
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dinkelland 
2022 Vóór 2022 en vanaf 2022. Voorheen verordening “Verordening misbruik, 
afstemming en recidiveboete Dinkelland.  
 

 

Vóór 2022 Vanaf 2022 

Artikel 10. Gedragingen participatiewet 

 
Gedragingen van een belanghebbende 
waardoor een verplichting op grond van de 
artikelen 9, 9a, 17, tweede lid, 55 en 56a van de 
Participatiewet niet of onvoldoende wordt 
nagekomen, worden onderscheiden in de 
volgende categorieën: 
a. eerste categorie:  

1. het zich niet tijdig laten registreren als 
werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut  
werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten 
verlengen van de registratie; 
 

Artikel 10. Gedragingen Participatiewet 

  
Gedragingen van een belanghebbende 
waardoor een verplichting op grond van de 
artikelen 9, 9a, 17, tweede lid, 55 en 56a van de 
Participatiewet niet of onvoldoende wordt 
nagekomen, worden onderscheiden in de 
volgende categorieën:  
a. eerste categorie:  

1. het zich niet tijdig laten registreren als 
werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut  
werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten 
verlengen van de registratie;  
 
2. het niet nakomen van de in artikel 56a, 
tweede lid, van de Participatiewet neergelegde  
verplichting om gedurende een periode van zes 
maanden, gerekend vanaf de dag waarop  
het recht op bijstand ontstaat, mee te werken 
aan het door het college in naam van de 
belanghebbende verrichten van betalingen uit 
de toegekende bijstand van huur, gas, water 
en stroom en de verplichte zorgverzekering; 

Artikel 10. Gedragingen Participatiewet  

 
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; 

Artikel 10. Gedragingen Participatiewet  

 
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 
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lid, onderdeel c, van de Participatiewet;  
 
5.het niet of onvoldoende nakomen van de 
medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 17, 
tweede lid, van de Participatiewet; 
 
6.het niet of onvoldoende nakomen van de 
identificatieplicht als bedoeld in artikel 17, vierde 
lid, van de Participatiewet. 

Artikel 10a. Niet meewerken aan taaltoets 
 

n.v.t.  

Artikel 10a. Niet meewerken aan taaltoets 

 
Als een belanghebbende niet meewerkt aan het 
afleggen van de taaltoets als bedoeld in artikel 
18b, tweede lid, van de Participatiewet, wordt 
een verlaging opgelegd van: 
 
a.20 procent van de bijstandsnorm gedurende 1 
maand; 
 
b.40 procent van de bijstandsnorm gedurende 1 
maand als belanghebbende zich binnen 12 
maanden na bekendmaking van een besluit 
waarmee een verlaging is toegepast vanwege 
het niet meewerken aan het afleggen van de 
taaltoets opnieuw schuldig maakt aan dezelfde 
verwijtbare gedraging; 
 
c. telkens 100 procent van de bijstandsnorm 
gedurende 1 maand als belanghebbende zich 
binnen 12 maanden na bekendmaking van een 
besluit in de zin van artikel 10a, onderdeel b, 
van deze verordening, opnieuw schuldig maakt 
aan dezelfde verwijtbare gedraging. 

Artikel 11. Gedragingen IOAW en IOAZ  

 
Gedragingen van een belanghebbende 
waardoor of een verplichting op grond van de 
artikelen 37 en 38 van de IOAW of de artikelen 
37 en 38 van de IOAZ 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 IOAW 
of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de 
IOAZ 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 

Artikel 11. Gedragingen IOAW en IOAZ  
 

Gedragingen van een belanghebbende 
waardoor of een verplichting op grond van de 
artikelen 37 en 38 van de IOAW of de artikelen 
37 en 38 van de IOAZ 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 niet of onvoldoende gebruik maken van 
een door het college aangeboden voorziening 
als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, 
eerste lid, onderdeel e, van de IOAW of de 
artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid, 
onderdeel e, van de IOAZ, voor zover dit niet 
heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot 
voortijdige beëindiging van die voorziening;  
 



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 IOAW of artikel 37, 
eerste lid, onderdeel f, van de IOAZ;  
 
 

3. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig 
laten blijken de verplichtingen als bedoeld in 
artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW 
of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de 
IOAZ 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;  
 
4. 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 IOAW of artikel 37, 
eerste lid, onderdeel f, van de IOAZ; 

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.   

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.   

 

 

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.   

2. Bij een verlaging als bedoeld in artikel 
10, onderdeel a, kan de verlaging 
worden toegepast over twee maanden 
waarbij zowel aan de maand van 
oplegging als aan de daaropvolgende 
maand de helft van de verlaging wordt 
toebedeeld.  

3. Bij een verlaging als bedoeld in artikel 
10, onderdeel b, kan de verlaging 
worden toegepast over drie maanden 
waarbij zowel aan de maand van 
oplegging als aan de twee 
daaropvolgende maanden een derde 
van de verlaging wordt toebedeeld.   

4. 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.   

 
 

  

Artikel 18. Samenloop van gedragingen  

Nr. 5 niet van toepassing  

Artikel 18. Samenloop van gedragingen  

 
5. Als het college voor dezelfde gedraging 

de bijstand op grond van artikel 18 of 
18b Participatiewet kan verlagen en een 
boete op grond van de Wet inburgering 
2021 op kan leggen, dan kiest hij ervoor 
de bijstand te verlagen en geen boete 
op te leggen. 

 

  



  

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.  
 
 

Dit artikel heeft vanwege een wetswijziging 
geen kracht meer. 

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.  

 

Dit artikel heeft vanwege een wetswijziging 
geen kracht meer. 

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.  

 

Dit artikel heeft vanwege een wetswijziging 
geen kracht meer. 

 


