
 

AMENDEMENT ARTIKEL 13 AFSTEMMINGSVERORDENING 
PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ STICHTSE VECHT 2015 

 
Ingediend door de fractie van Maarssen 2000 
 
Toelichting 
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. 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 en het tonen van steek en/of vuurwapens 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 tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.  
 
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.  
 
In de voorliggende verordening wordt het uitoefenen van fysiek geweld tegen materiële zaken zwaarder 
bestraft dan het uitoefenen van verbaal geweld tegenover personen en instanties die zijn belast met de 
uitvoering van de Participatiewet en het college of zijn ambtenaren onder omstandigheden die rechtstreeks 
verband houden met de uitvoering van de IOAW of IOAZ.  
 
De fractie vindt dit een ongewenste situatie en vindt dat de verlaging bij mondelinge of schriftelijke 
bedreigingen gericht tegen personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet en 
het college of zijn ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering 
van de IOAW of IOAZ, tenminste gelijk moet zijn aan de hoogte van de verlaging bij het uitoefenen van 
fysiek geweld tegen materiële zaken.  
 
De fractie van Maarssen 2000 stelt voor de tekst van artikel 13 als volgt te wijzigen: 
 
   
 
 
Artikel 13 Zeer ernstige gedragingen 
1. 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, wordt een verlaging 
opgelegd van: 
a. 50 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld tegen 
materiële zaken en bij mondelinge of schriftelijke bedreigingen gericht tegen de in de aanhef genoemde 
personen; 
b. 100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld tegen de in 
de aanhef genoemde personen. 
2. Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn ambtenaren, onder 
omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, wordt een verlaging opgelegd van: 
 a. 50 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld tegen 
materiële zaken en bij mondelinge of schriftelijke bedreigingen gericht tegen de in de aanhef genoemde 
personen; 
b. 100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het uitoefenen van fysiek geweld tegen de in 
de aanhef genoemde personen. 
 
 
 


