 

2. De verlaging wordt vastgesteld op: 
a. 10 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag tot € 1000; 
b. 20 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag vanaf 

€ 1000 tot € 2000; 
c. 40 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag vanaf 

€ 2000 tot € 4000; 
d. 100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag van 

€ 4000 of hoger. 
 
Artikel 16. Zeer ernstige misdragingen 
Als een belanghebbende 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, tegenover 
personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g, 
van die wet of tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen als bedoeld in 
artikel 37, eerste lid, onder g, van die wet wordt een verlaging opgelegd van 100 procent van de 
bijstandsnorm gedurende één maand. 
 
Artikel 17. Niet nakomen van overige verplichtingen 
Als een belanghebbende een door het college opgelegde verplichting als bedoeld in artikel 55 van de 
Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, wordt een verlaging, onverminderd het bepaalde in artikel 
13 lid 2 onderdeel d Participatiewet, toegepast. De verlaging wordt vastgesteld op: 
a. 20 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van 

verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling en bij het niet of onvoldoende nakomen van 
verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van bijstand; 



 
 

   

 

b. 50 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen van 
verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand; 

c. 100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende nakomen 
van verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
Hoofdstuk 5. Samenloop en recidive 
 
Artikel 18. 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 waarvoor de hoogste verlaging is vastgesteld. 

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 met inachtneming van het derde lid van dit artikel 
een afzonderlijke verlaging opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van 
verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is. 

 
Artikel 19. 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 10, 11, 15, 16 of 17 
opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van de 
oorspronkelijke verlaging verdubbeld. 

2. 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. 

 
Hoofdstuk 6. Blijvende of tijdelijke weigering IOAW/IOAZ 
 
Artikel 20. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ 
Als het college de uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 20, tweede lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen blijvend of 
tijdelijk weigert en de gedraging die tot deze weigering heeft geleid tevens op grond van deze 
verordening tot een verlaging zou kunnen leiden, blijft een verlaging voor die gedraging achterwege. 
 
Artikel 21. Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering  
1. Het college kan de uitkering tijdelijk weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen 

als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, 
als:  
a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin 

van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een persoon ter zake een verwijt 
kan worden gemaakt, of  

b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van een persoon zonder dat aan de 
voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs 
niet van hem zou kunnen worden gevergd.  



 
 

   

 

2. Het college kan de uitkering blijvend weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen 
als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW van de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, 
als een persoon:  
a. nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of  
b. door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt. 

 
Hoofdstuk 7. Recidiveboete 
 
Artikel 22. Verrekening van een recidiveboete 
Het college verrekent het openstaande boetebedrag met de algemene bijstand gedurende de eerste 
drie maanden na dagtekening van het besluit tot oplegging van een recidiveboete zonder dat het 
bepaalde in artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in acht wordt genomen.  
 
Artikel 23. Verzoek tot doorbetaling huur/hypotheekrente bij recidiveboete  
1. Belanghebbende kan verzoeken om, in afwijking van het bepaalde in artikel 22, de huur dan wel 

hypotheekrente na aftrek van huurtoeslag respectievelijk hypotheekrenteaftrek, gedurende de in 
artikel 22 genoemde periode direct vanuit de bijstand te voldoen. Indien dit verzoek wordt 
toegekend wordt de verrekening daarop aangepast.  

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval afgewezen indien 
belanghebbende(n) redelijkerwijs over voldoende gelden kan beschikken om de genoemde drie 
maanden in zijn levensonderhoud te voorzien dan wel redelijkerwijs deze gelden op korte termijn 
kan verwerven.  

 
Artikel 24. Verrekenen met inachtneming van artikel 4:93, vierde lid van de Algemene wet 
bestuursrecht  
In afwijking van artikel 22 verrekent het college het openstaande boetebedrag met inachtneming van 
artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht voor zover:  
a. toepassing van artikel 22 onaanvaardbare consequenties heeft voor de eventuele minderjarige 

belanghebbende(n); dan wel  
b. de gezondheidstoestand van (een van de) belanghebbende(n) naar het oordeel van het college 

ernstig wordt bedreigd doordat mogelijkheden ontbreken om de noodzakelijke medicatie of 
behandeling te financieren.  

 
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen 
 
Artikel 25. Intrekken artikelen oude verordening 
De Afstemmingsverordening gemeente Dinkelland 2013 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening  bestrijding misbruik, afstemming en 

recidiveboete Dinkelland. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 16 december 2014 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
mr. O.J.R.J. Huitema        mr. R.S. Cazemier 
  



 
 

   

 

Toelichting 
 
Algemeen 
In deze verordening zijn drie aan elkaar verwante verordeningsplichtige onderwerpen uit de 
Participatiewet (en hun equivalenten uit IOAW en IOAZ) bijeen gebracht.  
Het gaat om het volgende: 

 een verordening gericht op de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet (artikel 8a 
Participatiewet); 

 een verordening waarin is aangegeven op welke wijze de uitkering wordt verlaagd als niet aan de 
verplichtingen, uitgezonderd de inlichtingenverplichting, wordt voldaan (artikel 8 lid 1 onder a 
Participatiewet); 

 een verordening waarin is geregeld hoe moet worden omgegaan met een recidiveboete, op te 
leggen bij schending van de inlichtingenverplichting (artikel 8 lid 1 onder d Participatiewet). 

 
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, in tegenstelling tot 
haar voorganger de Wet werk en bijstand, 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 deze 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 stellen. 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 volgens 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 volgens de afstemmingsverordening is 
sprake van een reparatoire sanctie (bijvoorbeeld bij schending 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. 
 
Afstemmen in de IOAW en de IOAZ  
Sinds 1 juli 2010 heeft het college de mogelijkheid een uitkering op grond van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW) 
of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(hierna: IOAZ) te verlagen of te weigeren als een belanghebbende de aan het recht op uitkering 
verbonden verplichtingen niet of onvoldoende nakomt (artikel 20 van de IOAW en artikel van de 20 
IOAZ). Het gemeentelijk beleid moet vastgelegd worden in een verordening (artikel van de 35 IOAW 
en artikel 35 van de IOAZ). 
De verlaging van de uitkering komt in de plaats van het boeten- en maatregelenregime, waarbij moet 
worden opgemerkt dat de mogelijkheid om een boete op te leggen al per 1 januari 2010 was 
vervallen. 
 
Niet verlenen van medewerking 
Het niet verlenen van medewerking zal niet snel aanleiding geven tot verlaging van de bijstand. Het 
belangrijkste voorbeeld van de medewerkingsplicht is het toestaan van een huisbezoek. In de praktijk 
zal het niet toestaan van een huisbezoek echter leiden tot beëindiging of intrekking van het recht op 
bijstand omdat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Het verlagen van de bijstand is in 
dat geval niet aan de orde. Het niet voldoen aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd te 
verschijnen in verband met arbeidsinschakeling valt ook onder het niet voldoen aan de 
medewerkingsplicht. In de praktijk betreft het echter veelal oproepen voor gesprekken om bepaalde 
inlichtingen te verstrekken zodat het niet verschijnen dan wordt gezien als het niet nakomen van de 
inlichtingenplicht. Daarom is ervoor gekozen het niet verlenen van medewerking zoals bedoeld in 
artikel 17, tweede lid, van de Participatiewet niet als verlagingswaardige gedraging op te nemen in 
deze verordening. 
 
Schenden van de inlichtingenplicht 
De bestuurlijke boete is per 1 januari 2013 opnieuw ingevoerd in de Wet werk en bijstand (WWB) die 
is omgevormd tot de huidige 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. 
Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
De Participatiewet verplicht in een verordening nadere regels te stellen over de bevoegdheid de 
beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete. Gemeenten 
hebben daarmee de ruimte een afweging te maken van situaties of omstandigheden waarin het buiten 
werking stellen van de beslagvrije voet niet proportioneel wordt geacht. Het is mogelijk deze regels 
onder te brengen in de afstemmingsverordening, omdat het hier ook gaat hoe met regelovertreding 
dient te worden omgegaan. De regels over de bevoegdheid om de beslagvrije voet tijdelijk buiten 
werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete zijn daarom neergelegd in hoofdstuk 7 van 
deze verordening. 
 
  



 
 

   

 

 
Artikelsgewijze toelichting 
Enkel die bepalingen die nadere toelichting vereisen worden hier behandeld. 
 
Artikel 1. Begrippen 
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, 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. Dit is de toepasselijke norm, vermeerderd met toeslagen, en verminderd met 
verlagingen, alles inclusief vakantietoeslag. Voor zover sprake is van een uitkering op grond van de 
IOAW of de IOAZ wordt onder bijstandsnorm verstaan de toepasselijke grondslag zoals bedoeld in 
artikel 5 van de IOAW en artikel 5 van de IOAZ. 
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 5. 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 Awb en dan vooral uit het motiveringsvereiste. Het motiveringsvereiste houdt onder 
andere in dat een besluit kenbaar is en van een deugdelijke motivering is voorzien. 
 
Artikel 7. 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, respectievelijk artikel 20, derde lid, 
van de IOAW en artikel 20, derde lid, van de IOAZ. 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. 
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 7, 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. Er kan worden gedacht aan enerzijds een mindere mate 
van verwijtbaarheid ten aanzien van de gedraging en anderzijds aan de financiële of sociale gevolgen 
voor belanghebbende en/of diens gezin. Daarbij moet worden opgemerkt dat ernstige financiële 
gevolgen op zichzelf geen reden zijn om van een verlaging af te zien, omdat dit inherent is aan het 
verlagen van een uitkering.  
Afzien verlagen ook mogelijk bij geüniformeerde arbeidsverplichtingen  



 
 

   

 

De wet schrijft bij overtreding van een geüniformeerde arbeidsverplichting een afstemming voor van 
honderd procent van de bijstand gedurende één tot drie maanden. Op grond van artikel 18, tiende lid, 
van de Participatiewet moet het college een op te leggen maatregel of een opgelegde maatregel 
afstemmen op de omstandigheden van een belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te 
verwerven. Dit als - volgens het college - dringende redenen daartoe aanleiding geven, gelet op 
bijzondere omstandigheden. Op grond van bijzondere omstandigheden kan het college besluiten de 
maatregel op een lager niveau, voor een kortere duur of op nul vast te stellen. 
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 
4, derde lid). Het opleggen van een verlaging bij recidive is geregeld in artikel 16. 
 
Artikel 8. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging 
Het verlagen van de uitkering die in de nabije toekomst wordt verstrekt, is de gemakkelijkste methode 
van het opleggen van een verlaging. Dan hoeft niet te worden overgegaan tot herziening van de 
uitkering en terugvordering van het te veel betaalde bedrag. In de praktijk zal dit meestal inhouden dat 
een verlaging wordt opgelegd met ingang van de eerste dag van de kalendermaand, die volgt op de 
kalendermaand waarin het besluit bekend is gemaakt. Voor de berekening van de hoogte van de 
verlaging moet worden uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm. 
Verlagen met terugwerkende kracht (tweede lid) 
Het is niet altijd mogelijk om een lopende uitkering af te stemmen. In die gevallen kan de verlaging 
met terugwerkende kracht te worden toegepast. Het afstemmingsbesluit dat in dat geval wordt 
genomen, is een bijzondere vorm van herziening van de uitkering. Het besluit leidt namelijk tot te veel 
verstrekte uitkering. De uitkering die op grond van het afstemmingsbesluit te veel is verstrekt kan met 
toepassing van artikel 58, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet, respectievelijk artikel 25, 
tweede lid, van de IOAW en van de IOAZ, worden teruggevorderd. Afstemming met terugwerkende 
kracht is echter niet altijd mogelijk. Als alle uitkering over de betreffende periode is ingetrokken en 
teruggevorderd, resteert er niets meer om af te stemmen. Is geen duidelijke datum te koppelen aan de 
gedraging van een belanghebbende of is de verlaging het gevolg van een gedraging voorafgaande 
aan de aanvraag, dan is verlagen met terugwerkende kracht evenmin mogelijk en kan de verlaging 
uitsluitend naar de toekomst toe worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende 
te solliciteren. 
Verlaging uitvoeren op nieuwe uitkering (derde lid) 
Een verlaging kan niet los worden gezien van het recht op bijstand. Het opleggen van een verlaging is 
niet mogelijk als een belanghebbende geen recht op bijstand (meer) heeft. 
Als een verlaging niet of niet helemaal ten uitvoer kan worden gelegd als gevolg van de beëindiging of 
intrekking van de uitkering, is het ook mogelijk om de verlaging of dat deel van de verlaging dat nog 
niet is uitgevoerd, alsnog op te leggen als belanghebbende binnen een bepaalde termijn na 
beëindiging van de uitkering opnieuw een uitkering op grond van de wet ontvangt. Het college moet 
wel rekening houden met de vervaltermijn voor het opleggen van een maatregel zoals bedoeld in 
artikel 4, eerste lid, onderdeel b. 
Een dergelijke maatregel kan vanwege de samenhang met het recht op bijstand niet bij voorbaat 
worden opgelegd. Het college moet bij het opnieuw toekennen van het recht op bijstand beoordelen in 
hoeverre er nog aanleiding bestaat om een verlaging toe te passen. Pas dan is sprake van een 
afstemmingsbesluit en staat de mogelijkheid van bezwaar tegen de maatregel open. 
 
Artikel 9. Berekeningsgrondslag  
Bijstandsnorm 
In het eerste lid is het uitgangspunt vastgelegd dat een verlaging wordt berekend over de 
bijstandsnorm. Onder de bijstandsnorm wordt verstaan de wettelijke norm, inclusief gemeentelijke 
toeslag of verlaging en inclusief vakantietoeslag. Bij een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ 
wordt gekeken naar de grondslag als bedoeld in artikel 5 van de IOAW respectievelijk van de IOAZ. 
Bijzondere bijstand 
In het tweede lid is bepaald dat een verlaging ook kan worden toegepast op de bijzondere bijstand als 
aan een belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van de 
Participatiewet. Personen tussen de 18 en 21 jaar ontvangen een lage jongerennorm, die indien 
noodzakelijk wordt aangevuld door middel van aanvullende bijzondere bijstand in de kosten van 
levensonderhoud. Als een verlaging uitsluitend op de lage jongerennorm wordt opgelegd, zou dit 
leiden tot rechtsongelijkheid ten opzichte van de 21-jarigen. Daarom is in het derde lid, onderdeel a, 



 
 

   

 

geregeld dat de berekeningsgrondslag in dat geval bestaat uit de bijstandsnorm inclusief de verleende 
bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet. 
Op grond van het tweede lid, onderdeel b, is 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. Een verlaging kan uitsluitend 
worden opgelegd als daadwerkelijk bijzondere bijstand is verstrekt. 
De verordening biedt geen ruimte om een verlaging toe te passen op een individuele 
inkomenstoeslag. 
 
Artikel 10. Gedragingen Participatiewet 
De artikelen 10 en12 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 10 worden 
schendingen van verplichtingen uit de Participatiewet geformuleerd. De verwijtbare gedragingen die 
zijn genoemd in artikel 10 zijn ondergebracht in categorieën. Aan die categorieën wordt in artikel 12 
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 10 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 c) 
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 13. 
Er is dus geen sprake van een verwijtbare gedraging zoals bedoeld in artikel 7, 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 
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. De verlaging kan 
in principe al worden toegepast op basis van de grondslagen zoals genoemd in artikel 6 van deze 
verordening. Een aparte grondslag is strikt genomen niet noodzakelijk. Het zou wellicht zelfs tot 
verwarring kunnen leiden als het bijvoorbeeld gaat om een belanghebbende die in de vijfde of zesde 
week na de melding de fout in gaat. Toch is het niet of onvoldoende verrichten van inspanningen 
vanwege de herkenbaarheid toch als aparte gedraging genoemd opgenomen in de 
afstemmingsverordening (zie artikel 7, tweede lid, onderdeel b). 
 
Artikel 11. Gedragingen IOAW en IOAZ 
De artikelen 11en 12 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 11 worden 
schendingen van verplichtingen uit de IOAW en IOAZ geformuleerd. De verwijtbare gedragingen die 
zijn genoemd in artikel 11, zijn ondergebracht in categorieën. Aan die categorieën wordt in artikel 12 



 
 

   

 

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 aanvaarden, verkrijgen of behouden van betaalde arbeid. 
 
Artikel 12. Hoogte en duur van de verlaging Zie voor de verlagingswaardige gedragingen de 
toelichting bij de artikelen 10 en 11. 
Er is gekozen voor een afstemmingsregime bij gedragingen zoals bedoeld in de artikelen 10 en 11 dat 
afwijkt van de maatregel bij schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen als bedoeld in 
artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet om daarmee aansluiting te behouden met de 
afstemmingen zoals deze van toepassing waren onder de Wet werk en bijstand. Dit ondanks dat 
enkele van de in de artikelen 7 en 8 genoemde gedragingen verwant zijn aan de geüniformeerde 
arbeidsverplichtingen. 
 
Artikel 13. 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 van een maand (artikel 18, vijfde lid, eerste volzin, van 
de Participatiewet). 
 
Artikel 14. 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). Het 
gaat hier om een facultatieve bepaling. 
Verrekenen kan bij bijzondere omstandigheden 
Er is voor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het verrekenen van het bedrag van de 
verlaging bij een eerste schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting (of een herhaalde 
schending buiten de recidivetermijn) als bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Hierbij kan 
worden gedacht aan: 
- vergroting schuldenproblematiek; 
- (dreigende) huisuitzetting; 
- afsluiting van gas en elektriciteit. 
De maand van oplegging 
In het eerste lid wordt gesproken over de ‘maand van oplegging’. Deze term is overgenomen uit artikel 
18, vijfde lid, van de Participatiewet. Met de "maand van oplegging" wordt in deze verordening 
bedoeld: de maand waarin het besluit aan belanghebbende is bekend gemaakt. 
Geen verrekening bij niet aanvaarden of behouden algemeen geaccepteerde arbeid 
In het tweede lid is bepaald dat als sprake is van een verlaging op grond van artikel 18, vierde lid, 
onderdeel a, van de Participatiewet, geen verrekening plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 11, eerste 
lid. Het betreft het niet aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid. Deze keuze is 
gebaseerd op de zwaarte van de gedraging. 
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 14 bepaalt immers dat 
verrekenen uitsluitend mogelijk is bij een gedraging zoals bedoeld in artikel 13 van deze verordening 
én als sprake is van bijzondere omstandigheden. Recidive is niet geregeld in artikel 13, maar in artikel 
19, 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 14 van deze verordening en artikel 18, vijfde 
lid, van de Participatiewet. 
 
Artikel 15. 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 schuld verliezen van het recht op een uitkering; 
- het door eigen schuld te laat aanvragen van een voorliggende voorziening. 
Het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid moet worden aangemerkt 
als een geüniformeerde arbeidsverplichting (zie de artikelen 9, eerste lid, onderdeel a, en 18, vierde 
lid, onderdeel g, van de Participatiewet). Is sprake van het door eigen toedoen niet behouden van 
algemeen geaccepteerde arbeid, dan moet afstemming plaatsvinden volgens de regels van artikel 18 
van de Participatiewet en artikel 13 en 19, derde lid, van deze verordening. 
Op grond van artikel 15 van deze verordening kan een verlaging worden opgelegd wegens het 
betonen van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. De 
ernst van de gedraging komt tot uitdrukking in de hoogte van het benadelingsbedrag. Dat is in dit 
geval het gedeelte van de uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep wordt 
gedaan. 
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 16. Zeer ernstige misdragingen 
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. 
IOAW en IOAZ (tweede lid) 
Onder de term ‘zeer ernstige misdragingen’ kunnen diverse vormen van agressie worden verstaan, zij 
het dat er sprake moet zijn van verwijtbaarheid en van gedrag dat in het normale menselijke verkeer in 
alle gevallen als onacceptabel wordt beschouwd. Ook verbaal geweld valt onder de noemer 'zeer 
ernstige misdraging'. Het college kan alleen een verlaging opleggen als er een verband bestaat tussen 
de ernstige misdraging en (mogelijke) belemmeringen bij het vaststellen van het recht op een 
uitkering. De IOAW en IOAZ bevatten immers geen afzonderlijke plicht tot het nalaten van zeer 
ernstige misdragingen. Het recht op uitkering kan daarom alleen worden afgestemd wegens het zich 
zeer ernstig misdragen als dit heeft plaatsgevonden bij het (niet) nakomen van een (andere) aan de 
uitkering verbonden verplichting. 
Vandaar dat in het tweede lid wordt bepaald dat de zeer ernstige misdragingen moeten hebben 
plaatsgevonden onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van IOAW 



 
 

   

 

of IOAZ. Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt, geheel los van een (andere) aan de 
uitkering verbonden verplichting - hij komt bijvoorbeeld uit eigen beweging ophef veroorzaken - dan is 
binnen de IOAW en IOAZ tegen deze gedraging geen sanctie mogelijk. 
 
Artikel 17 Niet nakomen van overige verplichtingen 
De Participatiewet geeft het college de bevoegdheid om personen verplichtingen op te leggen die 
volledig individueel bepaald zijn. Artikel 55 van de Participatiewet biedt daartoe de mogelijkheid en 
beperkt deze tot een viertal categorieën, te weten: 
1. verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling; 
2. verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van bijstand; 
3. verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 
4. verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 
De hoogte van de verlaging is in deze verordening per categorie verschillend vastgesteld. Omdat de 
verplichtingen die het college op grond van artikel 55 van de Participatiewet kan opleggen een zeer 
individueel karakter hebben, kan het voorkomen dat de in de verordening vastgestelde verlaging niet 
is afgestemd op de individuele omstandigheden van een belanghebbende. Het college zal daarom 
altijd rekening moeten houden met de individualiseringsbepaling van artikel 18, eerste lid, van de 
Participatiewet. Deze bepaling verplicht het college de bijstand af te stemmen op de omstandigheden, 
mogelijkheden en middelen van een belanghebbende. In individuele gevallen kan dus worden 
afgeweken van de in dit artikel vastgestelde verlaging. 
Voor iemand die jonger is dan 27 jaar kan het overigens ook zo zijn dat als houding en gedrag  
ondubbelzinnig blijkt dat hij verplichtingen bedoeld in artikel 9, eerste lid Participatiewet of artikel 55 
Participatiewet niet wil nakomen hij geen recht op bijstand heeft (artikel 13 lid 2 onderdeel d 
Participatiewet). Een verlaging dan niet aan de orde.     
 
Artikel 18. 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 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. 
Daarvoor moet altijd gekeken worden naar de individuele omstandigheden. 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). 
 



 
 

   

 

 
 
Artikel 19. Recidive 
Verdubbeling duur verlaging 
Als binnen twaalf maanden na een eerste verwijtbare gedraging wederom sprake is van een 
verwijtbare gedraging waarmee dezelfde verplichting wordt geschonden, wordt de grotere mate van 
verwijtbaarheid tot uitdrukking gebracht in een verdubbeling van de duur van de verlaging. Met de 
eerste verwijtbare gedraging wordt de eerste gedraging bedoeld die aanleiding is geweest tot een 
verlaging, ook als wegens dringende redenen – op grond van artikel 7 tweede lid, van deze 
verordening en eventueel 18, tiende lid, van de Participatiewet – is afgezien van het opleggen van een 
verlaging. Dit geldt ook als van afstemming op grond van artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet 
is afgezien van het opleggen van een verlaging. 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. Voor het bepalen van de aanvang van de termijn van twaalf maanden, 
geldt het tijdstip waarop het besluit waarmee de verlaging is opgelegd, is verzonden. 
Recidive op recidive bij niet geüniformeerde (arbeids)verplichtingen 
Ook in het geval dat een belanghebbende voor een derde of volgende keer een niet geüniformeerde 
arbeidsverplichting schendt, is de recidivebepaling van artikel 19 eerste lid, van deze verordening van 
toepassing. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door het woord "telkens" in de recidivebepaling. Voor 
toepassing van de recidivebepaling is vereist dat het opnieuw schenden van dezelfde verplichting 
plaatsvindt binnen twaalf maanden na bekendmaking van het vorige besluit waarmee een verlaging is 
toegepast. 
Is sprake van een derde of volgende schending, dan geldt – evenals bij de eerste keer recidive – dat 
de duur van de oorspronkelijke verlaging wordt verdubbeld. Telkens wordt de duur van de 
oorspronkelijke verlaging verdubbeld. Dit is de verlaging die geldt bij een eerste schending van de 
verplichting. Er is expliciet niet voor gekozen de hoogte of de duur van de vorige verlaging te 
verdubbelen. Uitgangspunt is verdubbeling van de hoogte of de duur van de oorspronkelijke verlaging. 
Hiermee wordt stapeling van verdubbeling van de verlaging voorkomen. 
Eenzelfde gedraging vereist voor recidive 
Voor recidive als bedoeld in het eerste lid is vereist dat sprake moet zijn van "eenzelfde verwijtbare 
gedraging" als de gedraging waarvoor de eerste verlaging is opgelegd. Voorwaarde is dus dat 
dezelfde verplichting wordt geschonden. Is dit niet het geval, dan moet de verwijtbare gedraging 
worden aangemerkt als een eerste schending van een verplichting. Heeft een persoon zich zeer 
ernstig misdragen (artikel 16) binnen twaalf maanden nadat een verlaging is opgelegd wegens het 
zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(artikel 10, eerste categorie), dan is geen sprake van recidive aangezien het niet "eenzelfde 
gedraging" betreft. Evenmin is sprake van recidive als een belanghebbende niet meewerkt aan het 
opstellen van een plan van aanpak (artikel 10, tweede categorie, onderdeel 1) en vervolgens een 
opgedragen tegenprestatie niet verricht (artikel 10, tweede categorie onderdeel 4). Ook dan is geen 
sprake van eenzelfde gedraging aangezien twee verschillende verplichtingen zijn geschonden. 
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). 
 
Artikel 20. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ 
Het college is op grond van artikel 20 van de IOAW en artikel 20 van de IOAZ bevoegd de uitkering 
blijvend of tijdelijk te weigeren als een belanghebbende, kort gezegd, inkomen uit arbeid had kunnen 
verwerven, maar dit nalaat. Dit is een discretionaire bevoegdheid van het college. De vraag of een 
verlaging moet worden toegepast, zal pas aan de orde komen als het college zich een oordeel heeft 
gevormd over de eventuele weigering van de uitkering. Deze beoordeling gaat in beginsel voor. Pas 
als het college concludeert dat van een weigering geen sprake is, kan op grond van deze verordening 
een verlaging worden toegepast. Artikel 20 van deze verordening is daarom bedoeld om samenloop te 
voorkomen. 
 



 
 

   

 

Artikel 21. Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering  
Artikel 20, eerste lid, van de IOAW en artikel 20, tweede lid, van de IOAZ geeft het college de 
bevoegdheid om de uitkering tijdelijk of blijvend te weigeren naar de mate waarin de belanghebbende 
inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou hebben kunnen 
verwerven, indien:  
a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van 

artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de belanghebbende ter zake een verwijt kan 
worden gemaakt;  

b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de belanghebbende zonder dat aan de 
voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet 
van hem zou kunnen worden gevergd.  

c. de belanghebbende nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden; of  
d. de belanghebbende door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt.  
e. Als sprake is van een situatie die valt onder a of b dan kan het college de uitkering tijdelijk 

weigeren. Beide situaties spelen zich af voorafgaand aan de aanvraag van de uitkering. Als 
sprake is van een situatie die valt onder c of d dan kan het college de uitkering blijvend weigeren. 
Beide situaties spelen zich af tijdens de uitkering. 

 
Artikel 22. Verrekening van een recidiveboete  
Artikel 4:93, vierde lid, van Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat verrekening niet mogelijk is voor 
zover beslag op de vordering nietig zou zijn. Concreet houdt dit in dat bij verrekening in beginsel 
rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet zoals deze zijn regeling vindt in artikel 475c 
tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De Wet werk en bijstand geeft het 
college de bevoegdheid om deze bepaling in de eerste drie maanden na oplegging van de boete 
buiten toepassing te laten. Het college mag dus de openstaande boetevordering (zowel de 
recidiveboete als een wellicht nog openstaand bedrag in verband met de eerdere boete) in deze 
eerste drie maanden volledig met een eventueel bijstandsrecht verrekenen.  
In eerste instantie was deze verrekening, zoals nu in de IOAW en IOAZ, als een verplichting 
opgenomen in de WWB. De Tweede Kamer achtte echter, juist bij bijstandsverlening, het risico reëel 
dat zich situaties zouden kunnen voordoen waarbij de uiteindelijke totale maatschappelijke kosten 
beduidend hoger lagen dan het met deze invorderingsmethodiek bereikte resultaat. Reden voor de 
Tweede Kamer om de gemeente in dit kader meer handelingsvrijheid te geven, om juist in deze 
individuele situaties af te kunnen wijken van het principe. Vandaar dat bij de verrekening met de 
bijstand niet gesproken wordt over een plicht, maar over een bij verordening nader in te kaderen 
bevoegdheid. De nadere invulling van deze bevoegdheid volgt in artikel 22 en 23.  
 
Artikel 23. Verzoek tot doorbetaling huur/hypotheekrente bij recidiveboete  
Dit artikel voorziet in de mogelijkheid voor belanghebbende om het college te verzoeken om in ieder 
geval de huur (en bij een woning in eigendom de hypotheekrente onder aftrek van de in dit kader 
ontvangen belastingteruggave en eventueel ontvangen bijzondere bijstand) via de bijstand te laten 
doorbetalen. Gedachte hierachter is dat vooral moet worden gevreesd dat belanghebbende wanneer 
hij drie maanden van bijstand verstoken blijft het risico loopt dat hij vanwege de ontstane achterstand 
in de woonlasten uit huis wordt geplaatst met allerlei eventuele extra kosten voor de maatschappij. 
Om dit te voorkomen voorziet deze bepaling in de mogelijkheid dat het college het te verrekenen 
bedrag kan aanpassen, zodat alsnog vanuit de bijstand de woonlasten kunnen worden doorbetaald. 
Wel is gekozen voor een directe doorbetaling aan de verhuurder/hypotheekverstrekker om te 
voorkomen dat de bijstand voor andere zaken wordt ingezet, waardoor alsnog het risico van 
uithuisplaatsing reëel blijft.  
In het tweede lid van dit artikel is daarnaast bepaald dat een verzoek tot doorbetaling zonder meer 
wordt geweigerd indien belanghebbende in redelijkheid over voldoende gelden kan beschikken om de 
genoemde drie maanden in zijn levensonderhoud te voorzien dan wel in redelijkheid deze gelden op 
korte termijn kan verwerven.  
Gesproken wordt over gelden, niet over middelen. Van het in de Wet werk en bijstand gedefinieerde 
middelen begrip zijn immers een aantal posten uitgesloten. Denk dan bijvoorbeeld aan bedragen die 
belanghebbende heeft ontvangen in het kader van een immateriële schadevergoeding of bedragen 
waarover belanghebbende wel beschikt, maar die bij saldering met de openstaande schulden geen 
aan te spreken vermogen opleveren. Dit zijn echter wel gelden die belanghebbende in deze situatie 
kan aanspreken voor zijn levensonderhoud, voor zover hij er in ieder geval in redelijkheid over kan 
(gaan) beschikken.  



 
 

   

 

Iemand kan bijvoorbeeld redelijkerwijs over gelden gaan beschikken, indien het redelijk is dat hij of 
binnen afzienbare tijd vermogensbestanddelen te gelde weet te maken, of op korte termijn werk weet 
te aanvaarden.  
Belanghebbende kan natuurlijk altijd al zijn bezittingen verkopen en op die wijze over gelden gaan 
beschikken, maar het is niet redelijk dat het college in deze van belanghebbende verlangt dat hij 
bezittingen verkoopt die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn (denk aan meubels en 
bed). En natuurlijk kunnen inkomsten worden verworven door werk te aanvaarden, maar indien de 
afstand tot de arbeidsmarkt heel groot is, is het niet reëel om te verwachten dat dit op zeer korte 
termijn zal lukken. In dit soort situaties kan dus niet met een beroep op het tweede lid een verzoek tot 
doorbetaling zonder meer worden afgewezen.  
Dat gesproken wordt over een verzoek houdt in dat belanghebbende zelf in actie moet komen zo hij 
de verrekening wil laten aanpassen. Dat houdt tevens in dat een dergelijk verzoek ook lopende de drie 
maanden van verrekening kan worden gedaan, mocht bijvoorbeeld plots blijken dat uithuiszetting 
dreigt of dat verwachte inkomsten uitblijven.  
 
Artikel 24. Verrekenen met inachtneming van artikel 4:93, vierde lid van de Algemene wet 
bestuursrecht 
In dit artikel zijn een tweetal situaties benoemd waarin het college ondanks de in de wet opgenomen 
bevoegdheid toch de beslagvrije voet bij verrekening in acht neemt. De genoemde omstandigheden 
betreffen situaties die ook tijdens de parlementaire behandeling expliciet zijn benoemd.. 
.  



 
 

   

 

RAADSBESLUIT                                                             
 
 
Datum:       16 december 2014 
Nummer:                                  
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;  
 
gelet op het advies van de commissie van 2 december 2014; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid en artikel 108, tweede lid van de Gemeentewet,  
gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2, lid 3 van de Wet Sociale 
Werkvoorziening,  
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop de personen als bedoeld in artikel 7, lid 1 van 
de Participatiewet en artikel 1 van de Wet Sociale Werkvoorziening of hun vertegenwoordigers 
worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening bij 
verordening te regelen; 
 
besluit: 
 
vast te stellen de  

 
Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening 
gemeente Dinkelland 
 
Artikel 1  
a. In deze verordening wordt bedoeld met: 

a. de wetgeving: de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en andere door de 
gemeente uit te voeren wettelijke regelingen op het gebied van inkomensvoorziening en 
arbeidsinpassing. 

b. het college: het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. 
c. de gemeente: de gemeente Dinkelland. 
d. doelgroep: personen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 1 van 

de Wet Sociale Werkvoorziening en doelgroepleden van andere door de gemeente uit te 
voeren wettelijke regelingen op het gebied van inkomensvoorziening en arbeidsinpassing. 

e. KRA: Kliënten Raad Almelo. 
b. De KRA wordt aangewezen als orgaan dat de belangen van de leden van de doelgroep, afkomstig 

uit Dinkelland, behartigt op de wijze voorzien in de wetgeving en in deze verordening. 
c. Het college betrekt de KRA bij de uitvoering van de wetten.  
d. De KRA streeft ernaar dat ten minste een persoon, woonachtig in de gemeente Dinkelland, deel 

uitmaakt van de KRA. 
e. De KRA zorgt dat leden van de doelgroep, afkomstig uit de gemeente Dinkelland, dezelfde 

faciliteiten genieten als leden van de doelgroep afkomstig uit Almelo. 
f. De KRA komt minimaal 3 keer per jaar bijeen voor periodiek overleg over de beleidsvoorbereiding 

van de wetgeving door de gemeente. 
g. Het spreekuur, waar de doelgroep informatie of advies kan krijgen of gehoord kan worden, staat 

op gelijke wijze als voor leden van de doelgroep afkomstig uit Almelo open voor leden van de 
doelgroep afkomstig uit Dinkelland. 

h. De KRA kan aan het college gevraagd en ongevraagd zijn standpunten kenbaar maken over 
beleidsvoorbereiding van de wetten die van invloed is op de positie van de doelgroep. 

i. De KRA overlegt in beginsel een maal per jaar met het hoofd van het betrokken dienstonderdeel 
van de gemeente of diens vertegenwoordiger.  

j. De KRA overlegt in beginsel een maal per jaar met de relevante wethouder van de gemeente. 
k. De KRA kan incidenteel overleggen met beleidsambtenaren van de gemeente over voor de KRA 

relevante beleidsonderwerpen. 



 
 

   

 

l. De KRA kan agendapunten aandragen voor de overleggen zoals bedoeld in de voorafgaande 
leden van dit artikel. 

m. De KRA neemt kennis van het bepaalde in artikel 2, lid 5 van de Algemene wet bestuursrecht en 
zorgt dat haar leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht.  

n. Wat betreft persoonlijke informatie is de KRA gehouden aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens. 

o. Door of namens het college wordt de KRA voorzien van de voor de uitvoering van haar taak 
relevante informatie, op een zodanig tijdstip dat de adviezen volwaardig kunnen worden betrokken 
bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. 

p. De bijdrage in de kosten voor materiële voorzieningen van de KRA worden op jaarbasis 
opgenomen in de gemeentebegroting. 

q. Onder materiële voorzieningen worden verstaan: 
a. de voorzieningen ten behoeve van belangenbehartiging voor de doelgroep, waaronder 

vergaderruimte, onderhouden van netwerkcontacten, drukwerk, porto, vaste 
onkostenvergoeding en de door leden noodzakelijk te maken reis- en telefoonkosten.  

b. kosten te maken ten behoeve van de deskundigheidsbevordering en aanschaf van 
documentatiemateriaal. 

 
Artikel 2  Citeerwijze en inwerkingtreding 
1. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening belangenbehartiging 

arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Dinkelland. 
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 
3. Op dat tijdstip vervalt de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Dinkelland 2008. 



 
 

   

 

RAADSBESLUIT                                                             
 
 
Datum:     16 december 2014 
Nummer:                                  
 
De raad van gemeente Dinkelland  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 
 
gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;  
 
 
besluit:  
 
vast te stellen de  
 
Verordening tegenprestatie Participatiewet Dinkelland 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
  
Artikel 1. Begrippen  
In deze verordening wordt verstaan onder:  

- mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden 
aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij 
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie, en de gebruikelijke zorg 
van huisgenoten voor elkaar overstijgt.  

 
Hoofdstuk 2 Beleid  
 
Artikel 2. Verslag over beleid  
Het college maakt in zijn periodieke verslaglegging over de uitvoering van de uitkeringsverstrekking 
ook melding van de resultaten aangaande de tegenprestatie.  
 
Hoofdstuk 3 De tegenprestatie naar vermogen  
 
Artikel 3. Inhoud van een tegenprestatie  
1. Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard 

zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:  
a. niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;  
b. niet zijn bedoeld als re-integratieinstrument;  
c. worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden 

verricht; en 
d. niet leiden tot verdringing.  

2. Het college stelt een beleidsplan vast waarin wordt vastgelegd welke aanvullende 
werkzaamheden het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden 
voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.  

 
Artikel 4. Het opdragen van een tegenprestatie  
1. Het college kan een belanghebbende een tegenprestatie opdragen zolang dit de re-integratie niet 

in de weg staat.  
2. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren:  

a. de tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht door een belanghebbende;  
b. de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende moeten in 

aanmerking worden genomen;  
c. de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende moeten in overweging 

worden genomen. 
 



 
 

   

 

Artikel 5. Duur en omvang van een tegenprestatie  
1. Het college bepaalt aan de hand van het vermogen en de individuele omstandigheden de duur en 

de omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie.  
2. De tegenprestatie kan jaarlijks worden opgelegd ten minste  2 uur per week en voor een maximale 

periode van 6 maanden per jaar.  
 
Artikel 6. Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
1. Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende mantelzorg verricht voor 

zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is.  
2. Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende naar het oordeel van het 

college substantieel maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht.  
 
Artikel 7. Geen werkzaamheden voorhanden  
Het college draagt geen tegenprestatie op indien geen werkzaamheden voorhanden zijn die kunnen 
worden ingezet als tegenprestatie.  Zodra werkzaamheden voorhanden zijn, wordt alsnog een 
tegenprestatie opgelegd.  
 
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 
  
Artikel 8. Inwerkingtreding  
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.  
 
Artikel 9. Citeertitel  
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegenprestatie Participatiewet Dinkelland.  
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van  16 december 2014 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
mr. O.J.R.J. Huitema        mr. R.S. Cazemier 
  



 
 

   

 

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet Dinkelland  
 
Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te 
verrichten, ook als die tegenprestatie niet direct samenhangt met arbeidsinschakeling. Een 
belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is vanaf 
de dag van melding gehouden naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Dit is vastgelegd in 
artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet. De tegenprestatie bestaat uit de plicht om 
naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te 
verrichten, naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de 
arbeidsmarkt.  
 
Individuele omstandigheden  
Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde 
onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan een 
persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het college de in deze verordening neergelegde 
criteria in acht nemen. Als het college een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een 
duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een 
belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie van hem verwacht wordt (zie Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).  
 
Geen tegenprestatie  
Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, kan het college in individuele 
gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, 
tweede lid, van de Participatiewet). De plicht tot tegenprestatie is niet van toepassing op een 
belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4 van de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet). De plicht tot 
tegenprestatie is voorts niet van toepassing op een alleenstaande ouder die in het bezit is van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de 
Participatiewet).  
 
Afstemmen  
Net als bij het niet nakomen van de arbeids- en re-integratieverplichting geldt voor het niet nakomen 
van de tegenprestatie dat de bijstand kan worden afgestemd overeenkomstig de gemeentelijke 
afstemmingsverordening.  
 
Bevoegdheid opdragen tegenprestatie  
De bevoegdheid van het college om een belanghebbende te verplichten naar vermogen een 
tegenprestatie te verrichten geldt al sinds 1 januari 2012. De regering meent dat de tegenprestatie 
voor uitkeringsgerechtigden een gelegenheid is om te blijven participeren in de samenleving en om 
een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden. Dit zijn volgens de regering ook 
noodzakelijke voorwaarden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten (TK 2013-2014, 33 801, 
nr. 3, p. 29).  
 
Tegenprestatie is geen re-integratieinstrument  
De plicht tot tegenprestatie heeft tot doel om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen in de 
samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Het opdragen van een 
tegenprestatie heeft niet primair tot doel de re-integratie van een belanghebbende te bevorderen, 
maar moet worden gezien als een nuttige bijdrage aan de samenleving (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, 
p. 49-50). De tegenprestatie is daarom naar zijn aard niet gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en 
is niet bedoeld als re-integratieinstrument. Voorts mag een tegenprestatie het accepteren van 
passende arbeid of van re-integratieinspanningen niet belemmeren. Immers, als uitgangspunt geldt 
werk boven uitkering.  
 
Verordeningsplicht  
De Wet maatregelen WWB legt de gemeenteraad de verplichting op om bij verordening regels vast te 
stellen over het opdragen van een tegenprestatie aan mensen met een bijstandsuitkering in de leeftijd 
van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Deze verordeningsopdracht is neergelegd in artikel 8a, 
eerste lid, onderdeel b Participatiewet. Het is aan de gemeente om de duur, omvang en inhoud van de 
tegenprestatie te regelen (zie TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, p. 6).  
 



 
 

   

 

 
Ontwikkelen beleid door college  
Het college heeft de opdracht beleid te ontwikkelen ten behoeve van het verrichten van een 
tegenprestatie en het uitvoeren ervan overeenkomstig de verordening tegenprestatie. Dit volgt uit 
artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet.  
 
Artikelsgewijze toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet Dinkelland  
 
Artikel 1. Begrippen  
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de 
Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend 
van toepassing op deze verordening.  
 
Mantelzorg  
In artikel 1 van deze verordening is de definitie opgenomen van mantelzorg. Deze begripsbepaling is 
gebaseerd op het begrip zoals dat wordt gehanteerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (zie 
artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Onder mantelzorg 
wordt verstaan: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden 
aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening 
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar 
overstijgt. Het begrip 'mantelzorg' is van belang omdat artikel 6, eerste lid, van deze verordening 
bepaalt dat het college geen tegenprestatie opdraagt indien een belanghebbende zorgtaken als 
mantelzorger verricht voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college 
redelijkerwijs noodzakelijk is.  
 
Uit kamerstukken met betrekking tot het begrip 'mantelzorg' zoals neergelegd in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning volgt dat de vier belangrijkste kenmerken van mantelzorg zijn:  

- er is een bestaande sociale relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener;  
- mantelzorg wordt niet verricht in een georganiseerd verband;  
- het verrichten van mantelzorg is veelal geen bewuste keuze;  
- het verlenen van mantelzorg is nooit afdwingbaar.  

 
Deze kenmerken zijn ontleend aan diverse kamerstukken zoals TK 2004-2005, 30 169, nr. 1 (Notitie 
"De mantelzorger in beeld") en TK 2005-2006, 30 131, nr. C.  
 
Voor mantelzorg is vereist dat de verleende zorg de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar 
overstijgt. Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hanteren gemeenten veelal 
het protocol Gebruikelijke Zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg om vast te stellen of sprake is 
van gebruikelijke zorg. Voor de uitleg van wat onder gebruikelijke zorg kan worden aangesloten bij de 
definitie van gebruikelijke zorg in het protocol Gebruikelijke Zorg. Gebruikelijke zorg wordt in dat 
Protocol als volgt omschreven: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende 
kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk 
huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het 
functioneren van dat huishouden.  
 
Artikel 2. Verslag over beleid  
Met de komst van de verplichte tegenprestatie ligt het in de rede dat het college bij haar periodieke 
verslaglegging over de uitvoering van de uitkeringsverstrekking ook melding maakt van de resultaten 
aangaande de tegenprestatie.  
 
Artikel 3. Inhoud van een tegenprestatie  
Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde 
onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan een 
persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het college de in deze verordening neergelegde 
criteria in acht nemen. Artikel 3 van deze verordening stelt voorwaarden ten aanzien van de inhoud 
van de tegenprestatie. Het college dient maatwerk toe te passen bij het opdragen van een 
tegenprestatie. Rekening moet worden gehouden met de individuele omstandigheden van 
belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante persoonlijke 
omstandigheden. De werkzaamheden worden immers opgedragen ‘naar vermogen’. Het is dus van 



 
 

   

 

belang dat belanghebbende ook in staat is de werkzaamheden te verrichten (zie Rechtbank Zeeland-
West-Brabant 25-02-2013, nr. 12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).  
 
Als het college een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een duidelijke omschrijving 
geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een belanghebbende immers duidelijk zijn 
welke tegenprestatie van hem wordt verwacht (zie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 
12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).  
 
Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden  
In artikel 3, eerste lid, van deze verordening is bepaald dat de tegenprestatie onbeloonde 
maatschappelijk nuttige werkzaamheden betreffen die additioneel van aard zijn. De maatschappelijk 
nuttige werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie dienen zich te onderscheiden van 
werkzaamheden die door de reguliere arbeidsmarkt verricht worden. Het onderscheid tussen betaalde 
en onbetaalde werkzaamheden is afhankelijk van onder meer economische factoren en van keuzes 
die mede op basis daarvan door het bedrijfsleven en/of de overheid worden gemaakt (TK 2013-2014, 
33 801, nr. 3, p. 30).  
 
Werkzaamheden die kunnen worden ingezet  
Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, 
inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden voldoen aan de in artikel 3, eerste lid, van 
deze verordening genoemde voorwaarden. Dit betekent dat de als tegenprestatie in te zetten 
werkzaamheden:  

a) niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;  
b) niet zijn bedoeld als re-integratieinstrument;  
c) worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin deze 

worden verricht; en  
d) niet leiden tot verdringing.  

 
Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van de tegenprestatie die volgen uit 
de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).  
 
Tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing  
De tegenprestatie mag niet worden ingezet in het kader van de re-integratie. De tegenprestatie mag 
bovendien niet direct gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt en is dan ook niet bedoeld als re-
integratieinstrument. Het betreffen werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op 
reguliere arbeid en die niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Reguliere 
werkzaamheden kunnen daarom niet als tegenprestatie worden ingezet. De tegenprestatie mag het 
accepteren van passende arbeid of van re-integratie-inspanningen niet belemmeren. Het uitgangspunt 
werk boven uitkering staat voorop. Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet 
en de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).  
 
Artikel 4. Het opdragen van een tegenprestatie  
Het college heeft beleidsvrijheid om een tegenprestatie op te leggen. Het college bepaalt uiteindelijk 
of, en zo ja welke tegenprestatie wordt opgedragen. Tegen een besluit tot het opdragen van een 
tegenprestatie kan bezwaar en beroep worden aangetekend (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, p. 49).  
 
Werk boven uitkering 
De gemeenteraad kan een tegenprestatie opdragen zolang dit re-integratieactiviteiten  niet in de weg 
staat en de belanghebbende de nodige tijd kan richten op de arbeidsplicht en de re-integratieplicht, 
zoals het naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen. Hier geldt werk boven uitkering.  
 
Geen tegenprestatie  
Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, kan het college in individuele 
gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, 
tweede lid, van de Participatiewet).  
De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie is niet van toepassing op een 
belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 van de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet) De verplichting tot 
tegenprestatie is niet van toepassing op een alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing 



 
 

   

 

als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de 
Participatiewet).  
 
Weigering tegenprestatie 
Het college dient bij weigering van belanghebbende om de tegenprestatie te verrichten, op basis van 
het individuele geval de hoogte en de duur van de op te leggen maatregel te bepalen (TK 2013-2014, 
33 801, nr. 3, p. 29).  
 
Factoren opdragen tegenprestatie  
In artikel 4, derde lid, van deze verordening is neergelegd met welke factoren het college rekening 
moet houden bij het opdragen van een tegenprestatie. Deze factoren worden hierna toegelicht.  
 
Factor: tegenprestatie 'naar vermogen' 
De werkzaamheden die als tegenprestatie ingezet worden, moeten naar vermogen door een 
belanghebbende verricht kunnen worden. De term 'naar vermogen' heeft betrekking op de 
mogelijkheden waarover een belanghebbende beschikt om deze werkzaamheden te verrichten. 
Immers, niet alle onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden kunnen worden opgedragen 
aan elke uitkeringsgerechtigde (TK 2013-2014, 33 801, nr. 3, p. 30).  
 
Factor: persoonlijke situatie en individuele omstandigheden belanghebbende 
Bij het opdragen van de tegenprestatie houdt het college rekening met de persoonlijke situatie en 
individuele omstandigheden van een belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding en werkervaring 
(Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171). Hierbij 
wordt rekening gehouden met het fysieke en psychische vermogen van een belanghebbende. Bij het 
opdragen van de tegenprestatie dient het college maatwerk te leveren. Voorts wordt bij opdragen van 
een tegenprestatie rekening gehouden met praktische omstandigheden zoals reistijd, beschikbaarheid 
van kinderopvang en/of belanghebbende al maatschappelijke activiteiten verricht. 
 
Factor: persoonlijke wensen en kwaliteiten belanghebbende 
Bij het opdragen van de verplichting tot tegenprestatie houdt het college rekening met de persoonlijke 
wensen en kwaliteiten van belanghebbende. De regering vindt het immers belangrijk dat een 
belanghebbende invloed heeft op de keuze van de activiteiten (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, p. 47). 
Belanghebbende kan zelf ideeën aandragen voor de als tegenprestatie te verrichten werkzaamheden. 
Het college kan eventueel in beleidsregels bepalen wanneer een belanghebbende zijn keuze voor het 
verrichten van maatschappelijk nuttige activiteit kenbaar maakt aan het college. Het college 
beoordeelt de door belanghebbende zelf aangedragen ideeën en kan besluiten om het voorstel van 
belanghebbende over te nemen en die werkzaamheden in te zetten als tegenprestatie. Uiteraard moet 
die werkzaamheid voldoen aan het bepaalde in artikel 3 van deze verordening en moet die 
werkzaamheid beschikbaar zijn. Het college is niet gehouden te voldoen aan de wensen van een 
belanghebbende, maar moet deze wel in de beoordeling meenemen. Draagt belanghebbende geen 
ideeën aan, dan legt het college belanghebbende een tegenprestatie op.  
 
Artikel 5. Duur en omvang van een tegenprestatie  
Het college bepaalt aan de hand van de het vermogen en  individuele omstandigheden de duur en de 
omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Dat betekent dat het college steeds een 
afweging maakt op basis van de persoonlijke situatie in welke mate een tegenprestatie verlangd kan 
worden (TK 2013-2014, 33 801, nr. 30). Hierbij wordt de duur en omvang van de tegenprestatie altijd 
beperkt. In de individuele bepaling van duur en omvang wordt ook rekening gehouden met re-
integratie, zodat het deze niet in de weg staat.  
Tegenprestatie wordt omschreven als een activiteit voor minimaal 2 uur per week gedurende een 
periode van maximaal 6 maanden. Hierbij is de maximale vrijheid het uitgangspunt, zodat per cliënt 
bekeken kan worden wat wenselijk is. Het minimum aantal uren is bewust laag gesteld, om individueel 
maatwerk te kunnen afspreken. Dit betekent niet dat 2 uur per week altijd voldoende is. Wanneer 
meer uur per week binnen het vermogen van de cliënt ligt, kan er voor meer uur per week een 
tegenprestatie worden opgelegd.  Het maximum is genoemd om de tijdelijkheid van de tegenprestatie 
te accentueren. De tegenprestatie kan jaarlijks worden opgelegd.  
 
 



 
 

   

 

Artikel 6. Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
Artikel 6, eerste lid, van de verordening bepaalt dat geen tegenprestatie wordt opgedragen indien een 
belanghebbende mantelzorg verricht en het college het verrichten hiervan redelijkerwijze noodzakelijk 
vindt. De regering heeft deze mogelijkheid uitdrukkelijk benoemd in de nota van wijziging met 
betrekking tot de Wet maatregelen WWB (TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, p. 6). Of sprake is van 
mantelzorg wordt getoetst aan de criteria van het begrip mantelzorg zoals neergelegd in artikel 1 van 
deze verordening. Verricht een belanghebbende mantelzorg in de zin van deze verordening en is het 
verrichten van mantelzorg volgens het college redelijkerwijs noodzakelijk, dan draagt het college een 
belanghebbende geen tegenprestatie op.  
 
Het college houdt bij het opdragen van de plicht tot tegenprestatie rekening met het eventuele 
gegeven dat een belanghebbende al maatschappelijk actief is (TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, p. 6). 
Indien een belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht, kan het 
college besluiten geen tegenprestatie op te leggen, indien dit naar zijn oordeel voldoende is. Het 
college beoordeelt de maatschappelijke activiteiten en houdt daarbij rekening met de duur en omvang.  
 
Artikel 7. Geen werkzaamheden voorhanden  
Artikel 6, eerste lid, van deze verordening bepaalt dat geen tegenprestatie wordt opgedragen indien 
geen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden voorhanden zijn. De Participatiewet 
verplicht gemeenten niet om buiten de eigen gemeentegrens een tegenprestatie te laten verrichten 
(TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, p. 51). Zodra werkzaamheden voorhanden zijn, wordt alsnog een 
tegenprestatie opgelegd. 
 
Artikel 8. Inwerkingtreding  
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Vanaf die datum is in artikel 7a, 
eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad 
neergelegd om regels in de verordening vast te stellen over het opdragen van een tegenprestatie.  
 
Artikel 9. Citeertitel  
In dit artikel is de citeertitel van deze verordening neergelegd.  
 
 

                                                      
 
 
 


