
 

AMENDEMENT ARTIKEL 16 AFSTEMMINGSVERORDENING 
PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ STICHTSE VECHT 2015 

 
Ingediend door de fractie van Maarssen 2000 
 
Toelichting 
 
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 (recidive).  
 
Bij het niet nakomen van geüniformeerde verplichtingen op grond van artikel 18, vierde lid Participatiewet is  
het opleggen van een verlaging bij recidive geregeld in artikel 18, zesde lid van de Participatiewet.  
 
Indien sprake is van het niet nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid binnen twaalf 
maanden nadat het zesde lid (recidive) toepassing heeft gevonden, verlaagt het college de bijstand met 
100% voor een periode van drie maanden, conform artikel 18, zevende lid. 
 
Tot slot wordt in artikel 18, achtste lid bepaald dat het college de bijstand verlaagt met 100% voor een 
periode van drie maanden, indien belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vierde lid niet nakomt 
binnen twaalf maanden nadat het zevende lid toepassing heeft gevonden. 
 
In de Maatregelenverordening 2014 is destijds in artikel 17, tweede en derde lid opgenomen welke verlaging 
van toepassing is, indien sprake is van een derde of volgende gedraging (volharding). In artikel 17, vierde en 
vijfde lid is opgenomen de beoordeling door het college of de omstandigheden en het gedrag van 
belanghebbende aanleiding geven de beslissing op grond van het tweede en derde lid te heroverwegen. 
 
In de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ heeft het college naar de mening van de 
fractie van Maarssen 2000 ten onrechte besloten de bepalingen genoemd in artikel 18, zevende en achtste 
lid van de Participatiewet niet op te nemen in deze verordening. Ook vindt de fractie van Maarssen 2000 het 
van belang deze bepalingen ook op te nemen ten aanzien van het niet nakomen van niet-geüniformeerde 
verplichtingen zoals genoemd in artikel 9, 10, 12, 13 en 14 van de verordening. 
 
Het college is van mening dat het opnemen van een aparte bepaling met betrekking tot volharding niet 
noodzakelijk is, omdat op grond van artikel 18 van de verordening in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in 
geval van volharding kan worden afgeweken van de bepalingen in de verordening.  
 
De fractie van Maarssen 2000 deelt de mening van het college niet. In artikel 18 van de verordening is 
bepaald dat het college in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende af kan wijken van de 
bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende 
aard leidt. Omdat hier geen sprake is van bepalingen in de verordening, maar uitvoering van een wet is 
artikel 18 van deze verordening o.i. niet van toepassing.  
 
De fractie van Maarssen 2000 stelt voor de tekst van artikel 16 als volgt te wijzigen: 
 
Artikel 16 Recidive  
 
1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een 
verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 9, 10, 12, 13 of 14 opnieuw 
schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van de oorspronkelijke verlaging 
verdubbeld. 
2.Voor iedere volgende gedraging binnen twaalf maanden, nadat toepassing is gegeven aan het eerste lid, 
legt het college telkens een verlaging op voor de duur van drie maanden. 
3. 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, 
een tweede keer 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. 
4. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden, nadat toepassing is gegeven aan het derde lid, 
opnieuw schuldig maakt aan een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid van de Participatiewet, legt 
het college een verlaging op van 100 procent van de bijstandsnorm voor de duur van drie maanden. 
5. Voor iedere volgende gedraging binnen twaalf maanden, nadat toepassing is gegeven aan het vierde lid, 
legt het college telkens een verlaging op van 100 procent voor de duur van drie maanden.   
 
 


