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Maatregelenverordeningen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010

Nieuwe wetgeving, zoals de invoering van de Wet investeren in jongeren en de Wet bundeling van
uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet BUIG), hebben geleid tot het aanbieden van de
voorliggende Maatregelenverordeningen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010. De bedoeling is dat deze
verordeningen uniform met ingang van 1 oktober 2010 in werking treden binnen de samenwerkende
gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard. Naast nieuwe wetgeving zijn de
bestaande verordeningen binnen het Samenwerkingsverband geëvalueerd en zijn knelpunten
meegenomen in de voorliggende verordeningen. Daarnaast zijn daar waar mogelijk de verordeningen
getoetst aan de vastgestelde randvoorwaarden uit het Handhavingsplan 2010 – 2014: eenvoud, uniform,
helder en toegankelijk.

1. De bestaande Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand intrekken met ingang van 1 oktober
2010;
2. De voorliggende Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010 vaststellen met ingang van 1
oktober 2010;
3. De voorliggende Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010 vaststellen met ingang
van 1 oktober 2010;
4. De voorliggende Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 vaststellen met ingang van 1
oktober 2010.

Op 1 januari 2007 is de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand in werking getreden. Deze
verordening is vanwege de aangegane samenwerking tussen de gemeenten Heeze-Leende, Valkenswaard
en Waalre uniform in de drie gemeenten vastgesteld. Per 1 januari 2009 is de gemeente Cranendonck
toegetreden tot het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen en is de verordening ook in de gemeente
Cranendonck in werking getreden.
Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. Artikel 12 van de Wet investeren in
jongeren schrijft voor dat de raad bij verordening regels stelt. Om te voldoen aan de opdracht tot
regelstelling en daarnaast recht te doen aan de behoefte het besluitvormingsproces zorgvuldig te
doorlopen is per 1 oktober 2009 de Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren in werking

getreden. De verordening komt uiterlijk 1 oktober 2010 te vervallen en de bedoeling is hiervoor in de
plaats specifieke verordeningen voor de Wet investeren in jongeren vast te stellen.
Tenslotte is op 1 januari 2010 de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
(Wet BUIG) ingevoerd. De landelijke afstemmingsregelingen voor de IOAW en IOAZ, alsmede de nog
bestaande boetebepalingen, zijn met de Wet BUIG komen te vervallen. Het is aan de gemeente om in een
bij verordening vastgesteld afstemmingsbeleid met betrekking tot de IOAW en IOAZ te voorzien.
Nieuwe wetgeving, zoals de invoering van de WIJ en de Wet BUIG, hebben geleid tot de voorliggende
Afstemmingsverordeningen Wet werk en bijstand, Wet investeren in jongeren, IOAW en IOAZ 2010. De
bedoeling is dat deze verordeningen uniform met ingang van 1 oktober 2010 in werking treden binnen de
samenwerkende gemeenten. Naast nieuwe wetgeving zijn de bestaande verordeningen binnen het
Samenwerkingsverband geëvalueerd en zijn knelpunten meegenomen in de voorliggende verordeningen.
Daarnaast zijn daar waar mogelijk de verordeningen getoetst aan de vastgestelde randvoorwaarden uit het
Handhavingsplan 2010 – 2014: eenvoud, uniform, helder en toegankelijk.

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010
De WWB kent slechts één soort sanctie: het verlagen van de uitkering. Artikel 18 WWB bevat de
opdracht aan gemeenten om maatregelenbeleid in een verordening vast te leggen.
In het eerste lid van artikel 18 WWB, wordt gesproken over het afstemmen van de bijstand en de daaraan
verbonden verplichtingen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.
In deze bepaling wordt benadrukt dat het vaststellen van de hoogte van de uitkering en de daaraan
verbonden verplichtingen voor de uitkeringsgerechtigden maatwerk is, waarbij recht wordt gedaan aan de
individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van uitkeringsgerechtigden.
In het tweede lid wordt een directe koppeling gelegd tussen de rechten en verplichtingen van
uitkeringsgerechtigden: het recht op een uitkering is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om
weer onafhankelijk van de uitkering te worden. Dit betekent dat de vaststelling van de hoogte van de
uitkering niet alleen afhangt van de toepasselijke uitkeringsnorm en de beschikbare middelen van de
belanghebbende, maar ook van de mate waarin de opgelegde verplichtingen worden nagekomen.
Wanneer het college tot het oordeel komt dat een bijstandsgerechtigde zijn verplichtingen niet of in
onvoldoende mate nakomt, wordt de uitkering verlaagd. Er is dus geen sprake van een bevoegdheid, maar
van een verplichting. Alleen wanneer iedere vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, ziet het college af van
zo’n verlaging.
Verlaging van de uitkering moet plaatsvinden in overeenstemming met een door de gemeenteraad vast te
stellen verordening.
De term ‘maatregel’
Het verlagen van de bijstand op grond van het feit dat de belanghebbende zijn verplichtingen niet of in
onvoldoende mate is nagekomen, wordt in de terminologie van de WWB aangeduid als het afstemmen
van de uitkering op de mate waarin de belanghebbende de opgelegde verplichtingen nakomt. Met het
begrip ‘afstemmen’ wordt het uitgangspunt van de WWB benadrukt dat rechten en plichten één kant van
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dezelfde medaille vormen. De huidige verordening wordt dan ook aangeduid als
‘Afstemmingsverordening’ en er wordt gesproken in de verordening over het verlagen van de uitkering.
Gemeenten worden echter geadviseerd om het verlagen van de bijstand vanwege het niet of onvoldoende
nakomen van de verplichtingen aan te duiden als het opleggen van een maatregel. Daarmee wordt niet
alleen aangesloten bij het spraakgebruik, maar wordt ook het corrigerende karakter ervan benadrukt. De
meeste gemeenten hebben dit advies dan ook opgevolgd en wordt de verordening aangeduid als
‘Maatregelenverordening’. Wel moet voor ogen worden gehouden dat het opleggen van een maatregel
geen punitieve sanctie is, waarbij het leedtoevoegend karakter voorop staat, maar een reparatoire sanctie,
ook wel herstelsanctie genoemd, gericht op het (weer) in overeenstemming brengen van de hoogte van de
bijstand met de mate waarin de bijstandsgerechtigde de aan de uitkering verbonden verplichtingen
nakomt.
De relatie met de Re-integratieverordening
Gemeenten moeten ook een Re-integratieverordening vaststellen. In deze verordening wordt vastgelegd
hoe de gemeente belanghebbenden ondersteunen bij de arbeidsinschakeling en hoe de gemeente omgaat
met het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. De vertaling hiervan vindt plaats in
de individuele beschikking. Indien de belanghebbende de verplichtingen niet nakomt, leidt dit in beginsel
tot een maatregel, waarvoor de basis is gelegd in de maatregelenverordening.
Wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening
De meest opvallende wijziging betreft de naamswijziging. Verder zijn de volgende aanpassingen gedaan
op basis van actuele jurisprudentie en interne evaluatie:
− Artikel 5, tweede lid, onderdeel d, is toegevoegd. Deze toevoeging biedt het college de mogelijkheid
om het horen van belanghebbende achterwege te laten indien het college het horen niet nodig acht
voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbaarheid. Achterwege laten
van het horen op basis hiervan wordt uiteraard zorgvuldig besloten en gemotiveerd op basis van de
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht.
− Artikel 6, tweede lid, onderdeel a, is toegevoegd. Hierin is bepaald af te zien van het opleggen van
een maatregel omdat de gedraging te lang geleden heeft plaatsgevonden (verjaring). Omwille van de
effectiviteit is het nodig dat een maatregel spoedig nadat de gedraging heeft plaatsgehad, wordt
opgelegd. Om deze reden is geregeld dat het college geen maatregelen opgelegd voor gedragingen die
langer dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden. Voor gedragingen die een schending van de
informatieplicht inhouden en als gevolg waarvan ten onrechte bijstand is verleend of een te hoog
bedrag aan bijstand is verleend, geldt in de verordening een verjaringstermijn van zeven jaar.
− Artikel 7, tweede lid, waarin de mogelijkheid om de maatregel met terugwerkende kracht op te
leggen wordt geboden, is verruimd vanwege actuele jurisprudentie. Wel ligt de uiterste begrenzing op
het moment waarop de gedraging plaatsgevonden heeft.
− Artikel 8, tweede lid, is uitgebreid met de meerdaadse samenloop. Indien er sprake is van
verschillende gedragingen dan wordt voor iedere gedraging afzonderlijk het maatregelpercentage
berekend en opgelegd, tenzij dit niet verantwoord is.
− Artikel 14, waarin de gedraging met gevolgen voor de bijstand wordt genoemd, is vereenvoudigd.
Ongeacht de hoogte van het benadelingsbedrag wordt een maatregel opgelegd van dertig procent van
de bijstandsnorm.
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Overgangssituatie
De Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010 heeft onmiddellijke werking. Dit betekent dat
alle maatregelen die worden opgelegd, met ingang van 1 oktober 2010, worden opgelegd als maatregelen
op grond van de voorliggende Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010.
Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010
Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren in werking getreden. Doelstelling van deze wet is de
duurzame arbeidsparticipatie in regulier werk van jongeren tot 27 jaar.
Evenals in de WWB geldt binnen de WIJ een stelsel van rechten en plichten. De gemeente is verplicht
een werkleeraanbod en eventueel een inkomensvoorziening aan te bieden, de jongere is daartegenover
verplicht zich te houden aan diverse verplichtingen. Worden deze verplichtingen geschonden, dan dient
de inkomensvoorziening verlaagd te worden (artikel 41, eerste lid, WIJ). De verlaging geschiedt conform
de regels die in een gemeentelijke verordening moeten zijn vastgelegd (artikel 12, eerste lid, onderdeel b,
WIJ). Dat is de voorliggende Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010.
Reikwijdte Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010
In afwijking van het uitgangspunt van de wetgever om de WIJ zoveel mogelijk WWB-conform in te
richten, is de in de WIJ vastgelegde reikwijdte van de gemeentelijke maatregelenverordening beperkter
van aard dan die in de WWB. Aan het werkleeraanbod en de inkomensvoorziening kunnen minder
uiteenlopende verplichtingen verbonden worden dan aan de bijstand. De verplichtingen die op grond van
artikel 41 WIJ kunnen worden gesanctioneerd betreffen de inlichtingen-, medewerkings- en
identificatieplicht (artikel 44 WIJ), evenals een aantal concreet benoemde verplichtingen met betrekking
tot de arbeidsinschakeling en de totstandkoming en tenuitvoerlegging van een werkleeraanbod (artikel 45
WIJ).
Een ander verschil tussen de WIJ en de WWB is dat de inkomensvoorziening niet verlaagd kan worden
als de jongere zich schuldig maakt aan tekortschietend besef van verantwoordelijkheid in de voorziening
in het bestaan, anders dan in de vorm van schending van één van de verplichtingen genoemd in artikel 41
WIJ. Dat heeft tot gevolg dat de inkomensvoorziening niet verlaagd kan worden in geval van het
onverantwoord interen van vermogen en bij verwijtbare werkloosheid, als deze gedragingen leiden tot het
indienen van een aanvraag voor een werkleeraanbod. Het belang van duurzame arbeidsparticipatie van de
jongere heeft in deze geprevaleerd boven het als maatregelwaardig aanmerken van de bovengenoemde
gedragingen.
De Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010 heeft al met al dus een beperkter strekking
en reikwijdte dan de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010 en wijkt daarom af waar het de
omschreven maatregelwaardige gedragingen betreft. Toch is op het punt van vormgeving de
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010 uitgangspunt geweest, behoudens artikel 9 van de
verordening. Ter wille van de eenvoud en eenduidigheid is gekozen voor de variant dat voor schending
van alle in artikel 45, WIJ, genoemde verplichtingen eenzelfde maatregelpercentage geldt, en er geen
differentiatie wordt gemaakt tussen de verschillende verplichtingen. Een succesvol
arbeidstoeleidingstraject zal veelal immers nakoming van alle verplichtingen vergen. Schending van één
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van de genoemde verplichtingen, welke het ook is, leidt er al toe dat de arbeidsinschakeling belemmerd
wordt.
Verlaging of intrekking inkomensvoorziening
Komt de jongere een aan het werkleeraanbod verbonden verplichting verwijtbaar niet na, dan staat de
gemeente, naast het opleggen van een maatregel, meerdere instrumenten ter beschikking:
− Als de jongere in het geheel niet meewerkt aan het opstellen van een plan voor zijn
arbeidsinschakeling en zo zijn arbeidsinschakeling belemmert, dan doet het college de jongere geen
werkleeraanbod (artikel 17, vijfde lid, WIJ). Bijgevolg heeft de jongere, zolang hij niet wenst te
voldoen aan die verplichting, geen recht op inkomensvoorziening. Uit artikel 42, eerste lid, onderdeel
c, van de WIJ, vloeit immers voort dat voor zover uit houding en gedragingen van de jongere
ondubbelzinnig blijkt dat hij de verplichtingen, bedoeld in hoofdstuk 5 niet wil nakomen, geen recht
op inkomensvoorziening bestaat.
− Werkt de jongere wel mee aan de totstandkoming van een werkleeraanbod maar weigert hij dit
aanbod na ontvangst van de toekenningsbeschikking, dan kan het werkleeraanbod worden
ingetrokken (artikel 21, onderdeel b, WIJ). Door de weigering bestaat geen recht op een
inkomensvoorziening.
− Het werkleeraanbod kan ook worden herzien of ingetrokken als de jongere één of meerdere
verplichtingen schendt die specifiek betrekking hebben op de voorbereiding op en uitvoering van het
werkleeraanbod. Met de intrekking van het werkleeraanbod vervalt automatisch het recht op
inkomensvoorziening. Bij een herziening blijft de inkomensvoorziening in stand.
In de geest van de WIJ, met het oog op duurzame arbeidsparticipatie zal een werkleeraanbod niet te snel
worden ingetrokken.
Overgangssituatie
De Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010 heeft onmiddellijke werking. Dit betekent
dat alle maatregelen die worden opgelegd, met ingang van 1 oktober 2010, worden opgelegd als
maatregelen op grond van de voorliggende Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010.
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010
Met de inwerkingtreding van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
(Wet BUIG) per 1 januari 2010, worden het aantal landelijke regels verder sterk teruggedrongen. In de
plaats komt een grotere beleidsruimte voor de gemeente. De voorliggende Maatregelenverordening
IOAW en IOAZ 2010 voorziet daarbij in het afstemmingsbeleid voor de IOAW en IOAZ. Dit beleid was
geregeld bij AMvB. Deze landelijke regelingen, evenals de nog bestaande boetebepalingen, zijn echter
met de Wet BUIG komen te vervallen. Op basis van het inwerkingtredingbesluit is het aan de gemeente
om in een bij verordening vastgelegd beleid te voorzien.
Er is voor gekozen om met betrekking tot de IOAW en IOAZ te komen tot een zo veel mogelijk analoog
aan het WWB-regime toe te passen afstemmingsbeleid. Daarbij zij opgemerkt dat in afwijking van de
WWB, de IOAW en IOAZ in een aantal situaties de mogelijkheid creëren om de uitkering (gedeeltelijk)
blijvend te weigeren. In de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ is dit verder uitgewerkt in de
artikelen 12 en 13.
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Niet van toepassing.
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Het streven is dat de voorliggende verordeningen met ingang van 1 oktober 2010 in werking treden.
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Vaststellen van de voorliggende verordeningen heeft geen directe invloed op of gevolgen voor de
budgetten.
+

De conceptverordeningen zijn gepresenteerd aan de cliëntenraad. Het advies van de cliëntenraad is
bijgevoegd. Vaststelling van de voorliggende verordeningen zal op de gebruikelijke wijze worden
gecommuniceerd en gepubliceerd.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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1. Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010;
2. Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010;
3. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010.
.

1. Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand;
2. Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren;
3. Advies Cliëntenraad.
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