
Overzicht wijzigingen verordening 
In de nieuwe Handhavings en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 zijn (technische) 
wijzigingen op basis van de geldende wet- en regelgeving, doorgevoerd op de volgende onderdelen: 
 

1. Technische wijzigingen (algemeen) 
 

Verordeningsgrondslag 
De wettelijke grondslag voor de afstemmingsverordening in de Participatiewet verandert per 1 
januari 2017. Tot 1 januari 2017 is de wettelijke grondslag artikel 8 lid 1 aanhef en onderdelen a 
en e Participatiewet. Vanaf 1 januari 2017 is de wettelijke grondslag artikel 8 lid 1 aanhef en 
onderdelen a en d Participatiewet. 
 

Medewerkingsplicht 
Het deel van de toelichting op artikel 14 van de Handhavings- en Afstemmingsverordening dat ziet op de 
medewerkingsplicht is aangepast naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Verzamelwet 
SZW 2017 op 1 januari 2017. 
 
Het niet meewerken aan oproepen in verband met de arbeidsinschakeling behoort sinds 1 januari 
2015 tot de geüniformeerde arbeidsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 18 lid 4 Participatiewet. 
 

Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
Artikel 60b en artikel 8 lid 1 onderdeel d zijn door de wetgever verwijderd uit de Participatiewet. 
Tot 1 januari 2017 was er een bijzondere regeling voor verrekening van de bestuurlijke boete bij 
recidive van toepassing (artikel 60b Participatiewet). 
 
Sinds 1 januari 2017 geldt zowel voor de 'gewone' boete als voor de recidiveboete dat het college 
verplicht is deze te verrekenen met de lopende uitkering (artikel 60 lid 4 Participatiewet). Bij 
verrekening moet de bescherming van de beslagvrije voet in acht worden genomen. 
 

Nummering artikelen  
Omdat de Handhavingsverordening Uitkeringen 2013 en de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en 
IOAZ Ridderkerk 2015 zijn samengevoegd is de nummering gewijzigd ten opzichte van de oude verordeningen.  

  



2. Wijzigingen t.o.v. oude verordening. 
In de bijgevoegde was wordt lijst staan opmerkingen met de wijzigingen t.o.v. de oude (huidige) 
verordeningen.  

Huidige verordening  

 

Nieuwe verordening  

Artikel 7. Gedragingen 
Participatiewet Gedragingen van een 
belanghebbende waardoor algemeen 
geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of 
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 14 Gedragingen 
Participatiewet  
1. eerste categorie 
Het zich niet tijdig laten registreren als 
werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen of het niet tijdig 
laten verlengen van de registratie; 
 

2. tweede categorie: 

Het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een 
oproep om in verband met arbeidsinschakeling 
op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen, 
voor zover niet de verplichting als bedoeld in 
artikel 18 lid 4 onderdeel h van de 
Participatiewet wordt geschonden of het niet 
gaat om het opstellen, uitvoeren en evalueren 
van een plan van aanpak. 

 

3. derde categorie: 
a Het niet onvoldoende meewerken aan het 
opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan 
van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de 
Participatiewet; 
b 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;  
c. 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; 
d. 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; 
e. Het niet of onvoldoende nakomen van de 
medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 17, 
tweede lid, van de Participatiewet. 
f. Het niet of onvoldoende nakomen van de 
identificatieplicht als bedoeld in artikel 17, 
vierde lid van de Participatiewet.  

 

 Artikel 15. Niet afleggen van de taaltoets  
1. Als een belanghebbende een taaltoets zoals 
bedoeld in artikel 18b, lid 2 van de 
Participatiewet verwijtbaar niet aflegt, wordt dit 
gekwalificeerd als zijnde schending van de 
medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 17, lid 



2.  Participatiewet en wordt een verlaging, 
toegepast die overeenstemt met de verlagingen 
die zijn genoemd in de leden 9,10 en 11 van 
artikel 18b, lid 2 van de Participatiewet. 

3 De verlagingen wegens het niet verschijnen 
bij/afleggen van de taaltoets zijn als volgt; 

a. een verlaging van 20% van de bijstandsnorm 
gedurende maximaal 6 maanden in het geval 
voor de eerste keer de taaltoets niet is afgelegd; 

b. een verlaging van 40% van de bijstandsnorm 
gedurende maximaal 6 maanden in het geval 
voor de tweede keer de taaltoets niet is 
afgelegd; 

c. een verlaging van 100% van de bijstandsnorm 
van tenminste 3 maanden in het geval voorde 
derde keer of vaker de taaltoets niet is afgelegd. 

4. Deze verlagingen worden per direct beëindigd 
vanaf het moment dat belanghebbende de 
taaltoets alsnog heeft afgelegd 

 

Artikel 9. Hoogte en duur van de verlaging  
De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de 

artikelen 7 en 8, wordt vastgesteld op:  

a. 10% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand 

bij gedragingen van de eerste categorie; 

 

b. 100% van de bijstandsnorm gedurende 1 

maanden bij gedragingen van de tweede 

categorie; 

 

c. 100% van de bijstandsnorm gedurende 2 

maanden bij gedragingen van de derde categorie. 

 d. Op verzoek van belanghebbende wordt de 

verlaging onder b verspreid over 2 maanden van 

50%, en de verlaging onder c over 3 maanden van 

66,67%. 

Artikel 17. Hoogte en duur van de verlaging 
De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de 
artikelen 14 en 16, wordt vastgesteld op: 
 
a. 10% van de bijstandsnorm gedurende 1 
maand bij gedragingen van de eerste categorie; 
 

b. 20% van de bijstandsnorm gedurende 1 
maand bij gedragingen van de tweede categorie; 
 

c. 40% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand 
bij gedragingen van de derde categorie. 

 
 
d. 100% van de bijstandsnorm gedurende 1 
maand bij gedragingen van de vierde categorie. 

 
e. Op verzoek van belanghebbende kan het 

college besluiten de verlaging onder sub d 
verspreid over 2 maanden van 50% en/of 
het college kan op basis van individuele 
omstandigheden besluiten om in afwijking 
van sub d van dit artikel de maatregelen te 
effectueren door gedurende twee 
maanden de uitkering met 50% te 
verrekenen. 

 

 Artikel 17a. Waarschuwing 
Het college kan bij gedragingen van de eerste of 
tweede categorie als bedoeld in de artikelen 14 
en 16 van deze verordening, in plaats van een 
verlaging een schriftelijke waarschuwing 
opleggen, indien het college hiertoe in 
individuele omstandigheden aanleiding ziet. Een 
waarschuwing wordt niet afgegeven wanneer er 
sprake is van recidive. 

 

Artikel 10. Duur verlaging bij schending 
geüniformeerde arbeidsverplichting  
Als een belanghebbende een verplichting als 

bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de 

Artikel 18. Duur verlaging bij schending 
geüniformeerde arbeidsverplichting 
Als een belanghebbende een verplichting als 
bedoeld in artikel18, vierde lid, van de 
Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, 



Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, 

bedraagt de verlaging 100 procent van de 

bijstandsnorm gedurende:  

 

a. één maand, bij gedragingen als bedoeld in 

artikel 18, vierde lid, onderdeel b, f en g, van de 

Participatiewet;  

 

b. twee maanden, bij gedragingen als bedoeld in 

artikel 18, vierde lid, onderdeel a, c, d, e en h, van 

de Participatiewet. 

bedraagt de verlaging 100 procent van de 
bijstandsnorm gedurende één maand.  

 

Artikel 12. 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. 100% van de bijstandsnorm of grondslag 

gedurende twee maanden, indien 

belanghebbende verwijtbaar geen of geen volledig 

recht heeft op een uitkering krachtens een sociale 

verzekering of daarmee naar aard en doel 

overeenkomende buitenlandse regeling of private 

verzekering, of een andere voorziening die 

voorziet in middelen voor levensonderhoud, dan 

wel het verwijtbaar verliezen van een zodanig 

recht;  

 

b. 100% van de bijstandsnorm of grondslag, 

gedurende de periode dat belanghebbende een 

beroep doet op bijstand als gevolg van 

boetewaardige gedragingen;  

 

c. 100% van de bijstandsnorm of grondslag 

gedurende de periode die belanghebbende niet op 

bijstand zou zijn aangewezen indien hij op 

verantwoordelijke wijze de middelen waarover hij 

beschikte of redelijkerwijze kon beschikken zou 

hebben aangewend;  

 

d. Als de gevestigde zelfstandige voorafgaand aan 

de aanvraag Bbz 2004 tekortschietend besef van 

verantwoordelijkheid heeft betoond als bedoeld in 

artikel 18, tweede lid van de WWB, wordt als 

maatregel artikel 21, eerste en tweede lid Bbz 

2004 niet toegepast (kapitaal- en rentereductie). 

 

e. als de periode onder b en c vanwege dringende 

redenen korter wordt vastgesteld dan de 

betreffende bijstandsperiode, dan wordt voor het 

overige deel van de oorspronkelijk vastgestelde 

periode een verlaging toegepast van 10% van de 

bijstandsnorm of grondslag 

Artikel 20. 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% van de bijstandsnorm  gedurende 1 
maand, bij gedragingen die hebben geleid tot 
een benadelingsbedrag van minder dan € 500,- 
 
b. 20% van de bijstandsnorm gedurende 1 
maand, bij gedragingen die hebben geleid tot 
een benadelingsbedrag van € 500,-- tot € 
2000,- 

 

c. 40% van de bijstandsnorm gedurende 1 
maand, bij gedragingen die hebben geleid tot 
een benadelingsbedrag van € 2000,-- tot € 
4.000,- 

 

d. 100% van de bijstandsnorm gedurende 1 
maand, bij gedragingen die hebben geleid tot 
een benadelingsbedrag van € 4000,-- tot € 
10.000,- 

 

e. Indien het benadelingsbedrag meer bedraagt 
dan € 10.000,-- wordt een individueel besluit 
genomen. 

 
 

 
 

 
 



Artikel 17. 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 ter 

zake van die gedraging achterwege. 

Artikel 25. Samenloop bij weigeren 
uitkering IOAW/IOAZ 
1. Als het college stelt een verlaging vast als: 
a. aan de beëindiging van de dienstbetrekking 
van belanghebbende een dringende reden ten 
grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek en belanghebbende 
ter zake een verwijt kan worden gemaakt, of; 

 

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

 

c. belanghebbende nalaat algemeen 
geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of; 

d. belanghebbende door eigen toedoen geen 
algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt 

 

2. De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in 
het eerste lid, wordt vastgesteld op 100% van de 
uitkering gedurende een maand. 
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