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ONDERWERP 
 

 
STUKKEN 

 
ACTIE 

1.  Bestuursorganen Baanbrekers  
a) Bestuursorganen baanbrekers 
b) Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
 

 
ja 

nee 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

2.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda 
b) Verslag WWB-kamer 13 december 2012 
c) Arbeidsmarktinformatie  december 2012 + persbericht 
d) Vergaderschema AB 
e) Verspreiding stukken AB  
 

 
nee 
ja 
ja  
ja 

nee 
 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

3.  Verslag en besluitenlijst vorige vergadering 
a) Verslag AB ISD 17 december 2012 + besluitenlijst 
b) Verslag AB WML 17 december 2012 + besluitenlijst 

 
ja 
ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

4.  Directiestatuut Baanbrekers en bestendiging ISD-mandaten  
a) Voorlegger directiestatuut Baanbrekers 
b) Directiestatuut Baanbrekers 

 
ja 
ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

5.  Regelgeving Baanbrekers 
a) Voorlegger regelgeving Baanbrekers 
 

 
ja 
 

 
vaststellen 

6.  Dienstverlenend Handhaven  
a) Voorlegger beleidsplan dienstverlenend handhaven 
b) Concept beleidsplan dienstverlenend handhaven 2013- 2014 

versie WWB-kamer en SET 

 
ja 
ja 
 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 
 

7.  Wijziging verzamelverordening WWB IOAW IOAZ en Bbz 2004 
Baanbrekers 2013 
a) Voorlegger wijziging verzamelverordening 
b) Verzamelverordening WWB IOAW IOAZ en Bbz 2004 

Baanbrekers 2013 
 

 
 

ja 
ja 
 

 
 
Vaststellen 
Vaststellen 
 
 

8.  Stand van zaken 
a) Besluit IAU aanvragen 2011 
b) Organisatie-inrichting 
c) Introductieprogramma AB 

 
ja 

nee 
ja 
 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

9.  Rondvraag en sluiting 
 

nee Kennisnemen 

 

AGENDA 28 JANUARI 2013                                                                             ALGEMEEN BESTUUR 
 
Baanbrekers 19.00 – 20.00 uur  
  
Locatie  
 

trainingsruimte voormalig ISD (achter balie), Zanddonkweg 14, 5144 NX, Waalwijk 
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Behandeling in:               MT van                            DB van                    AB van    28 januari 2013   

 

Onderwerp: Bestuursorganen Baanbrekers  

Steller:                            J. van Dijk 

 

Voorstel: 

 

1.  Kennis te nemen van de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van het 

algemeen bestuur door de gemeenteraden. 

2. Over te gaan tot aanwijzing van mevrouw M. Mulder en de heren W.J.J. Ligtenberg 

en R. Bakker als lid van het dagelijks bestuur en de heren W.A. Van Engeland, G. 

Bruijniks en J.H.H. Heuverling als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur.   

3. Op basis van het voorstel van de huidige (aspirant) leden van het dagelijks bestuur 

overgaan tot: 

- aanwijzing van twee onafhankelijke externe deelnemers van het dagelijks 

bestuur ; 

- aanwijzing van een voorzitter en waarnemend voorzitter van het dagelijks en 

algemeen bestuur.    

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB  van 28 januari 2013  

   

 

A.E.W. van Limpt                            

secretaris                                        voorzitter            

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  Colleges en raden       

              

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht  X communicatiemedewerker       

Colleges / raden               

Gemeentepagina X communicatiemedewerker       

Gemeente(n) :     

Website X communicatiemedewerker       

Nieuwsbrief klanten X communicatiemedewerker       

Intranet  X             

O.R. / G.O              

Anders:  Kamer van 

Koophandel 

Directeur / controller       

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x Medewerker zakelijk archief  

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   samenstelling bestuursorganen Baanbrekers 

 

 

Voorgeschiedenis: 

De raden hebben in december 2012 besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling WML. De fusie 

WML en ISD-ML en tevens de naamswijziging WML – Baanbrekers zijn hiermee geformaliseerd.  

Evenals de ‘oude’ gemeentelijke regeling WML kent de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers drie bestuursorganen, te weten het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

Nieuw is de samenstelling van het algemeen bestuur, dat naast leden van de colleges nu ook raadsleden bevat.    

 

Wat willen we bereiken? 

- Vertegenwoordiging van raadsleden in het algemeen bestuur 

- Benoeming van de leden van het dagelijks bestuur met inbegrip van twee externe adviseurs 

- Benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.   

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

 

1. Algemeen bestuur 

Voor het algemeen bestuur zijn door de drie gemeenten aangewezen: 

 

Namens het college van Heusden 

1. mevrouw M. (Margo) Mulder, lid - portefeuillehouder 

plaatsvervanger: de heer W.A. (Wim) van Engeland 

2. nog aan te wijzen lid op 22 januari 2013 

plaatsvervanger: aan te wijzen op 22 januari 2013 

 

Namens de raad van Heusden 

1. de heer C.M.M. (Cees) Musters, lid  

plaatsvervanger: mevrouw M. (Marianne) de Wild 

2. mevrouw A.C.A. (Carola) Couwenberg, lid   

plaatsvervanger: mevrouw D.M.F.J. (Desirée) Rijnders-Huisman 

 

Namens het college van Loon op Zand 

1.      de heer W.J.J.  (Wil) Ligtenberg, lid – portefeuillehouder 

plaatsvervanger: de heer G. (Gerard) Bruiniks, lid college 

2. de heer H.J. (Henk) van Koomen, lid 

plaatsvervanger: de heer R.A.J.M. (Ruud) van Eijkeren 

 

Namens de raad van Loon op Zand 

1. de heer C.C.J.M. (Kees) Grootswagers, lid 

plaatsvervanger: mevrouw J.A.M. (Jacky) Smit-van Gijsel  

2. de heer P.J.M. (Peter) Flohr, lid 

plaatsvervanger: mevrouw C.J.P. M. (Caroline) Samuels-Soeterbroek 

 

Namens het college van Waalwijk 

1. de heer R. (Ronald) Bakker, lid - portefeuillehouder 

plaatsvervanger: de heer J.H.H. (Henk) Heuverling, lid college 

2. de heer M. (Riné) van Dongen,  

plaatsvervanger: nog aan te wijzen 

 

Namens de raad van Waalwijk 

1. De heer J.A.J. (Jan) van Well, lid 

plaatsvervanger: mevrouw C. (Cissy) de Bruijn 

2. De heer F. (Frank) den Braven, lid 

plaatsvervanger mevrouw I. (Idja) Marasabessy 
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2. Dagelijks bestuur: 

De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen door en uit het algemeen bestuur. De politieke leden 

van het dagelijks bestuur zijn drie wethouders die door en uit het algemeen bestuur worden aangewezen met 

dien verstande dat in het dagelijks bestuur elk van de deelnemende gemeente vertegenwoordigd is.  

Door Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn voor het dagelijks bestuur voorgedragen:  

mevrouw M. (Margo) Mulder, lid - portefeuillehouder Heusden 

de heer W.A. (Wim) van Engeland, plv. lid -  lid college 

de heer W.J.J.  (Wil) Ligtenberg, lid - portefeuillehouder Loon op Zand  

de heer G. (Gerard) Bruijniks, plv. lid - lid college 

de heer R. (Ronald) Bakker, lid - portefeuillehouder Waalwijk 

de heer J.H.H. (Henk) Heuverling, plv. lid - lid college 

 

Het dagelijks bestuur bestaat naast de leden uit de colleges van de deelnemende gemeenten uit twee externe 

deelnemers die op grond van hun deskundigheid de geschiktheid hebben om uitvoering te geven aan de 

taakstelling van het dagelijks bestuur.  

Voor de adviseurs van het dagelijks bestuur is een profiel gemaakt met een uitwerking naar twee accenten: 

1. Bij een profiel is gekeken naar ‘ondernemerskwaliteiten’ 

2. Bij het andere profiel is het accent gelegd op ervaring van organisaties in verandering.   

De profielen en de procedure voor werving en selectie van de externe kandidaten zijn vastgesteld door de 

stuurgroep Fusie. Er is door de drie vaste leden van het dagelijks bestuur met twee kandidaten gesproken. 

Hierbij is gekeken naar de match met de profielen en de continuïteit in de beschikbaarheid van de adviseurs. 

Dit laatst met het oog op mogelijke toekomstige wissels in het dagelijks bestuur als gevolg van 

gemeenteraadsverkiezingen.  

De (aspirant) leden zijn unaniem tot een voorstel gekomen, dat staande de vergadering van het algemeen 

bestuur zal worden toegelicht en gemotiveerd. De kandidaten voldoen in ruime mate aan het profiel en 

hebben een sterke motivatie. De verwachting van de leden van het dagelijks bestuur is dat zij met hun 

specialistische kennis en ervaring het team van het dagelijks bestuur de nodige versterking zullen bieden.  

 

3. De voorzitter 

De (aspirant) leden van het dagelijks bestuur stellen u voor een nieuwe voorzitter van het algemeen en 

dagelijks bestuur aan te wijzen nu de heer Potters, voorzitter van de regeling WML, niet langer als wethouder 

van de gemeente Waalwijk actief is.  

Slechts een lid van het college van een van de deelnemende gemeenten, tevens lid van het dagelijks bestuur en 

niet zijnde een extern lid kan als voorzitter worden aangewezen.   

De huidige leden van het dagelijks bestuur zullen staande de vergadering een voorstel indienen voor het 

voorzitterschap en de plaatsvervanging daarvan.   

  
Adviezen in- en extern 

Gemeenteraden, colleges, (aspirant) leden dagelijks bestuur.  

 

Wij stellen u voor:  

1. Kennis te nemen van de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur door 

de gemeenteraden. 

2. Over te gaan tot aanwijzing van mevrouw M. Mulder en de heren W.J.J. Ligtenberg en R. Bakker als lid van 

het dagelijks bestuur en de heren W.A. Van Engeland, G. Bruijniks en J.H.H. Heuverling als 

plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur.   

3. Op basis van het voorstel van de huidige (aspirant) leden van het dagelijks bestuur overgaan tot: 

- aanwijzing van twee onafhankelijke externe deelnemers van het dagelijks bestuur ; 

- aanwijzing van een voorzitter en waarnemend voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur.    

 

 

Dagtekening, 18-01-2013 



VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Verslag:  Donderdag  13 december 213 

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 16 
Tijd:  19.30 uur 

Aanwezig: 
 
 

Afwezig: 
 

 De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstad (FNV), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi 
Mashkaposhti, A. Bakker, J. Baarendse, Th. Van der Schans. 
Namens de ISD Midden-Langstraat mevrouw M. van Limpt en de heer J. van Dijk 
P. Gerris (Juvans), met kennisgeving 

           

1 Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze laatste vergadering van het jaar en stelt vervolgens aan 
de orde: 

 
 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

- Mevrouw Van Limpt licht de stand van zaken rond het fusieproces toe en gaat daarbij o.a. in op  
plaatsing van medewerkers en het liquidatieplan. Verder heet zij een gesprek gehad met de 
Waalwijkse  wethouder Van Groos over de bereikbaarheid van Baanbrekers. Zij stelt voor samen 
met de WWB-kamer te reageren op de herziening van het bestemmingsplan. De WWB-kamer 
overweegt dat al meerdere keren voor het probleem aandacht is gevraagd en dat vervolgens niets 
is gebeurd. Om deze reden voelt de WWB-kamer er nu niet voor om te reageren op het 
bestemmingsplan. Vervolgens gaat mevrouw Van Limpt in op het Heusdense project Talent2Work. 
Dit project beoogt een betere matching van vraag en aanbod. Klanten zijn uitgenodigd voor een 
interactieve ontmoeting met werkgevers uit de gemeente Heusden op 17 december. Een behoorlijk 
aantal bedrijven is bereid medewerking te verlenen aan een groepsontvangst van werkzoekenden 
wat uiteindelijk moet leiden tot bijvoorbeeld een baan, stageplaats of leerwerkbaan. Mevrouw Van 
Limpt nodigt de WWB-kamer uit aanwezig te zijn op 17 december. De heer Van Dijk stuurt de 
uitnodiging nog toe. De WWB-kamer is benieuwd naar de resultaten van het project. Resultaten die 
bij gebleken succes benut kunnen worden voor een uitrol over de gehele Langstraat. 

- De heer Halberstadt heeft de bijeenkomst van BUS bezocht. Marije van Dodeweerd van Divosa 
heeft nuttige informatie verstrekt over het regeerakkoord. Vervolgens kon aan workshops worden 
deelgenomen. De handouts van deze dag zullen via de heer Van Dijk onder de leden verspreid 
worden. 

- Kennis wordt genomen van de LCR-nieuwsbrieven over de kracht van burgers, arbeidsmarktbeleid, 
bereikbaarheid werk.nl en armoede- en schuldenbeleid. Uitgesproken wordt dat de nieuwsbrieven 
waardevolle informatie bieden. De brieven worden vervolgens voor kennisgeving aangenomen. 

- Nieuwsclip nr. 79, november 2012; wordt voor kennisgeving aangenomen.  

- Fusiebericht. De heer Van Dijk laat twee modellen rondgaan die gebruikt kunnen worden om de 
klanten van de ISD te informeren over de fusie van WML en ISD tot Baanbrekers per 1 januari a.s. 
De leden kiezen vervolgens voor de “Fiat 500-uitvoering” als het meest gewenste model.  



 
 

3 Verslag vergadering 8 november 2012 

Wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4 Handhavingsbeleid Baanbrekers 

De ISD heeft het handhavingsbeleid planmatig vastgesteld. Daarbij is gekozen voor de principes van 
hoogwaardig handhaven. Het handhavingsbeleid over de afgelopen vier jaar is geëvalueerd en met 
inachtneming van de ontwikkelingen rondom gewijzigde landelijke regelgeving en ontwikkelingen op het 
terrein van informatiegestuurde handhaving zijn een aantal nieuwe doelen voor de 2013 en 2014 
geformuleerd. De heer Van Dijk licht het plan toe en gaat daarbij in op de verschillende activiteiten die in 
het kader van de vier visie-elementen in het plan aan de orde komen.  Een van de meest dringende 
aangelegenheden is de implementatie van de Fraudewet. Hiervoor is het nodig dat de 
Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 wordt aangepast. Voorstellen daartoe worden in 
januari aan het bestuur voorgelegd en voorafgaand daaraan zal de WWB-kamer om advies worden 
gevraagd. Mogelijk zal de komst van de Participatiewet en wettelijke aanpassingen waarvan in het plan al 
gewag wordt gemaakt. nog leiden tot verdere veranderingen in de komende planperiode.    
De leden van de WWB-kamer kunnen zich vinden in het Handhavingsbeleidsplan ‘Dienstverlenend 
Handhaven 2013-2014.  

 
 

5 Wat verder ter tafel komt 

N.v.t. 

 
 

6 Rondvraag en sluiting  

 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
Nadat de voorzitter alle aanwezigen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling heeft toegewenst, sluit 
hij de vergadering.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Arbeidsmarktinformatie 
 
Noord-Brabant, december 2012 
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Forse stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant 
Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in december 2012 gestegen. 
In vergelijking met de maand november is het aantal nww met 4.048 personen toegenomen 
(+6%). Hiermee komt het aantal personen dat in Noord-Brabant ingeschreven staat bij UWV in 
december 2012 uit op 77.215 personen. Dit brengt het nww-percentage1 voor de provincie Noord-
Brabant op 6,7%. 
 
Op landelijk niveau is er deze maand eveneens sprake van een toename. In december is het aantal 
nww met 31.318 personen toegenomen, een stijging van 6%. In totaal zijn er momenteel 568.896 
personen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf. Dat is 7,3% van de beroepsbevolking. 
 

Ontwikkelingen in 2012  
In 2012 steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in de provincie Noord-Brabant met 
24% van 62.416 naar 77.215 personen. Landelijk was er sprake van een stijging met 20%. Alleen 
in Drenthe is het aantal niet-werkende werkzoekenden sterker gestegen. Vooral in de tweede helft 
van 2012 steeg het aantal nww. Dit heeft te maken met de ongunstige economische omstandighe-
den. De arbeidsmarkt ondervindt steeds duidelijker de gevolgen hiervan. Het nww-percentage 
(nww uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking) in de provincie bedroeg eind decem-
ber 2012 6,7%. Landelijk was dit 7,3%. 
 

Regio’s in beeld 
De regio Noordoost-Brabant liet de sterkste stijging zien in 2012. Het aantal nww nam in deze re-
gio toe met 29% (4.293 personen). Eind december 2012 bedroeg het nww-percentage 6,8%. 
Daarmee is in Noordoost-Brabant het nww-percentage hoger dan het provinciale nww-percentage. 
In de regio’s ’s-Hertogenbosch en Veghel is het aantal nww het meest gestegen. Het nww-
percentage is het hoogst in de gemeenten Oss (8,8%) en ’s-Hertogenbosch (7,9%).  
 
In Midden-Brabant was het afgelopen jaar sprake van een stijging met 27% (3.046 personen). Het 
nww-percentage bedroeg eind december 2012 6,6%. In de gemeente Heusden is het aantal nww 
relatief het minst gestegen (14%). Het nww-percentage is het hoogst in de gemeente Tilburg 
(7,6%).  
 
In Zuidoost-Brabant is het aantal nww met 23% (4.439 personen) toegenomen. Eind december 
2012 bedroeg het nww-percentage 7,2%. De procentuele toename was fors in de regio Bladel. De 
gemeente Eindhoven laat de grootste absolute toename (1.478 personen) zien. Het nww-
percentage is het hoogst in Helmond (9,3%) en Eindhoven (8,8%).  
 
In West-Brabant steeg het aantal nww met 17% (2.610 personen). Eind december 2012 bedroeg 
het nww-percentage 6,2%. In de gemeente Breda is het aantal nww’ers in absolute zin het meest 
toegenomen (1.007 personen). Het nww-percentage is het ook hoogst in de gemeente Breda 
(7,2%), gevolgd door Bergen op Zoom (6,6%). 

                                               
1 Het aantal niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking. 
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Ontwikkeling aantal nww in Noord-Brabant
periode december 2011 - december 2012

 

Ontwikkeling nww
december 2011 - december 2012

45% of meer   (8)
35% tot 45%  (14)
25% tot 35%  (18)
15% tot 25%  (15)
0% tot 15%   (7)

-5% tot 0%   (1)

Oss

Eindhoven

Helmond

Tilburg
Breda

s-Hertogenbosch

Ontwikkeling nww
december 2011 - december 2012

45% of meer   (8)
35% tot 45%  (14)
25% tot 35%  (18)
15% tot 25%  (15)
0% tot 15%   (7)

-5% tot 0%   (1)

Oss

Eindhoven

Helmond

Tilburg
Breda

s-Hertogenbosch

 
 
De stijging van het aantal nww in de tweede helft van 2012 komt zowel door minder vraag naar 
arbeid als door een toename van het aanbod. Deze toename is enerzijds toe te schrijven aan de 
doorlerende groep jongeren van 2008/2009 die het afgelopen jaar alsnog tot arbeidsmarkt is toe-
getreden. Anderzijds zijn bedrijven door hun financiële buffers heen. Daardoor worden ze nu 
alsnog gedwongen worden om de gekwalificeerde medewerkers te ontslaan die ze tijdens de crisis 
in 2008/2009 nog zoveel mogelijk in dienst hebben proberen te houden. Dit verschijnsel staat be-
kend als labour hoarding en speelt momenteel geen rol meer. 
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Bijlage:  
 
Tabellen ontwikkeling nww voor Nederland, provincie Noord-Brabant, de arbeidsmarktregio’s, WERKpleinen en gemeenten in Noord-Brabant. 
 
 
Maandcijfers

Noord-Brabant Man Vrouw 15-26 jr 27-49 jr >=50 jr 0-6 mnd >=6 mnd

aantal nww-% aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal in % aantal in %

Nederland 568.696 7,3% 300.837 267.859 71.163 302.065 195.468 238.542 330.154 31.318 6% 95.892 20%

Provincie Noord-Brabant 77.215 6,7% 40.910 36.305 9.867 39.002 28.346 34.663 42.552 4.048 6% 14.799 24%

Arbeidsmarktregio

Midden-Brabant 14.169 6,6% 7.666 6.503 2.167 7.109 4.893 6.467 7.702 658 5% 3.046 27%

WERKpleinen

Regio Tilburg 14.169 6,6% 7.666 6.503 2.167 7.109 4.893 6.467 7.702 658 5% 3.046 27%
Gemeenten

Alphen-Chaam 194 4,4% 100 94 20 93 81 99 95 13 7% 48 33%

Baarle-Nassau 189 6,1% 102 87 18 83 88 69 120 13 7% 54 40%

Dongen 747 6,3% 395 352 94 378 275 360 387 54 8% 255 52%

Gilze en Rijen 733 6,1% 399 334 81 354 298 320 413 37 5% 192 35%

Goirle 554 5,2% 304 250 63 237 254 245 309 14 3% 186 51%

Heusden 1.115 5,3% 595 520 150 503 462 457 658 60 6% 134 14%

Hilvarenbeek 251 3,6% 150 101 29 121 101 113 138 18 8% 68 37%

Loon op Zand 646 6,0% 354 292 87 301 258 303 343 35 6% 209 48%

Oisterwijk 535 4,6% 295 240 65 261 209 246 289 34 7% 96 22%

Tilburg 7.847 7,6% 4.267 3.580 1.331 4.133 2.383 3.639 4.208 299 4% 1.594 25%

Waalwijk 1.462 6,6% 759 703 235 699 528 665 797 89 6% 246 20%

Aantal nww december 2012 Leeftijd Duur niet werkend Verschil Verschil

Totaal dec '12 - nov '12 dec '12 - dec '11

 
 
* NWW als percentage van de beroepsbevolking (bron: CBS, bewerkt door UWV). 
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Maandcijfers

Noord-Brabant Man Vrouw 15-26 jr 27-49 jr >=50 jr 0-6 mnd >=6 mnd

aantal nww-% aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal in % aantal in %

Arbeidsmarktregio

Noordoost-Brabant 18.968 6,8% 10.163 8.805 2.168 9.724 7.076 8.091 10.877 996 6% 4.293 29%

WERKpleinen

Entreon ('s-Hertogenbosch) 9.958 7,0% 5.276 4.682 1.168 5.202 3.588 4.322 5.636 275 3% 2.404 32%

Frisselstein (Veghel) 5.124 5,8% 2.857 2.267 579 2.615 1.930 2.352 2.772 368 8% 1.269 33%

Maasland (Oss) 3.886 7,9% 2.030 1.856 421 1.907 1.558 1.417 2.469 353 10% 620 19%
Gemeenten

Bernheze 773 5,6% 444 329 93 378 302 381 392 77 11% 215 39%

Boekel 206 4,4% 102 104 27 104 75 107 99 16 8% 48 30%

Boxmeer 677 5,0% 364 313 45 303 329 256 421 32 5% 149 28%

Boxtel 1.007 7,7% 535 472 128 536 343 453 554 80 9% 306 44%

Cuijk 896 7,7% 460 436 75 490 331 316 580 13 1% 193 27%

Grave 459 7,3% 246 213 46 221 192 170 289 37 9% 121 36%

Haaren 311 4,8% 173 138 43 147 121 124 187 23 8% 88 39%

's-Hertogenbosch 5.364 7,9% 2.844 2.520 708 2.912 1.744 2.467 2.897 19 0% 1.149 27%

Landerd 353 5,0% 204 149 43 155 155 151 202 47 15% 114 48%

Maasdonk 272 5,0% 183 89 33 114 125 116 156 29 12% 64 31%

Mill en Sint Hubert 310 6,0% 166 144 30 141 139 119 191 14 5% 93 43%

Oss 3.261 8,8% 1.643 1.618 345 1.638 1.278 1.150 2.111 277 9% 442 16%

Schijndel 587 5,3% 325 262 64 282 241 268 319 33 6% 132 29%

Sint Anthonis 250 4,5% 136 114 25 106 119 107 143 16 7% 96 62%

Sint-Michielsgestel 642 4,9% 357 285 72 327 243 279 363 35 6% 199 45%

Sint-Oedenrode 464 5,5% 267 197 46 213 205 222 242 47 11% 130 39%

Uden 1.421 7,5% 784 637 156 764 501 601 820 90 7% 311 28%

Veghel 1.031 5,7% 578 453 121 547 363 494 537 70 7% 234 29%

Vught 684 5,7% 352 332 68 346 270 310 374 41 6% 209 44%

Verschil

dec '12 - dec '11

Aantal nww december 2012

Totaal

Leeftijd Duur niet werkend Verschil

dec '12 - nov '12

 
 
* NWW als percentage van de beroepsbevolking (bron: CBS, bewerkt door UWV). 
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Maandcijfers

Noord-Brabant Man Vrouw 15-26 jr 27-49 jr >=50 jr 0-6 mnd >=6 mnd

aantal nww-% aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal in % aantal in %

Arbeidsmarktregio

Zuidoost-Brabant 24.026 7,2% 12.665 11.361 3.208 12.136 8.682 10.849 13.177 1.432 6% 4.439 23%

WERKpleinen

Bladel 2.005 5,2% 1.119 886 260 901 844 994 1.011 174 10% 614 44%

Eindhoven 13.731 7,7% 7.072 6.659 1.739 7.141 4.851 6.113 7.618 585 4% 2.200 19%

Regio Helmond 8.290 7,3% 4.474 3.816 1.209 4.094 2.987 3.742 4.548 673 9% 1.625 24%
Gemeenten

Asten 425 5,8% 229 196 67 200 158 228 197 45 12% 115 37%

Bergeijk 427 5,3% 235 192 46 196 185 210 217 32 8% 104 32%

Best 791 6,1% 383 408 101 376 314 362 429 59 8% 124 19%

Bladel 509 5,8% 288 221 80 237 192 262 247 60 13% 196 63%

Deurne 884 6,3% 483 401 123 407 354 397 487 82 10% 184 26%

Eersel 372 4,6% 210 162 47 170 155 177 195 31 9% 96 35%

Eindhoven 8.997 8,8% 4.675 4.322 1.149 4.933 2.915 4.008 4.989 344 4% 1.478 20%

Geldrop-Mierlo 1.131 6,3% 613 518 163 555 413 512 619 68 6% 204 22%

Gemert-Bakel 821 6,1% 465 356 142 369 310 394 427 78 10% 199 32%

Heeze-Leende 300 4,5% 160 140 36 123 141 128 172 7 2% 58 24%

Helmond 4.002 9,3% 2.093 1.909 562 2.090 1.350 1.686 2.316 270 7% 616 18%

Laarbeek 553 5,7% 327 226 70 257 226 275 278 54 11% 181 49%

Nuenen CA 609 6,2% 315 294 66 270 273 255 354 30 5% 92 18%

Oirschot 399 5,0% 225 174 42 158 199 194 205 29 8% 99 33%

Reusel-De Mierden 298 5,0% 161 137 45 140 113 151 147 22 8% 119 66%

Someren 474 5,6% 264 210 82 216 176 250 224 76 19% 126 36%

Son en Breugel 389 6,0% 187 202 50 210 129 176 213 12 3% 110 39%

Valkenswaard 979 7,5% 511 468 120 451 408 430 549 52 6% 23 2%

Veldhoven 1.233 5,9% 623 610 177 589 467 563 670 62 5% 259 27%

Waalre 433 6,3% 218 215 40 189 204 191 242 19 5% 56 15%

Duur niet werkend Verschil Verschil

Totaal dec '12 - nov '12 dec '12 - dec '11

Aantal nww december 2012 Leeftijd

 
 
* NWW als percentage van de beroepsbevolking (bron: CBS, bewerkt door UWV). 
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Maandcijfers

Noord-Brabant Man Vrouw 15-26 jr 27-49 jr >=50 jr 0-6 mnd >=6 mnd

aantal nww-% aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal in % aantal in %

Arbeidsmarktregio

West-Brabant 18.401 6,2% 9.548 8.853 2.109 9.231 7.061 8.539 9.862 893 5% 2.610 17%

WERKpleinen

Breda 16.213 6,3% 8.361 7.852 1.860 8.114 6.239 7.459 8.754 735 5% 2.227 16%

Roosendaal 2.188 6,1% 1.187 1.001 249 1.117 822 1.080 1.108 158 8% 383 21%
Gemeenten

Bergen op Zoom 1.994 6,6% 1.024 970 199 1.009 786 907 1.087 66 3% -20 -1%

Breda 6.020 7,2% 3.138 2.882 774 3.105 2.141 2.774 3.246 92 2% 1.007 20%

Drimmelen 636 5,0% 330 306 54 297 285 293 343 53 9% 126 25%

Etten-Leur 1.351 6,4% 667 684 159 671 521 604 747 80 6% 221 20%

Geertruidenberg 612 5,9% 300 312 58 326 228 291 321 41 7% 73 14%

Halderberge 858 6,2% 438 420 94 423 341 394 464 60 8% 158 23%

Moerdijk 836 4,9% 457 379 107 400 329 399 437 43 5% 165 25%

Oosterhout 1.568 6,3% 807 761 163 786 619 708 860 83 6% 133 9%

Roosendaal 2.188 6,1% 1.187 1.001 249 1.117 822 1.080 1.108 75 13% 139 26%

Rucphen 670 6,1% 374 296 82 309 279 331 339 75 13% 139 26%

Steenbergen 619 5,6% 309 310 69 279 271 269 350 37 6% 30 5%

Woensdrecht 465 4,6% 212 253 49 228 188 213 252 41 10% 47 11%

Zundert 481 4,7% 252 229 46 227 208 227 254 56 13% 111 30%

Verschil

Totaal dec '12 - nov '12 dec '12 - dec '11

Aantal nww december 2012 Leeftijd Duur niet werkend Verschil

 
 
* NWW als percentage van de beroepsbevolking (bron: CBS, bewerkt door UWV). 
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Bijzonderheden 
 
 
Beroepsbevolking 

• De cijfers over de beroepsbevolking worden vernieuwd zodra deze door CBS gepubliceerd 
worden. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan in nww-percentage. In mei 2012 is de be-
roepsbevolking van de grootste gemeenten aangepast. Deze maand is de beroepsbevolking 
van de kleinste gemeenten aangepast. 

 
Niet-werkende werkzoekenden 

• Het aantal niet-werkende werkzoekenden bestaat uit niet-uitkeringsgerechtigden, WW-ers 
en WWB-ers voorzover ingeschreven bij UWV. 

 
Overig  

• Deelgemeente Chaam (van gemeente Alphen-Chaam) telt sinds 1 juli 2007 bij vestiging 
Breda. Deelgemeente Alphen blijft horen tot vestiging Regio Tilburg.  
De aantallen nww voor Alphen-Chaam zijn de totalen van de gemeente Alphen-Chaam.  

 
• De gemeente Cranendonck ligt in Noord-Brabant, maar hoort bij arbeidsmarktregio Noord- 

en Midden-Limburg. De cijfers van Cranendonck tellen echter mee bij het provinciaal ge-
middelde van Noord-Brabant. 

 
• De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem liggen in Noord-Brabant, maar horen 

bij arbeidsmarktregio Drechtsteden. De cijfers van deze gemeenten tellen echter mee bij 
het provinciaal gemiddelde van Noord-Brabant. 

 
• UWV WERKbedrijf heeft zich per 1 januari 2012 teruggetrokken van de vestigingen Ooster-

hout en Valkenswaard. Vestiging Oosterhout valt per 1 januari 2012 onder vestiging Breda. 
Vestiging Valkenswaard valt onder vestiging Eindhoven Mercado.  

 
• UWV WERKbedrijf heeft zich per 30 maart 2012 teruggetrokken van vestiging Etten-Leur. 

De werkzaamheden worden voortgezet vanuit de vestiging in Breda.  
 

• UWV WERKbedrijf heeft zich per 1 april 2012 teruggetrokken van vestiging Land van Cuijk. 
De werkzaamheden worden voortgezet vanuit de vestiging in ’s-Hertogenbosch (Werkplein 
Entreon).  

 
• UWV WERKbedrijf heeft zich per 1 juli 2012 teruggetrokken van vestiging Waalwijk. De 

werkzaamheden worden voortgezet vanuit de vestiging Regio Tilburg.  
 

• De gemeente Halderberge telt per 1 juli 2012 mee bij vestiging Breda. Voorheen was dit 
vestiging Roosendaal.  

 
• UWV WERKbedrijf heeft zich per 1 oktober 2012 teruggetrokken van vestiging Bergen op 

Zoom. De werkzaamheden worden voortgezet vanuit de vestiging Breda.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant 
Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant wordt maandelijks uitgebracht en is een uitgave van UWV, 
afdeling Arbeidsmarktinformatie en Advies van de districten Midden- en Oost-Brabant en Limburg. 
U kunt zich hiervoor aan- of afmelden door een email te sturen naar Suzanne IJzerman, 
suzanne.ijzerman@uwv.nl.  
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WERKZOEKENDEN BRABANT IN 2012 FORS GESTEGEN 
Sterke toename onder jongeren, middelbaar- en hoger opgeleiden 
 
In Noord-Brabant sterkere stijging dan landelijk 
In 2012 steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in de provincie Noord-
Brabant met 24 procent van 62.400 naar 77.200 personen. Landelijk was er sprake van 
een stijging met 20%. Alleen in Drenthe is het aantal niet-werkende werkzoekenden 
sterker gestegen. Vooral in de tweede helft van 2012 steeg het aantal nww. Dit heeft te 
maken met de ongunstige economische omstandigheden. De arbeidsmarkt ondervindt 
steeds duidelijker de gevolgen hiervan. Het nww-percentage (nww uitgedrukt in een per-
centage van de beroepsbevolking) in de provincie bedroeg eind december 2012 6,7%. 
Landelijk was dit 7,3%. 
 
Regio’s in beeld 
De regio Noordoost-Brabant liet de sterkste stijging zien in 2012. Het aantal nww nam in 
deze regio toe met 29% (4.300 personen). Eind december 2012 bedroeg het nww-
percentage 6,8%. Daarmee is in Noordoost-Brabant het nww-percentage hoger dan het 
provinciale nww-percentage. In de regio’s ’s-Hertogenbosch en Veghel is het aantal nww 
het meest gestegen. Het nww-percentage is het hoogst in de gemeenten Oss (8,8%) en 
’s-Hertogenbosch (7,9%).  
In Midden-Brabant was het afgelopen jaar sprake van een stijging met 27% (3.000 per-
sonen). Het nww-percentage bedroeg eind december 2012 6,6%. In de gemeente Heus-
den is het aantal nww relatief het minst gestegen (14%). Het nww-percentage is het 
hoogst in de gemeente Tilburg (7,6%).  
In West-Brabant steeg het aantal nww met 17% (2.600 personen). Eind december 2012 
bedroeg het nww-percentage 6,2%. In de gemeente Breda is het aantal nww’ers in abso-
lute zin het meest toegenomen (1.000 personen). Het nww-percentage is het ook hoogst 
in de gemeente Breda (7,2%), gevolgd door Bergen op Zoom (6,6%).  
In Zuidoost-Brabant is het aantal nww met 23% (4.400 personen) toegenomen. Eind 
december 2012 bedroeg het nww-percentage 7,2%. De procentuele toename was fors in 
de regio Bladel. De gemeente Eindhoven laat de grootste absolute toename (1.500 per-
sonen) zien. Het nww-percentage is het hoogst in Helmond (9,3%) en Eindhoven (8,8%).  
 
Groei WW-uitkeringen het grootst in bouw en horeca 
Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is in 2012 met 24% toegenomen. De groot-
ste stijging is te zien in de sector bouwnijverheid. Ten opzichte van een jaar geleden is 
het aantal uitkeringen in deze sector in Noord-Brabant met 60% gestegen. Deze toena-
me bevestigt het zorgelijke beeld over de bouw- en infrasector, dat geschetst wordt door 
Bouwend Nederland. Een andere sector met een sterke groei (+39%) in het aantal WW-
uitkeringen is de horeca. Door de onzekere omstandigheden geven mensen minder uit. 
Een sector die daar bij uitstek last van heeft is de horeca. 
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Sterke toename onder jongeren 
Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren tot 27 jaar is in Noord-Brabant geste-
gen met 48%. Landelijk bedroeg de toename van het aantal jongeren 30%. In totaal 
waren er eind december 2012 in Noord-Brabant 9.900 jongeren bij UWV ingeschreven als 
niet-werkende werkzoekende. Het aantal 50-plussers dat als niet-werkende werkzoeken-
de bij UWV is ingeschreven is in Noord-Brabant met 15% gestegen; gelijk aan de lande-
lijke toename.  
De forse toename van het aantal jongeren heeft verschillende oorzaken. Ten eerste heb-
ben jongeren een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ze werken vaker in tijdelijke 
banen die, als het economisch tegenzit, als eerste verdwijnen. Daarnaast worden ze va-
ker ontslagen bij reorganisaties vanwege het feit dat ze minder dienstjaren hebben. Ou-
dere werknemers worden vaker beschermd bij dreigend ontslag doordat ze vaker in vas-
te dienstverbanden werken en veel dienstjaren hebben. Zijn oudere werknemers een-
maal werkloos, dan is het voor hen wel moeilijker om weer aan de slag te komen.  
Daarnaast zijn er afgelopen jaar meer jongeren op de arbeidsmarkt gekomen. Ten tijde 
van de vorige crisis in 2008/2009 besloten veel jongeren om door te leren. Een groot 
deel van deze jongeren is het afgelopen jaar alsnog op de arbeidsmarkt gekomen.  
 

Sterke toename middelbaar- en hoger opgeleiden 
Het aantal niet-werkende werkzoekenden op middelbaar en hoger opleidingsniveau is 
sterk gestegen. In Noord-Brabant bedraagt de stijging in 2012 respectievelijk 40% en 
39%. Landelijk is er op beide opleidingsniveaus sprake van een stijging met 33%. Het 
aantal lager opgeleiden is relatief minder sterk gestegen (Noord-Brabant 12%; landelijk 
11%).  
De toename is mogelijk toe te schrijven aan de doorlerende groep jongeren van 2008-
2009 die het afgelopen jaar alsnog de arbeidsmarkt heeft betreden. Het opleidingsniveau 
van deze groep is per definitie hoger. Daarnaast zijn bedrijven door hun financiële buf-
fers heen, waardoor de middelbaar- en hoger opgeleiden minder vaak in dienst kunnen 
worden gehouden. 
Over het algemeen is er op dit moment sprake van een ruime arbeidsmarkt. Dat bete-
kent dat de vraag naar werknemers kleiner is dan het aanbod. 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Lies van Bree, 
communicatieadviseur UWV, 06 51624348. 
 
 
Bijlage bij dit persbericht: 
Ontwikkeling niet-werkende werkzoekenden december 2011 – december 2012 
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Bijlage 
 

Tabel 1 Nederland 

  dec-11 dec-12 verschil verschil 
  abs. abs. abs. % 
Nww-totaal 472.804 568.696 95.892 20% 
Nww-percentage 6,0% 7,3%     
  wv. Man 246.286 300.837 54.551 22% 
  wv. Vrouw 226.518 267.859 41.341 18% 
  wv. < 27 jaar 54.926 71.163 16.237 30% 
  wv. ≥ 50 jaar 170.346 195.468 25.122 15% 
          

 

 

Tabel 2 Provincie Noord-Brabant 

  dec-11 dec-12 verschil verschil 
  abs. abs. abs. % 
Nww-totaal 62.416 77.215 14.799 24% 
Nww-percentage 5,4% 6,7%     
  wv. Man 32.025 40.910 8.885 28% 
  wv. Vrouw 30.391 36.305 5.914 19% 
  wv. < 27 jaar 6.675 9.867 3.192 48% 
  wv. ≥ 50 jaar 24.750 28.346 3.596 15% 
          

 

 

Tabel 3 Regio West-Brabant 

  dec-11 dec-12 verschil verschil 
  abs. abs. abs. % 
Nww-totaal 15.791 18.401 2.610 17% 
Nww-percentage 5,3% 6,2%     
  wv. Man 7.983 9.548 1.565 20% 
  wv. Vrouw 7.808 8.853 1.045 13% 
  wv. < 27 jaar 1.548 2.109 561 36% 
  wv. ≥ 50 jaar 6.289 7.061 772 12% 
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Tabel 4 Regio Midden-Brabant 

  dec-11 dec-12 verschil verschil 
  abs. abs. abs. % 
Nww-totaal 11.123 14.169 3.046 27% 
Nww-percentage 5,2% 6,6%     
  wv. Man 5.837 7.666 1.829 31% 
  wv. Vrouw 5.286 6.503 1.217 23% 
  wv. < 27 jaar 1.343 2.167 824 61% 
  wv. ≥ 50 jaar 4.279 4.893 614 14% 
          

 

Tabel 5 Regio Noordoost-Brabant 

  dec-11 dec-12 verschil verschil 
  abs. abs. abs. % 
Nww-totaal 14.675 18.968 4.023 29% 
Nww-percentage 5,2% 6,8%     
  wv. Man 7.584 10.163 2.579 34% 
  wv. Vrouw 7.091 8.805 1.714 24% 
  wv. < 27 jaar 1.618 2.168 550 34% 
  wv. ≥ 50 jaar 5.864 7.076 1.212 21% 
          

 

Tabel 6 Regio Zuidoost-Brabant 

  dec-11 dec-12 verschil verschil 
  abs. abs. abs. % 
Nww-totaal 19.587 24.026 4.439 23% 
Nww-percentage 5,8% 7,2%     
  wv. Man 9.996 12.665 2.669 27% 
  wv. Vrouw 9.591 11.361 1.770 18% 
  wv. < 27 jaar 2.021 3.208 1.187 59% 
  wv. ≥ 50 jaar 7.781 8.682 901 12% 
          

 

 

 



 
  

 

 
Vergaderschema 2013  

 versie 17-12-2012 KBeerens 

 

Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Baanbrekers  
 

Dagelijks Bestuur   : vrijdagen, aanvang 09.00-11.00, locatie directiekamer, niet openbaar 
Algemeen Bestuur : maandagen, aanvang 19.00-21.00 uur  Baanbrekers, Zanddonkweg 16, openbaar 
 
 

 
Maand 

 
verzending 
stukken naar 
DB 

 
vergadering 
Dagelijks Bestuur  

 
verzending 
stukken 
naar AB 
 

 
vergadering 
Algemeen Bestuur  

Januari 14-01 18-01  18-01 28-01 

Februari 04-02 08-02 
Berap 4 

18-021 25-02 

Maart 04-032 08-03   

April 02-04 
05-04 
Concept Jaarstukken  

  

Mei 13-05 17-05 
Berap 1 

  

Juni 03-06 07-06  14-06 
24-06  
Berap 1 + Vaststelling Jaarstukken  

Juli zomerreces zomerreces zomerreces zomerreces 

Augustus 12-08 16-08 
Berap 2 

  

September 02-09 06-09 13-09 23-09 
Berap 2 

Oktober 30-09 04-10   

November 11-11 15-11 
Berap 3 

  

December 02-12 06-12 
Bedrijfsbegroting 2014 

09-123 16-12 
Berap 3 + Bedrijfsbegroting 2014 

 
 

Schoolvakanties (basisonderwijs) 2013 Feestdagen 

 

Kerstvakantie 
Carnavalsvakantie 
Meivakantie  
Zomervakantie 
Herfstvakantie 
Kerstvakantie 

 

22-12-12 t/m 06-01-13 
11-02-13 t/m 17-02-13 
29-04-13 t/m 12-05-13  
01-06-13 t/m 11-08-13 
14-10-13 t/m 20-10-13   
23-12-13 t/m 05-01-14 
 

 

01-01  Nieuwjaarsdag 
29-03  Goede Vrijdag 
01-04  Tweede Paasdag 
30-04  Koninginnedag 
09-05  Hemelvaartsdag 
20-05  Tweede Pinksterdag 
25-12  Eerste Kerstdag 
26-12  Tweede Kerstdag 

 

                                                        
1 De AB-stukken worden ivm de carnavalsvakantie 7 dagen ipv 10 dagen vooraf verstuurd                                              
2 De DB-stukken worden ivm Pasen 3 dagen ipv 4 dagen vooraf verstuurd                                              
3
 De AB-stukken worden ivm de geplande DB vergadering 7 dagen ipv 10 dagen vooraf verstuurd 
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conceptverslag 17 december 2012       Algemeen Bestuur 
 
Aanwezig:  Mevrouw M. Mulder, vervangend voorzitter 

Mevrouw M. van Limpt, directeur/secretaris 
De heer R. Bakker, lid 
De heer C.M.M. Musters, lid 
De heer M.G.H. Smits, lid 

    Mevrouw J.A.M. Smit - van Gijsel, lid 
De heer P.J.M. Flohr, lid 
Mevrouw C. de Bruyn, lid 
Mevrouw A.C.A. Couwenberg, lid  

Afwezig mk:  De heer W.J.J. Ligtenberg, voorzitter 
Gasten:   De heer E. van Agt (manager bedrijfsvoering en control ISD)  
Toehoorders: De heer C. Huibers, (voorzitter WWB-kamer) 
    De heer T. van Wezel (lid, WSW kamer)  
    De heer B. Vrijhoeven (vice-voorzitter, OR WML) 
Notulist:   Mevrouw K. Beerens (managementassistent ISD Midden-Langstraat) 
 

 
1. Opening / mededelingen/ ingekomen stukken 

 
Mevrouw Mulder opent als vervangend voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Ze deelt 
mede dat de heer Ligtenberg i.v.m. ziekte niet aanwezig kan zijn. De heer Bakker is als nieuwe wethouder 
door de Raad van Waalwijk benoemd en vult de vacante plek in die ontstaan is na het vertrek van de heer 
Potters. De heer Bakker en de overige bestuursleden stellen zich aan elkaar voor.  
a) Termijnagenda. De termijnagenda loopt op schema en het AB neemt hiervan kennis. 

Mevrouw Van Limpt merkt op dat de nieuwe landelijk wetgeving voor Handhaving klaar is en dat op dit 
moment alles wordt voorbereidt om binnen Baanbrekers te implementeren. In januari zal een evaluatie 
van het bestaande beleid en een nieuw beleidsplan aan het AB worden voorgelegd, evenals een 
aangepaste verordening. De heer Smits pleit ervoor om, naast de communicatie aan klanten over de 
nieuwe boeteregeling, in de communicatie ook aandacht te besteden aan het onveranderde 
handhavingsbeleid.  

b) Van het positieve advies van de BOR over organisatiestructuur Baanbrekers wordt door de AB leden 
kennis genomen.  

 
 
2. Verslag en besluitenlijst vorige vergadering 
 
Tekstuele wijziging: 
Pagina 4 “ De heer Musters vraagt naar de stichting Rue Long” Ruelong behoort aan elkaar te worden 
geschreven. Daarnaast is Ruelong geen stichting maar een BV. Het verslag van 19 november zal hierop 
worden aangepast. 
 
N.a.v. het verslag 

 Mevrouw De Bruijn vraagt wanneer de uitkomsten van evaluatie van de pilot van het UWV  bekend zijn, 
deze ook naar haar kunnen worden verstuurd.  

 Mevrouw Van Limpt gaat met beide klantenkamers in gesprek over een toekomstige gezamenlijke 
klantenkamer WWB en WSW. 

 De heer Flohr vraagt wanneer de Raden worden geïnformeerd over de evaluatie van het SET. Mevrouw 
Mulder geeft aan dat er rondom dit thema een raadsinformatieavond door de gemeenten georganiseerd 
wordt op 23 januari. Het AB vraagt of vooraf aan de avond informatie toegestuurd kan worden. De 
raadsleden kunnen zich dan voorbereiden op de avond. Marion legt deze vraag neer bij  het SET. 

 Mevrouw De Bruijn vraagt wat er gebeurt met de verdeling van een eventueel te ontvangen IAU 2011 over 
de drie gemeenten. De heer Van Agt geeft aan dat het voor de hand ligt om, net als vorig jaar, de 
verdeelsleutel van de GR van 2012 te hanteren, maar dat het aan het Bestuur is om daarover te 
beslissen. 

 Mevrouw De Bruijn vraagt naar de uitkomst van de verkiezing van de beste SD van Nederland. De 
directeur licht toe dat ISD t.o.v. vorig jaar met twee plekken is gestegen van de 7

e
 naar de 5

e
 plaats. 

 
Het AB besluit, na de tekstuele wijziging en de opmerkingen naar aanleiding van het verslag, het verslag en 
de besluitenlijst van 19 november 2012 vast te stellen.  
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3. Overgang ISD naar Baanbrekers 
 
Per 1 januari 2013 fuseren ISD en WML en vormen zij samen de nieuwe organisatie Baanbrekers. De 
juridische grondslag voor deze fusieorganisatie is de Gemeenschappelijke Regeling „Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers‟. Deze gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de huidige GR van de WML en heeft op 
Heusden na (raadvergadering is op 18 december) het besluitvormingstraject bij de gemeenteraden doorlopen. 
Behandeling in de commissies en raden heeft het volgende opgeleverd: 

- Heusden: de commissie vraagt de Raad om aandacht voor een integriteitsparagraaf en een 
maximering van de salariëring van topambtenaren conform de Wet normering topinkomens.  

- Loon op Zand: de Raad heeft conform het concept vastgesteld.  
- Waalwijk: de Raad heeft conform het concept vastgesteld 

De opvattingen van de gemeente Heusden, die overigens ook leven in de raden van Loon op Zand en 
Waalwijk,  maken het, gezien het besluitvormingstraject bij de beide andere gemeenten, niet mogelijk dat het 
huidige concept nu op basis van deze zienswijze wordt aangepast. De zienswijze leidt tot een toekomstige 
aanpassing van de GR Baanbrekers. In de tussentijd is het mogelijk dat het AB  van Baanbrekers over beide 
onderwerpen een standpunt inneemt. Een voorstel daartoe wordt voorbereid door het DB en zal via het AB 
worden doorgeleid aan de Raden. De heer Bakker pleit voor één regeling voor alle gemeenschappelijke 
regelingen en gesubsidieerde instellingen in de Midden-Langstraat als het gaat om een maximering van de 
salariëring van topambtenaren.  
 
Verwacht wordt dat de raad van Heusden het voorgelegde concept van de gemeenschappelijke regeling zal 
vaststellen. Behandeling in de commissies geeft, afgezien van het hiervoor vermelde, geen aanleiding anders 
te veronderstellen.  
 
De heer Musters pleit voor een aanpassing van paragraaf 8.2. Deze paragraaf betreft de benoeming van de 
DB leden. Volgens de heer Musters kan deze paragraaf nu op twee manieren worden geïnterpreteerd 
 
Onder toezegging van een toekomstige aanpassing van de GR van Baanbrekers op drie gebieden; 

1. een technische aanpassing van paragraaf 8.2.  
2. het opnemen van een integriteitparagraaf,  
3. het opnemen van een normbedrag voor salariëring,  

besluit het AB: 

 kennis te nemen van de ontwikkelingen m.b.t. het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling 
“uitvoeringsorganisatie Baanbrekers”; 

 kennis te nemen van de gemeenschappelijke regeling “uitvoeringsorganisatie Baanbrekers”; 

 de gemeenschappelijke regeling ISD Midden-Langstraat op te heffen onder vaststelling van het 
voorliggende liquidatieplan. 

 
De raadsleden die naar het Algemeen Bestuur van Baanbrekers worden afgevaardigd zijn door de raden van 
de drie afzonderlijke gemeenten aangewezen. Baanbrekers zal voor de AB-leden en de plaatsvervangers, 
een inwerkprogramma verzorgen.  Mevrouw de Bruijn en de heer Smits geven aan dat  de Raad van 
Waalwijk heeft besloten hen niet te herkiezen voor het algemeen bestuur van Baanbrekers. Zowel de heer 
Smits als mevrouw de Bruijn betreuren dit besluit en waren graag actief bij Baanbrekers betrokken gebleven. 
De Raad van Waalwijk heeft de heer Van Well en de heer Den Braven benoemd tot nieuwe AB leden van 
Baanbrekers. Mevrouw de Bruijn zal naast mevrouw Marabessi als plaatvervangend AB lid betrokken blijven. 
In Loon op Zand zijn de heer Flohr en de heer Grootswagers voorgedragen als AB leden van Baanbrekers. 
Mevrouw Smit zal als plaatsvervangend AB-lid betrokken blijven. In Heusden blijven de AB-leden en 
plaatsvervangende leden dezelfde als voorheen bij de ISD. Namelijk de heer Musters en mevrouw 
Couwenberg met als plaatsvervangende leden mevrouw De Wild en mevrouw Rijnders-Huisman. 
 
 
4. Functieboek Baanbrekers 

 
In verband met de fusie en het werken met een nieuwe structuur is een nieuw functiehuis ontwikkeld dat als 
basis dient voor het plaatsingsproces voor de medewerkers van Baanbrekers. Gekozen is voor de opbouw 
van een functiehuis met generieke functiebeschrijvingen op basis van het functiesysteem HR21. De functies in 
het functieboek Baanbrekers bevatten alle functies die zichtbaar zijn in de organisatiestructuur van 
Baanbrekers en vormen het functieloongebouw van Baanbrekers. (exclusief Wsw, de SBW-W,WML Facilitair 
en de daar gedetacheerde functionarissen). 

 
Het AB besluit het voorliggende functieboek versie november 2012 definitief vast te stellen. 
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5. Stand van Zaken  

 
De directeur deelt mede dat de managementletter van de ISD door de accountant is gepresenteerd. Er is één 
bevinding ten aanzien van het inkoop/aanbestedingsbeleid. Dit aandachtspunt is bij de werkorganisatie in 
beeld. Gezien de keuze voor inbesteding en de aanstaande fusie is uitwerking van dit aandachtspunt in de tijd 
vooruitgeschoven. Mevrouw de Bruijn vraagt aandacht voor de participatiewet. De heer Flohr vraagt of er zicht 
is in het totale bedrag dat zou kunnen worden teruggevorderd van de belastingdienst op het BTW 
compensatiefonds. De heer van Agt geeft aan dat er op dit moment nog geen goed zicht hierop is, maar dat 
het bedrag kan oplopen als met terugwerkende kracht tot 2007 kan worden gecompenseerd. Deloitte 
onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Om nog gebruik te kunnen maken van het compensatiefonds 
voor 2007 is wel alvast een proforma bezwaarschrift bij de belastingdienst ingediend. 
 
Het AB neemt kennis van de managementletter. Gezien het zware jaar heeft de ISD een goede prestatie 
geleverd. 
 
 
6. Rondvraag / sluiting 
 
Mevrouw de Bruijn en de heer Smits willen van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat ze de 
keuze van de Raad  van Waalwijk betreuren, maar dat ze altijd met veel plezier hebben deelgenomen aan het 
AB van de ISD. Mevrouw de Bruijn zal via de zijlijn en als plaatsvervangend AB lid  Baanbrekers nog 
betrokken blijven. 
 
Mevrouw Beerens deelt de definitieve AB en DB vergaderplanning van Baanbrekers voor 2013 uit.  
 
Wanneer niemand van de aanwezigen nog het woord wenst, sluit de voorzitter onder dankzegging van de 
aanwezigen de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende AB-vergadering Baanbrekers:  
 
Datum : 28-01-2013 
Tijdstip :  19.00 -21.00 uur 
Locatie :  Baanbrekers, Zanddonkweg 16, trainingsruimte (achter balie) 
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR         17 december 2012 
 

Agendapunt Onderwerp Het AB besluit; 

1. Mededelingen en ingekomen stukken - van de mededelingen en ingekomen stukken kennis te nemen. 
 

2. 
 

Verslag en besluitenlijst - na de tekstuele wijziging en de opmerkingen naar aanleiding van het verslag, het verslag 
en de besluitenlijst van 19 november 2012 vast te stellen 

-  

3. Overgang ISD naar Baanbrekers 
 

Onder toezegging van een toekomstige aanpassing van de GR van Baanbrekers op drie 
gebieden; 

1. een technische aanpassing van paragraaf 8.2.  
2. het opnemen van een integriteitparagraaf,  
3. het opnemen van een normbedrag voor salariëring,  

 kennis te nemen van de ontwikkelingen m.b.t. het vaststellen van de gemeenschappelijke 
regeling “uitvoeringsorganisatie Baanbrekers”; 

 kennis te nemen van de gemeenschappelijke regeling “uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers”; 

 de gemeenschappelijke regeling ISD Midden-Langstraat op te heffen onder vaststelling 
van het voorliggende liquidatieplan. 
 

4.  Functieboek Baanbrekers 

 

- Het AB besluit het voorliggende functieboek versie november 2012 definitief vast te 
stellen. 
 

5. Stand van zaken  - Kennis te nemen van de managementletter en de stand van zaken mbt het BWT 
compensatiefonds. 

-  

 
 
Voor akkoord 28 januari 2013, 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt         
Secretaris        Voorzitter 
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Notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van de Dienst Werkbedrijf voor 
gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat, gehouden op 17 december 2012. 
 
Aanwezig zijn de volgende personen: 
De heer R. Bakker, voorzitter; 
Mevrouw drs. M. Mulder, lid; 
De heer mr. M. van Dongen, lid; 
De heer W. van Engeland, lid; 
De heer H. van Komen, lid; 
Mevrouw M. van Limpt, directeur. 
Mevrouw E. van Schijndel- Weel, directiesecretaresse (notuliste.) 
 
Afwezig: De heer W.J.J. Ligtenberg, lid; 
 
01. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering. Dit is de laatste AB WML vergadering. Met ingang van 01 
januari 2013 worden WML en ISD omgedoopt in baanbrekers. De heer Ligtenberg is met 
bericht van verhindering afwezig. 

 
02. Notulen vergadering  
 

De notulen worden met dank voor de samenstelling vastgesteld. 
 
03. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Het algemeen bestuur besluit de volgende ingekomen stukken voor kennisgeving aan te 
nemen: 

 
a. Advies BOR over organisatiestructuur Baanbrekers. 
 
b. Gemeente Loon op Zand benoemingen in AB/DB gemeenschappelijke regelingen. 

 
c. De besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur, gehouden op 11 mei 2012,  

   08 juni 2012, 17 augustus 2012, 07 september 2012, 12 oktober 2012 en 02 november   
   2012. 

 
04. Overgang WML > Baanbrekers 
 
 a. Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers 

Er wordt opgemerkt dat de Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers door de 
gemeenteraad van Loon op Zand en van de gemeente Waalwijk is vastgesteld. De heer Van 
Dongen deelt mede dat er geen zienswijze is ingediend. De heer Van Engeland deelt mede 
dat er een vraag gesteld is over het lidmaatschap van het algemeen bestuur. Mevrouw 
Mulder licht toe dat een en ander goed opgenomen is in de Gemeenschappelijke Regeling 
maar dat de tekst anders uitgelegd/ gelezen kan worden. Hier zal in de AB ISD vergadering 
op terug gekomen worden. 
Het algemeen bestuurd besluit de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers in ontwerp vast te stellen overeenkomstig het door het 
dagelijks bestuur in zijn vergadering van 07 december 2012 vastgestelde concept besluit tot 
10e wijziging. 
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b. Introductie AB Baanbrekers 
De directeur deelt mede dat er een voordracht is gedaan vanuit de raden voor de  
benoeming als lid van het algemeen bestuur van Baanbrekers. De gemeente Loon op Zand 
heeft de namen van de leden en de plaatsvervangende leden bekend gemaakt. Zij informeert 
naar de namen van de raadsleden die namens de gemeente Waalwijk en gemeente Heusden 
zijn benoemd. 
Gemeente Waalwijk; Jan van Well en Frank den Braven. Plaatsvervangende AB leden zijn 
Cissy de Bruijn en Idja Marasabessy. 
Gemeente Heusden; Carola Couwenberg en Kees Musters. De namen van de 
plaatsvervangende leden worden nog bekend gemaakt. 
Het nieuwe algemeen bestuur van Baanbrekers zal in januari een voorstel doen betreffende 
de voordracht van de leden van het dagelijks bestuur van Baanbrekers. 

 De voorzitter van Baanbrekers wordt benoemd door het algemeen bestuur. 
 
05. Functieboek organisatie Baanbrekers 
 

De directeur deelt mede dat er gekozen is voor het HR21 systeem. Dit is het leidend systeem 
voor gemeenten. Het vaststellen van het functieboek is een algemeen verbindend voorschrift 
dat in het algemeen bestuur bekrachtigd moet worden.  
De directeur licht toe dat gestart wordt met indicatieve inschaling. De definitieve inschaling 
en waardering moet voor 1 juni 2014 afgerond zijn. De functies worden extern beoordeeld. 
De heer Van Engeland informeert volgens welke norm gewaardeerd wordt. De voorzitter 
deelt mede dat dit ook aan de orde is gesteld in de raadsvergadering van de gemeente 
Waalwijk op donderdag 13 december jl. Er werd een motie ingediend. De motie werd 
ontraden en in de gemeenteraadsvergadering is voorgesteld om v.w.b. de normering 
(Balkenende of Ministersnorm) niet alleen naar de GR van baanbrekers te kijken maar alle 
gesubsidieerde instellingen er bij te betrekken. In de gemeente Waalwijk wordt een en ander 
ambtelijk onderzocht. Het is de bedoeling dat er tussen de 3 gemeenten afstemming plaats 
vindt om tot een zelfde norm te komen. 
Mevrouw Mulder deelt mede dat bij de eerste behandeling van de gemeenschappelijke 
regeling door de gemeenteraad van Heusden toegezegd is dat er in de GR een verwijzing zal 
zijn naar het integriteitsprotocol en de salarisnorm. Het algemeen bestuur pleit er voor in 
Langstraatverband de normering te synchroniseren. De normering is door Nederland heen 
niet gestandaardiseerd. De technische wijziging wordt meegenomen in de definitieve 
gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur besluit tot vaststelling van het 
functieboek organisatie Baanbrekers eindversie november 2012. 

 
06. Maximale subsidiebedragen 2013 
 

Ingevolge artikel 3 van de Verordening subsidie begeleid werken WML stelt het algemeen 
bestuur jaarlijks de hoogte van de maximale subsidiebedragen per werknemer met een 
arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7 lid 1 Wsw (begeleid werkende) vast. Het bedrag 
dat van het Rijk aan Wsw-subsidie voor 2013 zal worden ontvangen, wijzigt niet t.o.v. 2012. 
Conform het concept besluit het algemeen bestuur de maximale subsidiebedragen voor 
2013 te handhaven op het peil 2012.  

 
07. Stand van zaken 
 

- Managementletter 2012 
De directeur deelt mede dat deze managementletter een interim- controle is. Zij licht toe dat 
er een interim manager/controller is aangeteld en dat er wat discontinuïteit in de 
bedrijfsvoering is geweest als gevolg van de reorganisatie. De interne controle wordt nu 
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versneld uitgevoerd en indien nodig wordt de accountant ingeschakeld om de inhaalslag te 
kunnen maken. 
De heer Van Engeland informeert of de afgegeven beschikkingen invloed hebben op de 
bijgestelde begroting 2013. De beschikking kende een verhoging van de taakstelling met 24 
SE’s en dat gaat om 45 personen. Dit was niet voorzien. Op de korte termijn levert dat meer 
subsidie op, maar wat de gevolgen zijn op de lange termijn wordt nog in beeld gebracht. 
De heer Van Engeland informeert of de financiële gevolgen van de participatiewet al helder 
zijn. De directeur licht toe dat alleen nog in algemene zin de mogelijke gevolgen enigszins 
bekend zijn. Een en ander wordt voor zover mogelijk meegenomen in de begroting en de 
meerjarenraming. Duidelijk is wel dat er geen herstructureringsmiddelen meer beschikbaar 
zijn. Bij de samenstelling van de begroting 2013 was daar wel rekening mee gehouden 
alsmede met een verdere vermindering van het Wsw budget. 
De heer Van Dongen wijst op pagina 9 naar de laatste regel van de 2e alinea; “in het kader 
van de begrotingsrechtmatigheid adviseren wij u voor 1-1-2013 het bestuur de bijgestelde 
begroting 2013 te laten accorderen”. De directeur deelt mede dat dit met de accountant 
besproken is. E.e.a. zal niet gerealiseerd worden en de accountant sluit zich hier bij aan. 
De heer Van Komen wijst in de managementsamenvatting op de conclusie en het verontruste 
beeld dat geschetst wordt. 
De directeur deelt mede dat er een agenda 2013 wordt samengesteld om het financiële  
beleid op orde te krijgen. De managementletter is de basis om de plan de campagne te 
maken. De interim manager is gestart en gaat de stand van zaken opmaken. Het is de 
bedoeling de reguliere planning aan te houden. 
In maart zou de jaarrekening 2012 en de prognose begroting 2014 bekend moeten zijn. Er 
komt 1 geïntegreerde begroting 2013 e.v. 

 Het algemeen bestuur neemt kennis van de managementletter 2012. 
 
08. Rondvraag. 
 

De heer Van Komen deelt mede dat vanuit de KBO de mededeling gekomen is dat de korting, 
die leden van het KBO bij Twiddus ontvangen, ophoudt te bestaan. De directeur deelt mede 
dat zij dit verder zal uitzoeken en het bestuur zal vernemen wat de reden is.  

 
09. Sluiting. 
 

Wanneer niemand der leden nog het woord wenst, dankt de Voorzitter eenieder voor zijn 
inbreng en sluit de vergadering. 

 
Waalwijk, 18 december 2012 
Els van Schijndel- Weel, notuliste. 
 
Aldus goedgekeurd in de vergadering van het algemeen bestuur van baanbrekers, gehouden op  
28 januari 2013 
 
         , voorzitter 
 
 
 
         , secretaris 
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Besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 17 december 2012 
 
01. De notulen met dank voor de samenstelling vastgesteld (agendanummer 02.) 
 
02. Diverse ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen (agendanummer 03.) 
 
03. In het AB ISD wordt terug komen op het lidmaatschap van het algemeen bestuur. 

Het algemeen bestuurd besluit de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers in ontwerp vast te stellen overeenkomstig het door het 
dagelijks bestuur in zijn vergadering van 07 december 2012 vastgestelde concept besluit tot 
10e wijziging (agendanummer 04.) 

 
04. De technische wijziging (normering salariëring) wordt meegenomen in de definitieve 

gemeenschappelijke regeling. 
Het algemeen bestuur besluit tot vaststelling van het functieboek organisatie Baanbrekers 
eindversie november 2012 (agendanummer 05.) 

 
05. Conform het concept besluit het algemeen bestuur de maximale subsidiebedragen voor 2013 

te handhaven op het peil 2012 (agendanummer 06.) 
 
06. Het algemeen bestuur neemt kennis van de managementletter 2012 (agendanummer 07.) 
 
07. De directeur zal e.e.a. betreffende de korting bij Twiddus voor leden van de KBO verder 

uitzoeken. Het algemeen bestuur zal vernemen wat de reden van het vervallen van de 
korting is (agendanummer 08.0 
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Behandeling in:               MT van                            DB van     18 januari 2013               AB van    28 januari 2013   

 

Onderwerp: Directiestatuut Baanbrekers  

Steller:                            J. van Dijk 

 

 

Voorstel: 

 

 

Voorgesteld wordt het directiestatuut Baanbrekers vast te stellen. 

   

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB  van 28 januari 2013  

   

 

A.E.W. van Limpt                            

secretaris                                        voorzitter            

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Juridisch beleidsmedewerker C. Kleijssen, directeur 11 januari 2013 

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

              

              

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht               

Colleges / raden               

Gemeentepagina              

Gemeente(n) :     

Website              

Nieuwsbrief klanten              

Intranet               

O.R. / G.O              

Anders:               

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x Medewerker zakelijk archief  

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Directiestatuur Baanbrekers 

 

 

Voorgeschiedenis: 

In de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is in artikel 27, lid 4 een verwijzing 

gemaakt  naar een directiestatuut waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn 

vastgelegd. Op dit moment geldt het directiestatuut dat het bestuur van WML in 1999 vastgesteld heeft. 

Aanpassing van het statuut is na de fusie van WML en ISD nodig om te kunnen voorzien in een uitgebreidere 

afbakening van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, informatie- en verantwoordingsplicht.       

 

 

Wat willen we bereiken? 

Een actueel directiestatuut waarin bevoegdheden, verantwoordelijkheden, informatie- en 

verantwoordingplicht en vervanging van de directeur voor een duurzame periode zijn vastgelegd.  

Naast het directiestatuut zal worden voorzien in een besluit waarin voorschriften worden gegeven hoe 

bevoegdheden overgedragen kunnen worden aan andere medewerkers Van Baanbrekers. Hiertoe zullen de 

bestaande regelingen van WML en ISD ondergebracht worden in een (onder)mandaat-, (onder)machtiging- en 

volmachtbesluit Baanbrekers met daarbij behorend register. Deze nadere uitwerking van bevoegdheden van de 

directeur komt dus niet in gedetailleerde vorm terug in het directiestatuut.  

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Het huidige directiestatuut van WML herzien in een directiestatuut Baanbrekers overeenkomstig het 

voorgestelde en bijgevoegde concept.  In het directiestatuut wordt een verbinding gemaakt met rollen en 

bevoegdheden zoals deze in het Treasurystatuut zijn vastgelegd. Verder ligt er een koppeling met een nieuw 

door het dagelijks bestuur vast te stellen(onder)mandaat-, (onder)machtiging- en volmachtbesluit met 

bijbehorend register, dat de huidige regelingen van de voormalige WML en ISD vervangt. Voordat dit besluit 

kan worden vastgesteld is het nodig dat de directeur nadere afspraken maakt met de managers van 

Baanbrekers met betrekking tot over te dragen bevoegdheden. Het uitgebreide werkterrein van Baanbrekers 

maakt dat het vastleggen van de overdracht van deze bevoegdheden in een nieuw besluit met bijbehorende 

bijlagen (register) de nodige voorbereiding vraagt. Tot dat moment kan de huidige werkwijze met betrekking 

tot de uitoefening van bevoegdheden van voormalig WML- en ISD-medewerkers op basis van de huidige 

uitvoeringspraktijk worden voortgezet. Het (onder)mandaat-, (onder)machtiging- en volmachtbesluit met 

bijbehorend register zal u te zijner tijd ter kennisneming worden aangeboden.  

 

 
Wat gaat het kosten?  

N.v.t. 

 

 
Adviezen in- en extern 

- Juridisch beleidsmedewerker en beleidsadviseur.   

- Directeur M. van Limpt heeft ingestemd met het voorliggende concept directiestatuut.  

 

  
 
Wij stellen u voor:  

Over te gaan tot vaststelling van het bijgevoegde concept directiestatuut.  

 

 

 

Dagtekening, 18-01-2013 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directiestatuut 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Datum: 28 januari 2013 
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Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers; 
 
Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 18 januari 2013; 
 
Overwegende dat  
 
de verantwoordelijkheden  en bevoegdheden van de directeur ingevolge artikel 27 lid 4 van de 
Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers worden vastgelegd in een 
directiestatuut; 
 

BESLUIT: 
 
vast te stellen het navolgende: 
 
 

Directiestatuut Baanbrekers 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In dit statuut wordt verstaan onder: 

a. de regeling: de Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
b. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het openbaar lichaam ingevolge artikel 8 van 

de regeling; 
c. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ingevolge artikel 13 van de 

regeling; 
d. directeur: de directeur ingevolge artikel 26 lid 1 van de regeling of de door het algemeen 

bestuur aangewezen medewerker van de dienst ingevolge artikel 26 lid 3 van de regeling; 
e. de bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter; 
f. manager: een leidinggevende, hiërarchisch direct onder de directeur; 
g. het statuut: het directiestatuut Baanbrekers. 
 
 
 

Artikel 2 Ondersteuning algemeen en dagelijks bestuur 
 

1. De directeur is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de voorbereidingen 
van de besluitvorming door het algemeen en dagelijks bestuur.  

2. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het algemeen- en 
dagelijks bestuur vastgestelde beleid. Dit betreft de beleidsplannen, het geldelijk beheer 
binnen de vastgestelde begroting,  binnen de kaders van het vastgestelde treasurystatuut en 
het dagelijks beheer c.q. bedrijfsvoering van de organisatie. 

3. De directeur is verantwoordelijk voor een tijdige en correcte uitvoering van de besluiten van 
het algemeen en dagelijks bestuur. 
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Artikel 3 Informatie- en verantwoordingsplicht 
 

1. De directeur bereidt het bestuurlijk beleid voor en verstrekt een beleidsplan, een 
meerjarenbegroting en jaarlijks een begroting voor het volgende boekjaar. 

2. De directeur legt aan het dagelijks bestuur verantwoording af over het door hem gevoerde 
beleid en beheer, door middel van: 

a. het periodiek verstrekken van management- en kwartaalrapportages; 
b. het tijdig verstrekken van de jaarrekening en het jaarverslag. 

3. Op verzoek van het dagelijks bestuur rapporteert de directeur over ander zaken dan de 
onder lid 1 en 2 genoemde onderwerpen. 

 
4. Indien bij de uitvoering van een door het algemeen of dagelijks bestuur genomen besluit 

sprake is van  afwijking van het beleid, legt de directeur dit schriftelijk vast en bespreekt hij 
deze zaak vooraf met de bestuursvoorzitter. De voorzitter brengt dit document ter 
kennisname in het algemeen of dagelijks bestuur.  

5. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt het beleid van het 
algemeen of dagelijks bestuur geacht bij een te nemen besluit te zijn betrokken: 

a. Indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde 
beleid; 

b. indien er behoudens in zaken met routinematig karakter rekening mee is te houden 
dat de bestuursorganen als zodanig op hun verantwoordelijkheid voor het te nemen 
besluit zullen worden aangesproken; 

c. indien uit het te nemen besluit niet voorzienbare financiële of andere belangrijke 
consequenties kunnen voortvloeien; 

d. indien het algemeen of dagelijks bestuur zulks kenbaar heeft gemaakt. 
 
 
Artikel 4 Bevoegdheden 
 

1. De directeur is bevoegd tot het uitoefenen van de bevoegdheden, zoals deze in het 
(onder)mandaat, (onder)machtiging, volmacht besluit uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
zijn vastgesteld. 

2. De directeur is bevoegd om de managers binnen de dienst te machtigen tot het geheel of 
gedeeltelijk uitoefenen van de bevoegdheden binnen de kaders die  opgenomen zijn in het 
(onder)mandaat, (onder)machtiging, volmacht besluit uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
met het daarbij horende mandaatregister.  

3. De directeur en/of de managers zijn bevoegd functionarissen binnen hun afdeling te 
machtigen van de hen gegeven bevoegdheden.  

4. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot vaststelling en tot wijziging van het (onder)mandaat, 
(onder)machtiging en volmacht besluit uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, dat vervolgens 
ter kennis wordt gebracht van het algemeen bestuur. 

5. De directeur en managers zijn te allen tijde bevoegd de door hen verleende machtigingen 
genoemd in lid 2 en lid 3 van dit artikel bij schriftelijk besluit in te trekken. 

6. Ten aanzien van de over te dragen bevoegdheden worden de bepalingen in acht genomen 
die het algemeen bestuur heeft vastgelegd in het Treasurystatuut van 25 september 2002 
met de daarbij behorende wijzigingsbesluiten .  
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Artikel 5 Aansturing organisatie 
 

1. Het dagelijks bestuur houdt jaarlijks een beoordelings-  en functioneringsgesprek met de 
directeur. 

2. De directeur houdt jaarlijks met iedere manager een beoordelings- en functioneringsgesprek. 
 
 
Artikel 6 Verhindering, afwezigheid en vervanging 
 

1. Indien de directeur meer dan vijf dagen verhinderd is zijn functie te vervullen doet hij hiervan 
tijdig mededeling aan de voorzitter van het dagelijks bestuur. 

2. Voor afwezigheid van langer dan vijf dagen behoeft de directeur instemming van de 
voorzitter van het dagelijks bestuur. 

3. De directeur wordt bij ziekte, afwezigheid of schorsing vervangen door een daartoe door het 
algemeen bestuur aangewezen medewerker van de dienst. 

 
 
Artikel 7 Overige bepalingen 
 

1. Het bestuurs- en directiestatuut WML 1999 wordt ingetrokken met ingang van de datum 
waarop dit statuut in werking treedt. De bij het bestuurs- directiestatuut WML 1999 
behorende machtigingen worden ingetrokken zodra een (onder)mandaat, 
(onder)machtiging, volmacht besluit uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is vastgesteld. 

 
2. In gevallen waarin dit statuut niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het dagelijks bestuur 

in de geest van dit statuut. 
3. Het algemeen bestuur is conform artikel 28 lid 2 van de regeling bevoegd tot het vaststellen 

en tot wijziging van dit statuut, nadat de wijziging eerst ter advisering is voorgelegd aan de 
directeur. 

4. Dit statuut wordt aangehaald als “Directiestatuut Baanbrekers”. 
5. Dit statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn openbare vergadering van 28 januari 2013. 
 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
 A.E.W. van Limpt      
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Behandeling in:               MT van                            DB van     18 januari 2013               AB van    28 januari 2013   

Onderwerp:  Vaststelling regelgeving en naamgeving rechtspositieregeling   

Steller:                            J. van Dijk 

 

Voorstel: 

 

 De ISD-verordeningen die op 31 december 2012 van toepassing waren met 

ingang van 1 januari 2013 van overeenkomstige toepassing verklaren door 

vaststelling als verordeningen van het algemeen bestuur van Baanbrekers. 

 De Rechtspositieregeling WML 1995 met ingang van 1 januari 2013 herzien in 

“CAR”-UWO” (in december 2012 medegedeeld in het BGO).  

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB  van 28 januari 2013  

   

 

A.E.W. van Limpt                             

 secretaris                                        voorzitter            

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

              

              

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht  X Beleidsmedewerker / communicatiemedewerker       

Colleges / raden               

Gemeentepagina X beleidsmedewerker/ communicatiemedewerker       

Gemeente(n) :     

Website X             

Nieuwsbrief klanten              

Intranet  X Beleidsmedewerker / communicatiemedewerker       

O.R. / G.O   December 2012 

Anders:               

Terinzagelegging:  Beleidsmedewerker / communicatiemedewerker       

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X   

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Vaststelling regelgeving en naamgeving rechtspositieregeling   

 

 

Voorgeschiedenis: 

De materiewetten die Baanbrekers uitvoert, kennen diverse voorschriften die het noodzakelijk maken nadere 

regelgeving vast te leggen in verordeningen en besluiten (beleidsregels). Dit geldt met name voor de 

materiewetten die de voormalige ISD uitvoerde.  

 

 

Wat willen we bereiken? 

Als gevolg van het opheffen van de ISD is het nodig dat de op de 31 december 2012 van kracht zijnde 

regelgeving van het ISD-bestuur per 1 januari 2013 van toepassing wordt verklaard op de uitvoering door 

Baanbrekers. Dit kan door de betreffende verordeningen (bevoegdheid algemeen bestuur) en besluiten 

(bevoegdheid dagelijks bestuur) vast te stellen door het algemeen of dagelijks bestuur van Baanbrekers en 

vanaf 1 januari 2013 van overeenkomstige toepassing te laten zijn op de uitvoering door Baanbrekers. Het 

dagelijks bestuur heeft op 18 januari 2013 besloten de beleidsbesluiten vast te stellen onder de ontbindende 

voorwaarde dat het algemene bestuur overgaat tot vaststelling van de verordeningen, die de basis vormen van 

deze besluiten.  

Waar nodig zullen op korte term nog aanpassingsvoorstellen worden gedaan. Op dit moment is dit al concreet 

aan de orde ten aanzien van de  Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en BBZ 2004. Hiervoor is een 

afzonderlijk voorstel geagendeerd.    

 

Verordeningen: 

Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en BBZ  

Verordening krediethypotheek en pandrecht bijstand 

Verordening klachtenregeling 2007 ISD-ML 

Verordening Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

Verordening Adviescommissie bezwaarschriften 

 

Beleidsbesluiten: 

Besluit krediethypotheek en pandrecht 

Besluit informatiebeheer 

Verzamelbesluit beleidsregels WWB 

Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 

 

Rechtspositieregeling 

Met ingang van 1 januari 2013 hebben de medewerkers van de voormalige ISD eervol ontslag gekregen en zijn 

zij tegelijkertijd aangesteld bij Baanbrekers. Omdat er voor is gekozen dat de rechtspersoon WML, met  

naamswijziging in Baanbrekers, blijft bestaan, blijven de huidige rechtspositieregelingen van WML van kracht. 

Hierdoor blijft de Arbeidsvoorwaardenregeling WML 1995 bestaan voor de ambtelijke medewerkers. Het 

voorgaande betekent dat alle ambtenaren aangesteld bij Baanbrekers vanaf 01 januari 2013 deze 

rechtspositieregeling  volgen. De ambtenaren van de voormalige ISD volgden de rechtspositieregeling van de 

gemeente Waalwijk. Zowel de rechtspositieregeling van de gemeente Waalwijk als de 

Arbeidsvoorwaardenregeling WML 1995 zijn een afgeleide van de landelijke CAR-UWO (rechtspositie-) regeling 

voor de gemeenteambtenaren. Dit omdat zowel de gemeente Waalwijk als de voormalige WML op grond van 

de statuten van de VNG en het reglement van het College van Arbeidszaken zijn gebonden aan de in het LOGA 

overeengekomen CAR en UWO bepalingen en de wijzigingen daarin. 

Omdat vanaf 01 januari 2013 alle ambtelijke medewerkers zijn aangesteld bij de uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers, en daarmee de rechtspositieregeling WML 1995 voor hen van toepassing blijft of wordt, wordt 

voorgesteld om met het hanteren van de nieuwe organisatienaam de naamgeving van de 

Arbeidsvoorwaardenregeling WML 1995 te wijzigen in “CAR-UWO”.  Gekozen wordt voor de naamgeving “CAR-

UWO”, omdat daarmee duidelijk en transparant wordt dat de ambtelijke rechtspositieregeling inhoudelijk een 

afgeleide is aan de landelijke CAR-UWO regeling voor gemeenteambtenaren. Bovendien wordt door het niet 

meer hanteren van de naam van de organisatie zelf in de aanhef van een dergelijke rechtspositieregeling, deze 

regeling minder gevoelig voor naamswijzigingen in het vervolg, ook in relatie tot de te voeren correspondentie. 

De BGO is over dit voorstel geïnformeerd. 
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Wat gaan we daarvoor doen?  

 De voormelde regelgeving van toepassing verklaren als uitvoeringsbeleid van Baanbrekers. 

 De naam Rechtspositieregeling WML 1995 met ingang van 1 januari 2013 te herzien in “CAR-UWO”.  

 

    

Voorstel: 

 De ISD-verordeningen die op 31 december 2012 van toepassing waren met ingang van 1 januari 2013 

van overeenkomstige toepassing verklaren door vaststelling als verordeningen van het algemeen 

bestuur van Baanbrekers. 

 

 De Rechtspositieregeling WML 1995 met ingang van 1 januari 2013 herzien in “CAR”-UWO” (in 

december 2012 medegedeeld in het BGO).  
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Behandeling in:               MT van                            DB van     18 januari 2013               AB van    28 januari 2013   

 

Onderwerp: Handhavingsbeleidsplan ‘Dienstverlenend handhaven 2013-2014’ 

Steller:                            J. van Dijk 

 

 

Voorstel: 

 

 

Voorgesteld wordt het handhavingsbeleidsplan ‘Dienstverlenend handhaven 2013-2014’ 

vast te stellen.  

 

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

      

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB  van 28 januari 2013  

   

 

A.E.W. van Limpt                       

secretaris                                    voorzitter  

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Werkgroep dienstverlenend handhaven November, december 

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

              

              

Klantenparticipatie:  WWB-kamer 13 december 2012 

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht               

Colleges / raden               

Gemeentepagina              

Gemeente(n) :   SET December 2013 

Website              

Nieuwsbrief klanten              

Intranet  X Beleidsmedewerker / communicatiemedewerker       

O.R. / G.O              

Anders:               

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X   

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Handhavingsbeleidsplan ‘Dienstverlenend handhaven 2013-2014’ 

 

 

Voorgeschiedenis: 

Dienstverlening en handhaving gaan hand in hand. Goede dienstverlening vergroot de bereidheid tot naleving 

onder uitkeringsgerechtigden. Naleving wint aan kracht als klanten zich serieus en evenwichtig behandeld 

voelen en er sprake is van goede, correcte dienstverlening. Vanuit deze visie heeft de ISD Midden-Langstraat 

het handhavingsbeleid gebaseerd.  

 

 

Wat willen we bereiken? 

Bij de vaststelling van de missie en visie van Baanbrekers is vastgelegd dat handhaving ondersteunend is aan de 

missie en visie van Baanbrekers en dat belangrijke elementen hierbij zijn: 

 Afspraak is afspraak 

 Een balans tussen rechten en plichten 

 Het zijn van een betrouwbare organisatie. 

Deze uitgangspunten passen in het eerder vastgestelde handhavingsbeleid, dat is gebaseerd op het landelijke 

model hoogwaardige handhaving. Actualisering van het handhavingsbeleid is gewenst gelet op een aantal 

wettelijke en buitenwettelijke ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3).  

 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Als aanvulling op de staande bedrijfsvoering is in hoofdstuk 4 benoemd welke doelen nagestreefd worden en 

welke activiteiten hiervoor noodzakelijk zijn. Verder is geconcludeerd de inzet van de sociale recherche in de 

jaren 2013 en 2014 te baseren op de omvang in 2012 (40 uur per week). Definitieve vaststelling van de inzet 

voor 2014 vindt plaats ultimo 2013.  

 

 
Wat gaat het kosten?  

Het benutten van informatiegestuurd handhaven zal een investering vragen die begroot wordt op € 14.000. 

Daarnaast zal de inzet van nieuwe communicatietechnieken een investering vragen die nader wordt bepaald. 

Het reguliere voorlichtingsmateriaal zal verder ‘Baanbrekersproof’ moeten worden gemaakt. De hiermee 

gepaard gaande kosten worden eveneens nog in beeld gebracht.  

 

  

Adviezen in- en extern 

- Multidisciplinair samengestelde werkgroep medewerkers voormalige ISD heeft input geleverd voor 

het plan. 

- WWB-kamer adviseert positief. Wil wel graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen rondom de 

bestuurlijke boete. 

- Het SET heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het plan.  

 
  
Voorstel: 

Voorgesteld wordt het handhavingsbeleidsplan ‘Dienstverlenend handhaven 2013-2014’ vast te stellen. 
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1. EEN NIEUW BELEIDSPLAN 

 

1. Inleiding  

Dienstverlening en handhaving gaan hand in hand. Goede dienstverlening vergroot de 
bereidheid tot naleving onder uitkeringsgerechtigden. Naleving wint aan kracht als 
klanten zich serieus en evenwichtig behandeld voelen en er sprake is van goede, 
correcte dienstverlening. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het gedrag 
van de burger of van een instelling die een regel moet naleven positief wordt beïnvloed 
door een correcte procedure en respectvolle bejegening. Van een organisatie waarin 
men vertrouwen heeft, is men eerder geneigd regels na te leven en afspraken na te 
komen. Op basis van deze opvattingen is met het vorige beleidsplan gekozen  voor het 
principe van  ‘dienstverlenend handhaven’ , gebaseerd op de vier visie-elementen van 
hoogwaardige handhaving (zie figuur 1).  Deze vier elementen vormen samen de 
nalevingscirkel.  
 
 
 

 
 
 
 
In de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 is vastgelegd dat het 
voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude dan wel van misbruik en oneigenlijk 
gebruik van de WWB, IOAW, IOAZ of BBZ 2004 is ingericht op basis van het landelijk 
model voor hoogwaardig handhaven. Het dagelijks bestuur is het orgaan dat regels stelt 
over het hoogwaardig handhaven waarbij tenminste het volgende wordt geregeld:  

 de voorlichting over de regelgeving evenals de daaraan verbonden gevolgen bij 
misbruik en oneigenlijk gebruik;  

 de wijze van verificatie van gegevens en van informatie uitwisseling met derden;  
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 de wijze waarop en de frequentie waarin periodieke controles worden 
uitgevoerd;  

 de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld.  
 
De ontwikkelingen staan niet stil. Omgevingskenmerken leiden tot een toenemend 
beroep op de sociale voorzieningen. In het volgende hoofdstuk wordt dit toegelicht. Op 
het terrein van werk en inkomen kiest de regering voor maatregelen om iedereen naar 
vermogen zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving. Doel is om mensen 
perspectief te geven op werk en inkomen en daardoor het draagvlak voor sociale 
voorzieningen te behouden. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat daarbij 
centraal. Alleen personen die daarop echt aangewezen zijn, wordt ondersteuning 
geboden. Oneigenlijk gebruik en misbruik van voorzieningen moet voorkomen worden. 
Fraudebestrijding in de sociale zekerheid is daarbij cruciaal.  
 
Dit beleidsplan geeft uitgangspunten om het handhavingsbeleid weer up to date te 
maken. Hierbij zijn de volgende elementen betrokken:  

 Een koppeling met het landelijke meerjarenbeleidsplan. Dit kader geldt voor de 
periode tot en met 2014.  

 De aanscherping van wetgeving op het terrein van werk en inkomen.  
 Het versterken van de uitgangspunten voor de dienstverlening. 
 Het voorkomen van een tekortschietende handhaving, waarbij uitgangspunten 

zijn: Het bieden van meer perspectief aan werkzoekenden en het beperken van 
risico’s op het inkomensdeel.  

 Het gebruik van informatiegestuurde handhaving.  
 Mogelijke verbeteringen op het terrein van gegevensuitwisseling.  

Het plan is tot stand gekomen met de inbreng van een multidisciplinair samengestelde 
groep van professionals uit de afdelingen Inkomen en Re-integratie & participatie.  
 

2. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 schetst de omgeving van Baanbrekers. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
ontwikkelingen die landelijk spelen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de doelstellingen 
en de activiteiten die in dat verband worden gepland. Hoofdstuk 5 bevat de planning en 
hoofdstuk brengt de tijdsinvestering en de financiële gevolgen in beeld. Bijlage A geeft 
tot slot een overzicht van de realisaties van de eerder geformuleerde doelen.  
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2. BAANBREKERS EN ZIJN OMGEVING  
 

1. Analyse van de omgeving van Baanbrekers 

De omgevingsanalyse in dit hoofdstuk geeft een beeld van de ontwikkelingen voor de 
komende jaren. Ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de bedrijfsvoering van 
‘Baanbrekers’ en meer specifiek voor handhaving. 
 

EEN NIEUWE ORGANISATIE IN DE LANGSTRAAT VOOR WERK EN INKOMEN  

Per 1 januari 2013 is Baanbrekers de organisatie voor werk en inkomen in de Langstraat. 
De missie en visie van Baanbrekers is als volgt vastgelegd: 
 
Missie: ·Wij streven naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) participatie van de 

inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk  
 
Visie: ·Wij willen zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de 

arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen. 
 
Voor zover arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt de werkzoekende voorzien van een 
inkomen. Daar mag dan wel een prestatie tegenover staan. Een van de strategische 
uitgangspunten is dat Baanbrekers investeert in handhaving. Handhaving is hiermee 
ondersteunend aan de missie en visie van Baanbrekers, waarbij belangrijke elementen 
zijn: 

 Afspraak is afspraak 
 Er is een balans tussen rechten en plichten 
 Het zijn van een betrouwbare organisatie 

  

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN 

Baanbrekers blijft voor de planperiode geconfronteerd met de gevolgen van de 
economische crisis. De werkloosheid loopt in 2013 op naar 575.000 personen1. Het 
volume WWB, IOAW en IOAZ komt naar verwachting in 2014 uit op 375.000 personen. 
Voor de Langstraat betekent dat een uitkeringsvolume van circa 1.450 uitkeringen 
ultimo 2013. Het perspectief op uitstroom naar regulier werk wordt naast de 
economische aspecten beïnvloed door het teruglopende re-integratiebudget. Dit budget 
is voor 2013 is nog maar 55% van het budget van het budget voor 2011. Het budget 
2014 wordt gekort met 7%2. 
 

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 

De regio ontgroent en vergrijst, wat van invloed is op de arbeidsmarkt. Veel ouderen 
verlaten de arbeidsmarkt wat een toenemende vervangingsvraag geeft. Maar ouderen 

                                                           
 
1
 Raming CPB MEV september 2012 

2
 Begroting SZW 2013 
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blijven ook langer werken, zodat de werkgelegenheid in 2013 en 2014 nog niet positief 
wordt beïnvloed door deze demografische ontwikkelingen.  
 

FLEXIBILISERING VAN DE ARBEIDSMARKT 

De arbeidsmarkt verandert. In toenemende mate werken bedrijven met een flexschil en 
worden ZZP-ers ingezet. Daarnaast is er sprake van een verdergaande 
internationalisering van de arbeidsmarkt. Alleen al in de gemeente Waalwijk zijn zo’n 
3.000 arbeiders uit Midden- en Oost-Europa actief. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de 
gemeentelijke dienstverlening en raken ook handhavingsaspecten. In toenemende mate 
zal ook deze categorie een beroep doen op uitkeringen. Onbekendheid met regelgeving 
zal vlugger leiden tot overtreding van de uitkeringsvoorwaarden.  
 

2. Landelijke visie op handhaving 

Naarmate middelen schaarser worden, zal de bestemming van deze middelen steeds 
zorgvuldiger plaatsvinden. Dit brengt met zich mee dat de tolerantie voor misstanden 
minder lijkt te worden. Het huidige kabinet borduurt voort op de opvattingen van het 
kabinet Rutte I. Naar de mening van de toenmalige bewindlieden ontstaat er een groter 
maatschappelijk draagvlak voor een strengere aanpak en zwaardere straffen bij fraude. 
Met de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ is hiertoe een 
eerste aanzet gegeven. In hoofdstuk 3 leest u meer daarover.  
 

3. Financiën 

De overheid en niet in het minst de gemeentelijke overheid zien zich voor de vraag 
gesteld hoe ‘meer met minder bereikt kan worden’. Dit vraagt om een zorgvuldige inzet 
van menskracht en een slimme inzet van innovatieve technieken die bij het handhaven 
risico’s en mogelijke fraudesignalen snel en betrouwbaar in beeld brengen, zodat ‘gevist 
kan worden waar de vis zit’. Een kleiner re-integratiebudget betekent een selectievere 
inzet van deze re-integratiemiddelen. Dit betekent dat alleen nog die werkzoekende 
ondersteund wordt die dat werkelijk nodig heeft. Het sturen op de eigen 
verantwoordelijkheid van de werkzoekende met een daarop afgestemde controle wordt 
hierdoor extra geaccentueerd.  
 
.  
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3. WETTELIJKE EN BUITENWETTELIJKE ONTWIKKELINGEN  
 

3.1 Aanscherping landelijk handhavingsbeleid per 1 januari 2013 

 

1.  WET  AANSCHERPING HANDHAVING EN SANCTIEBELEID SZW-WETGEVING 

Deze wet vloeit voort uit het Regeerakkoord en het Handhavingsprogramma 2011-2014. 
Het huidige stelsel werkt volgens het Kabinet onvoldoende ontmoedigend op de 
doelbewuste fraudeur. Uit o.a. het onderzoek ‘Wat beweegt de fraudeur’3 blijkt dat aan 
veel ernstige uitkeringsfraudes financieel winstbejag ten grondslag ligt. Hogere straffen 
en het hard aanpakken van recidivisten moeten mensen ervan weerhouden regels bij 
herhaling te overtreden. De volgende basisprincipes vormen het fundament van het 
strengere frauderegime: 

 Solidariteit.  
 Fraude mag niet lonen. 
 Preventieve werking door zwaardere sancties 
 Straffen is geen doel op zich.  

Het nieuwe regime heeft betrekking op het brede terrein van sociale verzekeringen en 
voorzieningen en het Kabinet calculeert een besparing van € 180 miljoen in de jaren 
2013 tot en met 2016, inclusief een jaarlijkse besparing op de WWB van € 52 miljoen. 
Deze besparing wordt verdisconteerd in het macro uitkeringsbudget.  
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.  
 
Wettelijk kader 
De nieuwe wet is van toepassing op de WWB, IOAW en IOAZ. De bevoegdheid tot 
terugvordering wordt omgezet in een verplichte terugvordering als er sprake is van 
schending van de inlichtingenplicht. Pas na 10 jaar kan onder voorwaarden worden 
afgezien van verdere terugvordering (invordering). Nieuw is de verplichting om een 
boete op te leggen die in beginsel gelijk is aan het bruto benadelingsbedrag. Bij recidive 
bedraagt de boete 150%. In dat geval heeft de gemeente wel de bevoegdheid om bij 
recidive de beslagvrije voet4 gedurende maximaal drie maanden buiten werking te 
stellen. Ook mag geen medewerking worden verleend aan een schuldregeling bij 
schending van de inlichtingenplicht in combinatie met een opgelegde boete of een 
aangifte op grond van het Wetboek van Strafrecht. Tot slot is de aangiftegrens sociale 
zekerheidsfraude verhoogd van € 12.000 naar € 50.000. Hiermee krijgt een 
bestuursrechtelijke afdoening de voorkeur boven een strafrechtelijke.  
 
Bijzonderheden  
Het invoeren van de verplichte terugvordering en bestraffing via boete in plaats van via 
een maatregel leidt tot aanpassing van de Verzamelverordening en het verzamelbesluit. 
Uitgegaan wordt van een vijftigtal boetes per jaar. Het aantal uitstaande vorderingen en 

                                                           
 
3
 Onderzoeksrapport Research voor beleid van juni 2010  

4
 90% van de WWB-norm, verhoogd met een deel van de woonkosten en de premie ziektekostenverzekering. 
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het vorderingensaldi neemt vervolgens toe. Dit wordt extra versterkt doordat pas na 10 
jaar onder voorwaarden kan worden afgezien van (verdere) terugvordering.  
 
Gemeenten worden voor de extra werkzaamheden jaarlijks via het Gemeentefonds 
gecompenseerd met € 3,8 miljoen (cluster werk en inkomen). Voor Baanbrekers 
betekent dit een bedrag van  circa € 14.000.  
 

2.  EEN REGELING IN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN DE RECHTSGEVOLGEN VAN HET NIET AANTONEN VAN 

DE LEEFSITUATIE NA HET AANBOD VAN EEN HUISBEZOEK 

Deze wet geeft uitkerende instanties (gemeente, UWV en SVB) uitbreiding van 
mogelijkheden tot controle van de leefsituatie, ook als daartoe niet direct aanleiding is. 
Dit kan onder meer via een huisbezoek. Hierdoor kunnen die instanties de leefsituatie 
'achter de voordeur’ vaststellen, ook als er vooraf geen sprake is van een vermoeden 
van fraude. Door het huisbezoek kunnen gegevens van de klant eenvoudig geverifieerd 
worden. Als een uitkeringsgerechtigde niet meewerkt aan een huisbezoek heeft dit 
gevolgen voor de uitkering. Deze extra controlemogelijkheid geldt voor alle sociale 
uitkeringen, waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het 
huishouden. 
Deze wet treedt op 1 januari 2013 in werking. 
 
Wettelijk kader 
Bij onduidelijkheid over de leefsituatie vindt nadere verificatie van die gegevens plaats 
om het recht op de uitkering te kunnen vaststellen of de juiste hoogte van de uitkering. 
De cliënt krijgt daarbij de gelegenheid zijn leefsituatie aan te tonen. Eén van de 
mogelijkheden daartoe is het huisbezoek. De uitkeringsinstantie kan de cliënt een 
aanbod voor het huisbezoek doen. Als de cliënt het huisbezoek weigert en zijn 
leefsituatie ook niet op andere manier aantoont,  verbindt de wet hieraan gevolgen voor 
de uitkering. Indien de woonsituatie niet kan worden vastgesteld, kan het recht op de 
uitkering niet worden vastgesteld. Er wordt geen uitkering toegekend. Indien de 
leefvorm niet kan worden vastgesteld, kan de hoogte van de leefvorm niet worden 
vastgesteld. De uitkering wordt de helft van de gehuwdennorm.  
 
Bijzonderheden 
De invoering van deze wet heeft gevolgen voor Baanbrekers. Tot op heden wordt het 
instrument onaangekondigd huisbezoek alleen ingezet in geval van vermoedens van 
fraude. De medewerkers van Baanbrekers zijn daarbij gebonden aan een protocol en 
voor cliënten is de folder ‘Mogen we even binnenkomen?’ beschikbaar.  
 

3.2 Gevolgen wetgeving per januari 2013 

De onder 1 en 2 genoemde wetten treden in werking op 1 januari 2013 en hebben 
regeltechnische, processuele en communicatieve gevolgen voor het handhavingsbeleid. 
In hoofdstuk 4 gaan we daarop nader in.  
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3.3 Overige wettelijke ontwikkelingen 

  

1. VOORBEREIDEND WETSVOORSTEL NALEVING ARBEIDSINSCHAKELING  

In een tijd van meer moeten doen met minder financiële middelen moet het maximale 
worden gehaald uit wat aan re-integratie wordt besteed. Aanscherpen van de 
maatregelen bij niet-naleving van de arbeidsverplichtingen kan daarbij helpen. Het 
Kabinet vindt dat gemeenten onvoldoende scherp zijn op het naleven van de 
arbeidsverplichting en dat er daadwerkelijk te weinig sancties worden opgelegd. De 
volgende wettelijke aanpassingen zijn in het Regeerakkoord 2013-2017 opgenomen.  

 Om het activerende karakter van de bijstand te vergroten, geldt de arbeids- en 
re-integratieplicht en de plicht tot tegenprestatie naar vermogen voortaan voor 
iedereen. Er zijn geen categoriale ontheffingen meer. Een individuele ontheffing 
heeft een tijdelijk karakter en betreft alleen de arbeidsverplichting. Alleen 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten kunnen een permanente ontheffing 
van de arbeids- en re-integratieverplichting krijgen.  

 In de WWB wordt vastgelegd dat gemeenten een bijstandsuitkering drie 
maanden moeten stoppen als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd. 
Hervatting van de uitkering vindt alleen plaats na een verzoek van betrokkene. 

 De arbeidsverplichtingen en de duur en hoogte van de bijbehorende sancties 
worden geüniformeerd. 

 Gezichtsbedekkende kleding dragen in het onderwijs, de zorg, het openbaar 
vervoer en in overheidsgebouwen staat een bijstandsuitkering in de weg.  

 Ernstige misdragingen tegen ambtenaren die de regelingen uitvoeren, leiden tot 
onmiddellijke stopzetting van de uitkering. Dit gaat gelden voor de hele sociale 
zekerheid. 

Al met al een aantal centraliserende maatregelen om te komen tot een verdere 
aanscherping van het handhavingsbeleid.  
 
De kabinetsopvattingen worden ondersteund door een aantal publicaties:  

 Het jaarverslag 2011 van de Inspectie SZW haalt aan dat gemeenten (en UWV) 
onvoldoende dwang en drang uitoefenen om ervoor te zorgen dat mensen 
actief op zoek gaan naar werk. Zo zou de helft van de WWB-ers geen 
sollicitatieplicht ervaren. Ook wordt te weinig gestuurd op flexibel werk. 

 In de programmarapportage over handhaving, Het naleven van verplichtingen, 
concludeert de inspectie dat gemeenten zich onvoldoende inzetten om alle 
inkomsten uit werk van mensen met WWB te achterhalen en dat ten aanzien 
van kleding en gedrag nauwelijks sprake is van sturing op de werkwijze van 
werkmakelaars en klantmanagers. Verder leidt het meer inzetten van 
dienstverlening er toe dat het persoonlijk gesprek als instrument voor 
beïnvloeding en bijsturing daardoor aan kracht inboet.  

 In het rapport ‘Verzorgd uit de bijstand’ van het SCP komt naar voren dat 
problemen rondom gedrag, uiterlijk en taal in grote mate voorkomen onder 
bijstandsgerechtigden.  
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2. NEDERLANDS ALS EIS VOOR DE BIJSTAND  

Dit wetsvoorstel is ingediend door het Tweede Kamerlid Van Nieuwenhuizen. Strekking 
van dit voorstel is gemeenten de bevoegdheid te geven de bijstand te verlagen als de 
belanghebbende de Nederlandse taal niet of niet in voldoende mate beheerst (minder 
dan A2-niveau), noodzakelijk voor het verkrijgen, aanvaarden en behouden van 
algemeen geaccepteerde arbeid.  
In de wetgevingskalender is niet te achterhalen in welk stadium dit wetsvoorstel zich 
bevindt. In het regeerakkoord staat dat inburgeringinspanningen consequent en vanaf 
het begin worden gevolgd op straffe van het verliezen van de verblijfsvergunning. Dit 
laatste geldt niet voor personen met een verblijfsvergunning asiel. Maar ook voor hen 
geldt dat zij zich in moeten zetten om belemmeringen voor werk, zoals het niet 
beheersen van het Nederlands, weg te nemen. Alleen dan komen zij in aanmerking voor 
een bijstandsuitkering. Dit geldt eveneens voor vreemdelingen uit derde landen, EU-
onderdanen en Nederlanders. 
 

3. VOORSTEL FRAUDEAANPAK DOOR GEGEVENSUITWISSELING EN EFFICIËNTER GEBRUIK VAN 

GEGEVENS. 

Het kabinet Rutte I streefde er naar het voorgenomen wetsvoorstel ‘Fraudeaanpak door 
gegevensuitwisseling en efficiënter gebruik van gegevens’ ook in 2013 in werking te 
laten treden. Door de val van het kabinet is dit niet gelukt.  
Op basis van het wetsvoorstel krijgen uitvoerders van de sociale zekerheid nieuwe 
mogelijkheden om fraude aan te pakken. Ook kunnen zij efficiënter gebruik gaan maken 
van gegevens die bij de overheid beschikbaar zijn. Een betere gegevensuitwisseling is 
ook een van de doelen van de EU-handhavingsrichtlijn waarover in Brussel wordt 
onderhandeld. De richtlijn moet het beter mogelijk maken om gegevens uit te wisselen 
tussen inspectiediensten van EU-lidstaten. Zo kan worden voorkomen dat bedrijven de 
regels omzeilen en grensoverschrijdende gedetacheerde werknemers minder goede 
arbeidsvoorwaarden bieden dan waarop zij recht hebben. 
 

4. PARTICIPATIEWET  

De voorgenomen Wet Werken naar Vermogen wordt ingewisseld voor de 
Participatiewet die op 1 januari 2014 in werking zou moeten treden. Daarmee komen 
nieuwe doelgroepen, zoals Wajong (nieuwe instroom) en Wsw onder deze wet te vallen. 
Mogelijke handhavingsaspecten zullen bij het implementatieplan van de Participatiewet 
worden betrokken. Aandachtspunt daarbij zal zeker zijn de huishouduitkeringstoets, die 
nu wordt aangekondigd als vervanger van de huishoudinkomenstoets.  
 

3.4 Buitenwettelijke ontwikkelingen  

 

ALGEMEEN 

Het Handhavingsprogramma bevat beleidsvoornemens die door SZW, hetzij alleen, 
hetzij in samenwerking met andere partijen zoals het IWI, UWV, RCF en gemeenten 
opgepakt worden. Deze zijn veelal gericht op het benutten van wederzijdse expertise, 
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bronnen zoals klant- en risicoprofielen, werkwijzen, samenwerken. Het 
ontwikkelingsstadium van deze activiteiten is divers.  
 

3.4.1 Gegevensvergelijking bestaande infrastructuur (Suwinet en Inlichtingenbureau)  

In de afgelopen jaren is in het sociale zekerheidsdomein een goed functionerende 
infrastructuur opgebouwd die het gegevensverkeer in de sector werk en inkomen 
faciliteert. Door gegevens uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken kan onjuist 
gebruik snel worden gedetecteerd. Via het BKWI (Suwinet) worden gegevens van UWV, 
SVB, gemeenten, RDW, Kadaster (lokaal en landelijk), DUO en KvK beschikbaar gesteld.  
   
Het Inlichtingenbureau vergelijkt gemeentelijke uitkeringen met de administraties van 
UWV, SVB, RDW, DUO, Belastingdienst, DJI, CJIB en zorgverzekeraars. Sinds 2012 
worden gegevens over langere tijd en vanuit meerdere bronnen met elkaar 
gecombineerd. Voertuigenbezit, bankrekeningnummers en toeslagen zijn in de loop van 
2012 toegevoegd. De frequentie over heffingskortingen en toeslagen van de 
Belastingendienst is in 2012 verhoogd van 4 naar 12 keer per jaar. Gewerkt wordt aan 
een geautomatiseerd signaal voor het opsporen van spoorloze debiteuren, waarbij 
bovendien de daadwerkelijke invorderingskant in beeld wordt gebracht. Gepland wordt  
dit signaal in 2013 aan te bieden voor zover de huidige ontwikkeling het gewenste 
succes oplevert. Verder wordt het mogelijk adressen uit de polisadministratie UWV te 
vergelijken met  adressen in het GBA. Gemeenten c.q. Baanbrekers hebben belang bij 
een actieve benadering van deze mogelijkheid. In Amsterdam blijkt bijvoorbeeld dat er 
een afwijking is onder 7,5% van de bevolking.  
De opbrengsten van gegevensvergelijking levert signalen op die gehanteerd (kunnen) 
worden: 

1. voor het detecteren van onjuist gebruik in individuele gevallen of bij mogelijke 
themacontroles;   

2. voor het vereenvoudigen van aanvraagprocedures. Is het bijvoorbeeld 
noodzakelijk dat klanten gegevens verstrekken als deze anderszins al 
beschikbaar of bekend kunnen zijn? Dit betekent een heroverweging van o.a. de 
gegevensuitvraag en waar nodig aanpassing van het verificatieprotocol.  

 
Van belang is dat Baanbrekers de mogelijkheden via BKWI en IB actualiseert, optimaal 
benut en de controle en dienstverlening hierop afstemt.  
 

3.4.2 Informatiegestuurd handhaven (IGH) 

De ISD werkt sinds enkele jaren met de fraudescorekaart  van Stimulansz. Het gebruik 
hiervan is aan het begin van 2012 gestaakt. Directe aanleiding daarvoor was de 
invoering van de huishoudinkomenstoets. De fraudescorekaart was hierop niet 
afgestemd. Tevens waren gebruikers niet tevreden over de systematiek, die te zeer 
gebaseerd was op statische gegevens. Een echte evaluatie hieraan voorafgaand is niet 
gehouden.  
 
Sinds de invoering van de fraudescorekaart heeft de tijd niet stil gestaan. 
Informatiegestuurd handhaven, verder te noemen IGH, verhoogt de pakkans. IGH is de 
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methode die beschikbare informatie transformeert tot bruikbare dynamische profielen 
(signalen). Deze profielen helpen gemeenten om dienstverlening en controle en 
opsporing (‘vissen waar de vis zit’) gerichter en meer geïntegreerd in te zetten. IGH biedt 
inzicht in kansen op uitstroom en/of risico’s op regelovertreding van individuele nieuwe 
of categorieën klanten.  
Belangrijke randvoorwaarden bij de invoering van IGH zijn: 

 Kwaliteit medewerkers. Medewerkers moeten weten wat en wanneer wat van 
ze verwacht wordt. Er moet op alle niveaus draagvlak en geloof zijn.  

 Kwaliteit van de methode. De keuze voor een methode moet weloverwogen 
zijn.  

 Kwaliteit van de data. Je kunt pas met IGH aan de slag als de data op orde zijn, 
systemen goed gevuld, gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn. 

 
Voordelen van een goede uitvoering van IGH: een effectievere en geïntegreerde 
dienstverlening en handhaving, effectievere opsporing van fraude, efficiëntere inzet van 
capaciteit, verkleining van het bijstandsvolume en ten slotte meer publiek draagvlak 
voor het stelsel van sociale zekerheid.  
 
Er zijn diverse producten op de markt gekomen die een meerwaarde hebben ten 
opzichte van de fraudescorekaart. De keuze voor een nieuwe methodiek van IGH als 
aanvulling op de huidige signaalsturing is van belang vanuit de visie van een zo 
geobjectiveerd mogelijke signalering van mogelijke fraude. Het Rijk stimuleert dit door 
o.a. het RCF te faciliteren bij het informeren en ondersteunen van gemeenten bij IGH. Al 
dan niet door tussenkomst van het RCF zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld, die hierna 
in het kort aan de orde komen.  
 

INSTRUMENTEN 

 
1. Alert 
Alert is bedoeld voor gemeenten die gebruik willen maken van geautomatiseerde 
risicodetectie. Databestanden vanuit verschillende interne bronbestanden zoals GBW, 
uitkeringssysteem maar ook uit externe bronnen worden beveiligd aangeleverd bij het 
RCF. Op basis van een beproefde set van indicatoren worden cliënten automatisch 
gescoord op het risico van regelovertreding. Hoe hoger de score, hoe hoger het risico. 
De uitkomst wordt visueel weergegeven in een stoplichtmodel. Per gemeente worden 
tenminste 2 risicoanalyseruns gedraaid. Met de resultaten van de runs worden 
verbeteringen doorgevoerd op zowel het gehanteerde risicomodel als op de kwaliteit 
van de gebruikte brongegevens en wijze van onderzoek. Privacyaspecten zijn gedekt 
door een juridisch kader dat als leidraad dient voor de analyses met Alert!  
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de rode signalen bij de deelnemende 
gemeenten daadwerkelijk voorspellend waren. In de ‘Eindrapportage Analysegestuurde 
Handhaving’ van maart 2012, opgesteld door RCF Kenniscentrum Handhaving Zuidwest 
en gericht aan het Ministerie van SZW, zijn de projectresultaten uitvoerig beschreven. 
Gebruik van Alert kost € 14.000 per jaar. Kosten die al met één bespaarde uitkering 
terugverdiend kunnen zijn.  
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2. DPS-matrix  

De DPS-matrix brengt doelmatigheid (kansen op de lokale arbeidsmarkt) en 
rechtmatigheid met elkaar in verband. Dus de (hoge/lage) kans op uitstroom wordt 
verbonden aan een (hoog/laag) risico op regelovertreding. Dat betekent dat er een 
dynamische diagnose gesteld wordt op: 1. De kansen op uitstroom en 2. Het risico t.a.v. 
regelnaleving. De kans op uitstroom wordt bepaald door lokale indicatoren, die 
bijvoorbeeld binnen een workshop met klantmanagers kan worden samengesteld. Dit 
maakt het systeem en de werkwijze uniek. Het risico op regelovertreding wordt 
vastgesteld door bijvoorbeeld gebruik te maken van de fraudescorekaart.  
De combinatie van dit alles leidt tot een te definiëren dienstverlening en 
controlesystematiek (bijvoorbeeld met gebruikmaking van fraudeprotocollen). Het 
heronderzoeksplan (periodiek verrichten van heronderzoeken) is hiervan het resultaat.  
Invoering van de DPS-matrix, ontwikkeld door enkele gemeenten (o.a. Boxmeer en ISD 
Optimisd) is kosteloos.  
 

3. Smartbox 

SmartBox is een analyseapplicatie, waarmee door het koppelen van gemeentelijke 
databestanden zoals belastingen en vergunningen en landelijke informatie via de 
signalen van het Inlichtingenbureau uitkeringsrisico’s zichtbaar worden gemaakt. 
SmartBox is ontwikkeld door Info Support en het RCF Kenniscentrum Handhaving.  
 SmartBox is gericht op een zo groot mogelijk gebruikersgemak en is webbased. De 
werkwijze met SmartBox heeft drie functies binnen repressief, preventief en imago.  
Het is recent in gebruik bij Capelle aan den IJssel, Westland en Zoetermeer.  
 

4. Xpertklant 

Xpertklant is een product van Sozaexpert en bestaat al een paar jaar. Op grond van 
objectieve variabelen wordt het bestand doorgelicht en krijgen klanten een profiel, 
gebaseerd op het stoplichtenmodel. De klantmanager richt zich op klanten met een 
oranje of rood profiel. Met Xpertklant kunnen zowel rechtmatigheid- als re-
integratieprofielen gegenereerd worden.  
 

OVERIGE ONTWIKKELINGEN GEGEVENSUITWISSELING 

Het RCF kan gemeenten ondersteunen bij het verbeteren en het optimaal toegankelijk 
maken van de eigen gegevens voor handhavingsdoeleinden. Het RCF speelt in 
samenwerking met Divosa ook een rol bij het verkennen van de mogelijkheden voor 
internetresearch. Handhaven maakt deel uit van het programma Impuls Vakmanschap 
van Divosa.  
Het UWV gaat de komende vier jaar onderzoeken of externe, openbare bronnen en/of 
lifestyle gegevens kunnen helpen om tot betere klantsegmentaties te komen zodat 
beter maatwerk mogelijk is bij de dienstverlening van het UWV. Deze informatie kan ook 
van belang zijn voor gemeenten en SVB.  
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4. DOELSTELLINGEN EN UITVOERING  
 

4.1. Een terugblik   

Het beleidsplan ‘Dienstverlenend handhaven’ 2008-2011 kent de volgende ambities: 
 Rechtmatig uitkeren 
 Minder bijstandsfraude 
 Spontane naleving van de wet 
 Geen onnodige strafrechtzaken, omdat er onvoldoende wordt gecontroleerd.  
 Optimale handhaafbaarheid voldoende grip op efficiëntie, effectiviteit en 

fraudebeheersing. 
 Bevorderen maatschappelijk draagvlak 
 Visie over handhaven uitdragen. Visie over handhaven is bekend bij onze 

klanten en bij onze ketenpartners. 
 
 

 
 
Vanuit deze ambities zijn strategische en operationele doelen benoemd. Handhaving en 
een versterking van de dienstverlening zijn belangrijke elementen in het vorige plan. In 
bijlage A wordt nader ingegaan op de realisatie van de eerder gestelde doelen.  
 
Nu de beoogde verbeteringen in de dienstverlening in belangrijke mate gerealiseerd 
zijn, kan op basis van vertrouwen in de klant, in de professional en in systemen meer 
ruimte ontstaan om regels en  protocollen los te laten.  Hiervoor is een meer 
klantgerichte inrichting van werkprocessen nodig. Zo moet voorkomen worden dat 
bijvoorbeeld het gaan verrichten van nevenverdiensten belemmerd wordt door 
onnodige administratieve drempels. Een ander voorbeeld is dat het zoeken en 
aanvaarden van tijdelijk werk afgeremd wordt, doordat het opnieuw aanvragen van een 
uitkering administratieve ballast en een periode van inkomensonzekerheid met zich mee 
kan brengen. Ook kan het niet zo zijn dat het daadwerkelijk sanctioneren beperkt of 
ontmoedigd wordt door ingewikkelde procedures en regels. Deze kritische benadering 
van werkprocessen vanuit klantperspectief moet tot doel hebben dat werkmakelaar en 
inkomensconsulent meer effectieve tijd beschikbaar krijgen voor hun klant, dat 
daardoor het uitstroomresultaat gestimuleerd wordt  en het uiteindelijke resultaat van 
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de uitvoeringsorganisatie aan kracht wint. Een plan van aanpak zal daartoe ontwikkeld 
worden.    
 
Deze ambitie kan als aanvulling op de eerdere ambities betrokken worden bij de 
uitwerking van de vier visie-elementen, waarmee het handhavingsbeleid geactualiseerd 
en versterkt wordt.    
 

4.2  Vroegtijdig informeren 

Strategisch doel: 

De nalevingsbereidheid bevorderen. 
 

Operationele doel: 

Klant weet bij aanvang van de uitkering waar hij aan toe is.  
   

Effect: 

Het uiteindelijke effect dat bereikt moet worden is dat klanten duidelijker geïnformeerd. 
zijn over hun arbeidsverplichtingen, hun rechten en plichten, weten waar zij op kunnen 
rekenen inclusief de wijze waarop gecontroleerd wordt door Baanbrekers en daardoor 
meer spontaan regels gaan naleven.  
 
Toelichting:  
Baanbrekers wil iedereen naar vermogen laten participeren, waarbij het hoogste doel is 
het realiseren van werk. De eigen verantwoordelijkheid van de klant staat primair 
voorop. Waar nodig biedt de ISD een vangnet door een tijdelijk inkomen beschikbaar te 
stellen. Belangrijke elementen in de dienstverlening zijn het afspraak = afspraak-
principe, een balans tussen rechten en plichten en een betrouwbare dienstverlening. 
Het streven is elke klant op de hoogte te laten zijn van de uitgangspunten van beleid en 
dienstverlening. Klanten hechten hieraan ook veel waarde. De  nalevingsbereidheid 
neemt toe als hij / zij tijdig ‘weet waaraan hij toe is’.   
 
De invoering van de fraudewet, de fusie tussen WML en ISD per 1 januari 2013 en de 
voorgenomen invoering van de Participatiewet per 1 januari 2014 geven een nieuwe 
impuls aan de huidige informatieverstrekking. De uitbreiding van de doelgroep, het 
werken-naar-vermogen-principe en het verplicht leveren van de tegenprestatie5 zijn 
hierbij belangrijke elementen. Daarnaast ligt de focus op de aangescherpte handhaving 
en vooral de invoering van de boete.     
 
Vanaf het eerste klantcontact bij Baanbrekers vindt informatieverstrekking plaats. O.a. 
via groepsbijeenkomsten over rechten en plichten, workshops en nieuwsbrieven over 

                                                           
 
5
 Tegenprestatie is nu als bevoegdheid opgenomen in de WWB. Kabinet Rutte II wil in de Participatiewet een 

verplichting opnemen.   
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specifieke of algemene onderwerpen.  Er wordt ingezet op een snelle besluitvorming en 
met de internetapplicatie ‘Bereken uw recht’ en de website wordt een ondersteunende 
digitale dienstverlening geboden.  
De informatieverstrekking kan versterkt en meer op maat worden gemaakt door: 

 Eerder informatie te verstrekken aan toekomstige klanten.  
 Social media in te zetten, bijvoorbeeld voor de jongere. 
 De informatieverstrekking meer te richten op doelgroepen.   
 Te toetsen of de boodschap overkomt.  

 

Doelstellingen voor de periode 2013-2014: 

 Klanten zijn zich bewust van bepaalde gedragingen met minder boetes en 
maatregelen als gevolg. 

 We maken gebruik van social media en willen dat eind 2014 minimaal twee van 
deze media operationeel zijn.   

 In 2014 is 92% van onze klanten op de hoogte van zijn rechten en plichten en 
onze informatieverstrekking wordt met een 7,6 gewaardeerd.  
 

Activiteiten en planning: 

 Onderzoek naar mogelijkheden social media en toepassingen daarvan in het 
communicatiebeleid (bijvoorbeeld You Tube en Twitter).  
Gereed 1 juli 2013. 

 Onderzoek naar mogelijkheden van tussentijdse evaluatie- en toetsmomenten 
over informatieverstrekking (bijvoorbeeld na elk klantcontact korte evaluatie 
van het contact of via social media toetsen van kennis rechten en plichten). 
Gereed 1 juli 2013. 

 Onderzoek naar mogelijkheden van voortijdige informatieverstrekking aan WW-
ers en onderwijssectoren.  
Gereed 1 juli 2013. 

 Haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van audiovisuele media in voorlichting, 
tijdens workshops en in de frontoffice van Baanbrekers. 
Gereed 1 juli 2013.  

 Voorlichtingsmateriaal wordt geactualiseerd. 
Gereed 1 april 2013. 
 

Meetpunten: 

Klanttevredenheidsonderzoek. 
 

4.3 Optimaliseren dienstverlening 

Strategisch doel: 

Op klantgerichte wijze organisatorische belemmeringen wegnemen ter vergroting van 
de spontane nalevingbereidheid. 
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Operationele doel: 

 De klant werkzoekende staat centraal en is bekend met de mogelijkheden van 
dienstverlening.   
 

Effect: 

Het uiteindelijk effect dat bereikt moet worden, is dat klanten tevreden zijn over de 
dienstverlening van Baanbrekers.  
 
 
Toelichting: 
De verhuizing naar Zanddonkweg 16, de ontkoppeling van de fysieke samenwerking met 
het UWV, de samenvoeging met WML, de komst van de Participatiewet en de 
afstemming met de gemeentelijke dienstverlening raken de dienstverlening van 
Baanbrekers. De dienstverlening wordt bepaald door de opgestelde procedures en de 
cultuur van de organisatie. De procedures bepalen vooral de ‘bureaucratische hobbels’ 
voor de klant terwijl cultuur de klantbejegening bepaald. Het gaat dan om basishouding, 
benodigde competenties en de manier waarop we dit volgen. De dienstverlening is sterk 
gebaseerd op werkprocessen terwijl vanuit financieel belang en de uitgangspunten 
rondom  ‘werken naar vermogen’ de kwaliteit van dienstverlening vooral bepaald wordt 
door de uitstroom naar werk, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of niet tijdelijk. De fysieke 
omgeving van Baanbrekers straalt een werkomgeving uit, maar zodra een klant-
werkzoekende de publieksruimte binnenloopt kan hij nadrukkelijker het ‘werkelement’ 
ervaren. De omgeving van Baanbrekers is volop in beweging. Gemeenten wacht een 
uitbreiding van het takenpakket dat met minder middelen gerealiseerd moet worden. 
Voor een slagvaardige uitvoering van deze nieuwe opdrachten is een sterkere 
vervlechting van netwerkpartners nodig. Eén huishouden, één regisseur moet gaan 
opleveren dat er een effectievere dienstverlening geboden kan worden. Deze transities 
binnen het sociale domein vragen om een verbinding met andere beleidsvelden.  
 

Doelstellingen voor de periode 2013-2014: 

 Meer integraliteit in het sociale domein  
 Publieksruimte moet meer de uitstraling ‘werk’ hebben. 
 Werkgevers en uitzendbureaus maken gebruik van de frontoffice van 

Baanbrekers. 
 

Activiteiten: 

 Samen met de gemeenten ontwikkelen we een meer integrale dienstverlening 
in de keten van werk, inkomen en zorg. 
Gereed 1 januari 2014. 

 Een dienstverleningsconcept voor Baanbrekers wordt opgesteld. 
Gereed 1 juli 2013. 

 De frontoffice straalt sterker uit dat het bij Baanbrekers op de eerste plaats om 
werk gaat.   
Gereed: 1 april 2013. 
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 Meetpunt: 

Verhoging klanttevredenheid (minimaal 7,4). 
 
 

4.4 Vroegtijdige detectie en afhandeling 

       

Strategisch doel: 

Het zo vroeg mogelijk onderkennen van fraudesignalen waarna adequate maatregelen 
worden genomen.  
 

Operationele doelen: 

 Implementatie van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie 
na het aanbod van een huisbezoek 

 Aanvullend op signaalcontroles wordt gewerkt met risicocontroles op basis van 
een dynamisch risicoprofiel waarvoor IGH wordt ingezet.  

 Themacontroles worden gehandhaafd, maar gerichter afgestemd op risico en de 
resultaten worden op macroniveau meetbaar gemaakt.  
 

Effect: 

Effectieve en efficiënte controle. Data Baanbrekers wint aan kwaliteit, betrouwbaarheid. 
Voorspellende waarde frauderisico’s wint aan kracht.  
 
 
Toelichting: 
De mogelijkheid van huisbezoeken is wettelijk vastgelegd. Huisbezoeken worden in het 
kader van handhaving ingezet bij twijfels van woon- of leeffraude. De procedure is met 
waarborgen voor de klant omringd en de ISD beschikt ter zake over een protocol (voor 
medewerkers) en een folder over huisbezoeken (voor klant). Beide worden aangepast 
aan de nieuwe situatie.  
 
Aan de poort vindt een eerste screening plaats van de nieuwe klant. De 
fraudepreventiemedewerker ondersteunt deze screening. Klanten worden tijdens het 
aanvraagproces actief geïnformeerd over hun rechten en plichten en verder worden 
beschikbare databronnen gebruikt voor verificatie van klantgegevens. Dit proces wordt 
ongewijzigd voortgezet. 
 
De doelen in het beleidsplan 2009-2011 waren in belangrijke mate preventief van aard 
en beoogden een effectieve dienstverlening ter voorkoming van onnodig misbruik van 
voorzieningen. Een effectieve dienstverlening moet gericht zijn op een zo hoog mogelijk 
resultaat, waarbij uitstroom naar werk voorop staat. Hiervoor is het nodig dat 
werkmakelaars en inkomensconsulenten meer effectieve tijd beschikbaar krijgen voor 
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klantcontacten. Administratieve lasten moeten daarvoor waar nodig en mogelijk 
teruggedrongen worden. Dit geldt ook voor controle en handhaving op rechtmatigheid 
en doelmatigheid bij het zittend bestand. De energie moet slimmer gericht worden op 
risico- en fraudesignalen. Nieuwe applicaties waar informatie wordt gekoppeld en wordt 
vertaald naar mogelijke risico’s zijn daarvoor beschikbaar. Via IGH (zie hoofdstuk 3.4) 
kunnen risicosignalen geautomatiseerd in beeld worden gebracht en kan de controle 
daarop vervolgens afgestemd worden. Het biedt tevens kansen om themacontroles 
(inclusief rendementsmeting) gerichter in te zetten. Voordat IGH standaard ingezet kan 
worden is het nodig dat een onderzoek plaats vindt naar de toereikendheid en kwaliteit 
van de beschikbare data in onze systemen en dat vervolgens getest wordt. Hiervoor kan 
2013 worden gebruikt.  
 
Het selecteren van themaonderzoeken op basis van IGH is op dit moment nog niet 
mogelijk. Ervaringen in den lande wijzen er op dat een specifiek onderzoek naar 
vermogen in het buitenland kan leiden tot een reële besparingsmogelijkheid. 
Baanbrekers zijn hiermee projectmatig gestart. Voor themaonderzoeken geldt dat het 
uiteindelijke resultaat meetbaar moet zijn en daarmee een basis vormt voor 
toekomstige afwegingen.  
 
Naast de inzet van werkmakelaars, inkomensconsulenten en 
fraudepreventiemedewerker, die vooral aan de poort actief is, blijft de inzet van 
bijzonder onderzoek nodig.  In 2012 is hiervoor een formatieomvang van 40 uur per 
week ingezet. Het gemiddelde onderzoek kost 35 uren per week. In 2013 stijgt het 
aantal klanten met nagenoeg 8% naar circa 1.450. Een substantiële afname van dit 
aantal in 2014 wordt op dit moment niet verwacht. De inzet van IGH kan daarnaast 
leiden tot extra onderzoeken uit het ‘zittend bestand’. Om deze redenen is de huidige 
formatiesterkte minimaal vereist, waarbij de definitieve formatiesterkte voor 2014 eerst 
ultimo 2013 definitief wordt bepaald. Ter voorkoming van te lange wachtlijsten en een 
te grote werkvoorraad wordt de onderzoeksperiode gemaximeerd en overdracht aan 
bijzonder onderzoek vindt pas plaats na een vooronderzoek van de inkomensconsulent, 
zodat administratief voorwerk uit handen van bijzonder onderzoek wordt genomen. 
Voor de inzet van bijzonder onderzoek blijft van belang dat de onderzoekskosten lager 
zijn dan het bespaarde uitkeringsbedrag.  
Doel van de inzet van bijzonder onderzoek is dat de klant een reële pakkans ervaart. Dit 
werkt preventief. Daarom is het ook belangrijk dat met regelmaat resultaten van 
bijzonder onderzoek worden gepubliceerd in o.a. regionale dagbladen.  
 

Doelstellingen 2013-2014: 

 Werkmakelaar en inkomensconsulent krijgen meer tijd beschikbaar voor 
klantcontacten.  

 IGH is ondersteunend bij de controlesystematiek.  
 Het resultaat van themaonderzoeken wordt gemeten. 
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Activiteiten: 

 Onderzoek naar betrouwbaarheid database voor toepassing IGH.  
Gereed: 1 juli 2013. 

 In aanvulling op signaalgestuurde handhaving wordt in 2014 gewerkt met IGH. 
Gereed 1 januari 2014. 

 Aanpassing protocol huisbezoek en folder ‘Mag ik even binnenkomen?’ 
Gereed 1 april 2013. 

  Actualisering controle- en verificatieplan. 
Gereed 1 juli 2013. 

 Themaonderzoek 2013: vermogen in het buitenland.  
Gereed 1 januari 2014.  

 Bijzonder onderzoek in 2013 en 2014 voortzetten. In 2013 op basis van 40 uur 
per week. Voor 2014 het aantal definiëren ultimo 2013.  

 Gegevensvergelijking GBA-Polisadministratie UWV. 
Gereed 1 juli 2014. 

 
 Meetpunten: 

 Fraudesignalen aan de poort zijn binnen 4 weken na registratie afgewerkt. 
 Fraudesignalen op het zittend bestand zijn binnen 13 weken na registratie 

afgewerkt dan wel verwijderd uit de werkvoorraad.  
 Aantal onderzoeken en bespaarde uitkeringen.  

 

4.5 Daadwerkelijk sanctioneren 

 

Strategisch doel: 

Feitelijk sanctioneren van misbruik door de klant. 
 

Operationele doelen: 

 Implementatie van de Fraudewet  
 Een boete-onderzoek is binnen 4 weken na registratie afgewerkt.  
 Deskundigheid van de medewerker wordt versterkt.  

 

Effect: 

Het beoogde effect is dat klanten spontaan de regels gaan naleven en dat fraudeurs 
worden gestraft door het opleggen van een boete / maatregel. Het gefraudeerde bedrag 
wordt teruggevorderd en andere klanten zijn gewaarschuwd om niet te frauderen. 
 
Toelichting: 
De kern van de Fraudewet is de invoering van de bestuurlijke boete. Deze vervangt de 
administratieve maatregel waarvoor de basis is gelegen in de Verzamelverordening. Het 
boeteproces is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en kent specifieke 
kenmerken. Bij een boete van meer dan € 340 mag op grond van artikel 10:3 Awb 
degene die de boete oplegt niet dezelfde zijn als degene die het rapport over de 
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schending van de inlichtingenplicht heeft gemaakt. Op basis van schaalgrootte en 
specialisatie en omwille van een objectivering van de boetebeoordeling gaat de 
voorkeur uit naar onderbrenging van deze functionaliteit bij gespecialiseerde 
medewerkers.  Afgaande op het aantal maatregelen als gevolg van schending van de 
inlichtingenplicht in de afgelopen 3 jaren wordt rekening gehouden met circa 50 boetes 
op jaarbasis (200 uur extra) als aanvulling op de boetes die in het kader van de 
inburgering aan de orde zijn. Belangrijk is deze werkzaamheden te bundelen.  
Een tweede belangrijk onderdeel van de Fraudewet is het vervallen van de 
beleidsbevoegdheid om terug te vorderen. Er is nu sprake van een verplichting en de 
wet bevat een aantal voorschriften over de vormgeving daarvan.  
 
De invoering van de boete, de mogelijkheid om bij boeten de bescherming van de 
beslagvrije voet  gedurende drie maanden op te schorten en de verplichte 
terugvordering leidt tot aanpassing van de verzamelverordening (maatregelen i.v.m. 
schending inlichtingenverplichting, regels over buitenwerkingstelling beslagvrije voet)  
en de beleidsregels terugvordering, invordering en incasso. In januari zullen ter zake 
voorstellen worden gedaan aan het algemeen en dagelijks bestuur van Baanbrekers. 
Medewerkers zijn tijdig (bij)geschoold.     
 
Sanctioneren is bij effectieve inzet onmisbaar in de bedrijfsvoering. Maar voor een 
goede invulling is het belangrijk dat het sanctioneringsproces LEAN wordt ingericht, 
zodat het maatregelenbeleid en de effectuering van de boete snel en adequaat kan 
worden toegepast. Mede met het oog op de mogelijke landelijke aanscherping van het 
sanctioneringsbeleid wordt de deskundigheid van medewerkers met gebruikmaking van 
intervisie of casuïstiekbespreking bevorderd.    
 

Activiteiten: 

 Boete- en terugvorderingsproces inrichten 
Gereed 1 januari 2013. 

 Lokale regelgeving afstemmen op Fraudewet.  
Gereed 1 januari 2013. 

 Deskundigheidsbevordering via intervisie /casuïstiekbespreking   
Doorlopende actie. 

 Synaxion aanpassen op meetpunten.   
Gereed 1 april 2014. 

 
 

Meetpunt: 

 Aantal opgelegde boeten 
 Aantal terugvorderingen n.a.v. fraude  
 Totaal bedrag jaarlijks opgeboekte en geïncasseerde boeten en 

terugvorderingen wegens fraude 
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5. PLANNING 
 
 

Visie-element Actie Verantwoordelijk Gereed 

Vroegtijdig 

informeren 

Onderzoek toepassen social media MT 2013-7 

Onderzoek naar kennis van rechten en  

plichten 

Managers Inkomen en re-

integratie & participatie 

2013-7 

Vroegtijdige informatieverstrekking 

WW-ers en schoolverlaters 

Managers Inkomen en re-

integratie & participatie 

2013-7 

Toepassing audiovisuele media in 

workshops en frontoffice 

MT 2013-7 

Voorlichtingsmateriaal wordt 

geactualiseerd 

MT 2013-4 

Optimaliseren 

dienstverlening 

Ontwikkeling integrale 

ketendienstverlening werk, inkomen, 

zorg 

Gemeenten – MT 

Baanbrekers 

2013-12 

Ontwikkelen dienstverleningsconcept  MT 2013-7 

‘Werk’ is zichtbaarder in frontoffice Manager re-integratie & 

participatie 

2013-4 

 

Vroegtijdige 

detectie en 

afhandeling 

Onderzoek betrouwbaarheid IGH-

database 

MT (ondersteuning RCF) 2013-7 

Informatiegestuurd handhaven 

geïmplementeerd 

MT 2013-12 

Protocol huisbezoek, foldermateriaal 

huisbezoeken 

MT 2013-4 

Actualisering controle- en 

verificatieplan 

MT 2013-7 

Resultaten themaonderzoeken zijn 

meetbaar 

MT 2013-1 

Gegevensvergelijking GBA-

polisadministratie UWV 

MT 2013-7 

Daadwerkelijk 

sanctioneren 

Boete- en terugvorderingsproces 

inrichten 

MT 2013-1 

Lokale regelgeving afstemmen op 

Fraudewet 

MT 2013-1 

Deskundigheidsbevordering via 

intervisie /casuïstiekbespreking  

Managers Inkomen en re-

integratie & participatie 

2013-1 – 

2013-12 

Synaxion aanpassen op meetpunten     2013-4 
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6. FINANCIËN 
De algemene uitkering is in 2012 met € 2 miljoen en vanaf 2013 met structureel € 3,8 
miljoen verhoogd in verband met de inwerkingtreding van de Fraudewet. De middelen 
zijn bedoeld voor de uitvoeringskosten die gemeenten maken en worden verdeeld via 
de maatstaf bijstandsontvangers in het cluster Werk en inkomen. Voor de gemeenten in 
de Langstraat betekent dit een bedrag van  € 14.000 per jaar extra. Waar nadere 
definiëring van de kosten nog niet mogelijkwas, is dit in de tabel aangegeven met n.t.b.  
 
 

Nr Activiteit Uren  

Out of 
pocket 
kosten 

0 Personele capaciteit: 
Projectleiding 
Projectleden 

 
100 
1000 

  

1.1 Onderzoek toepassen social media 32   

1.2  Onderzoek naar kennis van rechten en  
plichten 

16  
 

1.3 Vroegtijdige informatieverstrekking WW-ers 
en schoolverlaters 

 
16 

 
 

1.4 Toepassing audiovisuele media in workshops 
en frontoffice 

 
16 

 n.t.b. 

1.5  Voorlichtingsmateriaal wordt geactualiseerd 32  n.t.b. 

     

2.1 Ontwikkeling integrale ketendienstverlening 
werk, inkomen, zorg 

 
32 

 
 

2.2 Ontwikkelen dienstverleningsconcept  48   

2.3 ‘Werk’ zichtbaarder in frontoffice 32   

     

3.1 Onderzoek betrouwbaarheid IGH-database 80   

3.2a Aanschaf tool informatiegestuurd handhaven   € 14.000 

3.2b Informatiegestuurd handhaven 
geïmplementeerd 

80  
 

3.3 Protocol huisbezoek, foldermateriaal 
huisbezoeken 

 
12 

 
 

3.4 Actualisering controle- en verificatieplan  16   

4.1 Boete- en terugvorderingsproces inrichten 40   

4.2 Lokale regelgeving afstemmen op Fraudewet 32    

4.3 Deskundigheidsbevordering via intervisie 
/casuïstiekbespreking  

 
n.t.b.   

4.4 Synaxion aanpassen op meetpunten   40  n.t.b. 

     

 Subtotalen(aantal uren/bedrag) 1622   

    

Dekkingsmiddelen: definitief nader te bepalen op basis van implementatieplan en te 
definiëren in begroting 2013 – 2014 Baanbrekers.  
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EVALUATIE DOELSTELLINGEN BELEIDSPLAN 2008-2011 
 
 
 
4.1 Vroegtijdig informeren 
 
Strategisch doel: 
De nalevingsbereidheid bevorderen. 
 
Operationele doelen: 
 Heldere voorlichting aan de klant over rechten en plichten (folders, website, format 

dienstverleningsgesprek werkmakelaar en inkomensconsulent, brieven en 
beschikkingen). 

 Bevorderen van duidelijkheid tussen klant en de ISD (o.a. applicatie ‘bereken uw 
recht’ geïmplementeerd) 

 Deskundigheidsbevordering medewerkers (o.a. klantgericht communiceren) 
 
Effect:  

 Klanten zijn duidelijker geïnformeerd over hun arbeidsverplichtingen, hun 
rechten en plichten en over de wijze van controle en zijn daardoor meer 
spontaan regels gaan naleven.  

 De bekendheid met rechten en plichten loopt op van 81,8% in 2008 tot 90% in 
2011.  

 
Resultaat:  

 Uit klanttevredenheidsonderzoek 2011 blijkt dat 90% van de klanten is 
geïnformeerd over rechten en plichten. Respondenten geven aan dat dit 
onderwerp tot de belangrijkste onderwerpen van de ISD wordt gerekend.  

 De waardering voor de informatievoorziening is een 7,6 
 
 
 
4.2 Optimaliseren dienstverlening 
 
Strategisch doel: 
Op klantvriendelijke wijze organisatorische belemmeringen wegnemen ter vergroting 
van de spontane nalevingbereidheid. 
 
Operationele doelen: 
 De klant verstrekt maar éénmaal de benodigde gegevens aan de dienst. 
 Afhandelingtermijn van volledige aanvragen in alle gevallen binnen 10 werkdagen. 
 Formulieren zijn zo eenvoudig mogelijk.  
 Korte procedures (beperken overdrachten).  
 Eén contactpersoon gedurende de uitkeringsperiode.  
 
 
Effect: 
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 Klanten zijn tevreden zijn over de dienstverlening van de ISD.  
 Streven is de klanttevredenheid te laten stijgen van 7,16 naar 7,4.  
 Op alle elementen wordt minimaal 7,2 gescoord.  

 
Resultaat: 

 Klanttevredenheid is toegenomen 
 Klanttevredenheid scoort een 7,4 

 Lagere score dan 7,2 op: privacy wachtruimte (6,8),  wijze aanvraag uitkering 
(7,0), duidelijkheid in te vullen formulieren (7,0).   

 
 
4.3 Vroegtijdige detectie en afhandeling 
 
Strategisch doel: 
Het zo vroeg mogelijk onderkennen van fraudesignalen waarna adequate maatregelen 
worden genomen. 
 
Operationele doelen: 
 Versterken van de toegangscontrole tot de WWB 
 Gestructureerd vastleggen van signalen  
 Verankeren van controleplan in werkprocessen  
 Bevorderen van fraudealertheid  
 
Effect: 

 Effectieve en efficiënte controle. Afname gemiddelde fraudebedrag met 20% in 
2011.  

 
Resultaat:  

 Gemiddeld fraudebedrag in 2008 € 3.789,18. In 2011 € 2.177,84 
 
 
4.4  Daadwerkelijk sanctioneren 
 
Strategisch doel: 
Feitelijke sanctioneren van misbruik door de klant. 
 
Operationele doelen: 
 We hanteren een 'lik-op-stuk-principe', waarbij:  

o Een maatregel binnen 4 weken na vaststelling van de verwijtbare 
gedraging is opgelegd c.q. gedaan. 

o Verzoek tot het doen van aangifte van fraude binnen 4 weken na 
ontvangst van het besluit door Sociale Recherche.   

o Een terugvordering binnen 4 weken na vaststelling van de 
terugvorderingsgrond is geëffectueerd.  
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Effect: 

 Klanten leven spontaan de regels na en fraudeurs worden gestraft door het 
opleggen van een maatregel, terugvordering gefraudeerde bedrag en andere 
klanten zijn gewaarschuwd om niet te frauderen. 

 
Resultaat: 

 Trainingen fraudealertheid gerealiseerd 
- Sturing op doorlooptijden te zeer beïnvloed door workload (uitvoerend niveau) 

en onvoldoende registratie in Synaxion (managementniveau) 
- Trainingen kwaliteitsmedewerkers (o.b.v. input steekproeven) door invoering 

huishoudinkomenstoets niet gerealiseerd.  
 



 

 

 

  1/6 

 

Behandeling in:        MT van 11 januari 2013      DB van  18 januari 2013        AB van 28 januari 2013 

 
Onderwerp: Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 
 

Steller:                            J. van Dijk 

 

 
Voorstel: 
 

 Kennis nemen van het advies van de Klantenkamer WWB. De WWB-kamer in 

het 2
de

 halfjaarnader informeren over de uitvoering van de bestuurlijke boete. 

 De Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 overeenkomstig het 

concept vast te stellen.  

 
Inhoud besluit: 
 

 
      

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

28 januari 2013  
   
 
A.E.W. van Limpt                       
secretaris                                   voorzitter    
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Werkgroep Kennis&Kwaliteit  

    

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

    

              

Klantenparticipatie X WWB-kamer  10 januari 2013 

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie j/n  X Beleidsmedewerker  

Colleges / raden     

Gemeentepagina X Beleidsmedewerker en 
communicatiemedewerker 

 

Gemeente(n) :  X SET 10 januari 2013 

Website X Communicatiemedewerker  

ISD Actueel  Werkgroep communicatie        

Intranet  X Beleidsmedewerker  

O.R.               

Anders:               

Terinzagelegging:  Gemeenten/Baanbrekers  

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X Medewerker zakelijk archief  

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   herziening Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004     

 
 
Samenvatting: 
Wetgeving op het uitvoeringsterrein van Baanbrekers verlangt uitwerking door middel van een 
verordening. Tot 1 januari 2013 was de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 van 
toepassing. Voorgesteld wordt deze verordening als basis te nemen voor het opnieuw vaststellen van een 
‘Baanbrekers-verzamelverordening’. Recente wetgeving vraagt daarnaast om aanpassing van deze 
verzamelverordening.  Bevoegd bestuursorgaan is het algemeen bestuur.  
 
 
Voorgeschiedenis: 
De materiewetten WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 kennen bepalingen die voorschrijven dat bepaalde 
onderwerpen door middel van een verordening nader uitgewerkt moeten worden. Een groot deel van deze 
bepalingen zijn voorheen door het algemeen bestuur van de ISD-ML vastgelegd in de Verzamelverordening 
WWB, IOAW, IOAz en Bbz 2004. Concreet gaat het om bepalingen met betrekking tot:  
 re-integratie (alle wetten) 
 maatregelen / afstemming (alle wetten) 
 bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik (alle wetten) 
 toeslagen en verlagingen WWB (alleen WWB) 
 langdurigheidstoeslag (alleen WWB). 
 
 
Huidige situatie 
De verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2012 moet in aangepaste vorm opnieuw worden 
vastgesteld. Aanpassingen t.o.v. de voormalige ISD-verordening zijn nodig als gevolg van wijzigingen in wet- 
en regelgeving. Directe aanleiding is de "Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving" 
(verder te noemen fraudewet). Voor gemeenten is in dat verband vooral van belang de (her)invoering van 
de bestuurlijke boete, die verplicht opgelegd moet worden bij een schending van de  
inlichtingenverplichting in de genoemde wetten. Daarnaast moet bij verordening worden geregeld hoe 
gedurende een maximale periode van drie maanden een recidiveboete wordt verrekend zonder rekening te 
houden met de beslagvrije voet.  De invoering van de bestuurlijke boete heeft verder gevolgen voor het 
huidige sanctiebeleid. Maatregelen worden vervangen door boetes bij schending van de 
inlichtingenverplichting.  De inhoudelijke en tekstuele wijzigingen van de verzamelverordening worden ter 
vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.  
 
 
Wat willen we bereiken? 
Tijdige vaststelling gemeentelijke regelgeving.    
 
 
De veranderingen 
De volgende aanpassingen ten opzichte van de verzamelverordening van de ISD worden doorgevoerd: 
1. tekstuele aanpassingen als gevolg van veranderingen in de pensioengerechtigde leeftijd;  
2. verhoging maatregel bij onvoldoende meewerken aan de arbeids- en re-integratieplicht van 20% naar 
50%, met een halvering voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; 
3. vervallen van de mogelijkheid tot het geven van een waarschuwing bij onvoldoende solliciteren;  
4. vervallen van de opschortingsprocedure van het recht op uitkering  c.q. de behandeling van een 
aanvraag bij agressie jegens uitvoering; 
5. wijziging van de maatregelen bij schending inlichtingenplicht in boete; 
6. invoegen sanctie bij verlies van een voorliggende voorziening vanwege recidiveboete; 
7. invoegen verordening recidiveboete; 
8. wijziging  toeslagenparagraaf door aanpassing verlaging van 20% in 10% als gehuwden inwonen bij 
andere; 
9. tot slot zijn enkele tekstuele verbeteringen of verwijzingen gemaakt.    
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De navolgende matrix geeft een uitgebreidere toelichting op de voorgesteld e veranderingen.  
 

 Artikel in  

verordening 

Huidige omschrijving Voorgestelde wijziging 

1.  Aanhef onder 

7 

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets  Wet afschaffing huishoudinkomenstoets is vervangen 

door de Wet aanscherping handhaving sanctiebeleid 

SZW-wetgeving.  

2.  Artikel 1  Ingevoegd zijn begripsomschrijvingen die betrekking 

hebben op de bestuurlijke boete (art. 1 p tot en met 

u). 

3. Artikel 7 Tekst voetnoot: ‘Dit lid treedt in werking op een 

nader te bepalen tijdstip met het in werking 

treden van de Wet werken naar vermogen.’ 

Verwijzing naar Wet werken naar vermogen is 

verwijderd.  

4. Artikel 8a Heeft betrekking op de subsidiëring voormalige 

WIW- en ID-banen zoals deze in 2012 van 

toepassing was.  

Dit artikel is verwijderd. Op basis van eerdere 

besluitvorming is per 31-12-2012 voor het laatst 

subsidie verstrekt in de kosten van voormalige WIW-

en ID-banen. 

5. Paragraaf 3 Heeft betrekking op maatregelen en afstemming 

en is onverdeeld in vier paragrafen te weten:    

1. § 3.1 Algemene bepalingen  

2. § 3.2 Rechtmatigheid  

3. § 3.3 Rechtmatigheid /  Doelmatigheid   

4. § 3.4 Schending arbeids- en/of re-

integratieverplichting  

Als gevolg van de invoering van de bestuurlijke boete 

is de onderverdeling nu als volgt:  

§ 3.1 Algemene bepalingen  

§ 3.2 Gedragingen en bijbehorende maatregelen 

De bestuurlijke boete is uitgewerkt in een nieuwe 

paragraaf 4 met de volgende onderverdeling: 

§ 4.1 Schending van de inlichtingenverplichting 

§ 4.2 Verrekenen recidiveboete (alleen WWB). 

De invoeging van de bestuurlijke boete heeft 

daarnaast geleid tot een hernummering van artikelen 

vanaf artikel 17.  

6. Artikel 12, lid 2  Tekst: ‘In afwijking van het eerste lid kan de 

maatregel met terugwerkende kracht worden 

opgelegd als er sprake is van een besluit op 

aanvraag  of als er sprake is van een schending 

van de inlichtingenplicht, voor zover de uitkering 

nog niet is uitbetaald. In deze situatie werkt het 

verlagen van de uitkering terug tot de datum van 

aanvraag dan wel de datum waarop het verzuim 

betrekking heeft.’ 

Op schending van de inlichtingenplicht is vanaf 1 

januari 2013 niet langer een maatregel maar een 

bestuurlijke boete van toepassing. Verwijderd:  ‘of als 

er sprake is van een schending van de 

inlichtingenplicht. 

7. Artikel 13, lid 4 Teks Tekst:  ‘De maatregel wegens schending van de 

inlichtingenverplichting wordt niet opgelegd 

zolang de gedraging wordt onderzocht door het 

Openbaar Ministerie en blijft definitief 

achterwege indien ter zake strafvervolging is 

ingesteld en het onderzoek ter rechtszitting een 

aanvang heeft genomen, of het recht tot 

strafvervolging is vervallen ingevolge artikel 74 

van het Wetboek van Strafrecht.’ 

Dit artikellid is door de invoering van de bestuurlijke 

boete niet meer van toepassing. 

8. Artikel 17, lid 3 

en 4  

Er wordt een maatregel opgelegd van  20% voor 

de duur van 1 maand in de volgende situaties: 

a. het niet naar vermogen trachten 

algemeen geaccepteerde arbeid te 

verkrijgen; 

b. het niet naar vermogen meewerken 

aan een passende re-integratievoorziening 

waaronder wordt verstaan het deelnemen 

aan taalverwervingslessen voor mensen die 

onvoldoende de Nederlandse taal 

beheersen; 

c. het niet of in onvoldoende mate 

Tot 1 januari 2012 werd een uitkering met 50% 

verlaagd als er sprake was van in dit lid genoemde 

gedragingen. Per 1 januari 2012 hebben de 

gemeenten in Midden-Brabant ingezet op een 

harmonisatie van beleid. Het percentage is 

vervolgens verlaagd naar 20%.  Voorgesteld wordt  

het percentage opnieuw op 50% te stellen, omdat:  

1. in de praktijk blijkt dat een verlaging van 20% 

gedurende een maand onvoldoende effectief is. 

2. De regio Midden-Brabant  inmiddels besloten 

heeft  het percentage op te trekken naar 50%.  

Verhoging van de maatregel werkt preventief in 
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meewerken aan een onderzoek naar de 

mogelijkheden tot arbeidsinschakeling of re-

integratie; 

d. het niet voldoen aan de aan de 

ontheffing verbonden re-

integratieverplichtingen die een 

alleenstaande ouder heeft indien hem op 

grond van artikel 9a WWB 2012 een 

ontheffing van de arbeidsplicht is verleend; 

e. bij andere gedragingen die de 

inschakeling in arbeid belemmeren. 

samenhang met de eigen verantwoordelijkheid om 

een inzet naar vermogen te leveren. Uitgangspunt 

moet zijn dat iedereen naar vermogen mee moet 

werken. Er wordt natuurlijk ingezet op preventie, 

voorkomen van niet-nakoming zodat mensen ook 

hun kansen optimaal benutten. Uitstroom is met de 

huidige economische situatie toch al moeilijk, wat 

ook een reden is waarom  niet meewerken geen 

optie is. 

Voor personen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt is het percentage van 50 gehalveerd . 

9. Artikel 17, lid 9 Tekst: ‘Van het opleggen van een maatregel 

kan worden afgezien en worden volstaan 

met het geven van een schriftelijke 

waarschuwing, bij gedragingen zoals 

bedoeld in lid  5 van dit artikel, tenzij deze 

gedraging plaatsvindt binnen een periode 

van 1 jaar te rekenen vanaf de datum 

waarop de belanghebbende eerder 

schriftelijk  gewaarschuwd is.’ 

De waarschuwing bij verwijtbaar onvoldoende 

solliciteren is komen te vervallen. De wet biedt 

op zich voldoende mogelijkheden om rekening 

te houden met de mate van verwijtbaarheid en 

de omstandigheden van persoon en gezin. De 

eigen verantwoordelijkheid van de 

werkzoekende wordt hiermee geaccentueerd. 

Ook Tilburg kiest voor deze lijn.  

10.  Artikel 19 Niet van toepassing  Dit artikel is nieuw, regelt hoe bijstandsverlening 

plaatsvindt als iemand als gevolg van 

recidivefraude niet in aanmerking komt voor een 

voorliggende voorziening. Dit artikel moet 

worden bezien in samenhang met het nieuwe 

artikel  23. Hiermee wordt bereikt dat de 

gevolgen van recidivefraude zowel bij een 

voorliggende voorziening met een 

daaropvolgende bijstandsafhankelijkheid en in 

het kader van de WWB op een vergelijkbare 

manier voor rekening van de belanghebbende 

komen.  

11.  Artikel 20 Tekst tweede en derde lid 

2.De beslissing op een aanvraag of een al 

toegekende uitkering wordt opgeschort 

wanneer het agressieprotocol in werking 

treedt. Na het doorlopen daarvan wordt de 

aanvraagprocedure vervolgd of de uitkering 

hersteld.  

3. Bij een toekenning of herstel van de 

uitkering wordt de WWB- IOAW- of IOAZ-

uitkering per datum van de ernstige 

misdraging verlaagd met 100% gedurende 1 

maand of 50% voor de duur van 2 maanden . 

Het opschorten van de uitkering is alleen in de 

wet genoemde gevallen mogelijk. Om deze 

reden is de mogelijkheid van opschorten 

verwijderd.   

12. Artikelen 21 

tot en met 25 

Niet van toepassing  

Dit zijn artikelen die ingevoegd zijn als gevolg 

van  invoering van de bestuurlijke boete. De 

artikelen die in de bestaande verordening 

betrekking hebben op afstemming in de vorm 

van een maatregel bij   schending van de 

inlichtingenplicht komen hiermee te vervallen en 

zijn verwijderd. (art. 17, art. 23 oud). Met de 

invoering van de fraudewet per 1 januari 2013 is 

de gemeente verplicht om een bestuurlijke 

boete op te leggen. De hoogte van de boete is 

gelijk aan het benadelingbedrag. De 

aangiftegrens gaat omhoog van € 10.000 naar  
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€ 50.000. Als er geen benadelingsbedrag is, dan 

kan de minimale boete van € 150,- worden 

opgelegd of kan een schriftelijke waarschuwing 

worden gegeven. Als het benadelingsbedrag 

lager is dan de minimale boete, dan kan deze 

laagste boete van € 150,- worden opgelegd.  

 

De art. 23 tot en met 25 zijn een uitwerking van 

de verordeningsplicht over het gemeentelijke 

beleid ten aanzien van het verrekenen van 

recidiveboete. Deze bepalingen gelden alleen 

voor de WWB. De IOAW en IOAZ kennen een 

voorgeschreven wettelijke  regeling. De 

modelverordening van Divosa en VNG is 

uitgangspunt geweest voor de redactie. Alleen is 

het begrip ‘bezit’ in de modelverordening 

gewijzigd in ‘gelden’. Pragmatisch gezien kan 

hierdoor eenvoudiger en sneller een beslissing 

worden genomen. Het onderzoek naar 

bezittingen kan afbreuk doen aan de gewenste 

snelheid van besluitvorming en incasso van de 

boete.  

13. Artikel 28 Tekst:  

‘Indien een gedraging van belanghebbende 

als bedoeld in artikel 23 leidt tot benadeling 

van de gemeente, doet het dagelijks bestuur, 

onverminderd de mogelijkheid de bijstand te 

verlagen en de ten onrechte ontvangen 

bijstand terug te vorderen, aangifte bij het 

Openbaar Ministerie, in overeenstemming 

met de door het Openbaar Ministerie op dit 

punt gehanteerde uitgangspunten. 

Gewijzigd:  

Verlaging van de bijstand is niet meer mogelijk. 

Deze tekst is daarom verwijderd. Aan de laatste 

zin is toegevoegd: ‘in de Aanwijzing Sociale 

Zekerheidsfraude’.  

14.  Artikel 29 Tekst in lid 2 

Het dagelijks bestuur stelt regels met 

betrekking tot herziening, terug- en 

invordering waarbij ten minste wordt 

geregeld: 

b. op welke wijze gebruik wordt gemaakt 

van de wettelijke bevoegdheid tot 

herziening, terugvordering en invordering 

van een verstrekte voorziening; 

c. op welke wijze en wanneer er kan 

worden afgezien van het nemen van een 

terugvorderingsbesluit;  

d. met welke frequentie heronderzoeken 

plaats moeten vinden. 

De huidige redactie is onvolledig. Voordat er 

teruggevorderd kan worden, moet in de meeste 

gevallen een herzieningsbesluit worden 

genomen. Daarom is onder c. 

terugvorderingsbesluit gewijzigd in herzienings- 

en/of terugvorderingsbesluit.  Ingevoegd is een 

d. met als tekst: d. op welke wijze en volgorde 

de boete en terugvordering wordt ingevorderd. 

De tekst onder het huidige d. d. is nu 

vernummerd naar e.  

15.  Artikel 31 In de huidige verordening wordt verwezen 

naar de Aow-gerechtigde leeftijd.  
De wet gaat niet van de AOW-gerechtigde 

leeftijd maar van de pensioengerechtigde 

leeftijd.  

16. Artikel 35 Tekst leden 1 en 6 

1. De toeslag als bedoeld in het eerste lid 

bedraagt 20% van de gehuwdennorm voor 

de alleenstaande en alleenstaande ouder in 

wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf 

heeft  

6. Voor de toepassing van dit artikel 

De toeslag in het lid 1 van 20% is ook van 

toepassing op als er sprake is van uitsluitend 

inwoning van personen als bedoeld in het zesde 

lid onder b. 

De tekst van lid 1 is hierop aangepast.  
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worden: 

a. gehuwden aangemerkt als één 

inwonende; 

b. niet aangemerkt als een persoon met 

wie kosten kunnen worden gedeeld: 

 de verzorgingsbehoevende die door 

belanghebbende wordt verzorgd;  

 het kind als bedoeld in artikel 26 van de 

wet.  

17.  Artikel 38 Dit artikel heeft dezelfde strekking als artikel 

35. Dit laatste artikel heeft echter alleen 

betrekking op alleenstaanden en 

alleenstaande ouders. Daarvoor geld teen 

toeslag. Artikel 38 heeft betrekking op 

gehuwden. En voor die categorie is sprake 

van een verlaging.  

Lid 1 van dit artikel is aangepast op 

overeenkomstige wijze als artikel 35. 

In het vijfde lid van dit artikel is opgenomen dat 

het normbedrag voor gehuwden wordt verlaagd 

met 20% als de gehuwden inwonen bij anderen, 

niet zijnde bloedverwanten in de eerste graad. 

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders 

geldt in een overeenkomstige situatie een 

verlaging van 10%. Dat is ook hier de bedoeling 

en omdat ook in geval van inwoning bij kinderen 

kostendeling mogelijk is, is de tekst gewijzigd in:  

‘Het normbedrag voor gehuwden wordt verlaagd 

met 10% als de gehuwden inwonen bij anderen.’   

18. Artikel 45.  Lid 4 verwijst naar het voormalige artikel 20.  De verwijzing naar artikel 20 is veranderd in 

artikel 17.  

19. Toelichting   Algemene toelichting en artikelsgewijze 

toelichting zijn aan het vorenstaande aangepast.  

 
 
 
De WWB-kamer heeft ten aanzien van de voorgestelde veranderingen positief geadviseerd. De kamer wil 
graag op de hoogte worden gehouden over de gevolgen van de bestuurlijke boete voor alle betrokken 
partijen. 
 
 
Voorstel:  
 Kennis nemen van het advies van de Klantenkamer WWB. De WWB-kamer in het 2

de
 halfjaar nader 

informeren over de bestuurlijke boete.  
 De  Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 overeenkomstig het concept vaststellen.  

 
 
 
 
 
Dagtekening, 21 januari 2013 
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Het algemeen bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ 

 

gelet op het bepaalde in de: 

1. Gemeentewet, art. 108 en 147 

2. Wet werk en bijstand, art. 8 en 8a 

3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers, art. 35 

4. De wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen, art. 35 

5. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 
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6. Beleidsaanbeveling subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van re-integratie 

werkzoekenden 

7. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ 

van 18 januari 2013  

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

 

§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN  

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers’; 

b. het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers’; 

c. de gemeenteraad: de raad van resp. de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk; 

d. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB); de Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 

2004); 

e. algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de WWB; 

f. bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de WWB; 

g. bijstandsnorm: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de WWB; 

h. gezinsbijstand: de totale bijstand zoals deze aan de gezamenlijke echtgenoten 

toekomt, tenzij een van de echtgenoten geen recht op bijstand heeft; 

i. grondslag: de uitkeringsnorm zoals bedoeld in artikel 5 IOAW en artikel 5 IOAZ; 

j. uitkering: in de context van deze verordening wordt onder uitkering verstaan de 

bijstandsnorm of de grondslag IOAW / IOAZ; 

k. belanghebbende: de alleenstaande, alleenstaande ouder die of het gezin dat  

recht heeft op een uitkering dan wel een voorziening in het kader van de wet; 

l. arbeidsverplichting: het naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde 

arbeid te verkrijgen en te aanvaarden, waaronder begrepen registratie als 
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werkzoekende bij het UWV werkbedrijf en waarbij geen gebruik wordt gemaakt 

van een voorziening gericht op het verkrijgen van arbeid;  

m. inlichtingenverplichting: de verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen 

beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan 

redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed kunnen zijn op de 

arbeidsinschakeling of het recht op bijstand;  

n. medewerkingsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de 

noodzakelijk geachte voorziening, aan een onderzoek naar het recht op 

uitkering, waaronder mogelijk een huisbezoek als ook naar de voortgang van het 

re-integratietraject onderdeel van uitmaken; 

o. re-integratieverplichting: de verplichting om gebruik te maken van een 

voorziening gericht op inschakeling in of het verkleinen van de afstand tot de 

arbeid waaronder begrepen sociale activering; het meewerken aan een 

onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en/ of de geschiktheid 

voor scholing/ opleiding; 

p. benadelingsbedrag: het netto bedrag (WWB) of het bruto bedrag (IOAW en 

IOAZ) als bedoeld in artikel 18a tweede lid WWB en artikel 20a tweede lid IOAW 

en IOAZ; 

q. bestuurlijke boete: een boete die door een daartoe bevoegde overheidsdienst 

zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden 

opgelegd. Deze boete heeft een straffend karakter;  

r. beslagvrije  voet:  beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 

475e van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering; 

s. fraudewet: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving; 

t. recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a vijfde lid WWB, 

artikel 20a vijfde lid IOAW / IOAZ; 

u. verrekenen: de verrekening als bedoeld in artikel 60 vierde lid WWB, artikel 28 

tweede lid IOAW / IOAZ; 

v. maatregel: het verlagen van de bijstand of grondslag op grond van artikel 18 

tweede lid van de WWB resp. 20 lid 2 IOAW/ IOAZ; 

w. recidive: de periode van verlaging van de bijstand of uitkering wordt verdubbeld, 

indien de belanghebbende zich binnen 12 maanden na de vorige als verwijtbaar 

aangemerkte gedraging opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging 

zoals die genoemd wordt in eenzelfde artikel van deze verordening; 

x. waarschuwing: het besluit waarin afgezien wordt van het opleggen van een 

maatregel, maar wel wordt bevestigd dat er sprake is van het niet nakomen van 

verplichtingen wat maatregelwaardig is; 

y. zeer ernstig misdragen: het zich jegens het dagelijks bestuur, zijn ambtenaren, 

medewerkers van het Werkplein of ingeschakeld re-integratie- of 

diagnosebedrijf verbaal of fysiek agressief gedragen, die rechtstreeks verband 
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houdt met  het uitvoeren van de WWB, IOAW, IOAZ of een re-

integratievoorziening; 

z. ANW-er: de persoon met een uitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet; 

aa. de doelgroep: personen aan wie op grond van artikel 7 eerste lid onder a van de 

wet, of op grond van artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), of op grond van 

artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) door de gemeente 

ondersteuning kan worden geboden; 

bb. duurzame arbeidsinschakeling: algemeen geaccepteerde arbeid die over een 

periode van ten minste zes maanden wordt verricht en waar geen voorziening 

aan verbonden is in de vorm van loonkostensubsidie of ; 

cc. tegenprestatie: onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten die worden 

verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot 

verdringing op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden hoeven niet te leiden tot 

het versterken van het arbeidsperspectief maar zijn bedoeld als tegenprestatie 

voor de ontvangen uitkering;  

dd. mantelzorg: langdurige zorg vanaf 10 uur per week die niet in het kader van een 

hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of 

meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct 

voortvloeit uit de sociale relatie en die de gebruikelijke zorg van huisgenoten 

voor elkaar overstijgt; 

ee. nazorg: een voorziening gericht op het voorkomen van (een) armoede(-val) of 

van terugval in de uitkering gedurende de eerste 6 maanden na uitstroom uit de 

bijstand. De 6 maanden termijn is te verlengen met tweemaal 3 maanden tot de 

duur van in totaal 1 jaar; 

ff. niet-uitkeringsgerechtigde (nugger): een persoon die geen recht heeft op een 

uitkering, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a van de WWB; 

gg. participatie: het naar vermogen meedoen in de samenleving door het verrichten 

van betaald regulier of gesubsidieerd werk en als dit nog niet mogelijk is door 

sociale activering; 

hh. plan van aanpak:  de met een belanghebbende, waaronder begrepen de jongere 

tot 27 jaar en de alleenstaande ouder met het jongste kind onder de 5 jaar 

gemaakte en vastgelegde afspraken over de planmatige inzet van een of meer 

voorzieningen; 

ii. sociale activering: het verrichten van maatschappelijk zinvolle activiteiten 

gericht op (uiteindelijk) inschakeling in de betaalde arbeid of op 

maatschappelijke participatie als betaalde arbeid (nog) niet mogelijk is; 
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jj. tegenprestatie: onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten die worden 

verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot 

verdringing op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden hoeven niet te leiden tot 

het versterken van het arbeidsperspectief maar zijn bedoeld als tegenprestatie 

voor de ontvangen uitkering; 

kk. voorziening: een door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte voorziening 

gericht op inschakeling in de arbeid of zelfstandige maatschappelijke participatie 

waaronder begrepen een onderzoek naar de belastbaarheid en de noodzaak tot 

inzet van loondispensatie; 

ll. UWV WERKbedrijf: onderdeel van het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen waarin de activiteiten van het Centrum voor Werk 

en Inkomen en de re-integratieactiviteiten van het UWV zijn gebundeld. 

mm wachttijd: de eerste periode van vier weken waarin de jongere tot 27 jaar 

verplicht is zelf op zoek te gaan naar werk en om de mogelijkheden van regulier 

onderwijs te onderzoeken. Pas hierna kan de jongere  recht op 

inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk krijgen; 

 

Voor zover niet anders is bepaald, hebben de begrippen in deze verordening dezelfde 

betekenis als in de wet. 

 

 

§ 2. RE-INTEGRATIE 

ARTIKEL 2 OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

1. Het dagelijks bestuur biedt personen behorend tot de doelgroep, die dit naar het 

oordeel van het dagelijks bestuur nodig hebben, ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling of een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, op 

(economisch zelfstandige) participatie of op het verlenen van een tegenprestatie.  

2. Het dagelijks bestuur zorgt voor een gevarieerd aanbod aan voorzieningen. 

3. Het dagelijks bestuur stemt de ondersteuning tot inschakeling in de arbeid en het 

bepalen en aanbieden van noodzakelijke voorzieningen af op de kortste weg naar 

duurzame arbeidsinschakeling en houdt hierbij rekening met de mogelijkheden en 

omstandigheden van de persoon.  

4. In afwijking van lid 2 en 3 kan het dagelijks bestuur besluiten een tegenprestatie te 

vragen voor de verstrekte uitkering zonder dat hier de aansluiting op de 

arbeidsmarkt bij betrokken is. Het dagelijks bestuur werkt de criteria voor het 

vragen van de tegenprestatie uit in beleidsregels.  

5. Het dagelijks bestuur werkt bij de uitvoering van de re-integratie samen met het 

UWV WERKbedrijf. 
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6. Het dagelijks bestuur kan voor het uitvoeren van zijn zorgplicht tot inschakeling in 

de arbeid afspraken maken met derden, waaronder het UWV, werkgevers en re-

integratiebedrijven. 

7. Het dagelijks bestuur legt het aanbod van een voorziening aan een persoon uit de 

doelgroep vast in een beschikking dan wel een plan van aanpak als bijlage bij een 

beschikking.  

8. Het dagelijks bestuur bevordert de beschikbaarheid en de inzet van flankerende 

voorzieningen die belemmeringen voor arbeidsinschakeling kunnen opheffen. 

9. Het dagelijks bestuur stelt bij het ondersteunen en/of het bepalen en aanbieden van 

voorzieningen prioriteiten in verband met de financiële mogelijkheden en 

maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen. 

 

ARTIKEL 3 AANSPRAAK 

1. Het dagelijks bestuur biedt ondersteuning krachtens deze verordening aan de 

persoon die behoort tot de doelgroep en die dit naar het oordeel van het dagelijks 

bestuur nodig heeft bij de arbeidsinschakeling of zelfstandige maatschappelijke 

participatie.  

2. Deze ondersteuning kan bestaan uit: 

a. een door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte voorziening; 

b. een contactpersoon in relatie tot de uitkering en de ondersteuning gericht op 

arbeidsinschakeling; 

c. nazorg. 

3. De belanghebbende die behoort tot de doelgroep heeft geen aanspraak op 

ondersteuning voor zover deze een beroep kan doen op een voorliggende 

voorziening die voldoende bijdraagt aan de arbeidsinschakeling of maatschappelijke 

participatie. 

4. Een niet-uitkeringsgerechtigde heeft geen aanspraak op ondersteuning krachtens 

deze verordening indien: 

a. het gezinsinkomen hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en/of 

het vermogen hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen conform de 

WWB; 

b. hij / zij betaalde arbeid verricht gedurende meer dan 12 uur per week; 

c. hij / zij niet bereid is om gedurende ten minste 12 uur per week algemeen 

geaccepteerde arbeid te verrichten. 

5. Jongeren tot 27 jaar krijgen de eerste vier weken na melding (zoektijd) geen enkele 

ondersteuning gericht op re-integratie. Als de jongere WW ontvangt gelden de 

laatste vier weken van de WW-periode als zoektijd, voor zover de jongere zich tijdig 

meldt.   
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ARTIKEL 4 PLICHTEN DEELNEMER 

De volgende verplichtingen gelden in beginsel voor de belanghebbende  beneden de 

pensioengerechtigde leeftijd:  

1.    arbeids-/sollicitatieverplichting en plicht tot tegenprestatie:  

Verplichting om: 

a. zich te registreren als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf;  

b. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, deze te 

aanvaarden en ook te behouden;  

c. naar vermogen door het dagelijks bestuur opgedragen maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden uit te voeren die worden verricht naast of in aanvulling op 

reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 

2.    re-integratieverplichting:  

Verplichting om: 

a. gebruik te maken van een aangeboden voorziening waaronder begrepen een 

cursus Nederlandse taal als dit naar het oordeel van het dagelijks bestuur 

noodzakelijk is.  

b. naar vermogen mee te werken aan de voorziening als ook aan een onderzoek 

en/of medische keuring naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling dan wel 

naar de inhoud, passendheid, voortgang en uitvoering van een voorziening, het 

aanvragen van de indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening en flankerende 

voorzieningen. 

3.    medewerkingverplichting:  

Verplichting om: 

a. mee te werken aan het ingezette re-integratietraject;  

b. aan het onderzoek naar de voortgang hiervan; 

c. mee te werken aan een onderzoek naar het recht op uitkering, waaronder 

mogelijk een huisbezoek. 

4. inlichtingenverplichting: verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen 

beweging mededeling te doen aan het dagelijks bestuur van alle feiten en 

omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de aanspraak op ondersteuning of 

voorziening.  

5.    De verplichtingen bedoeld in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de persoon: 

a. die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep 

behoort van de WSW; of 

b. die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet 

werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. 

 

ARTIKEL 5 CRITERIA ONTHEFFEN ARBEIDS- EN/OF RE-INTEGRATIEVERPLICHTING 
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1. Het dagelijks bestuur verleent tijdelijk -geheel of gedeeltelijk- ontheffing van de 

arbeids- en/of re-integratieverplichting met in acht name van het bepaalde in artikel 

9, lid 2, 4, 5 en 6 van de WWB dan wel artikel 37a van de IOAW/IOAZ. 

2. De ontheffing is altijd individueel. 

3. Het dagelijks bestuur stelt, zo nodig in overleg met een externe deskundige, de duur 

van een ontheffing vast.  

4. De ontheffing wordt schriftelijk gegeven onder vermelding van de duur en reden van 

ontheffing. 

5. Het dagelijks bestuur besluit voor afloop van een verleende ontheffing tot het al dan 

niet verlengen ervan. 

6. Aan een alleenstaande ouder met een ten laste komend kind jonger dan vijf jaar 

wordt, op diens verzoek, een ontheffing verleend van de arbeidsverplichting voor de 

duur van maximaal vijf jaar conform artikel 9a WWB. De re-integratieverplichting 

geldt wel. Het dagelijks bestuur legt in beleidsregels vast welke voorzieningen 

aangeboden kunnen worden. 

   

ARTIKEL 6 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMERS 

1. Het dagelijks bestuur kan een persoon behorende tot de doelgroep: 

a. (laten) bemiddelen naar algemeen geaccepteerde arbeid;  

b. begeleiden bij het zoeken naar en verwerven van arbeid waaronder ook 

begrepen het verstrekken van loonkostensubsidie;  

c. ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen voor de 

arbeidsinschakeling;  

d. verwijzen naar en ondersteunen bij  deelname aan maatschappelijke participatie 

in de vorm van sociale activering of het laten verrichten van een tegenprestatie. 

2. Het dagelijks bestuur stemt de ondersteuning en voorzieningen af op het vergroten 

van de zelfredzaamheid van belanghebbenden via de kortste weg naar duurzaam 

regulier werk. Als betaald werk al dan niet met aanvullende voorzieningen nog niet 

mogelijk is, kan tijdelijk werken met behoud van uitkering worden toegestaan. 

3. Het dagelijks bestuur kan aan een werknemer een uitstroompremie toekennen 

wanneer sprake is van uitstroom naar een regulier gefinancierde arbeidsplaats, 

waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening in de vorm van 

loonkostensubsidie.   

4. Indien het dagelijks bestuur dit noodzakelijk acht, kan besloten worden tot het laten 

werken met behoud van uitkering zonder dat dit afgestemd is op de kortste weg 

naar duurzame arbeid als dit gericht is op het leveren van een maatschappelijke 

nuttige tegenprestatie voor de verleende uitkering. 

5. In beleidsregels geeft het dagelijks bestuur verdere uitwerking aan de aard van de 

voorzieningen. Hierbij worden in elk geval de doelgroep, de soort voorziening, de 
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duur van de voorziening, het doel van de voorziening en de verplichtingen van de 

deelnemers betrokken.  

 

ARTIKEL 7 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN WERKGEVERS 

1. Het dagelijks bestuur kan een subsidie verstrekken aan werkgevers, die een 

arbeidsovereenkomst sluiten met een belanghebbende die behoort tot de 

doelgroep.  

2. Het dagelijks bestuur kan aan een werkgever een uitstroompremie toekennen 

wanneer sprake is van uitstroom naar een regulier gefinancierde arbeidsplaats. 

3. Het dagelijks bestuur stelt ten aanzien van de verstrekking van loonkostensubsidie 

en  uitstroompremie nadere regels voor wat betreft de hoogte en duur van de 

loonkostensubsidie en premie en de voorwaarden waaronder de loonkostensubsidie 

en premie wordt verstrekt.  

4. Aan de werkgever van een werknemer die vanwege een arbeidshandicap een 

verminderde loonwaarde heeft kan het dagelijks bestuur toestemming geven een 

lager loon dan het wettelijk minimumloon te betalen. De voorwaarden voor deze 

toestemming legt het dagelijks bestuur vast in de beleidsregels als ook de wijze 

waarop de loonwaarde wordt berekend.1 

 

ARTIKEL 8 HANDHAVEN PARTICIPATIE EN BEËINDIGEN ONDERSTEUNING 

1. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen gericht op participatie geeft 

het dagelijks bestuur uitvoering aan de regels m.b.t. het verlagen van een WWB-, 

IOAW-, IOAZ-uitkering, zoals opgenomen in paragraaf 3 van deze verordening. 

2. Het dagelijks bestuur kan de ondersteuning of voorziening van een ANW-er of 

Nugger beëindigen als deze:       

a. de arbeids-, re-integratieverplichting en/ of medewerkingsverplichting bij 

voortduring niet of niet tijdig nakomt; 

b. niet meer tot de doelgroep behoort; 

c. een andere voorziening wordt aangeboden; 

d. deelneemt aan een voorziening en inkomsten heeft, die naar oordeel van het 

dagelijks bestuur betekenen dat hij in staat is zonder voorziening een plaats op de 

arbeidsmarkt te vinden of te behouden. 

3. Het dagelijks bestuur kan besluiten enige tijd geen (nieuwe) voorziening aan te 

bieden als een eerdere voorziening (voortijdig) is beëindigd. 

 

                                                           
 
1
 Dit lid treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking. 
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ARTIKEL 9 PREMIE EN BIJDRAGE PARTICIPATIE(PLAATS) 

1. Een uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele werkzaamheden verricht, 

ontvangt conform artikel 10a, zesde lid van de WWB een premie. 

2. De duur van de participatieplaats is minimaal zes maanden en maximaal twee jaar. 

Ieder jaar wordt opnieuw beoordeeld of de participatieplaats de meest geschikte 

voorziening is. 

3. Als de belanghebbende meer dan zes maanden additionele onbetaalde 

werkzaamheden heeft verricht, wordt van degene in opdracht van wie hij deze 

werkzaamheden uitvoert een halfjaarlijkse bijdrage gevraagd. 

4. Het dagelijks bestuur stelt nadere regels ten aanzien van de participatieplaats, de 

hoogte van de premie en van de vergoeding zoals bedoeld in lid 3 en de 

voorwaarden en de verplichtingen die aan de participatieplaats en de premie zijn 

verbonden. 

 

§ 3 MAATREGELEN / AFSTEMMING 
 

§ 3.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 10 HET OPLEGGEN VAN EEN MAATREGEL 

1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het dagelijks bestuur tekortschietend 

besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel 

de verplichtingen genoemd in deze verordening en/ of de wet niet of onvoldoende 

nakomt, waaronder begrepen het zich jegens het dagelijks bestuur zeer ernstig 

misdragen, wordt overeenkomstig deze verordening een maatregel opgelegd. 

2. Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de 

belanghebbende  de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin 

hij verkeert. 

 

ARTIKEL 11 DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE MAATREGEL 

1. De maatregel wordt toegepast op de bijstandsnorm zoals bedoeld in de WWB of de 

grondslag als bedoeld in de IOAW en IOAZ.  

2. De maatregel bestaat uit een percentage van de bijstandsnorm of grondslag dan wel 

uit een percentage samenhangend met de hoogte van het benadelingsbedrag, zoals 

opgenomen in deze verordening.   

3. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de 

bijzondere bijstand indien:  

a.  aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van 

artikel 12 van de WWB; 
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b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende, in relatie tot het recht op 

bijzondere bijstand, daartoe aanleiding geeft; 

c. het bijzondere bijstand betreft voor woonkosten of premie voor 

arbeidsongeschiktheidsverzekering aan zelfstandigen die een uitkering voor 

levensonderhoud (hebben) ontvangen krachtens de Bbz 2004 of IOAZ. 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan afstemming plaatsvinden door 

de bijstand bij een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 

voorziening in de kosten van het bestaan te verstrekken als geldlening op basis van 

artikel 48 tweede lid onder b van de WWB.  

 

 

ARTIKEL 12 INGANGSDATUM EN TIJDVAK 

1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, gaat de maatregel in op de eerste dag 

van de kalendermaand die volgt op de datum waarop het besluit tot het opleggen 

van de maatregel aan de belanghebbende is bekend gemaakt. Daarbij wordt 

uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm of grondslag. 

2. In afwijking van het eerste lid kan de maatregel met terugwerkende kracht worden 

opgelegd als er sprake is van een besluit op aanvraag, voor zover de uitkering nog 

niet is uitbetaald. In deze situatie werkt het verlagen van de uitkering terug tot de 

datum van aanvraag dan wel de datum waarop het verzuim betrekking heeft. 

3. In afwijking van het eerste lid kan, voor zover het zelfstandigen betreft die een 

uitkering voor levensonderhoud hebben ontvangen in de vorm van een geldlening 

op grond van de Bbz 2004, de maatregel met terugwerkende kracht worden 

betrokken bij de definitieve vaststelling van die bijstand. 

4. De uitkering wordt verlaagd voor de duur van één maand, tenzij sprake is van:  

a. samenloop van verschillende gedragingen die het niet nakomen van 

verplichtingen inhouden. Hierbij wordt de hoogte en duur van de maatregel 

vastgesteld op de gedraging met de hoogste maatregel; 

b. wanneer sprake is van recidive wordt in beginsel de duur van de maatregel 

verdubbeld tenzij in deze verordening anders is bepaald. Met een besluit 

waarmee een maatregel is opgelegd, wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan 

af te zien op grond van dringende redenen dan wel het geven van een 

waarschuwing op grond van deze verordening; 

c. verwijtbaar gedrag waarvoor in deze verordening een afwijkende duur is 

vastgesteld. 

5. Indien door beëindiging van de uitkering de verlaging niet of niet volledig kan 

worden toegepast, wordt het restant van de verlaging ten uitvoer gelegd, zodra de 

belanghebbende opnieuw recht op uitkering heeft. Indien de verlaging bedoeld in 
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het eerste lid niet ten uitvoer is gelegd binnen een termijn van twee jaar na de 

(fictieve) ingangsdatum van de verlaging, komt deze te vervallen.  

 

ARTIKEL 13 AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN MAATREGEL 

1. Het dagelijks bestuur ziet af van het opleggen van een maatregel indien: 

a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of 

b. door het niet (volledig) nakomen van de inlichtingen- of 

medewerkingsverplichting een reeds eerder toegekende uitkering is of wordt 

beëindigd  en er geen sprake is van financiële benadeling. 

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een maatregel indien het 

daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 

3. Indien het dagelijks bestuur afziet van het opleggen van een maatregel op grond van 

dringende redenen, wordt aan de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling 

gedaan.  

 

ARTIKEL 14 WAARSCHUWING 

Van het opleggen van een maatregel kan worden afgezien en er kan worden volstaan 

met het geven van een schriftelijke waarschuwing in die situaties zoals vermeld in deze 

verordening. 

 

ARTIKEL 15 HOREN VAN DE BELANGHEBBENDEN 

Voordat de uitkering wordt verlaagd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid 

gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, maar niet als: 

a. de belanghebbende zijn zienswijze al eerder kenbaar heeft gemaakt en er geen 

sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden; of 

b. binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan de inlichtingenverplichting; of 

c. het horen niet nodig is voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de 

mate van verwijtbaarheid; of 

d. in andere situaties waar dit naar de mening van het dagelijks bestuur niet 

noodzakelijk is.  

 

ARTIKEL 16 BESLUIT 

In het besluit tot het opleggen van de maatregel of de waarschuwing wordt in ieder 

geval vermeld: de reden van de maatregel, de eventuele duur en hoogte van de 

verlaging als ook de afweging van de individuele belangen zoals bedoeld in deze 

verordening. 
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§ 3.2 GEDRAGINGEN EN BIJBEHORENDE MAATREGELEN 

ARTIKEL 17 NIET OF ONVOLDOENDE MEEWERKEN AAN HET VERKRIJGEN OF BEHOUDEN VAN ALGEMEEN 

GEACCEPTEERDE ARBEID 

1. Er wordt een maatregel opgelegd van 100% voor de duur van 1 maand in de 

volgende situaties: 

a. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; 

b. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 

c. het weigeren van een passend re-integratieaanbod; 

d. het niet naar vermogen meewerken aan het verrichten van de tegenprestatie; 

e. het niet aantoonbaar trachten arbeid of passend onderwijs te vinden en te 

aanvaarden gedurende de wachttijd van 4 weken voor jongeren tot 27 jaar; 

f. het door een persoon, jonger dan 27 jaar, niet meewerken aan het opstellen, 

uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak. 

2. Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten om in 

afwijking van lid 1 van deze bepaling de maatregel te effectueren door gedurende 2 

maanden de uitkering met 50% te verlagen. 

3. Er wordt een maatregel opgelegd van 50% voor de duur van 1 maand in de volgende 

situaties: 

a. het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen; 

b. het niet naar vermogen meewerken aan een passende re-integratievoorziening 

waaronder wordt verstaan het deelnemen aan taalverwervingslessen voor 

mensen die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen; 

c. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de 

mogelijkheden tot arbeidsinschakeling of re-integratie; 

d. het niet voldoen aan de aan de ontheffing verbonden re-

integratieverplichtingen die een alleenstaande ouder heeft indien hem op grond 

van artikel 9a WWB 2012 een ontheffing van de arbeidsplicht is verleend; 

e. bij andere gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren. 

4. De hoogte van de maatregel zoals bedoeld in lid 3 wordt gehalveerd als er sprake is 

van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bepaald door het dagelijks bestuur 

in de beleidsregels. 

5. Er wordt een maatregel opgelegd van 5% voor de duur van 1 maand in de volgende 

situaties: 

a. het zich niet (tijdig) laten registreren als werkzoekende bij het UWV 

Werkbedrijf;  of  

b. het niet (tijdig) laten verlengen van deze registratie. 
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6. De hoogte van de maatregel zoals bedoeld in lid 5 wordt verdubbeld als er sprake is 

van een korte afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bepaald door het dagelijks bestuur 

in de beleidsregels. 

7. De duur van de maatregel als bedoeld in de leden 1 t/m 6 wordt verdubbeld indien 

er sprake is van recidive. Met het besluit waarmee een maatregel wordt opgelegd is 

gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen of 

tot het geven van een waarschuwing. 

8. Conform artikel 13 lid 2 sub d WWB wordt de jongere tot 27 jaar van rechtswege 

uitgesloten van het recht op bijstand als uit diens houding en gedragingen 

ondubbelzinnig blijkt dat hij de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid resp. 

artikel 55 WWB niet wil nakomen.  

9. Van het opleggen van een maatregel kan worden afgezien en worden volstaan met 

het geven van een schriftelijke waarschuwing, bij gedragingen zoals bedoeld in lid  5 

van dit artikel, tenzij deze gedraging plaatsvindt binnen een periode van 1 jaar te 

rekenen vanaf de datum waarop de belanghebbende eerder schriftelijk  

gewaarschuwd is.   

 

ARTIKEL 18 TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID  

1. Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 

voor de voorziening in het bestaan heeft betoond, niet zijnde de gedraging zoals 

genoemd in lid 4 en lid 6 van dit artikel, dan wordt een maatregel opgelegd die 

wordt afgestemd op de hoogte van het  benadelingsbedrag. 

2. De maatregel wordt op de volgende wijze vastgesteld: 

a. 10% van het benadelingbedrag als dit lager is dan € 4.000 

b. 20% van het benadelingbedrag vanaf€ 4.000. 

3. Indien geen benadelingsbedrag kan worden vastgesteld, bedraagt de maatregel 20% 

van de uitkering gedurende één maand. 

4. Bij het versneld interen van vermogen of het hebben gedaan van een schenking 

waarmee rekening zou zijn gehouden bij het verlenen van de bijstand, kan voor de 

duur van het eerder dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn een maatregel worden 

opgelegd van 100%. Deze maatregel geldt alleen voor de WWB. 

5. Als toepassing van het vorige lid leidt tot onbillijkheden wordt toepassing gegeven 

aan het bepaalde in artikel 48 tweede lid onder b van de WWB en wordt de 

uitkering verstrekt in de vorm van een geldlening voor de duur van het eerder dan 

wel langer bijstandsafhankelijk zijn. 

6. Bij het verwijtbaar geen of geen volledig recht op een uitkering sociale verzekering 

of daarmee gelijk te stellen buitenlandse of private aanspraken dan wel bij het 

verliezen van een dergelijk recht door eigen toedoen, wordt een maatregel 

opgelegd van 100% gedurende 1 maand. 
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ARTIKEL 19 GEEN/ONTOEREIKENDE VOORLIGGENDE VOORZIENING WEGENS RECIDIVEBOETE 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 18, lid 6 wordt, indien belanghebbende geen 

beroep meer kan doen op een passende en toereikende voorliggende voorziening, 

omdat deze volledig wordt verrekend met een bestuurlijke boete in het kader van 

het bij herhaling schenden van de inlichtingenplicht, een maatregel opgelegd van 

100% gedurende de eerste drie maanden vanaf de start van de verrekening. 

2. Verkeert de belanghebbende in omstandigheden als bedoeld in artikel 23, lid 3 dan 

wordt een maatregel opgelegd van 100% gedurende een maand vanaf de start van 

de verrekening.  

3. Op de bijstand is in de twee daaropvolgende maanden een maatregel van 20% van 

toepassing.      

 

ARTIKEL 20 ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 

1. Bij het zich jegens het dagelijks bestuur, zijn ambtenaren, medewerkers van het 

Werkplein / UWV werkbedrijf of ingeschakeld re-integratie- of diagnosebedrijf, zeer 

ernstig misdragen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het 

uitvoeren van de WWB, IOAW of IOAZ, een re-integratievoorziening inbegrepen, 

treedt het agressieprotocol in werking. 

2. Het dagelijks bestuur legt een maatregel op van 100% gedurende een maand of 50% 

voor de duur van twee maanden.  

 

 

§ 4 BESTUURLIJKE BOETE 
 

§ 4.1 SCHENDING VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING 

ARTIKEL 21 NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING 

1. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de inlichtingenverplichting op 

grond van de wet, waardoor ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering is 

verleend, wordt er een bestuurlijke boete opgelegd ter hoogte van het 

benadelingbedrag 

2. Indien het benadelingsbedrag lager is dan de minimale boete zoals opgenomen in 

het boetebesluit, wordt deze minimale boete opgelegd.  

3. Indien het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van de 

inlichtingenverplichting op grond van de wet niet heeft geleid tot een 

benadelingsbedrag wordt de minimale boete opgelegd zoals opgenomen in artikel 2 

van het Boetebesluit sociale zekerheidswetten 2013.  
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4. Als er sprake is van een situatie, genoemd in het vorige lid kan het dagelijks bestuur 

besluiten tot het geven van een waarschuwing tenzij er sprake is van recidive.  

5. De boete wegens schending van de inlichtingenplicht wordt niet opgelegd zolang de 

gedraging wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie en blijft definitief 

achterwege indien ter zake strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter 

rechtszitting een aanvang heeft genomen of het recht tot strafvervolging is vervallen 

ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.  

 

ARTIKEL 22 MATIGEN EN AFZIEN VAN OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE 

1. Het dagelijks bestuur kan de bestuurlijke boete matigen als er sprake is van 

verminderde verwijtbaarheid.  

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen als er sprake is van zeer dringende 

redenen. 

 

 

§ 4.2 VERREKENEN RECIDIVEBOETE (ALLEEN WWB) 

ARTIKEL 23 VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET  

1. Indien de belanghebbende beschikt over gelden ter hoogte van ten minste driemaal 

de toepasselijke bijstandsnorm, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete 

zonder inachtneming  van de beslagvrije voet.  

2. De verrekening als bedoeld in het eerste lid gaat in op de eerste van de maand na 

dagtekening van het besluit tot opleggen van een recidiveboete.  

3. Indien de belanghebbende niet beschikt over gelden als bedoeld in het eerste lid, 

verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete gedurende één maand zonder 

inachtneming van de beslagvrije voet.  

4. De verrekening als bedoeld in het derde lid gaat in op de eerste van de maand na 

dagtekening van het besluit tot opleggen van een recidiveboete.  

5. Aansluitend op de verrekening als bedoeld in het derde lid, verrekent het dagelijks 

bestuur de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige 

wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% 

van de toepasselijke bijstandsnorm.  

6. Tot het inkomen als bedoeld in het derde lid worden ook middelen gerekend als 

bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r WWB. 

 

ARTIKEL 24 VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 

In afwijking van artikel 23 kan het dagelijks bestuur de recidiveboete met inachtneming 

van de beslagvrije voet verrekenen indien: 
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a. Aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 2 of 3 zou 

leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin; of 

b. Anderszins sprake is van dringende redenen.  

 

ARTIKEL 25 EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 

De artikelen 23 en 24 van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de 

verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a eerste lid WWB indien en 

voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de 

recidiveboete.  

 

§ 5. BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK 

ARTIKEL 26 DIENSTVERLENEND HANDHAVEN 

1. Het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude dan wel van misbruik en 

oneigenlijk gebruik van de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 is ingericht naar het 

landelijk model voor hoogwaardig handhaven. 

2. Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot hoogwaardig handhaven 

waarbij tenminste wordt aangegeven hoe wordt geregeld: 

a. de voorlichting over de regelgeving evenals de daaraan verbonden gevolgen bij 

misbruik en oneigenlijk gebruik; 

b. de wijze van verificatie van gegevens en van informatie uitwisseling met derden;  

c. de wijze waarop en frequentie waarin periodieke controles worden uitgevoerd; 

d. de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld. 

 

       

Artikel 27 Controle 

1. Het dagelijks bestuur doet stelselmatig onderzoek naar de rechtmatigheid van de 

uitkering en kan daarbij gebruikmaken van huisbezoeken, risicoprofielen en 

bestandsvergelijkingen en de samenloopsignalen die daaruit voortkomen. Het 

dagelijks bestuur onderzoekt daarnaast overige signalen en tips die relevant zijn 

voor het recht op bijstand. 

2. Het dagelijks bestuur doet onderzoek naar de reden van de beëindiging van de 

uitkering en neemt op basis daarvan besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid 

van de uitkering en de wederzijds tussen het dagelijks bestuur en de 

belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan. 

 

ARTIKEL 28 AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 
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Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 23 leidt tot benadeling 

van de gemeente, doet het dagelijks bestuur, onverminderd de mogelijkheid de  ten 

onrechte ontvangen bijstand terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in 

overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde 

uitgangspunten in de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude. 

 

ARTIKEL 29 TERUGVORDEREN OPGESPOORDE FRAUDEBEDRAGEN 

1. Het dagelijks bestuur vordert de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende 

bijstand, IOAW, IOAZ- of Bbz 2004-uitkering als gevolg van het niet nakomen van of 

handelen in strijd met de inlichtingenverplichtingen volledig terug. 

2. Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot herziening, terug- en 

invordering waarbij tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot 

herziening, terugvordering en invordering van een verstrekte voorziening; 

b. op welke wijze en wanneer er kan worden afgezien van het nemen van een 

herzieningsbesluit; 

c. op welke wijze er geheel of gedeeltelijk van terugvordering dan wel van 

invordering kan worden afgezien; 

d. op welke wijze en volgorde de boete en terugvordering wordt ingevorderd. 

e. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 
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ARTIKEL 30 VERHAAL 

Het dagelijks bestuur stelt regels op met betrekking tot verhaal waarin tenminste wordt 

geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot 

verhaal; 

b. wanneer en op welke wijze er wordt afgezien van het nemen van een 

verhaalsbesluit cq. het invorderen van de te verhalen voorziening; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats dienen te vinden. 

 

 

§ 6. TOESLAGEN WWB 
 
§ 6.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 31 AANVULLENDE DEFINITIES VOOR DEZE PARAGRAAF 

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet werk en bijstand; 

b. normbedrag: het toepasselijke naar leefvorm vastgestelde bedrag als bedoeld in 

artikel 20 en 21 van de wet; 

c. gehuwdennorm: het normbedrag dat conform de wet wordt toebedeeld aan 

gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde 

leeftijd; 

d. toeslag: het verhogen van het normbedrag voor alleenstaanden en 

alleenstaande ouders met een percentage (ten hoogste 20%) van het 

normbedrag voor gehuwden; 

e. verlaging: het verlagen van het normbedrag voor gezinnen met een percentage 

(ten hoogste 20%) van het normbedrag voor gehuwden; 

f. woning: zelfstandige woonruimte, voorzien van een eigen toegang, waarbij geen 

wezenlijke woonfuncties, zoals woon- en slaapruimte, was- en kookgelegenheid 

en toilet met andere woningen worden gedeeld. Onder een woning wordt mede 

een woonwagen of woonschip als bedoeld in artikel 3, zesde lid Wet werk en 

bijstand verstaan;  

g. onderhuurder: de persoon, niet zijnde een bloedverwant in de eerste graad, die 

onderhuurt of op commerciële basis een medebewoner is en wiens 

woonsituatie voldoet aan het volgende:  

1. het onder te huren/mede te bewonen deel van de woning is zelfstandig 

geschikt voor bewoning; 

2. de prijs per maand is minstens gelijk aan 10% van het normbedrag voor 

gehuwden en 



 
 
 

21  

 

3. de onderhuurder/medebewoner staat ingeschreven in de 

basisadministratie van de gemeente op het onderhuuradres; 

h. hoofdbewoner: een belanghebbende die eigenaar of hoofdhuurder is van 

woonruimte en die in de woonruimte hoofdverblijf heeft; 

h. zorgbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van 

opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis; 

i. woonkosten: alle met wonen samenhangende kosten zoals huur, hypotheek, 

energie, water, verzekeringen;  

j. gedeeltelijke woonkosten: enkele met wonen samenhangende kosten, niet het 

geheel hiervan. 

 

ARTIKEL 32 DE RECHTSGRONDEN 

De rechtsgronden voor het verhogen of het verlagen van het normbedrag zijn: 

a. het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van de algemeen noodzakelijke kosten van 

het bestaan met een of meer anderen; 

b. de woonsituatie.  

 

ARTIKEL 33 LEEFTIJDSBEGRENZING 

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of 

ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Voor gehuwden gelden de 

bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch 

jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn. 

 

ARTIKEL 34 INDELING CATEGORIEËN 

1. Voor belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend, geldt een 

categorieaanduiding. 

2. De categorieën worden als volgt aangeduid: 

a. alleenstaande; 

b. alleenstaande ouder;  

c. gehuwden. 

 

 

§ 6.2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM 

ARTIKEL 35 TOESLAG ALLEENSTAANDE EN ALLEENSTAANDE OUDER 

1. De toeslag als bedoeld in het eerste lid bedraagt 20% van de gehuwdennorm voor 

de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn 
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hoofdverblijf heeft dan wel uitsluitend personen inwonend zijn als bedoeld in het 

zesde lid onder b van dit artikel.   

2. De toeslag bedraagt 10% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en 

alleenstaande ouder als deze hoofdbewoner is van de woning, voor deze woning 

woonkosten verschuldigd is en deze woonkosten kan delen met één inwonende. 

3. De toeslag bedraagt 5% van de gehuwdennorm als de woonkosten gedeeld kunnen 

worden met meer dan één inwonende.  

4. Als de woning gedeeld wordt met meer dan twee onderhuurders wordt de 

hoofdbewoner gezien als beroepsmatig verhuurder en wordt geen toeslag 

toegekend.   

5. De toeslag  bedraagt 10% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en 

alleenstaande ouder als deze onderhuurder of medebewoner is  of een 

bloedverwant is in de eerste graad van de hoofdbewoner. 

6. Voor de toepassing van dit artikel worden: 

a. gehuwden aangemerkt als één inwonende; 

b. niet aangemerkt als een persoon met wie kosten kunnen worden gedeeld: 

 de verzorgingsbehoevende die door belanghebbende wordt verzorgd;  

 het kind als bedoeld in artikel 26 van de wet.  

  

ARTIKEL 36  AFWIJKENDE TOESLAG BIJ ALLEENSTAANDEN VAN 21 OF 22 JAAR 

De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de wet bedraagt: 

a. 10% van de gehuwdennorm indien in de woning van de alleenstaande geen ander 

zijn hoofdverblijf heeft; 

b. 5% van de gehuwdennorm in de overige gevallen. 

 

ARTIKEL 37 TOESLAG IN VERBAND MET WOONSITUATIE 

1. Er wordt geen toeslag toegekend als er een woning wordt bewoond waarvoor totaal 

geen woonkosten verschuldigd zijn. 

2. Er wordt een toeslag toegekend van 10% als er een woning wordt bewoond 

waarvoor gedeeltelijke woonkosten verschuldigd zijn. 

3. Er wordt een toeslag toegekend van 10% als er geen woning wordt bewoond. 
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§ 6.3 CRITERIA VOOR HET VERLAGEN VAN DE BIJSTANDSNORM OF DE TOESLAG 
 

ARTIKEL 38 VERLAGING BIJSTANDSNORM GEHUWDEN 

1. Geen verlaging als bedoeld in artikel 26 van de wet wordt toegepast voor de 

gehuwden bij wie geen ander zijn hoofdverblijf heeft dan wel uitsluitend personen 

inwonend zijn als bedoeld in het zesde lid onder b van dit artikel.   

2. Het normbedrag voor gehuwden  wordt verlaagd met 10% als de gehuwden 

  woonkosten verschuldigd zijn voor de woning en deze kunnen delen met één  

inwonende.  

3. Het normbedrag voor gehuwden wordt verlaagd met 15% als de gehuwden 

woonkosten verschuldigd zijn voor de woning en deze kunnen delen met meer dan 

één inwonende.  

4. Als de woning gedeeld wordt met meer dan twee onderhuurders wordt de 

hoofdbewoner gezien als beroepsmatig verhuurder en wordt de uitkering verlaagd 

met 20% van de gehuwdennorm.  

5.    Het normbedrag voor gehuwden wordt verlaagd met 10% als de gehuwden  

inwonen bij anderen. 

6 .   Voor de toepassing van dit artikel worden: 

a. gehuwden aangemerkt als één inwonende; 

b. niet aangemerkt als een persoon met wie kosten kunnen worden gedeeld: 

 de verzorgingsbehoevende die door belanghebbende wordt verzorgd;  

 het kind als bedoeld in artikel 26 van de wet.  

 

ARTIKEL 39 VERLAGING WOONSITUATIE 

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt: 

1. 20% van de gezinsnorm indien een woning wordt bewoond waarvoor totaal geen 

woonkosten verschuldigd zijn; 

2. 10% van de gezinsnorm als er een woning wordt bewoond waarvoor gedeeltelijke 

woonkosten verschuldigd zijn; 

3. 10% van de gezinsnorm als er geen woning wordt bewoond. 

 

ARTIKEL 40 VERHOGING OF VERLAGING VAN HET NORMBEDRAG BIJ ZORGBEHOEVENDHEID 

Een zorgbehoevende die door een hoofd- of medebewoner wordt verzorgd, dan wel een 

verzorger die een zorgbehoevende hoofd- of medebewoner verzorgt, wordt voor de 

toepassing van de rechtsgrond als bedoeld in artikel 27, aanhef en onder a en b van deze 

verordening (het kunnen delen van de kosten met een of meer anderen respectievelijk 
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de woonsituatie), voor wat betreft hun onderlinge zorgrelatie, niet als kostendelende 

hoofd- of medebewoner aangemerkt. 

 

Artikel 41 Anti-cumulatiebepaling 

Bij samenloop van toepasselijke rechtsgronden wordt de verhoging dan wel de verlaging 

van het normbedrag vastgesteld op maximaal 20% van het normbedrag voor gehuwden. 

 

 

§ 7. LANGDURIGHEIDSTOESLAG 
 

§ 7.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 42 AANVULLENDE DEFINITIES VOOR DEZE PARAGRAAF 

1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet werk en bijstand; 

b. referteperiode: een periode van vijf opeenvolgende periodes van 12 maanden 

voorafgaand aan de peildatum; 

c. peildatum: de datum waarop in  het recht op langdurigheidstoeslag ontstaat, 

voor zover deze ligt binnen 12 maanden voorafgaand aan de datum van de 

aanvraag;  

d. bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet; 

e. inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande 

dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt 

gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, 

in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op 

langdurigheidstoeslag als inkomen gezien; 

f. gezinsnorm: de norm van artikel 21, eerste lid van de wet. 

 

ARTIKEL 43 UITVOERING 

De uitvoering van deze verordening berust bij het dagelijks bestuur. 

 

§ 7.2 RECHT OP LANGDURIGHEIDSTOESLAG 

ARTIKEL 44 LANGDURIG, LAAG INKOMEN 

1. Van een langdurig laag inkomen is sprake als de belanghebbende gedurende een 

onafgebroken periode van 60 maanden een inkomen heeft dat niet hoger is dan 

105% van de toepasselijke  bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen 

vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet. 
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2. Aan het bepaalde in het eerste lid is voldaan als in elk van de vijf periodes van 12 

maanden voorafgaand aan de peildatum het gemiddelde inkomen lager is dan 105% 

van de toepasselijke bijstandsnorm.  

3. Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een 

opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de 

WSF 2000. 

  

ARTIKEL 45 HOOGTE VAN DE LANGDURIGHEIDSTOESLAG 

1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar 38% van de toepasselijke 

bijstandsnorm.  

2. Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend. 

3. Indien sprake is van één of meer niet-rechthebbende echtgenoten komt de ander  

in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor de ander  

zou gelden als alleenstaande of alleenstaande ouder. 

4. De langdurigheidstoeslag over een jaar wordt geweigerd voor zover in dat jaar 

sprake is van een gedraging als bedoeld in § 3.2 artikel 17, lid 1 of 2 van deze 

verordening.   

 

ARTIKEL 46 VASTSTELLING OP AANVRAAG 

1. Het dagelijks bestuur stelt het recht op langdurigheidstoeslag vast  op schriftelijke 

aanvraag  tenzij een schriftelijke aanvraag niet mogelijk is of indien er sprake is van 

een lopende bijstandsuitkering met eerder vastgestelde peildatum. In dat geval 

vindt  ambtshalve vaststelling plaats. 

2. De langdurigheidstoeslag wordt door de echtgenoten gezamenlijk aangevraagd dan 

wel door een of meer van hen met schriftelijke toestemming van de ander of 

anderen. 

3. Het recht op langdurigheidstoeslag strekt zich niet uit over een periode gelegen 60 

maanden voor de datum van de aanvraag.  
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§ 8. SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 47 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze 

verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

 

ARTIKEL 48 CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING 

1. Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verzamelverordening WWB, 

IOAW, IOAZ en Bbz 2004’. 

2. De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.  Voor situaties 

gelegen voor 1 januari 2013 is van toepassing de Verzamelverordening WWB, 

IOAW, IOAZ en Bbz 2004, laatstelijk gewijzigd op 9 juli 2012 door het algemeen 

bestuur van de ISD Midden-Langstraat.  

 

 

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 28 januari 2013  

 

 

 

 

de secretaris,    de voorzitter, 

 

 

 

 

mevrouw A.E.W. van Limpt   
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TOELICHTING VERZAMELVERORDENING 
 

Inleiding: 

De verplichte verordeningen op re-integratie, afstemming en handhaving, toeslagen en 

verlagingen en langdurigheidstoeslag zijn voorheen door het bestuur van de ISD 

Midden-Langstraat samengevoegd in één verzamelverordening, omdat de onderwerpen 

zeer nauw samenhangen en hiermee ook een bijdrage wordt geleverd aan het 

vereenvoudigen en terugdringen van regels. Deze werkwijze wordt door het bestuur van 

Baanbrekers voortgezet met inachtneming van de strategische beleidskaders die door 

de gemeenteraden worden bepaald. De basis blijft de Verzamelverordening WWB, 

IOAW, IOAZ en Bbz 2004 die laatstelijk door het algemene bestuur van de ISD Midden-

Langstraat is gewijzigd op 9 juli 2012 als gevolg van de afschaffing van de 

huishoudinkomenstoets.  

 

De verzamelverordening heeft de status van beleidskader. Hierin zijn de kaders voor de 

uitvoering van de regelingen opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid 

om via beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen deze kaders verder in te vullen voor de 

uitvoering.   

 

Aanscherping handhaving 

De WWB is met ingang van 2013 opnieuw aangescherpt als gevolg van de invoering van 

de zogenaamde Fraudewet. Op basis hiervan moet de gemeente de 

afstemmingsbepalingen m.b.t. de schending van de inlichtingenplicht vervangen door 

een bestuurlijke boete. Daarnaast moet een verordening worden vastgesteld over de 

verrekening van de recidiveboete. Om eerdergenoemde redenen is deze verordening 

ook opgenomen (paragraaf 4)  in de verzamelverordening. Deze bepalingen gelden 

uitsluitend voor de WWB.  De bestuurlijke boete geldt wel voor de andere regelingen 

(IOAW, IOAZ en Bbz) maar de bepalingen rondom de recidive zijn in deze regelingen 

wettelijk bepaald. De rijksoverheid heeft de fraudewet vastgesteld, omdat 

uitkeringsfraude streng bestraft moet worden. Dit vanwege de financiële houdbaarheid, 

maar vooral vanwege het maatschappelijk draagvlak. De overige sociale 

zekerheidsregelingen kennen een strenger regime dan de WWB, die een  vangnetfunctie 

heeft. Bij recidivefraude in het kader van andere sociale verzekeringen of voorzieningen  

wordt maximaal vijf jaar de beslagvrije voet losgelaten, wat betekent dat mensen ook 

vijf jaar geen of beperkt uitkering ontvangen. Beperkt omdat in zo’n situatie een bij 

Ministeriële regeling bepaald deel van de uitkering wordt vrijgelaten in verband met 

zorgkosten, woonkosten en de kosten van kinderen. Deze vrijlating voor zorgkosten, 

woonkosten en de kosten van kinderen wordt niet tot het middelenbegrip van de WWB 

gerekend.  

 



 
 
 

28  

 

 

Aanscherping overtreding doelmatigheidsverplichtingen 

 

In de hoofdlijnennotitie werken naar vermogen is het volgende opgenomen: Ieder mens 

heeft recht op zelfbeschikking, verdient de kans het beste uit zichzelf te halen en zich te 

ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een baan is immers de 

beste sociale zekerheid. Natuurlijke zorgen we samen voor wie echt niet kan meedoen.” 

Zo beschrijft het regeerakkoord van dit kabinet het individuele belang dat iedereen die 

dat kan, ook naar vermogen meedoet. Meedoen naar vermogen dient daarnaast ook een 

maatschappelijk en economisch belang. De arbeidsmarkt staat voor grote 

veranderingen. Voor het eerst sinds decennia neemt het aantal werkenden af. Als er 

niets gebeurt, komt de samenleving straks mensen tekort om het werk te doen. Terwijl er 

intussen om uiteenlopende redenen nog veel mensen langs de kant staan die 

(gedeeltelijk) wel kunnen werken. Dat is sociaal en economisch ongewenst. 2 

 

De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat vanuit het vangnetprincipe van de 

WWB centraal. Ook op andere beleidsterreinen wordt meer en meer geaccentueerd dat 

deze verantwoordelijkheid primair staat. In de uitvoeringspraktijk blijkt dat de huidige 

mate van sanctioneren bij het verwijtbaar niet of in voldoende mate meewerken aan 

arbeidsinschakeling aanpassing behoeft.  De huidige maatregel van 20% van de 

bijstandsnorm is onvoldoende effectief en om deze redden opgetrokken naar 50%.  

Daarnaast is de mogelijkheid tot het geven van een waarschuwing bij onvoldoende 

solliciteren geschrapt. De eigen verantwoordelijkheid wordt met deze aanpassingen 

extra benadrukt.  

 

De Rijksoverheid wil naast meer participatie op de (zoveel mogelijk reguliere) 

arbeidsmarkt meer inzet op handhaving en afstemming. Misbruik van sociale zekerheid 

moet bestraft worden om het draagvlak hiervoor in de samenleving te kunnen 

behouden. De gemeenten moeten vanwege een rijksbezuiniging hierop ook meer geld 

besparen. Dit maakt dat naast daadwerkelijk opsporen en bestraffen van fraude ook het 

strakker invorderen van openstaande schulden noodzakelijk wordt.  

 

Opbouw verzamelverordening: 

De Verzamelverordening 2013 is als volgt opgebouwd: 

1. algemene bepalingen 

2. re-integratie 

3. maatregelen / afstemming 

                                                           
 
2
 Citaat uit de hoofdlijnen notitie Werken naar vermogen 
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4. bestuurlijke boete 

5. bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik 

6. toeslagen WWB 

7. langdurigheidstoeslag 

8. slotbepalingen 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING: 
 
§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

De centrale rol van participatie in de WWB (werk boven inkomen en iedereen doet mee) 

raakt in het bijzonder de doelgroep, het karakter en de reikwijdte van begrippen als 

arbeidsinschakeling, ondersteuning en voorzieningen. De in de verzamelverordening 

gebruikte begrippen sluiten zoveel als mogelijk aan bij die van de WWB of de andere 

wetten. Dit uit het oogpunt van helderheid en structuur. Hiermee wordt het voor de 

burger gemakkelijker om de samenhang te doorzien tussen het doel van de WWB en de 

in de verordening uitgewerkte beleidskaders. Voor zover er definities niet in de 

Verordening zijn opgenomen, gelden deze zoals in de wet bedoeld. 

 

§ 2. RE-INTEGRATIE 
 
Dit hoofdstuk regelt het ondersteunen en het aanbieden van voorzieningen aan 

werkzoekenden die behoren tot de doelgroep. De opdracht hiertoe is geregeld in artikel 

7 van de WWB en 34 IOAW. Voor de IOAZ en Bbz 2004 gelden deze regels niet. 

ARTIKEL 2: OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

Het is aan het dagelijks bestuur om te zorgen voor een voldoende aanbod van 

voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. De wet en de verordening gaan uit van 

door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte voorzieningen. Door deze omschrijving 

is het aanbieden van een voorziening afhankelijk te stellen van sociaaleconomische 

factoren en de middelen uit het Participatiebudget. De ondersteuning is dan ook geen 

afdwingbaar recht zoals een belanghebbende dat het liefst zou zien. Het dagelijks 

bestuur moet zorgen voor een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en legt deze vast in 

het verzamelbesluit. Vanwege het teruglopen van het participatiebudget zal de inzet van 

deze middelen gebonden zijn aan het strategisch beleidskader van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. dat de gemeenten in de Langstraat vaststellen.   

  

Lid 3:  Het dagelijks bestuur betrekt bij het afwegen van de belangen bij het aanbieden 

van voorzieningen onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, de mate van investering 

in een belanghebbende (eerder aangeboden voorzieningen), het vooruitzicht op 
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inkomen uit betaalde arbeid als ook de mogelijkheid van een voorliggende voorziening 

waaronder voor jongeren de terugkeer naar het reguliere onderwijs. 

  

Lid 6: Wanneer het dagelijks bestuur derden inschakelt voor het uitvoeren van re-

integratievoorzieningen zal het hierbij de gemeentelijke richtlijnen voor in-, aan- en 

uitbesteden in acht nemen.  

 

Lid 7: Het plan van aanpak dat per individu wordt opgesteld, bevat in ieder geval een 

omschrijving van de te verrichten activiteiten naar doel, aard en omvang en de duur 

hiervan. 

Het tweede lid van dit artikel geeft het dagelijks bestuur de mogelijkheid om in de 

beleidsregels een uitstroompremie toe te kennen aan de werkgever, die een werknemer 

uit de doelgroep aanneemt of de werknemer zelf. Het dagelijks bestuur kan hier 

beleidsregels op vaststellen. 

  

Lid 8: Bij flankerend beleid voor het wegnemen van belemmeringen voor 

arbeidsinschakeling valt te denken aan voorzieningen als indicatiestelling, nazorg, 

schuldhulpverlening, e.d. Hierbij de opmerking dat het aanbod voor noodzakelijke en 

gepaste kinderopvang geheel verloopt via de Wet kinderopvang. De kinderopvang die 

nodig is op grond van een medische of psychische indicatie is geregeld via de bijzondere 

bijstand. De gemeente heeft zelf geen kindplaatsen en is dus geheel afhankelijk van de 

kinderopvang in de markt.  

ARTIKEL 3: AANSPRAAK 

Het dagelijks bestuur betrekt bij het afwegen van de belangen bij het aanbieden van 

voorzieningen onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, de mate van investering in 

een belanghebbende (eerder aangeboden voorzieningen), het vooruitzicht op inkomen 

uit betaalde arbeid als ook de mogelijkheid van een voorliggende voorziening waaronder 

voor jongeren de terugkeer naar het reguliere onderwijs. 

De aanspraak voor mensen zonder uitkering, die wel tot de doelgroep behoren, wordt 

beperkt naar inkomen en vermogen. Ook dit past in de nieuwe visie op re-integratie 

waarbij de steeds schaarsere middelen worden ingezet voor de doelgroepen die dit het 

hardste nodig hebben. 

ARTIKEL 5. CRITERIA ONTHEFFEN ARBEIDS- EN/OF RE-INTEGRATIEPLICHT. 

De  WWB, IOAW en IOAZ kennen o.a. een arbeids- en een re-integratieverplichting. In 

beginsel is er altijd een arbeids- en re-integratieverplichting, omdat een ieder primair 

zelf verantwoordelijk is voor zijn inkomen, een uitkering slechts een vangnetfunctie kent 

en een ieder mee moet werken aan onderzoek naar de arbeids- en of re-

integratiemogelijkheden. Een eventuele ontheffing kan betrekking hebben op één of 
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beide verplichtingen en wordt steeds tijdelijk verleend. De ontheffing is individueel en 

geldt nooit voor het gezin als geheel. Het onderscheid in verplichtingen vergroot de 

mogelijkheid tot participatie naar het uitgangspunt: iedereen doet mee naar vermogen. 

De wet kent geen categoriale ontheffingen van de verplichtingen, alleen voor 

alleenstaande ouders met ten laste komende kinderen tot 5 jaar. Deze worden 

ontheven van de arbeidsplicht maar niet van de re-integratieplicht. Met deze 

alleenstaande ouders wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de activiteiten 

gedurende de ontheffing van de arbeidsplicht worden opgenomen.  

Bij mantelzorg is ontheffing aangewezen als wordt voldaan aan de begripsomschrijving, 

de daarbij gegeven toelichting inbegrepen, en ondersteunde zorg ontbreekt. Meer in het 

algemeen mag de wens van een werkzoekende om mantelzorg te verlenen de kortste 

weg door of naar betaald regulier werk in redelijkheid niet belemmeren. Bij het afwegen 

van belangen is ook de geschiktheid van de mantelzorger voor de zorgtaak te betrekken. 

ARTIKEL 6: VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMER EN ARTIKEL 7: TEN BEHOEVE VAN DE 

WERKGEVER 

Er is een onderscheid te maken in de voorzieningen die worden gegeven aan de 

belanghebbende en die worden gegeven aan de werkgever. Deze laatste is dan altijd 

gekoppeld aan een individuele rechthebbende, nooit in het algemeen.  

Voorzieningen die ten behoeve van de werkgever kunnen worden verstrekt zijn o.a. de 

loonkostensubsidie.  Het dagelijks bestuur kan een werkgever een loonkostensubsidie 

verstrekken wanneer deze een regulier dienstverband aanbiedt. Als er sprake is van een 

verminderde loonwaarde kan de gemeente dit compenseren. Nadere uitwerking vindt 

plaats in beleidsregels. 

 

Het dagelijks bestuur kan aan de werknemer die uitstroomt naar een reguliere baan, dus 

zonder loonkostensubsidie, maar ook aan de werkgever die iemand met een uitkering 

een reguliere baan aanbiedt een premie toekennen. Onder welke voorwaarden dit 

mogelijk is en hoe hoog de premie zal zijn, stelt het dagelijks bestuur vast in 

beleidsregels. 

ARTIKEL 8: HANDHAVEN PARTICIPATIE EN BEËINDIGEN ONDERSTEUNING 

De regels op het sanctioneren van het niet nakomen van verplichtingen is opgenomen in 

paragraaf 3 van deze verordening. Wanneer een niet uitkeringsgerechtigde of ANW-er 

een voorziening krijgt aangeboden en zich niet houdt aan de hierbij horende 

verplichtingen, zal de voorziening worden beëindigd.  
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§ 3  MAATREGELEN / AFSTEMMING  
 

Deze paragraaf kent de volgende indeling: 

3.1 Algemene bepalingen; 

3.2 Gedragingen en bijbehorende maatregelen. 

 

§ 3.1 Algemene bepalingen 

 De wetten kennen meerdere verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden. De gemeente 

kan besluiten om mensen vanwege individuele redenen een ontheffing te verlenen van 

sommige van deze verplichtingen. Dit geldt echter niet voor de inlichtingen- of 

medewerkingsplicht. Wel kan vanwege dringende redenen een ontheffing gegeven 

worden van de arbeids- en/of re-integratieverplichting.   

 

Een maatregel of een boete 

Op verwijtbare gedragingen voor 1 januari 2013 zijn maatregelen van toepassing 

ongeacht om welke verplichting het gaat. Met ingang van 1 januari 2013 is dit veranderd 

als gevolg van de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-

wetgeving (Fraudewet). Het dagelijks bestuur krijgt  de plicht om een boete op te leggen 

bij schending van de inlichtingenplicht. De bevoegdheid om in zo’n geval een maatregel 

op te leggen, vervalt hiermee. Dit geldt niet ten aanzien van andere verplichtingen, zoals 

schending van de medewerkingsverplichting, arbeids- en re-integratieplicht, een 

tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, bij het zich zeer ernstig misdragen of 

als het gaat om nadere verplichtingen die leiden tot vermindering of beëindiging van het 

beroep op bijstand.  

 

De bestuurlijke boete is uitgewerkt in paragraaf 4. In paragraaf 3 is de verplichting als 

bedoeld in artikel 18 van de WWB uitgewerkt om vorm en inhoud te geven aan een 

sanctiebeleid (vaststellen afstemmingsverordening). Het verlagen van de uitkering is 

voorgeschreven als de belanghebbende naar het oordeel van het college: 

a. tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het 

bestaan; 

b. de uit de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz voortvloeiende verplichtingen, anders dan 

benoemd in artikel 17 WWB niet of onvoldoende nakomt. Hieronder begrepen het 

zich jegens het college zeer ernstig misdragen. 

 

Het sanctiebeleid is uitgewerkt tegen de visie dat een uitkering een tijdelijke 

overbrugging vormt naar participatie door en naar betaald (gesubsidieerd) werk. 

Uitkeringsgerechtigden zijn zelf verantwoordelijk om al datgene te doen wat nodig en 

mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Zij worden hierin ondersteund en 

aangemoedigd via het beleid voor het stimuleren van participatie. De tegenhanger is het 
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sanctiebeleid. Als een noodzakelijk traject tot het verhogen van de participatie wordt 

gefrustreerd, wordt metterdaad en streng gehandeld (lik-op-stuk-beleid). Zeker waar 

het betreft agressie/geweld tegen de dienstverleners die de wetten uitvoeren wordt 

opgetreden. Agressie kan niet getolereerd worden. Maar vooral willen we er voor 

zorgen dat mensen hun verplichtingen nakomen.  

De preventieve prikkel willen we bevorderen, zodat er niet hoeft te worden 

gesanctioneerd. Maar als het nodig is, zal er een maatregel worden opgelegd. 

 

In deze paragraaf zijn de algemene bepalingen met betrekking tot het opleggen van 

maatregelen opgenomen. De meeste artikelen spreken voor zich en behoeven geen 

toelichting. De bepalingen in deze paragraaf zijn dwingend, er is in beginsel weinig 

ruimte voor afwijkingen. Het sanctiebeleid moet voldoen aan de vereisten van de 

specifieke wetten en de Algemene wet bestuursrecht. Deze bepaling komt tegemoet 

aan de beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid en motivering bij het opleggen 

van een sanctie. De gestelde waarborgen verduidelijken de rechtspositie van de klant in 

relatie tot de inkomensgarantie op minimumniveau. 

 

In het samengevoegde sanctiebeleid voor WWB en IOAW/ IOAZ/Bbz wordt uit oogpunt 

van uniformiteit gesproken over 'het verlagen van de uitkering'. Voor de WWB gaat het 

om het verlagen van de "bijstandsnorm", voor de IOAW/ IOAZ om het verlagen van de  

“grondslag”. Bij de Bbz gaat het om de bijstandsuitkering voor levensonderhoud. 

ARTIKEL 14: WAARSCHUWING 

In plaats van het opleggen van een maatregel kan soms volstaan worden met het geven 

van een schriftelijke waarschuwing. Dit kan alleen in de situaties waarin de verordening 

dit toestaat.  

De waarschuwing telt mee voor de recidive en moet daarom ook geregistreerd worden. 

 

Artikel 15: Horen van de belanghebbende 

De belanghebbende moet worden gehoord en het besluit moet altijd schriftelijk worden 

genomen. Vanzelfsprekend zijn de bepalingen van de Awb hierop ook van toepassing. In 

dit artikel staan alleen de bijzondere bepalingen voor de uitvoering van de WWB. 

De sanctie gaat pas in als de belanghebbende hier van op de hoogte is gesteld. Het 

dagelijks bestuur kan slechts in bepaalde situaties gemotiveerd afzien van het opleggen 

van een maatregel is.  

 

§ 3.2 Gedragingen en bijbehorende maatregelen 

ARTIKEL 17: NIET OF ONVOLDOENDE MEEWERKEN AAN HET VERKRIJGEN OF BEHOUDEN VAN 

ALGEMEEN GEACCEPTEERDE ARBEID 
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De activiteiten die hier genoemd worden, wegen allemaal zeer zwaar gelet op de eigen 

verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde om al datgene te doen wat nodig en 

mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Een tekortkoming van deze aard druist  

in tegen het centrale uitgangspunt tot participatie naar vermogen, dat standaard een 

verlaging van de uitkering wordt toegepast van 100% voor de duur van één maand. Deze 

maatregel wordt redelijk en billijk geacht, omdat de belanghebbende door het wijzigen 

van diens opstelling, houding of gedrag zelf in het bestaan kan voorzien. Met name de 

gedraging het weigeren van een passend re-integratieaanbod en het niet naar vermogen 

meewerken aan het verrichten van de tegenprestatie moet gezien worden tegen het 

licht van het sterk teruglopende participatiebudget, wat maakt dat het niet waarderen 

van de financiële inzet t.b.v. re-integratie gewaardeerd moet worden. 

Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten de 

maatregel op te knippen in 2 maanden 50%. 

In lid 3 worden een aantal gedragingen genoemd die gesanctioneerd worden met 50% 

en in lid 6 wordt daaraan toegevoegd het ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf 

met 5%. Ten aanzien van de laatste overtreding kan worden volstaan met een 

waarschuwing.  

Uitgangspunt is hoe dichter men staat bij de arbeidsmarkt, hoe hoger de sanctie. 

Daarom wordt in de leden 4 en 5 bepaald dat de maatregel wordt verdubbeld bij een 

korte afstand tot de arbeidsmarkt en kan worden gehalveerd als er sprake is van een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bij recidive wordt de duur van de maatregel 

verdubbeld.  

Voor alle maatregelen die betrekking hebben op doelmatigheid geldt dat wanneer een 

belanghebbende bij herhaling geen gehoor geeft aan een oproep om ergens te 

verschijnen in het kader hiervan het onderzoek naar doelmatigheid een onderzoek naar 

de rechtmatigheid wordt. Uit de jurisprudentie van de CRvB blijkt dat er in deze situaties 

gerechtvaardigd twijfel ontstaat over het daadwerkelijk verblijven binnen de gemeente 

van de belanghebbende nu deze niet verschijnt of anderszins laat blijken niet op de 

hoogte te zijn van afspraken. Er moet dan een onderzoek worden gedaan naar het 

voortgezet recht op uitkering. De uitkering kan beëindigd worden als dit recht op 

uitkering niet langer vastgesteld kan worden door het herhaaldelijk niet reageren op 

oproepen.  

ARTIKEL 18: TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID  

De varianten waarin deze tekortkoming zich voordoen zijn onderscheiden naar de ernst 

van de verwijtbaarheid met daarop afgestemde sancties.  

In het eerste lid wordt tekortschietend besef van verantwoordelijkheid bedoeld, niet 

zijnde te snel interen van vermogen of wegschenken hiervan. Er moet hierbij gedacht 

worden aan bijvoorbeeld het niet opeisen van alimentatie, laten liggen van 

verzekeringsgelden e.d.  De sanctie wordt afgestemd op het benadelingbedrag. 
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Wanneer er geen benadelingbedrag kan worden vastgesteld (maar er is wel benadeling) 

dan wordt 20% van de uitkering gedurende 1 maand opgelegd.  

Bij het onverantwoord interen van vermogen of het weggeven (schenken) van vermogen 

is de hoogte van de sanctie gekoppeld aan de duur van de schadelast voor de gemeente. 

Deze maatregel geldt niet voor de IOAW nu deze regeling geen vermogensbepaling kent.  

Wanneer er sprake is van versneld interen of wegschenken van vermogen wordt de 

uitkering gedurende het eerder bijstandsafhankelijk zijn met 100% verlaagd. Als dit tot 

problemen leidt, kan bijstand in de vorm van een lening worden verstrekt conform 

artikel 48 van de wet. 

Versneld interen van vermogen wordt berekend naar de systematiek van 1,5x de norm 

per maand. 

ARTIKEL 19: GEEN VOORLIGGENDE VOORZIENING WEGENS RECIDIVEBOETE 

Iemand die vanwege recidive wel recht heeft op een voorliggende voorziening die niet 

tot uitbetaling komt, kan vanaf dat moment aanspraak maken op bijstand. De 

voorliggende voorziening is namelijk niet meer passend en toereikend. Er bestaat wel 

formeel recht op uitkering, maar deze komt niet meer tot uitbetaling. Als iemand een 

beroep doet op bijstand vanwege verrekening van de bestuurlijke boete, wordt een 

maatregel opgelegd van 100% gedurende de eerste drie maanden gerekend vanaf de 

start van de verrekening van de voorliggende voorziening. Dit is een nieuwe bepaling 

vanwege de mogelijkheid in andere SZW-wetgeving om gedurende 5 jaar 100% te 

verrekenen.   

Als de beslagvrije voet bij een voorliggende voorziening op nihil wordt gesteld, wordt 

een – bij ministeriële regeling bepaald – deel van de zorgkosten, woonkosten en de 

kosten van kinderen vrijgesteld. Het vrij te laten deel van de uitkering kan afhankelijk 

worden gesteld van de leefsituatie. Wordt de beslagvrije voet op nihil gesteld en krijgt 

iemand als gevolg daarvan bijstand, dan ontstaat de situatie dat iemand op papier twee 

uitkeringen ontvangt. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen, nu het jaarinkomen op 

papier hoog is. Er zal dus geen of minder recht zijn op huur- en zorgtoeslag en 

kindgebonden budget waardoor de kosten van bestaan niet meer betaald kunnen 

worden uit de bijstandsuitkering. Om dit op te lossen is in de WWB geregeld dat dit 

vrijgelaten bedrag voor de bijstand niet als middel wordt aangemerkt (artikel 31 lid 2 X 

WWB).  E redactie van dit artikel sluit verder aan bij de systematiek van het verrekenen 

van een recidiveboete in het kader van de WWB. Zo zijn vanuit de visie van 

bijstandsverlening de gevolgen van recidivefraude bij een voorliggende voorziening en in 

het kader van de WWB zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.  

ARTIKEL 20: ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 

De landelijke ontwikkelingen laten een toenemende dreiging van agressie, geweld en 

intimidatie tegen hulp- en dienstverleners zien. Daarom is het sanctiebeleid gekoppeld 
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aan een agressieprotocol. Dat protocol voorziet in onder meer in een afkoelperiode, een 

ordegesprek, het doen van justitiële aangifte (altijd bij fysiek geweld), een 

gebouwverbod (ontzeggen toegang tot het gebouw waarin Baanbrekers is gehuisvest) 

en dergelijke.  

Uit jurisprudentie blijkt dat voor het toepassen van een maatregel er sprake moet zijn 

van het samengaan van agressie met het nakomen (of niet nakomen) van een wettelijke 

verplichting. De maatregel wordt verhoogd als er sprake is van recidive. 

Als er sprake is van agressie zonder dat hiertoe een aanleiding is vanwege een wettelijke 

verplichting kan er geen afstemming van de uitkering plaatsvinden. In zo’n geval wordt  

in principe wel aangifte gedaan en een gebouwenverbod opgelegd.  

 

§ 4 BESTUURLIJKE BOETE. 
 

§ 4.1 Schending van de inlichtingenverplichting Op 1 januari 2013 is de "Wet 

aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving" (Fraudewet) in werking 

getreden. Hiermee wordt de bestuurlijke boete bij een schending van de 

inlichtingenplicht geïntroduceerd. Het dagelijks bestuur is verplicht de bestuurlijke 

boete met de lopende uitkering te verrekenen. In beginsel moet bij deze verrekening de 

bescherming van de beslagvrije voet in acht genomen worden. Is echter sprake van een 

recidiveboete (binnen 5 jaar), dan kan de beslagvrije voet gedurende maximaal drie 

maanden buiten werking worden gesteld. 

De WWB verplicht in een verordening nadere regels te stellen over de bevoegdheid de 

beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete. 

Daarmee ontstaat de ruimte om een afweging te maken van situaties of 

omstandigheden waarin het buitenwerking stellen van de beslagvrije voet niet 

proportioneel wordt geacht. De nieuwe bevoegdheid kan op veel verschillende 

manieren worden ingevuld. De bevoegdheid strekt zich slechts uit tot het al dan niet in 

acht nemen van de beslagvrije voet bij verrekening van de recidiveboete. De wetgever 

geeft gemeenten verder heel weinig beleidsruimte waar het gaat om terugvorderen 

(verplicht) en het opleggen van een boete (ook verplicht).  

ARTIKEL 21: NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING 

Alleen bij het niet nakomen van deze verplichting wordt, met opschorting van het recht 

op uitkering, een hersteltermijn geboden. Het gaat hier veelal om de plicht tot het 

verstrekken of aanvullen van informatie (aanvraagformulier,  

rechtmatigheidsonderzoeksformulier en nader onderzoek rechtmatigheid). De 

inlichtingenverplichting heeft mede betrekking op het nakomen van de verplichting 

bedoeld in artikel 30c van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.  

Bij verwijtbare nalatigheid van de inlichtingenverplichting wordt een boete opgelegd, 

die in beginsel gelijk is aan  de hoogte van het benadelingbedrag. Dit bedrag is netto 
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voor de WWB tenzij het kalenderjaar wordt overschreden en bruto voor de IOAW en de 

IOAZ.  Wanneer er sprake is van een benadelingbedrag van € 50.000 bruto of meer 

wordt er in beginsel aangifte gedaan bij het OM en blijft het opleggen van een boete 

achterwege (ne bis in idem) tenzij het OM besluit te seponeren om een andere reden 

dan fraude of benadeling van de gemeente. Dan zal er wel gesanctioneerd worden, 

vandaar dat er geen restrictie is in dit artikel tot € 50.000.  

Wanneer de inlichtingenverplichting wel geschonden is, maar er desondanks geen 

sprake is van een benadelingsbedrag, wordt toch een boete opgelegd. De hoogte 

daarvan is gekoppeld aan het minimale boetebedrag dat vermeld staat in artikel 2 van 

het Boetebesluit sociale zekerheidswetten 2013.  Als er geen benadelingsbedag is, kan 

ook worden volstaan met een schriftelijke waarschuwing. tenzij het niet of niet 

behoorlijk nakomen van de verplichtingen plaatsvindt binnen een periode van twee jaar 

te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige 

waarschuwing is gegeven.  

ARTIKEL 22 MATIGEN EN AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN BESTUURLIJKE BOETE 

Bij objectiveerbare niet verwijtbaarheid kan geen boete worden opgelegd. Of er sprake 

is van opzet is niet relevant, hoewel het woord fraude wel enige opzettelijkheid in zich 

heeft.  

Het dagelijks bestuur kan wel de boete matigen als er sprake is van verminderde 

verwijtbaarheid. Ook weer objectiveerbaar natuurlijk. Bij het beoordelen van de 

gedragingen, leiden in ieder geval de volgende criteria tot verminderde verwijtbaarheid:  

a. de betrokkene verkeerde in onvoorziene en ongewenste omstandigheden, die 

niet tot het normale levenspatroon behoren en die hem weliswaar niet in de 

feitelijke onmogelijkheid brachten om aan de inlichtingenplicht te voldoen, 

maar die emotioneel zo ontwrichtend waren dat hem niet volledig valt toe te 

rekenen dat de inlichtingen niet tijdig of volledig zijn verstrekt; 

b. de betrokkene verkeerde in een zodanige geestelijke toestand dat hem de 

overtreding niet volledig valt aan te rekenen, of 

c. de betrokkene heeft wel inlichtingen verstrekt, die echter onjuist of onvolledig 

waren, of heeft anderszins een wijziging van omstandigheden niet onverwijld 

gemeld, maar uit eigen beweging alsnog de juiste inlichtingen verstrekt voordat 

de overtreding is geconstateerd, tenzij de betrokkene deze inlichtingen heeft 

verstrekt in het kader van toezicht op de naleving van een inlichtingenplicht. 

Het dagelijks bestuur kan in andere, zeer dringende situaties ook besluiten tot matiging 

van de boete. Dit is altijd maatwerk en zal individueel goed gemotiveerd worden.  

ARTIKEL 23 VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET   

Artikel 23 regelt hoe de bestuurlijke boete verrekend kan worden zonder dat daarbij 

rekening wordt gehouden met de reguliere inkomensbescherming in de vorm van de 
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beslagvrije voet. In beginsel geldt voor deze vorm van verrekening een periode van drie 

maanden. Op basis van de financiële positie van de belanghebbende kan onverkorte 

toepassing van deze bepaling echter tot  niet gewenste situaties leiden. In dat geval 

voorzien de leden 3 tot en met 5 in een andere aangepaste verrekeningswijze. Eventuele 

schulden worden niet op de beschikbare middelen in mindering gebracht.  Ook de 

vrijlatingen van artikel 34, tweede lid, van de WWB zijn hier niet van toepassing.  

ARTIKEL 24 VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 

Artikel 24 maakt het mogelijk de bestuurlijke boet te verrekenen met inachtneming van 

de beslagvrije voet. Er moet sprake zijn van dringende redenen. Een dreigende 

uithuiszetting is hiervan een voorbeeld en moet voorkomen. Als de belanghebbende op 

straat komt te staan, zal dit de problematiek alleen maar verergeren met alle 

maatschappelijke kosten van dien.  

Ook bij aanwezigheid van andere dringende redenen dan een dreigende huisuitzetting, 

kan het dagelijks bestuur rekening houden met de bescherming van de beslagvrije voet. 

Van dringende redenen is niet snel sprake. Het gaat slechts om incidentele gevallen, 

waarbij de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende en diens gezinsleden 

verkeren op geen enkele andere wijze te verhelpen zijn. Het enkele feit dat het 

belanghebbende door de verrekening aan middelen ontbreekt om in het bestaan te 

voorzien, is op zich geen voldoende voorwaarde om te kunnen spreken van dringende 

redenen. 

In het kader van pseudoverrekening kunnen gemeenten te maken krijgen met 

verzoeken van andere gemeenten om een door hen opgelegde recidiveboete te 

verrekenen. Het college dat de boete heeft opgelegd zal in dat geval aangeven in 

hoeverre het de beslagvrije voet in acht wil nemen (volgens de regels van zijn 

gemeentelijke verordening). De gemeente die de uitkering verstrekt, moet in beginsel 

gehoor geven aan dit verzoek. Mocht de beslagvrije voet niet gerespecteerd worden, 

dan kan de belanghebbende het college waarvan hij uitkering ontvangt, verzoeken de 

beslagvrije voet toch in acht te nemen. In artikel 60b, tweede lid, van de WWB is 

geregeld dat het college die de uitkering verstrekt, de bevoegdheid heeft aan dit verzoek 

van belanghebbende tegemoet te komen. Het ligt voor de hand dat het dagelijks 

bestuur bij de beslissing op dat verzoek handelt analoog aan de regels die in de eigen 

gemeentelijke verordening zijn vastgelegd. 

ARTIKEL 26. EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 

In artikel 60b, derde lid, van de WWB is bepaald dat de bevoegdheid om te verrekenen 

met de beslagvrije voet ook van toepassing is op eerder opgelegde bestuurlijke boetes 

voor zover op het moment van verrekening van de recidiveboete, die eerdere boetes 

nog niet zijn betaald. Deze boetes komen door middel van dit artikel te vallen onder het 
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verrekeningsregime dat vastgelegd is in de artikelen 23 tot en met 25 van deze 

verordening.  

 

§ 5 BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK 
 

In deze paragraaf is de verplichting uitgewerkt als bedoeld in artikel 8a van de WWB: in 

het kader van goed financieel beheer regels opstellen voor de bestrijding van het ten 

onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de 

WWB. Deze regels moeten waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid wordt 

voldaan. Gelet op de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente is naast controle 

van de rechtmatigheid van de bijstand ook het beheersen van het volume in de bijstand 

belangrijk. Een effectieve handhaving vertaalt zich immers in een besparing op het 

inkomensdeel. 

In de bedrijfsvoering van voorheen de ISD Midden-Langstraat en vanaf 2013 van 

Baanbrekers  is het beleid voor handhaving ingericht naar het model van 

dienstverlenend handhaven. Dit model voor integraal en dienstverlenend handhaven is 

opgebouwd uit vier pijlers, waarvan twee preventief en twee repressief van aard zijn: 

1. goede en tijdige voorlichting over rechten en verplichtingen; 

2. het optimaliseren van de dienstverlening (creëren draagvlak voor spontane 

naleving WWB); 

3. het vroegtijdig achterhalen (detecteren) van oneigenlijk gebruik en misbruik en 

4. het metterdaad straffen van oneigenlijk gebruik en misbruik. 

Het dagelijks bestuur werkt de pijlers van hoogwaardig handhaven verder uit in 

beleidsregels en richtlijnen voor de uitvoering. 

 

Fraudebedragen. 

Ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bruto uitkering door oneigenlijk 

gebruik of misbruik van de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 als gevolg van een schending 

van de inlichtingenverplichting wordt vanaf 2013  volledig teruggevorderd volgens de 

door het dagelijks bestuur vastgestelde nadere regels in het beleidskader terug- en 

invordering van kosten van bijstand. Dit geldt ook voor marginale kosten van bijstand. 

De beleidsregels  voorzien mede in het afzien van het terugvorderen van (marginale) 

kosten van bijstand (niet zijnde een gevolg van een schending van de 

inlichtingenverplichting), de termijn waarover naar draagkracht moet worden 

terugbetaald en het matigen dan wel afboeken (kwijtschelden) van terug te vorderen 

kosten van bijstand. 

  

§ 6. TOESLAGEN WWB 
 

Systematiek normbedragen en toeslagen en verlagingen 
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De hoogte van de bijstandsuitkering/-norm wordt bepaald door twee componenten: 

- de landelijke normbedragen en 

- de lokale toeslag op of verlaging van deze normbedragen. 

De landelijke normbedragen zijn in de WWB vastgelegde uitkeringsbedragen voor de 

verschillende soorten huishoudens en bepaalde leeftijdscategorieën. Er zijn 

normbedragen voor jongeren tot 21 jaar, voor mensen van 21 tot 65 jaar, voor mensen 

van 65 jaar en ouder en voor personen in een inrichting ter verpleging of verzorging.  

De normen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon en bedragen hiervan: 

- 50% voor alleenstaanden; 

- 70% voor alleenstaande ouders; 

- 100% voor gehuwden. 

De landelijke normbedragen voor personen van 21 tot 65 jaar kunnen door de 

gemeente worden verhoogd of verlaagd op grond van de in de WWB genoemde criteria 

en moeten in een gemeentelijke verordening worden vastgesteld.   

ARTIKEL 31: AANVULLENDE DEFINITIES 

In deze verzamelverordening worden regels voor de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 

samengevoegd. Omdat de toeslagenverordening alleen betrekking heeft op de WWB-

uitkeringen worden in dit hoofdstuk van de verzamelverordening alle specifiek op dit 

hoofdstuk betrekking hebbende definities toegevoegd.  

b. het normbedrag: in de wet worden bedragen genoemd die gekoppeld zijn aan leeftijd 

en / of woonsituatie.  

c. en d. de toeslag of verlaging is nooit hoger dan 20% van de gehuwdennorm. 

h. zorgbehoevende: voor het beoordelen van de zorgbehoevendheid en het op grond 

daarvan achterwege laten van kostendeling wordt  aansluiting  gezocht bij het criterium 

of de zorgbehoevende zonder die verzorging aangewezen zou zijn op opname in een 

verzorgings- of verpleegtehuis.  De relatie zorgbehoevende en verzorger medebewoner 

wordt mede getoetst aan de mogelijkheden binnen het traject van voorzieningen als 

thuis-/ gezinszorg e.d. Van zorgbehoevendheid is dus ook sprake bij een positieve 

indicatiestelling en een zorginstelling (nog) niet aan de hulpvraag kan voldoen. Deze 

uitzondering kan bijdragen aan het zelfstandig blijven wonen van zorgbehoevenden.  

i.  en j. (woonkosten): het gaat hier om alle met wonen samenhangende kosten, dus 

zowel huur, hypotheek als kosten van energie en water. Gedeeltelijke woonkosten 

betreft dan alleen of huur of bijvoorbeeld energielasten.  

ARTIKEL 32: RECHTSGRONDEN 

Voor alleenstaande en alleenstaande ouders wordt de maximum toeslag vastgesteld 

binnen de bandbreedte 0 tot 20%. Baanbrekers maakt geen gebruik van de mogelijkheid 

tot het tijdelijk voor de duur van een half jaar verlagen van het normbedrag na 

schoolverlating. Dit uit een oogpunt van vereenvoudiging van de uitvoering. 
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Instroombeperking vanwege de wachttijd van vier weken en de mogelijkheid tot het 

laten verrichten van een tegenprestatie behoren er toe bij te dragen dat deze specifieke 

doelgroep geen respectievelijk een kort beroep behoeven te doen op algemene 

bijstand. 

 

Het "kunnen delen" van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan wijst er op, 

dat in voorkomende gevallen niet bepalend is of ook feitelijk de bestaanskosten met een 

ander worden gedeeld, maar of het redelijk is ervan uit te gaan dat deze kosten kunnen 

worden gedeeld. Een toeslag is dus niet afhankelijk gesteld van het feit of een 

medebewoner die daartoe financieel in staat is, ook feitelijk een bijdrage levert in de 

kosten. 

Om een duidelijke en eenduidige uitwerking te verkrijgen is per leefvorm de mate van 

verhoging of verlaging van het normbedrag uitgewerkt. Hierdoor zijn de aanspraken in 

één  artikel per leefvorm te regelen.  

ARTIKEL 35: TOESLAG ALLEENSTAANDEN EN ALLEENSTAANDE OUDERS 

Bij het niet kunnen delen van de noodzakelijke kosten van het bestaan met een ander, 

bestaat aanspraak  op de maximale toeslag.  Dit voor zover er geen samenloop is met 

een of meer andere rechtsgronden voor het afwijkend vaststellen van de toeslag.  

 

Lid 2 en 3: De toeslag kan afwijkend worden vastgesteld als de noodzakelijke kosten van 

het bestaan kunnen worden gedeeld met een ander (art 25 WWB) . 

Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door de toeslag bij “kosten delen” voor de 

hoofdbewoner forfaitair vast te stellen op 10% van het netto minimumloon. In vergelijk 

met een persoon die alleen een woning bewoont, levert een gezamenlijke huisvesting 

een schaalvoordeel op. Dit voordeel heeft zowel betrekking op woonkosten (in 

uitgebreide of beperkte zin) als op alle andere uitgaven waarbij gedacht wordt aan 

duurzame gebruiksgoederen, vaste lasten en diverse andere kosten. Een concrete 

opsomming ervan is niet mogelijk, gelet op de verscheidenheid en aard van deze kosten. 

Bij een volgende inwonende wordt de toeslag vastgesteld op 5%.  

 

Als  de woning met meer dan 2 personen wordt gedeeld, wordt er van uit gegaan dat er 

sprake is van beroepsmatige verhuur en wordt er geen toeslag  toegekend. Als de 

inkomsten uit verhuur hoger zijn dan 20% van de gezinsnorm worden deze 

meerinkomsten op de uitkering in mindering gebracht. 

ARTIKEL 36: TOESLAGENBELEID VOOR ALLEENSTAANDEN VAN  21 OF 22 JAAR 

Bij de vaststelling van de basisnorm (rijksnorm) voor de alleenstaande is de wetgever 

uitgegaan van de veronderstelling, dat de belanghebbende de bestaanskosten geheel 

met een ander kan delen. Indien dit niet het geval is, wordt de basisnorm verhoogd met 
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een toeslag. Het verlenen van een maximale toeslag aan alleenstaanden van 21 en 22 

jaar kan echter leiden tot de onwenselijke situatie dat het inkomen uit bijstand in relatie 

tot de hoogte van het minimumjeugdloon een negatieve stimulans vormt bij het zoeken 

naar werk. Er is daarom gekozen voor een afwijkend toeslagensysteem, zoals dat in dit 

artikel tot uitdrukking is gebracht. 

ARTIKEL 37: TOESLAG IN VERBAND MET WOONSITUATIE 

In lid 3 wordt de verlaging in het geval de belanghebbende in het geheel geen woning 

bewoont vastgesteld op 10% van de gehuwdennorm. Dit is in overeenstemming met de 

toelichting op artikel 27 WWB. Een belanghebbende die geen woning bewoont wordt 

geacht lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te hebben vanwege het 

ontbreken van woonkosten. Niettemin zijn de kosten van het bestaan niet zoveel lager 

als voor een belanghebbende die kosteloos woont in een woning. Een dakloze wordt 

immers geconfronteerd met de hogere kosten van het op straat leven, zoals 

bijvoorbeeld de kosten van nachtopvang. Met een dakloze wordt in dit geval niet 

bedoeld de zwerver die voor de bijstandsverlening onder de verantwoordelijkheid van 

een centrumgemeente valt. Gedacht kan worden aan de persoon met een postadres of 

een persoon die op wisselende adressen verblijft. 

ARTIKEL 38: VERLAGEN BIJSTANDSNORM VOOR GEHUWDEN 

Gehuwden hebben in beginsel aanspraak op bijstand gelijk aan 100% van het netto 

minimumloon. Gelet hierop is voor deze categorie voorzien in de mogelijkheid tot het 

verlagen van die 100% bijstandsnorm met maximaal 20%. 

Wanneer gehuwden kosten kunnen delen met een derde wordt in beginsel de uitkering 

verlaagd met 10%. Als er sprake is van meer dan 2 commerciële huurders, niet zijnde 

bloedverwanten in de eerste graad, wordt  de uitkering  verlaagd met 20% en worden 

eventuele meerinkomsten op de uitkering in mindering gebracht als inkomen uit 

beroepsmatige verhuur. 

ARTIKEL 39: VERLAGING WOONSITUATIE 

De uitkering wordt verlaagd met 20% als er totaal geen woonkosten zijn en met 10% als 

er gedeeltelijke woonkosten zijn of er geen woning bewoond wordt. Zie artikel 33. 

ARTIKEL 40: ZORGBEHOEVENDE 

Als er sprake is van een inwonende zorgbehoevende of de hoofdbewoner behoeft 

verzorging door de inwoner dan wordt aangenomen dat hiermee geen kosten kunnen 

worden gedeeld. Dit heeft te maken met het feit dat er maatschappelijke kosten 

uitgespaard worden doordat deze zorgbehoevenden thuis verzorging kunnen krijgen.  

ARTIKEL417: ANTI-CUMULATIEBEPALING 

Met deze bepaling wordt voorkomen, dat er door samenloop van toeslagen zodanige 
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inkomenseffecten optreden waarvan op voorhand vaststaat dat de resterende bijstand 

ontoereikend is om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. 

Het korten van schaalvoordelen uit samenloop van de in artikel 2 genoemde 

rechtsgronden wordt beperkt voor zoveel door die samenloop de toeslag het 

percentage van 20 van het minimumloon te boven gaat. 

Wanneer zowel hoofd- als medebewoner op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, 

geldt voor beiden het regime van de verordening. Voor een zorgbehoevende blijft 

samenloop met een of meer andere rechtsgronden mogelijk. Dit met in acht name van 

de anti-cumulatie van rechtsgronden voor verhoging of verlaging. De anti-cumulatie van 

rechtsgronden laat voorts onverlet de mogelijkheid tot het anderszins afstemmen van 

de bijstand op grond van artikel 18 WWB: het afstemmen van de algemene bijstand 

(norm plus eventuele toeslag) op grond van de omstandigheden, mogelijkheden en 

middelen van een belanghebbende. Dit betekent o.a. dat samenloop van het 

toeslagenbeleid met een bestuurlijke maatregel op grond van de 

afstemmingsverordening steeds mogelijk is. 

 

§ 7  LANGDURIGHEIDSTOESLAG 
 

Algemeen 

Op grond van artikel 8 lid 1 onderdeel d WWB dient de gemeenteraad bij verordening 

eveneens regels vast te leggen met betrekking tot het verlenen van een 

langdurigheidstoeslag.   

 

De regels in de verordening dienen in ieder geval betrekking te hebben op de hoogte 

van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

begrippen langdurig, laag inkomen en gebrek aan inkomensperspectief, zoals die in 

artikel 36 lid 1 WWB worden gebruikt. In deze verordening is gekozen voor invulling die 

rekening houdt met de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep en de in de 

huidige regeling en uitvoeringspraktijk gesignaleerde tekortkomingen. Voorts is gekozen 

voor een invulling die zo veel mogelijk ongewenste armoedevaleffecten voorkomt. 

 

De WWB bepaalt dat de toeslag op aanvraag wordt verstrekt. Dit sluit de mogelijkheid 

voor ambtshalve toekenning uit. Het kabinet geeft daarbij aan dat het gaat om een vorm 

van bijzondere bijstand, waarbij geldt dat voor elk individueel geval beoordeeld moet 

worden of er een recht bestaat.  

ARTIKEL 42: AANVULLENDE DEFINITIES VOOR DEZE PARAGRAAF 

Begrippen die in de WWB voorkomen, hebben in deze verordening dezelfde betekenis 

als in de WWB. Ten aanzien van een aantal begrippen, die als zodanig niet in de WWB 

zelf staan, is een definitie gegeven in deze verordening. 
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Met betrekking tot het begrip ‘inkomen’ is een van de WWB afwijkende definitie 

opgenomen. Nu de wetgever de gemeenteraad opdracht geeft om in de verordening 

regels te geven met betrekking tot het begrip ‘langdurig, laag inkomen’, is de 

gemeenteraad bevoegd om dit begrip voor de toepassing van artikel 36 lid 1 WWB 

nader te definiëren. Met de gebruikte definitie wordt aangesloten bij de in de bestaande 

uitvoeringspraktijk gehanteerde (en ook door de wetgever bedoelde) invulling van het 

begrip inkomen in artikel 36 lid 1 WWB (tekst tot 1-1-2009).  

ARTIKEL 43: UITVOERING 

De uitvoering van de WWB is overgedragen aan Baanbrekers. In samenhang met het 

artikel 36 betekent dit dat het dagelijks bestuur bevoegd is de aanvragen te behandelen. 

ARTIKEL 44: LANGDURIG, LAAG INKOMEN 

Het begrip ‘langdurig, laag inkomen’ wordt ingevuld als een inkomen dat gemiddeld niet 

hoger is dan 105% van de bijstandsnorm. Door te kiezen voor 105% in plaats van voor 

100% is duidelijk dat een belanghebbende met een inkomen op of net boven het 

minimumniveau krachtens een andere inkomensbron dan de WWB toch in aanmerking 

kan komen voor het recht op langdurigheidstoeslag. Door te kiezen voor 105% van de 

bijstandsnorm zal een inkomensachteruitgang bij werkaanvaarding met een inkomen op 

of rond bijstandsniveau niet leiden tot verlies van de langdurigheidstoeslag. Evenmin zal 

kortstondige werkaanvaarding en een terugval in een uitkeringssituatie niet tot gevolg 

hebben dat iemand vervolgens meerdere jaren verstoken blijft van een 

langdurigheidstoeslag.  

 

De inkomensgrens is gesteld op 105% van de geldende bijstandsnorm. Er is bewust niet 

voor gekozen om het recht op langdurigheidstoeslag ook toe te kennen bij een hoger 

inkomen, vallend binnen de grenzen van het gemeentelijke minimabeleid. Dit doet 

afbreuk aan het waarmaken van het inkomensperspectief. Verder is een inkomen van 

bijvoorbeeld 110% van de bijstand, zijnde de maximale inkomensgrens voor de 

toepassing van de langdurigheidstoeslag niet te rijmen met de wettelijke uitsluiting van 

belanghebbenden van 65 jaar of ouder. Zij zijn immers uitgesloten van het recht op 

langdurigheidstoeslag, omdat hun inkomen al voldoende hoger zou zijn dan de 

bijstandsnorm voor belanghebbenden tot 65 jaar.   

 

Het tweede lid zondert studenten expliciet uit van het recht op langdurigheidstoeslag. In 

de Nota van Toelichting bij het wetsontwerp geeft het kabinet aan dat studenten niet 

worden geacht te behoren tot de doelgroep van de langdurigheidstoeslag (in de huidige 

wettelijke bepalingen zijn studenten al uitgesloten). De overweging hierachter is dat bij 



 
 
 

45  

 

studenten, die zich met hun studie voorbereiden op de beroepspraktijk op hoger niveau, 

geen sprake is van een gebrek aan inkomensverbetering.   

 

ARTIKEL 45: HOOGTE VAN DE LANGDURIGHEIDSTOESLAG 

De hoogte van de toeslag sluit aan bij de wettelijke bedragen die tot 1 januari 2009 van 

toepassing waren. In dit artikel is verder vastgelegd welk bedrag op de peildatum van 

toepassing is als een van de gehuwden uitgesloten is van het recht op 

langdurigheidstoeslag. Verder regelt dit lid de jaarlijkse bijstelling per 1 januari van de 

hoogte van de toeslag.  

Gelet op de eigen verantwoordelijkheid voor de voorziening in de bestaanskosten wordt 

de verstrekking van een langdurigheidstoeslag over enig jaar geweigerd als in dat jaar 

verwijtbaar geen arbeid is verkregen of behouden. In dit artikel wordt daarom een 

verbinding gemaakt met de afstemmingsbepalingen in artikel 20, lid 1 en 2.  

 

Artikel 46: Vaststelling op aanvraag 

In dit artikel worden nadere regels over de aanvraagprocedure en de periode waarover 

het recht op de langdurigheidstoeslag zich uitstrekt. De datum waarop het recht op 

langdurigheidstoeslag ontstaat (peildatum) kan niet verder terugliggen dan 60 maanden 

voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Dit voorkomt een beoordelingsperiode die 

zich in verhouding te lang uitstrekt ten opzichte van de mogelijkheid tot het vaststellen 

van het recht. Hieraan ligt jurisprudentie ten grondslag (CRvB LJN: BV7610, 11 / 4705 

WUBO Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van een ieder om zich tijdig te 

oriënteren op mogelijke aanspraken jegens de overheid. Evenals bij andere wettelijke 

bepalingen geldt dat daarom niet met terugwerkende kracht eventuele aanspraken uit 

een te ver verleden worden gehonoreerd. 

ARTIKEL 47 EN 48: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN, CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING 

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting. 
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Het algemeen bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ 

 

gelet op het bepaalde in de: 

1. Gemeentewet, art. 108 en 147 

2. Wet werk en bijstand, art. 8 en 8a 

3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers, art. 35 

4. De wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen, art. 35 

5. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 
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6. Beleidsaanbeveling subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van re-integratie 

werkzoekenden 

7. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ 

van 18 januari 2013  

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

 

§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN  

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers’; 

b. het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers’; 

c. de gemeenteraad: de raad van resp. de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk; 

d. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB); de Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 

2004); 

e. algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de WWB; 

f. bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de WWB; 

g. bijstandsnorm: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de WWB; 

h. gezinsbijstand: de totale bijstand zoals deze aan de gezamenlijke echtgenoten 

toekomt, tenzij een van de echtgenoten geen recht op bijstand heeft; 

i. grondslag: de uitkeringsnorm zoals bedoeld in artikel 5 IOAW en artikel 5 IOAZ; 

j. uitkering: in de context van deze verordening wordt onder uitkering verstaan de 

bijstandsnorm of de grondslag IOAW / IOAZ; 

k. belanghebbende: de alleenstaande, alleenstaande ouder die of het gezin dat  

recht heeft op een uitkering dan wel een voorziening in het kader van de wet; 

l. arbeidsverplichting: het naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde 

arbeid te verkrijgen en te aanvaarden, waaronder begrepen registratie als 
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werkzoekende bij het UWV werkbedrijf en waarbij geen gebruik wordt gemaakt 

van een voorziening gericht op het verkrijgen van arbeid;  

m. inlichtingenverplichting: de verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen 

beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan 

redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed kunnen zijn op de 

arbeidsinschakeling of het recht op bijstand;  

n. medewerkingsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de 

noodzakelijk geachte voorziening, aan een onderzoek naar het recht op 

uitkering, waaronder mogelijk een huisbezoek als ook naar de voortgang van het 

re-integratietraject onderdeel van uitmaken; 

o. re-integratieverplichting: de verplichting om gebruik te maken van een 

voorziening gericht op inschakeling in of het verkleinen van de afstand tot de 

arbeid waaronder begrepen sociale activering; het meewerken aan een 

onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en/ of de geschiktheid 

voor scholing/ opleiding; 

p. benadelingsbedrag: het netto bedrag (WWB) of het bruto bedrag (IOAW en 

IOAZ) als bedoeld in artikel 18a tweede lid WWB en artikel 20a tweede lid IOAW 

en IOAZ; 

q. bestuurlijke boete: een boete die door een daartoe bevoegde overheidsdienst 

zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden 

opgelegd. Deze boete heeft een straffend karakter;  

r. beslagvrije  voet:  beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 

475e van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering; 

s. fraudewet: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving; 

t. recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a vijfde lid WWB, 

artikel 20a vijfde lid IOAW / IOAZ; 

u. verrekenen: de verrekening als bedoeld in artikel 60 vierde lid WWB, artikel 28 

tweede lid IOAW / IOAZ; 

v. maatregel: het verlagen van de bijstand of grondslag op grond van artikel 18 

tweede lid van de WWB resp. 20 lid 2 IOAW/ IOAZ; 

w. recidive: de periode van verlaging van de bijstand of uitkering wordt verdubbeld, 

indien de belanghebbende zich binnen 12 maanden na de vorige als verwijtbaar 

aangemerkte gedraging opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging 

zoals die genoemd wordt in eenzelfde artikel van deze verordening; 

x. waarschuwing: het besluit waarin afgezien wordt van het opleggen van een 

maatregel, maar wel wordt bevestigd dat er sprake is van het niet nakomen van 

verplichtingen wat maatregelwaardig is; 

y. zeer ernstig misdragen: het zich jegens het dagelijks bestuur, zijn ambtenaren, 

medewerkers van het Werkplein of ingeschakeld re-integratie- of 

diagnosebedrijf verbaal of fysiek agressief gedragen, die rechtstreeks verband 
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houdt met  het uitvoeren van de WWB, IOAW, IOAZ of een re-

integratievoorziening; 

z. ANW-er: de persoon met een uitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet; 

aa. de doelgroep: personen aan wie op grond van artikel 7 eerste lid onder a van de 

wet, of op grond van artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), of op grond van 

artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) door de gemeente 

ondersteuning kan worden geboden; 

bb. duurzame arbeidsinschakeling: algemeen geaccepteerde arbeid die over een 

periode van ten minste zes maanden wordt verricht en waar geen voorziening 

aan verbonden is in de vorm van loonkostensubsidie of ; 

cc. tegenprestatie: onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten die worden 

verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot 

verdringing op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden hoeven niet te leiden tot 

het versterken van het arbeidsperspectief maar zijn bedoeld als tegenprestatie 

voor de ontvangen uitkering;  

dd. mantelzorg: langdurige zorg vanaf 10 uur per week die niet in het kader van een 

hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of 

meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct 

voortvloeit uit de sociale relatie en die de gebruikelijke zorg van huisgenoten 

voor elkaar overstijgt; 

ee. nazorg: een voorziening gericht op het voorkomen van (een) armoede(-val) of 

van terugval in de uitkering gedurende de eerste 6 maanden na uitstroom uit de 

bijstand. De 6 maanden termijn is te verlengen met tweemaal 3 maanden tot de 

duur van in totaal 1 jaar; 

ff. niet-uitkeringsgerechtigde (nugger): een persoon die geen recht heeft op een 

uitkering, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a van de WWB; 

gg. participatie: het naar vermogen meedoen in de samenleving door het verrichten 

van betaald regulier of gesubsidieerd werk en als dit nog niet mogelijk is door 

sociale activering; 

hh. plan van aanpak:  de met een belanghebbende, waaronder begrepen de jongere 

tot 27 jaar en de alleenstaande ouder met het jongste kind onder de 5 jaar 

gemaakte en vastgelegde afspraken over de planmatige inzet van een of meer 

voorzieningen; 

ii. sociale activering: het verrichten van maatschappelijk zinvolle activiteiten 

gericht op (uiteindelijk) inschakeling in de betaalde arbeid of op 

maatschappelijke participatie als betaalde arbeid (nog) niet mogelijk is; 
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jj. tegenprestatie: onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten die worden 

verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot 

verdringing op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden hoeven niet te leiden tot 

het versterken van het arbeidsperspectief maar zijn bedoeld als tegenprestatie 

voor de ontvangen uitkering; 

kk. voorziening: een door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte voorziening 

gericht op inschakeling in de arbeid of zelfstandige maatschappelijke participatie 

waaronder begrepen een onderzoek naar de belastbaarheid en de noodzaak tot 

inzet van loondispensatie; 

ll. UWV WERKbedrijf: onderdeel van het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen waarin de activiteiten van het Centrum voor Werk 

en Inkomen en de re-integratieactiviteiten van het UWV zijn gebundeld. 

mm wachttijd: de eerste periode van vier weken waarin de jongere tot 27 jaar 

verplicht is zelf op zoek te gaan naar werk en om de mogelijkheden van regulier 

onderwijs te onderzoeken. Pas hierna kan de jongere  recht op 

inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk krijgen; 

 

Voor zover niet anders is bepaald, hebben de begrippen in deze verordening dezelfde 

betekenis als in de wet. 

 

 

§ 2. RE-INTEGRATIE 

ARTIKEL 2 OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

1. Het dagelijks bestuur biedt personen behorend tot de doelgroep, die dit naar het 

oordeel van het dagelijks bestuur nodig hebben, ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling of een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, op 

(economisch zelfstandige) participatie of op het verlenen van een tegenprestatie.  

2. Het dagelijks bestuur zorgt voor een gevarieerd aanbod aan voorzieningen. 

3. Het dagelijks bestuur stemt de ondersteuning tot inschakeling in de arbeid en het 

bepalen en aanbieden van noodzakelijke voorzieningen af op de kortste weg naar 

duurzame arbeidsinschakeling en houdt hierbij rekening met de mogelijkheden en 

omstandigheden van de persoon.  

4. In afwijking van lid 2 en 3 kan het dagelijks bestuur besluiten een tegenprestatie te 

vragen voor de verstrekte uitkering zonder dat hier de aansluiting op de 

arbeidsmarkt bij betrokken is. Het dagelijks bestuur werkt de criteria voor het 

vragen van de tegenprestatie uit in beleidsregels.  

5. Het dagelijks bestuur werkt bij de uitvoering van de re-integratie samen met het 

UWV WERKbedrijf. 
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6. Het dagelijks bestuur kan voor het uitvoeren van zijn zorgplicht tot inschakeling in 

de arbeid afspraken maken met derden, waaronder het UWV, werkgevers en re-

integratiebedrijven. 

7. Het dagelijks bestuur legt het aanbod van een voorziening aan een persoon uit de 

doelgroep vast in een beschikking dan wel een plan van aanpak als bijlage bij een 

beschikking.  

8. Het dagelijks bestuur bevordert de beschikbaarheid en de inzet van flankerende 

voorzieningen die belemmeringen voor arbeidsinschakeling kunnen opheffen. 

9. Het dagelijks bestuur stelt bij het ondersteunen en/of het bepalen en aanbieden van 

voorzieningen prioriteiten in verband met de financiële mogelijkheden en 

maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen. 

 

ARTIKEL 3 AANSPRAAK 

1. Het dagelijks bestuur biedt ondersteuning krachtens deze verordening aan de 

persoon die behoort tot de doelgroep en die dit naar het oordeel van het dagelijks 

bestuur nodig heeft bij de arbeidsinschakeling of zelfstandige maatschappelijke 

participatie.  

2. Deze ondersteuning kan bestaan uit: 

a. een door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte voorziening; 

b. een contactpersoon in relatie tot de uitkering en de ondersteuning gericht op 

arbeidsinschakeling; 

c. nazorg. 

3. De belanghebbende die behoort tot de doelgroep heeft geen aanspraak op 

ondersteuning voor zover deze een beroep kan doen op een voorliggende 

voorziening die voldoende bijdraagt aan de arbeidsinschakeling of maatschappelijke 

participatie. 

4. Een niet-uitkeringsgerechtigde heeft geen aanspraak op ondersteuning krachtens 

deze verordening indien: 

a. het gezinsinkomen hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en/of 

het vermogen hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen conform de 

WWB; 

b. hij / zij betaalde arbeid verricht gedurende meer dan 12 uur per week; 

c. hij / zij niet bereid is om gedurende ten minste 12 uur per week algemeen 

geaccepteerde arbeid te verrichten. 

5. Jongeren tot 27 jaar krijgen de eerste vier weken na melding (zoektijd) geen enkele 

ondersteuning gericht op re-integratie. Als de jongere WW ontvangt gelden de 

laatste vier weken van de WW-periode als zoektijd, voor zover de jongere zich tijdig 

meldt.   
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ARTIKEL 4 PLICHTEN DEELNEMER 

De volgende verplichtingen gelden in beginsel voor de belanghebbende  beneden de 

pensioengerechtigde leeftijd:  

1.    arbeids-/sollicitatieverplichting en plicht tot tegenprestatie:  

Verplichting om: 

a. zich te registreren als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf;  

b. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, deze te 

aanvaarden en ook te behouden;  

c. naar vermogen door het dagelijks bestuur opgedragen maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden uit te voeren die worden verricht naast of in aanvulling op 

reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 

2.    re-integratieverplichting:  

Verplichting om: 

a. gebruik te maken van een aangeboden voorziening waaronder begrepen een 

cursus Nederlandse taal als dit naar het oordeel van het dagelijks bestuur 

noodzakelijk is.  

b. naar vermogen mee te werken aan de voorziening als ook aan een onderzoek 

en/of medische keuring naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling dan wel 

naar de inhoud, passendheid, voortgang en uitvoering van een voorziening, het 

aanvragen van de indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening en flankerende 

voorzieningen. 

3.    medewerkingverplichting:  

Verplichting om: 

a. mee te werken aan het ingezette re-integratietraject;  

b. aan het onderzoek naar de voortgang hiervan; 

c. mee te werken aan een onderzoek naar het recht op uitkering, waaronder 

mogelijk een huisbezoek. 

4. inlichtingenverplichting: verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen 

beweging mededeling te doen aan het dagelijks bestuur van alle feiten en 

omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de aanspraak op ondersteuning of 

voorziening.  

5.    De verplichtingen bedoeld in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de persoon: 

a. die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep 

behoort van de WSW; of 

b. die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet 

werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. 

 

ARTIKEL 5 CRITERIA ONTHEFFEN ARBEIDS- EN/OF RE-INTEGRATIEVERPLICHTING 
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1. Het dagelijks bestuur verleent tijdelijk -geheel of gedeeltelijk- ontheffing van de 

arbeids- en/of re-integratieverplichting met in acht name van het bepaalde in artikel 

9, lid 2, 4, 5 en 6 van de WWB dan wel artikel 37a van de IOAW/IOAZ. 

2. De ontheffing is altijd individueel. 

3. Het dagelijks bestuur stelt, zo nodig in overleg met een externe deskundige, de duur 

van een ontheffing vast.  

4. De ontheffing wordt schriftelijk gegeven onder vermelding van de duur en reden van 

ontheffing. 

5. Het dagelijks bestuur besluit voor afloop van een verleende ontheffing tot het al dan 

niet verlengen ervan. 

6. Aan een alleenstaande ouder met een ten laste komend kind jonger dan vijf jaar 

wordt, op diens verzoek, een ontheffing verleend van de arbeidsverplichting voor de 

duur van maximaal vijf jaar conform artikel 9a WWB. De re-integratieverplichting 

geldt wel. Het dagelijks bestuur legt in beleidsregels vast welke voorzieningen 

aangeboden kunnen worden. 

   

ARTIKEL 6 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMERS 

1. Het dagelijks bestuur kan een persoon behorende tot de doelgroep: 

a. (laten) bemiddelen naar algemeen geaccepteerde arbeid;  

b. begeleiden bij het zoeken naar en verwerven van arbeid waaronder ook 

begrepen het verstrekken van loonkostensubsidie;  

c. ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen voor de 

arbeidsinschakeling;  

d. verwijzen naar en ondersteunen bij  deelname aan maatschappelijke participatie 

in de vorm van sociale activering of het laten verrichten van een tegenprestatie. 

2. Het dagelijks bestuur stemt de ondersteuning en voorzieningen af op het vergroten 

van de zelfredzaamheid van belanghebbenden via de kortste weg naar duurzaam 

regulier werk. Als betaald werk al dan niet met aanvullende voorzieningen nog niet 

mogelijk is, kan tijdelijk werken met behoud van uitkering worden toegestaan. 

3. Het dagelijks bestuur kan aan een werknemer een uitstroompremie toekennen 

wanneer sprake is van uitstroom naar een regulier gefinancierde arbeidsplaats, 

waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening in de vorm van 

loonkostensubsidie.   

4. Indien het dagelijks bestuur dit noodzakelijk acht, kan besloten worden tot het laten 

werken met behoud van uitkering zonder dat dit afgestemd is op de kortste weg 

naar duurzame arbeid als dit gericht is op het leveren van een maatschappelijke 

nuttige tegenprestatie voor de verleende uitkering. 

5. In beleidsregels geeft het dagelijks bestuur verdere uitwerking aan de aard van de 

voorzieningen. Hierbij worden in elk geval de doelgroep, de soort voorziening, de 
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duur van de voorziening, het doel van de voorziening en de verplichtingen van de 

deelnemers betrokken.  

 

ARTIKEL 7 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN WERKGEVERS 

1. Het dagelijks bestuur kan een subsidie verstrekken aan werkgevers, die een 

arbeidsovereenkomst sluiten met een belanghebbende die behoort tot de 

doelgroep.  

2. Het dagelijks bestuur kan aan een werkgever een uitstroompremie toekennen 

wanneer sprake is van uitstroom naar een regulier gefinancierde arbeidsplaats. 

3. Het dagelijks bestuur stelt ten aanzien van de verstrekking van loonkostensubsidie 

en  uitstroompremie nadere regels voor wat betreft de hoogte en duur van de 

loonkostensubsidie en premie en de voorwaarden waaronder de loonkostensubsidie 

en premie wordt verstrekt.  

4. Aan de werkgever van een werknemer die vanwege een arbeidshandicap een 

verminderde loonwaarde heeft kan het dagelijks bestuur toestemming geven een 

lager loon dan het wettelijk minimumloon te betalen. De voorwaarden voor deze 

toestemming legt het dagelijks bestuur vast in de beleidsregels als ook de wijze 

waarop de loonwaarde wordt berekend.1 

 

ARTIKEL 8 HANDHAVEN PARTICIPATIE EN BEËINDIGEN ONDERSTEUNING 

1. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen gericht op participatie geeft 

het dagelijks bestuur uitvoering aan de regels m.b.t. het verlagen van een WWB-, 

IOAW-, IOAZ-uitkering, zoals opgenomen in paragraaf 3 van deze verordening. 

2. Het dagelijks bestuur kan de ondersteuning of voorziening van een ANW-er of 

Nugger beëindigen als deze:       

a. de arbeids-, re-integratieverplichting en/ of medewerkingsverplichting bij 

voortduring niet of niet tijdig nakomt; 

b. niet meer tot de doelgroep behoort; 

c. een andere voorziening wordt aangeboden; 

d. deelneemt aan een voorziening en inkomsten heeft, die naar oordeel van het 

dagelijks bestuur betekenen dat hij in staat is zonder voorziening een plaats op de 

arbeidsmarkt te vinden of te behouden. 

3. Het dagelijks bestuur kan besluiten enige tijd geen (nieuwe) voorziening aan te 

bieden als een eerdere voorziening (voortijdig) is beëindigd. 

 

                                                           
 
1
 Dit lid treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking. 
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ARTIKEL 9 PREMIE EN BIJDRAGE PARTICIPATIE(PLAATS) 

1. Een uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele werkzaamheden verricht, 

ontvangt conform artikel 10a, zesde lid van de WWB een premie. 

2. De duur van de participatieplaats is minimaal zes maanden en maximaal twee jaar. 

Ieder jaar wordt opnieuw beoordeeld of de participatieplaats de meest geschikte 

voorziening is. 

3. Als de belanghebbende meer dan zes maanden additionele onbetaalde 

werkzaamheden heeft verricht, wordt van degene in opdracht van wie hij deze 

werkzaamheden uitvoert een halfjaarlijkse bijdrage gevraagd. 

4. Het dagelijks bestuur stelt nadere regels ten aanzien van de participatieplaats, de 

hoogte van de premie en van de vergoeding zoals bedoeld in lid 3 en de 

voorwaarden en de verplichtingen die aan de participatieplaats en de premie zijn 

verbonden. 

 

§ 3 MAATREGELEN / AFSTEMMING 
 

§ 3.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 10 HET OPLEGGEN VAN EEN MAATREGEL 

1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het dagelijks bestuur tekortschietend 

besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel 

de verplichtingen genoemd in deze verordening en/ of de wet niet of onvoldoende 

nakomt, waaronder begrepen het zich jegens het dagelijks bestuur zeer ernstig 

misdragen, wordt overeenkomstig deze verordening een maatregel opgelegd. 

2. Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de 

belanghebbende  de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin 

hij verkeert. 

 

ARTIKEL 11 DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE MAATREGEL 

1. De maatregel wordt toegepast op de bijstandsnorm zoals bedoeld in de WWB of de 

grondslag als bedoeld in de IOAW en IOAZ.  

2. De maatregel bestaat uit een percentage van de bijstandsnorm of grondslag dan wel 

uit een percentage samenhangend met de hoogte van het benadelingsbedrag, zoals 

opgenomen in deze verordening.   

3. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de 

bijzondere bijstand indien:  

a.  aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van 

artikel 12 van de WWB; 
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b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende, in relatie tot het recht op 

bijzondere bijstand, daartoe aanleiding geeft; 

c. het bijzondere bijstand betreft voor woonkosten of premie voor 

arbeidsongeschiktheidsverzekering aan zelfstandigen die een uitkering voor 

levensonderhoud (hebben) ontvangen krachtens de Bbz 2004 of IOAZ. 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan afstemming plaatsvinden door 

de bijstand bij een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 

voorziening in de kosten van het bestaan te verstrekken als geldlening op basis van 

artikel 48 tweede lid onder b van de WWB.  

 

 

ARTIKEL 12 INGANGSDATUM EN TIJDVAK 

1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, gaat de maatregel in op de eerste dag 

van de kalendermaand die volgt op de datum waarop het besluit tot het opleggen 

van de maatregel aan de belanghebbende is bekend gemaakt. Daarbij wordt 

uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm of grondslag. 

2. In afwijking van het eerste lid kan de maatregel met terugwerkende kracht worden 

opgelegd als er sprake is van een besluit op aanvraag, voor zover de uitkering nog 

niet is uitbetaald. In deze situatie werkt het verlagen van de uitkering terug tot de 

datum van aanvraag dan wel de datum waarop het verzuim betrekking heeft. 

3. In afwijking van het eerste lid kan, voor zover het zelfstandigen betreft die een 

uitkering voor levensonderhoud hebben ontvangen in de vorm van een geldlening 

op grond van de Bbz 2004, de maatregel met terugwerkende kracht worden 

betrokken bij de definitieve vaststelling van die bijstand. 

4. De uitkering wordt verlaagd voor de duur van één maand, tenzij sprake is van:  

a. samenloop van verschillende gedragingen die het niet nakomen van 

verplichtingen inhouden. Hierbij wordt de hoogte en duur van de maatregel 

vastgesteld op de gedraging met de hoogste maatregel; 

b. wanneer sprake is van recidive wordt in beginsel de duur van de maatregel 

verdubbeld tenzij in deze verordening anders is bepaald. Met een besluit 

waarmee een maatregel is opgelegd, wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan 

af te zien op grond van dringende redenen dan wel het geven van een 

waarschuwing op grond van deze verordening; 

c. verwijtbaar gedrag waarvoor in deze verordening een afwijkende duur is 

vastgesteld. 

5. Indien door beëindiging van de uitkering de verlaging niet of niet volledig kan 

worden toegepast, wordt het restant van de verlaging ten uitvoer gelegd, zodra de 

belanghebbende opnieuw recht op uitkering heeft. Indien de verlaging bedoeld in 
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het eerste lid niet ten uitvoer is gelegd binnen een termijn van twee jaar na de 

(fictieve) ingangsdatum van de verlaging, komt deze te vervallen.  

 

ARTIKEL 13 AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN MAATREGEL 

1. Het dagelijks bestuur ziet af van het opleggen van een maatregel indien: 

a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of 

b. door het niet (volledig) nakomen van de inlichtingen- of 

medewerkingsverplichting een reeds eerder toegekende uitkering is of wordt 

beëindigd  en er geen sprake is van financiële benadeling. 

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een maatregel indien het 

daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 

3. Indien het dagelijks bestuur afziet van het opleggen van een maatregel op grond van 

dringende redenen, wordt aan de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling 

gedaan.  

 

ARTIKEL 14 WAARSCHUWING 

Van het opleggen van een maatregel kan worden afgezien en er kan worden volstaan 

met het geven van een schriftelijke waarschuwing in die situaties zoals vermeld in deze 

verordening. 

 

ARTIKEL 15 HOREN VAN DE BELANGHEBBENDEN 

Voordat de uitkering wordt verlaagd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid 

gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, maar niet als: 

a. de belanghebbende zijn zienswijze al eerder kenbaar heeft gemaakt en er geen 

sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden; of 

b. binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan de inlichtingenverplichting; of 

c. het horen niet nodig is voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de 

mate van verwijtbaarheid; of 

d. in andere situaties waar dit naar de mening van het dagelijks bestuur niet 

noodzakelijk is.  

 

ARTIKEL 16 BESLUIT 

In het besluit tot het opleggen van de maatregel of de waarschuwing wordt in ieder 

geval vermeld: de reden van de maatregel, de eventuele duur en hoogte van de 

verlaging als ook de afweging van de individuele belangen zoals bedoeld in deze 

verordening. 
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§ 3.2 GEDRAGINGEN EN BIJBEHORENDE MAATREGELEN 

ARTIKEL 17 NIET OF ONVOLDOENDE MEEWERKEN AAN HET VERKRIJGEN OF BEHOUDEN VAN ALGEMEEN 

GEACCEPTEERDE ARBEID 

1. Er wordt een maatregel opgelegd van 100% voor de duur van 1 maand in de 

volgende situaties: 

a. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; 

b. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 

c. het weigeren van een passend re-integratieaanbod; 

d. het niet naar vermogen meewerken aan het verrichten van de tegenprestatie; 

e. het niet aantoonbaar trachten arbeid of passend onderwijs te vinden en te 

aanvaarden gedurende de wachttijd van 4 weken voor jongeren tot 27 jaar; 

f. het door een persoon, jonger dan 27 jaar, niet meewerken aan het opstellen, 

uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak. 

2. Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten om in 

afwijking van lid 1 van deze bepaling de maatregel te effectueren door gedurende 2 

maanden de uitkering met 50% te verlagen. 

3. Er wordt een maatregel opgelegd van 50% voor de duur van 1 maand in de volgende 

situaties: 

a. het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen; 

b. het niet naar vermogen meewerken aan een passende re-integratievoorziening 

waaronder wordt verstaan het deelnemen aan taalverwervingslessen voor 

mensen die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen; 

c. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de 

mogelijkheden tot arbeidsinschakeling of re-integratie; 

d. het niet voldoen aan de aan de ontheffing verbonden re-

integratieverplichtingen die een alleenstaande ouder heeft indien hem op grond 

van artikel 9a WWB 2012 een ontheffing van de arbeidsplicht is verleend; 

e. bij andere gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren. 

4. De hoogte van de maatregel zoals bedoeld in lid 3 wordt gehalveerd als er sprake is 

van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bepaald door het dagelijks bestuur 

in de beleidsregels. 

5. Er wordt een maatregel opgelegd van 5% voor de duur van 1 maand in de volgende 

situaties: 

a. het zich niet (tijdig) laten registreren als werkzoekende bij het UWV 

Werkbedrijf;  of  

b. het niet (tijdig) laten verlengen van deze registratie. 



 
 
 

15  

 

6. De hoogte van de maatregel zoals bedoeld in lid 5 wordt verdubbeld als er sprake is 

van een korte afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bepaald door het dagelijks bestuur 

in de beleidsregels. 

7. De duur van de maatregel als bedoeld in de leden 1 t/m 6 wordt verdubbeld indien 

er sprake is van recidive. Met het besluit waarmee een maatregel wordt opgelegd is 

gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen of 

tot het geven van een waarschuwing. 

8. Conform artikel 13 lid 2 sub d WWB wordt de jongere tot 27 jaar van rechtswege 

uitgesloten van het recht op bijstand als uit diens houding en gedragingen 

ondubbelzinnig blijkt dat hij de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid resp. 

artikel 55 WWB niet wil nakomen.  

9. Van het opleggen van een maatregel kan worden afgezien en worden volstaan met 

het geven van een schriftelijke waarschuwing, bij gedragingen zoals bedoeld in lid  5 

van dit artikel, tenzij deze gedraging plaatsvindt binnen een periode van 1 jaar te 

rekenen vanaf de datum waarop de belanghebbende eerder schriftelijk  

gewaarschuwd is.   

 

ARTIKEL 18 TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID  

1. Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 

voor de voorziening in het bestaan heeft betoond, niet zijnde de gedraging zoals 

genoemd in lid 4 en lid 6 van dit artikel, dan wordt een maatregel opgelegd die 

wordt afgestemd op de hoogte van het  benadelingsbedrag. 

2. De maatregel wordt op de volgende wijze vastgesteld: 

a. 10% van het benadelingbedrag als dit lager is dan € 4.000 

b. 20% van het benadelingbedrag vanaf€ 4.000. 

3. Indien geen benadelingsbedrag kan worden vastgesteld, bedraagt de maatregel 20% 

van de uitkering gedurende één maand. 

4. Bij het versneld interen van vermogen of het hebben gedaan van een schenking 

waarmee rekening zou zijn gehouden bij het verlenen van de bijstand, kan voor de 

duur van het eerder dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn een maatregel worden 

opgelegd van 100%. Deze maatregel geldt alleen voor de WWB. 

5. Als toepassing van het vorige lid leidt tot onbillijkheden wordt toepassing gegeven 

aan het bepaalde in artikel 48 tweede lid onder b van de WWB en wordt de 

uitkering verstrekt in de vorm van een geldlening voor de duur van het eerder dan 

wel langer bijstandsafhankelijk zijn. 

6. Bij het verwijtbaar geen of geen volledig recht op een uitkering sociale verzekering 

of daarmee gelijk te stellen buitenlandse of private aanspraken dan wel bij het 

verliezen van een dergelijk recht door eigen toedoen, wordt een maatregel 

opgelegd van 100% gedurende 1 maand. 
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ARTIKEL 19 GEEN/ONTOEREIKENDE VOORLIGGENDE VOORZIENING WEGENS RECIDIVEBOETE 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 18, lid 6 wordt, indien belanghebbende geen 

beroep meer kan doen op een passende en toereikende voorliggende voorziening, 

omdat deze volledig wordt verrekend met een bestuurlijke boete in het kader van 

het bij herhaling schenden van de inlichtingenplicht, een maatregel opgelegd van 

100% gedurende de eerste drie maanden vanaf de start van de verrekening. 

2. Verkeert de belanghebbende in omstandigheden als bedoeld in artikel 23, lid 3 dan 

wordt een maatregel opgelegd van 100% gedurende een maand vanaf de start van 

de verrekening.  

3. Op de bijstand is in de twee daaropvolgende maanden een maatregel van 20% van 

toepassing.      

 

ARTIKEL 20 ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 

1. Bij het zich jegens het dagelijks bestuur, zijn ambtenaren, medewerkers van het 

Werkplein / UWV werkbedrijf of ingeschakeld re-integratie- of diagnosebedrijf, zeer 

ernstig misdragen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het 

uitvoeren van de WWB, IOAW of IOAZ, een re-integratievoorziening inbegrepen, 

treedt het agressieprotocol in werking. 

2. Het dagelijks bestuur legt een maatregel op van 100% gedurende een maand of 50% 

voor de duur van twee maanden.  

 

 

§ 4 BESTUURLIJKE BOETE 
 

§ 4.1 SCHENDING VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING 

ARTIKEL 21 NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING 

1. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de inlichtingenverplichting op 

grond van de wet, waardoor ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering is 

verleend, wordt er een bestuurlijke boete opgelegd ter hoogte van het 

benadelingbedrag 

2. Indien het benadelingsbedrag lager is dan de minimale boete zoals opgenomen in 

het boetebesluit, wordt deze minimale boete opgelegd.  

3. Indien het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van de 

inlichtingenverplichting op grond van de wet niet heeft geleid tot een 

benadelingsbedrag wordt de minimale boete opgelegd zoals opgenomen in artikel 2 

van het Boetebesluit sociale zekerheidswetten 2013.  
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4. Als er sprake is van een situatie, genoemd in het vorige lid kan het dagelijks bestuur 

besluiten tot het geven van een waarschuwing tenzij er sprake is van recidive.  

5. De boete wegens schending van de inlichtingenplicht wordt niet opgelegd zolang de 

gedraging wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie en blijft definitief 

achterwege indien ter zake strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter 

rechtszitting een aanvang heeft genomen of het recht tot strafvervolging is vervallen 

ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.  

 

ARTIKEL 22 MATIGEN EN AFZIEN VAN OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE 

1. Het dagelijks bestuur kan de bestuurlijke boete matigen als er sprake is van 

verminderde verwijtbaarheid.  

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen als er sprake is van zeer dringende 

redenen. 

 

 

§ 4.2 VERREKENEN RECIDIVEBOETE (ALLEEN WWB) 

ARTIKEL 23 VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET  

1. Indien de belanghebbende beschikt over gelden ter hoogte van ten minste driemaal 

de toepasselijke bijstandsnorm, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete 

zonder inachtneming  van de beslagvrije voet.  

2. De verrekening als bedoeld in het eerste lid gaat in op de eerste van de maand na 

dagtekening van het besluit tot opleggen van een recidiveboete.  

3. Indien de belanghebbende niet beschikt over gelden als bedoeld in het eerste lid, 

verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete gedurende één maand zonder 

inachtneming van de beslagvrije voet.  

4. De verrekening als bedoeld in het derde lid gaat in op de eerste van de maand na 

dagtekening van het besluit tot opleggen van een recidiveboete.  

5. Aansluitend op de verrekening als bedoeld in het derde lid, verrekent het dagelijks 

bestuur de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige 

wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% 

van de toepasselijke bijstandsnorm.  

6. Tot het inkomen als bedoeld in het derde lid worden ook middelen gerekend als 

bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r WWB. 

 

ARTIKEL 24 VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 

In afwijking van artikel 23 kan het dagelijks bestuur de recidiveboete met inachtneming 

van de beslagvrije voet verrekenen indien: 
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a. Aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 2 of 3 zou 

leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin; of 

b. Anderszins sprake is van dringende redenen.  

 

ARTIKEL 25 EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 

De artikelen 23 en 24 van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de 

verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a eerste lid WWB indien en 

voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de 

recidiveboete.  

 

§ 5. BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK 

ARTIKEL 26 DIENSTVERLENEND HANDHAVEN 

1. Het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude dan wel van misbruik en 

oneigenlijk gebruik van de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 is ingericht naar het 

landelijk model voor hoogwaardig handhaven. 

2. Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot hoogwaardig handhaven 

waarbij tenminste wordt aangegeven hoe wordt geregeld: 

a. de voorlichting over de regelgeving evenals de daaraan verbonden gevolgen bij 

misbruik en oneigenlijk gebruik; 

b. de wijze van verificatie van gegevens en van informatie uitwisseling met derden;  

c. de wijze waarop en frequentie waarin periodieke controles worden uitgevoerd; 

d. de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld. 

 

       

Artikel 27 Controle 

1. Het dagelijks bestuur doet stelselmatig onderzoek naar de rechtmatigheid van de 

uitkering en kan daarbij gebruikmaken van huisbezoeken, risicoprofielen en 

bestandsvergelijkingen en de samenloopsignalen die daaruit voortkomen. Het 

dagelijks bestuur onderzoekt daarnaast overige signalen en tips die relevant zijn 

voor het recht op bijstand. 

2. Het dagelijks bestuur doet onderzoek naar de reden van de beëindiging van de 

uitkering en neemt op basis daarvan besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid 

van de uitkering en de wederzijds tussen het dagelijks bestuur en de 

belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan. 

 

ARTIKEL 28 AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 
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Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 23 leidt tot benadeling 

van de gemeente, doet het dagelijks bestuur, onverminderd de mogelijkheid de  ten 

onrechte ontvangen bijstand terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in 

overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde 

uitgangspunten in de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude. 

 

ARTIKEL 29 TERUGVORDEREN OPGESPOORDE FRAUDEBEDRAGEN 

1. Het dagelijks bestuur vordert de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende 

bijstand, IOAW, IOAZ- of Bbz 2004-uitkering als gevolg van het niet nakomen van of 

handelen in strijd met de inlichtingenverplichtingen volledig terug. 

2. Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot herziening, terug- en 

invordering waarbij tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot 

herziening, terugvordering en invordering van een verstrekte voorziening; 

b. op welke wijze en wanneer er kan worden afgezien van het nemen van een 

herzieningsbesluit; 

c. op welke wijze er geheel of gedeeltelijk van terugvordering dan wel van 

invordering kan worden afgezien; 

d. op welke wijze en volgorde de boete en terugvordering wordt ingevorderd. 

e. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 

 

ARTIKEL 30 VERHAAL 

Het dagelijks bestuur stelt regels op met betrekking tot verhaal waarin tenminste wordt 

geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot 

verhaal; 

b. wanneer en op welke wijze er wordt afgezien van het nemen van een 

verhaalsbesluit cq. het invorderen van de te verhalen voorziening; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats dienen te vinden. 

 

 

§ 6. TOESLAGEN WWB 
 
§ 6.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 31 AANVULLENDE DEFINITIES VOOR DEZE PARAGRAAF 

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet werk en bijstand; 
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b. normbedrag: het toepasselijke naar leefvorm vastgestelde bedrag als bedoeld in 

artikel 20 en 21 van de wet; 

c. gehuwdennorm: het normbedrag dat conform de wet wordt toebedeeld aan 

gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde 

leeftijd; 

d. toeslag: het verhogen van het normbedrag voor alleenstaanden en 

alleenstaande ouders met een percentage (ten hoogste 20%) van het 

normbedrag voor gehuwden; 

e. verlaging: het verlagen van het normbedrag voor gezinnen met een percentage 

(ten hoogste 20%) van het normbedrag voor gehuwden; 

f. woning: zelfstandige woonruimte, voorzien van een eigen toegang, waarbij geen 

wezenlijke woonfuncties, zoals woon- en slaapruimte, was- en kookgelegenheid 

en toilet met andere woningen worden gedeeld. Onder een woning wordt mede 

een woonwagen of woonschip als bedoeld in artikel 3, zesde lid Wet werk en 

bijstand verstaan;  

g. onderhuurder: de persoon, niet zijnde een bloedverwant in de eerste graad, die 

onderhuurt of op commerciële basis een medebewoner is en wiens 

woonsituatie voldoet aan het volgende:  

1. het onder te huren/mede te bewonen deel van de woning is zelfstandig 

geschikt voor bewoning; 

2. de prijs per maand is minstens gelijk aan 10% van het normbedrag voor 

gehuwden en 

3. de onderhuurder/medebewoner staat ingeschreven in de 

basisadministratie van de gemeente op het onderhuuradres; 

h. hoofdbewoner: een belanghebbende die eigenaar of hoofdhuurder is van 

woonruimte en die in de woonruimte hoofdverblijf heeft; 

h. zorgbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van 

opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis; 

i. woonkosten: alle met wonen samenhangende kosten zoals huur, hypotheek, 

energie, water, verzekeringen;  

j. gedeeltelijke woonkosten: enkele met wonen samenhangende kosten, niet het 

geheel hiervan. 

 

ARTIKEL 32 DE RECHTSGRONDEN 

De rechtsgronden voor het verhogen of het verlagen van het normbedrag zijn: 

a. het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van de algemeen noodzakelijke kosten van 

het bestaan met een of meer anderen; 

b. de woonsituatie.  
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ARTIKEL 33 LEEFTIJDSBEGRENZING 

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of 

ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Voor gehuwden gelden de 

bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch 

jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn. 

 

ARTIKEL 34 INDELING CATEGORIEËN 

1. Voor belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend, geldt een 

categorieaanduiding. 

2. De categorieën worden als volgt aangeduid: 

a. alleenstaande; 

b. alleenstaande ouder;  

c. gehuwden. 

 

 

§ 6.2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM 

ARTIKEL 35 TOESLAG ALLEENSTAANDE EN ALLEENSTAANDE OUDER 

1. De toeslag als bedoeld in het eerste lid bedraagt 20% van de gehuwdennorm voor 

de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn 

hoofdverblijf heeft dan wel uitsluitend personen inwonend zijn als bedoeld in het 

zesde lid onder b van dit artikel.   

2. De toeslag bedraagt 10% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en 

alleenstaande ouder als deze hoofdbewoner is van de woning, voor deze woning 

woonkosten verschuldigd is en deze woonkosten kan delen met één inwonende. 

3. De toeslag bedraagt 5% van de gehuwdennorm als de woonkosten gedeeld kunnen 

worden met meer dan één inwonende.  

4. Als de woning gedeeld wordt met meer dan twee onderhuurders wordt de 

hoofdbewoner gezien als beroepsmatig verhuurder en wordt geen toeslag 

toegekend.   

5. De toeslag  bedraagt 10% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en 

alleenstaande ouder als deze onderhuurder of medebewoner is  of een 

bloedverwant is in de eerste graad van de hoofdbewoner. 

6. Voor de toepassing van dit artikel worden: 

a. gehuwden aangemerkt als één inwonende; 

b. niet aangemerkt als een persoon met wie kosten kunnen worden gedeeld: 

 de verzorgingsbehoevende die door belanghebbende wordt verzorgd;  

 het kind als bedoeld in artikel 26 van de wet.  
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ARTIKEL 36  AFWIJKENDE TOESLAG BIJ ALLEENSTAANDEN VAN 21 OF 22 JAAR 

De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de wet bedraagt: 

a. 10% van de gehuwdennorm indien in de woning van de alleenstaande geen ander 

zijn hoofdverblijf heeft; 

b. 5% van de gehuwdennorm in de overige gevallen. 

 

ARTIKEL 37 TOESLAG IN VERBAND MET WOONSITUATIE 

1. Er wordt geen toeslag toegekend als er een woning wordt bewoond waarvoor totaal 

geen woonkosten verschuldigd zijn. 

2. Er wordt een toeslag toegekend van 10% als er een woning wordt bewoond 

waarvoor gedeeltelijke woonkosten verschuldigd zijn. 

3. Er wordt een toeslag toegekend van 10% als er geen woning wordt bewoond. 

 

 

§ 6.3 CRITERIA VOOR HET VERLAGEN VAN DE BIJSTANDSNORM OF DE TOESLAG 
 

ARTIKEL 38 VERLAGING BIJSTANDSNORM GEHUWDEN 

1. Geen verlaging als bedoeld in artikel 26 van de wet wordt toegepast voor de 

gehuwden bij wie geen ander zijn hoofdverblijf heeft dan wel uitsluitend personen 

inwonend zijn als bedoeld in het zesde lid onder b van dit artikel.   

2. Het normbedrag voor gehuwden  wordt verlaagd met 10% als de gehuwden 

  woonkosten verschuldigd zijn voor de woning en deze kunnen delen met één  

inwonende.  

3. Het normbedrag voor gehuwden wordt verlaagd met 15% als de gehuwden 

woonkosten verschuldigd zijn voor de woning en deze kunnen delen met meer dan 

één inwonende.  

4. Als de woning gedeeld wordt met meer dan twee onderhuurders wordt de 

hoofdbewoner gezien als beroepsmatig verhuurder en wordt de uitkering verlaagd 

met 20% van de gehuwdennorm.  

5.    Het normbedrag voor gehuwden wordt verlaagd met 10% als de gehuwden  

inwonen bij anderen. 

6 .   Voor de toepassing van dit artikel worden: 

a. gehuwden aangemerkt als één inwonende; 

b. niet aangemerkt als een persoon met wie kosten kunnen worden gedeeld: 

 de verzorgingsbehoevende die door belanghebbende wordt verzorgd;  

 het kind als bedoeld in artikel 26 van de wet.  
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ARTIKEL 39 VERLAGING WOONSITUATIE 

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt: 

1. 20% van de gezinsnorm indien een woning wordt bewoond waarvoor totaal geen 

woonkosten verschuldigd zijn; 

2. 10% van de gezinsnorm als er een woning wordt bewoond waarvoor gedeeltelijke 

woonkosten verschuldigd zijn; 

3. 10% van de gezinsnorm als er geen woning wordt bewoond. 

 

ARTIKEL 40 VERHOGING OF VERLAGING VAN HET NORMBEDRAG BIJ ZORGBEHOEVENDHEID 

Een zorgbehoevende die door een hoofd- of medebewoner wordt verzorgd, dan wel een 

verzorger die een zorgbehoevende hoofd- of medebewoner verzorgt, wordt voor de 

toepassing van de rechtsgrond als bedoeld in artikel 27, aanhef en onder a en b van deze 

verordening (het kunnen delen van de kosten met een of meer anderen respectievelijk 

de woonsituatie), voor wat betreft hun onderlinge zorgrelatie, niet als kostendelende 

hoofd- of medebewoner aangemerkt. 

 

Artikel 41 Anti-cumulatiebepaling 

Bij samenloop van toepasselijke rechtsgronden wordt de verhoging dan wel de verlaging 

van het normbedrag vastgesteld op maximaal 20% van het normbedrag voor gehuwden. 

 

 

§ 7. LANGDURIGHEIDSTOESLAG 
 

§ 7.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 42 AANVULLENDE DEFINITIES VOOR DEZE PARAGRAAF 

1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet werk en bijstand; 

b. referteperiode: een periode van vijf opeenvolgende periodes van 12 maanden 

voorafgaand aan de peildatum; 

c. peildatum: de datum waarop in  het recht op langdurigheidstoeslag ontstaat, 

voor zover deze ligt binnen 12 maanden voorafgaand aan de datum van de 

aanvraag;  

d. bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet; 

e. inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande 

dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt 

gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, 

in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op 

langdurigheidstoeslag als inkomen gezien; 
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f. gezinsnorm: de norm van artikel 21, eerste lid van de wet. 

 

ARTIKEL 43 UITVOERING 

De uitvoering van deze verordening berust bij het dagelijks bestuur. 

 

§ 7.2 RECHT OP LANGDURIGHEIDSTOESLAG 

ARTIKEL 44 LANGDURIG, LAAG INKOMEN 

1. Van een langdurig laag inkomen is sprake als de belanghebbende gedurende een 

onafgebroken periode van 60 maanden een inkomen heeft dat niet hoger is dan 

105% van de toepasselijke  bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen 

vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet. 

2. Aan het bepaalde in het eerste lid is voldaan als in elk van de vijf periodes van 12 

maanden voorafgaand aan de peildatum het gemiddelde inkomen lager is dan 105% 

van de toepasselijke bijstandsnorm.  

3. Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een 

opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de 

WSF 2000. 

  

ARTIKEL 45 HOOGTE VAN DE LANGDURIGHEIDSTOESLAG 

1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar 38% van de toepasselijke 

bijstandsnorm.  

2. Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend. 

3. Indien sprake is van één of meer niet-rechthebbende echtgenoten komt de ander  

in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor de ander  

zou gelden als alleenstaande of alleenstaande ouder. 

4. De langdurigheidstoeslag over een jaar wordt geweigerd voor zover in dat jaar 

sprake is van een gedraging als bedoeld in § 3.2 artikel 17, lid 1 of 2 van deze 

verordening.   

 

ARTIKEL 46 VASTSTELLING OP AANVRAAG 

1. Het dagelijks bestuur stelt het recht op langdurigheidstoeslag vast  op schriftelijke 

aanvraag  tenzij een schriftelijke aanvraag niet mogelijk is of indien er sprake is van 

een lopende bijstandsuitkering met eerder vastgestelde peildatum. In dat geval 

vindt  ambtshalve vaststelling plaats. 

2. De langdurigheidstoeslag wordt door de echtgenoten gezamenlijk aangevraagd dan 

wel door een of meer van hen met schriftelijke toestemming van de ander of 

anderen. 
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3. Het recht op langdurigheidstoeslag strekt zich niet uit over een periode gelegen 60 

maanden voor de datum van de aanvraag.  
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§ 8. SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 47 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze 

verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

 

ARTIKEL 48 CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING 

1. Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verzamelverordening WWB, 

IOAW, IOAZ en Bbz 2004’. 

2. De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.  Voor situaties 

gelegen voor 1 januari 2013 is van toepassing de Verzamelverordening WWB, 

IOAW, IOAZ en Bbz 2004, laatstelijk gewijzigd op 9 juli 2012 door het algemeen 

bestuur van de ISD Midden-Langstraat.  

 

 

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 28 januari 2013  

 

 

 

 

de secretaris,    de voorzitter, 

 

 

 

 

mevrouw A.E.W. van Limpt   
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TOELICHTING VERZAMELVERORDENING 
 

Inleiding: 

De verplichte verordeningen op re-integratie, afstemming en handhaving, toeslagen en 

verlagingen en langdurigheidstoeslag zijn voorheen door het bestuur van de ISD 

Midden-Langstraat samengevoegd in één verzamelverordening, omdat de onderwerpen 

zeer nauw samenhangen en hiermee ook een bijdrage wordt geleverd aan het 

vereenvoudigen en terugdringen van regels. Deze werkwijze wordt door het bestuur van 

Baanbrekers voortgezet met inachtneming van de strategische beleidskaders die door 

de gemeenteraden worden bepaald. De basis blijft de Verzamelverordening WWB, 

IOAW, IOAZ en Bbz 2004 die laatstelijk door het algemene bestuur van de ISD Midden-

Langstraat is gewijzigd op 9 juli 2012 als gevolg van de afschaffing van de 

huishoudinkomenstoets.  

 

De verzamelverordening heeft de status van beleidskader. Hierin zijn de kaders voor de 

uitvoering van de regelingen opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid 

om via beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen deze kaders verder in te vullen voor de 

uitvoering.   

 

Aanscherping handhaving 

De WWB is met ingang van 2013 opnieuw aangescherpt als gevolg van de invoering van 

de zogenaamde Fraudewet. Op basis hiervan moet de gemeente de 

afstemmingsbepalingen m.b.t. de schending van de inlichtingenplicht vervangen door 

een bestuurlijke boete. Daarnaast moet een verordening worden vastgesteld over de 

verrekening van de recidiveboete. Om eerdergenoemde redenen is deze verordening 

ook opgenomen (paragraaf 4)  in de verzamelverordening. Deze bepalingen gelden 

uitsluitend voor de WWB.  De bestuurlijke boete geldt wel voor de andere regelingen 

(IOAW, IOAZ en Bbz) maar de bepalingen rondom de recidive zijn in deze regelingen 

wettelijk bepaald. De rijksoverheid heeft de fraudewet vastgesteld, omdat 

uitkeringsfraude streng bestraft moet worden. Dit vanwege de financiële houdbaarheid, 

maar vooral vanwege het maatschappelijk draagvlak. De overige sociale 

zekerheidsregelingen kennen een strenger regime dan de WWB, die een  vangnetfunctie 

heeft. Bij recidivefraude in het kader van andere sociale verzekeringen of voorzieningen  

wordt maximaal vijf jaar de beslagvrije voet losgelaten, wat betekent dat mensen ook 

vijf jaar geen of beperkt uitkering ontvangen. Beperkt omdat in zo’n situatie een bij 

Ministeriële regeling bepaald deel van de uitkering wordt vrijgelaten in verband met 

zorgkosten, woonkosten en de kosten van kinderen. Deze vrijlating voor zorgkosten, 

woonkosten en de kosten van kinderen wordt niet tot het middelenbegrip van de WWB 

gerekend.  

 



 
 
 

28  

 

 

Aanscherping overtreding doelmatigheidsverplichtingen 

 

In de hoofdlijnennotitie werken naar vermogen is het volgende opgenomen: Ieder mens 

heeft recht op zelfbeschikking, verdient de kans het beste uit zichzelf te halen en zich te 

ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een baan is immers de 

beste sociale zekerheid. Natuurlijke zorgen we samen voor wie echt niet kan meedoen.” 

Zo beschrijft het regeerakkoord van dit kabinet het individuele belang dat iedereen die 

dat kan, ook naar vermogen meedoet. Meedoen naar vermogen dient daarnaast ook een 

maatschappelijk en economisch belang. De arbeidsmarkt staat voor grote 

veranderingen. Voor het eerst sinds decennia neemt het aantal werkenden af. Als er 

niets gebeurt, komt de samenleving straks mensen tekort om het werk te doen. Terwijl er 

intussen om uiteenlopende redenen nog veel mensen langs de kant staan die 

(gedeeltelijk) wel kunnen werken. Dat is sociaal en economisch ongewenst. 2 

 

De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat vanuit het vangnetprincipe van de 

WWB centraal. Ook op andere beleidsterreinen wordt meer en meer geaccentueerd dat 

deze verantwoordelijkheid primair staat. In de uitvoeringspraktijk blijkt dat de huidige 

mate van sanctioneren bij het verwijtbaar niet of in voldoende mate meewerken aan 

arbeidsinschakeling aanpassing behoeft.  De huidige maatregel van 20% van de 

bijstandsnorm is onvoldoende effectief en om deze redden opgetrokken naar 50%.  

Daarnaast is de mogelijkheid tot het geven van een waarschuwing bij onvoldoende 

solliciteren geschrapt. De eigen verantwoordelijkheid wordt met deze aanpassingen 

extra benadrukt.  

 

De Rijksoverheid wil naast meer participatie op de (zoveel mogelijk reguliere) 

arbeidsmarkt meer inzet op handhaving en afstemming. Misbruik van sociale zekerheid 

moet bestraft worden om het draagvlak hiervoor in de samenleving te kunnen 

behouden. De gemeenten moeten vanwege een rijksbezuiniging hierop ook meer geld 

besparen. Dit maakt dat naast daadwerkelijk opsporen en bestraffen van fraude ook het 

strakker invorderen van openstaande schulden noodzakelijk wordt.  

 

Opbouw verzamelverordening: 

De Verzamelverordening 2013 is als volgt opgebouwd: 

1. algemene bepalingen 

2. re-integratie 

3. maatregelen / afstemming 

                                                           
 
2
 Citaat uit de hoofdlijnen notitie Werken naar vermogen 
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4. bestuurlijke boete 

5. bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik 

6. toeslagen WWB 

7. langdurigheidstoeslag 

8. slotbepalingen 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING: 
 
§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

De centrale rol van participatie in de WWB (werk boven inkomen en iedereen doet mee) 

raakt in het bijzonder de doelgroep, het karakter en de reikwijdte van begrippen als 

arbeidsinschakeling, ondersteuning en voorzieningen. De in de verzamelverordening 

gebruikte begrippen sluiten zoveel als mogelijk aan bij die van de WWB of de andere 

wetten. Dit uit het oogpunt van helderheid en structuur. Hiermee wordt het voor de 

burger gemakkelijker om de samenhang te doorzien tussen het doel van de WWB en de 

in de verordening uitgewerkte beleidskaders. Voor zover er definities niet in de 

Verordening zijn opgenomen, gelden deze zoals in de wet bedoeld. 

 

§ 2. RE-INTEGRATIE 
 
Dit hoofdstuk regelt het ondersteunen en het aanbieden van voorzieningen aan 

werkzoekenden die behoren tot de doelgroep. De opdracht hiertoe is geregeld in artikel 

7 van de WWB en 34 IOAW. Voor de IOAZ en Bbz 2004 gelden deze regels niet. 

ARTIKEL 2: OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

Het is aan het dagelijks bestuur om te zorgen voor een voldoende aanbod van 

voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. De wet en de verordening gaan uit van 

door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte voorzieningen. Door deze omschrijving 

is het aanbieden van een voorziening afhankelijk te stellen van sociaaleconomische 

factoren en de middelen uit het Participatiebudget. De ondersteuning is dan ook geen 

afdwingbaar recht zoals een belanghebbende dat het liefst zou zien. Het dagelijks 

bestuur moet zorgen voor een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en legt deze vast in 

het verzamelbesluit. Vanwege het teruglopen van het participatiebudget zal de inzet van 

deze middelen gebonden zijn aan het strategisch beleidskader van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. dat de gemeenten in de Langstraat vaststellen.   

  

Lid 3:  Het dagelijks bestuur betrekt bij het afwegen van de belangen bij het aanbieden 

van voorzieningen onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, de mate van investering 

in een belanghebbende (eerder aangeboden voorzieningen), het vooruitzicht op 
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inkomen uit betaalde arbeid als ook de mogelijkheid van een voorliggende voorziening 

waaronder voor jongeren de terugkeer naar het reguliere onderwijs. 

  

Lid 6: Wanneer het dagelijks bestuur derden inschakelt voor het uitvoeren van re-

integratievoorzieningen zal het hierbij de gemeentelijke richtlijnen voor in-, aan- en 

uitbesteden in acht nemen.  

 

Lid 7: Het plan van aanpak dat per individu wordt opgesteld, bevat in ieder geval een 

omschrijving van de te verrichten activiteiten naar doel, aard en omvang en de duur 

hiervan. 

Het tweede lid van dit artikel geeft het dagelijks bestuur de mogelijkheid om in de 

beleidsregels een uitstroompremie toe te kennen aan de werkgever, die een werknemer 

uit de doelgroep aanneemt of de werknemer zelf. Het dagelijks bestuur kan hier 

beleidsregels op vaststellen. 

  

Lid 8: Bij flankerend beleid voor het wegnemen van belemmeringen voor 

arbeidsinschakeling valt te denken aan voorzieningen als indicatiestelling, nazorg, 

schuldhulpverlening, e.d. Hierbij de opmerking dat het aanbod voor noodzakelijke en 

gepaste kinderopvang geheel verloopt via de Wet kinderopvang. De kinderopvang die 

nodig is op grond van een medische of psychische indicatie is geregeld via de bijzondere 

bijstand. De gemeente heeft zelf geen kindplaatsen en is dus geheel afhankelijk van de 

kinderopvang in de markt.  

ARTIKEL 3: AANSPRAAK 

Het dagelijks bestuur betrekt bij het afwegen van de belangen bij het aanbieden van 

voorzieningen onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, de mate van investering in 

een belanghebbende (eerder aangeboden voorzieningen), het vooruitzicht op inkomen 

uit betaalde arbeid als ook de mogelijkheid van een voorliggende voorziening waaronder 

voor jongeren de terugkeer naar het reguliere onderwijs. 

De aanspraak voor mensen zonder uitkering, die wel tot de doelgroep behoren, wordt 

beperkt naar inkomen en vermogen. Ook dit past in de nieuwe visie op re-integratie 

waarbij de steeds schaarsere middelen worden ingezet voor de doelgroepen die dit het 

hardste nodig hebben. 

ARTIKEL 5. CRITERIA ONTHEFFEN ARBEIDS- EN/OF RE-INTEGRATIEPLICHT. 

De  WWB, IOAW en IOAZ kennen o.a. een arbeids- en een re-integratieverplichting. In 

beginsel is er altijd een arbeids- en re-integratieverplichting, omdat een ieder primair 

zelf verantwoordelijk is voor zijn inkomen, een uitkering slechts een vangnetfunctie kent 

en een ieder mee moet werken aan onderzoek naar de arbeids- en of re-

integratiemogelijkheden. Een eventuele ontheffing kan betrekking hebben op één of 
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beide verplichtingen en wordt steeds tijdelijk verleend. De ontheffing is individueel en 

geldt nooit voor het gezin als geheel. Het onderscheid in verplichtingen vergroot de 

mogelijkheid tot participatie naar het uitgangspunt: iedereen doet mee naar vermogen. 

De wet kent geen categoriale ontheffingen van de verplichtingen, alleen voor 

alleenstaande ouders met ten laste komende kinderen tot 5 jaar. Deze worden 

ontheven van de arbeidsplicht maar niet van de re-integratieplicht. Met deze 

alleenstaande ouders wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de activiteiten 

gedurende de ontheffing van de arbeidsplicht worden opgenomen.  

Bij mantelzorg is ontheffing aangewezen als wordt voldaan aan de begripsomschrijving, 

de daarbij gegeven toelichting inbegrepen, en ondersteunde zorg ontbreekt. Meer in het 

algemeen mag de wens van een werkzoekende om mantelzorg te verlenen de kortste 

weg door of naar betaald regulier werk in redelijkheid niet belemmeren. Bij het afwegen 

van belangen is ook de geschiktheid van de mantelzorger voor de zorgtaak te betrekken. 

ARTIKEL 6: VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMER EN ARTIKEL 7: TEN BEHOEVE VAN DE 

WERKGEVER 

Er is een onderscheid te maken in de voorzieningen die worden gegeven aan de 

belanghebbende en die worden gegeven aan de werkgever. Deze laatste is dan altijd 

gekoppeld aan een individuele rechthebbende, nooit in het algemeen.  

Voorzieningen die ten behoeve van de werkgever kunnen worden verstrekt zijn o.a. de 

loonkostensubsidie.  Het dagelijks bestuur kan een werkgever een loonkostensubsidie 

verstrekken wanneer deze een regulier dienstverband aanbiedt. Als er sprake is van een 

verminderde loonwaarde kan de gemeente dit compenseren. Nadere uitwerking vindt 

plaats in beleidsregels. 

 

Het dagelijks bestuur kan aan de werknemer die uitstroomt naar een reguliere baan, dus 

zonder loonkostensubsidie, maar ook aan de werkgever die iemand met een uitkering 

een reguliere baan aanbiedt een premie toekennen. Onder welke voorwaarden dit 

mogelijk is en hoe hoog de premie zal zijn, stelt het dagelijks bestuur vast in 

beleidsregels. 

ARTIKEL 8: HANDHAVEN PARTICIPATIE EN BEËINDIGEN ONDERSTEUNING 

De regels op het sanctioneren van het niet nakomen van verplichtingen is opgenomen in 

paragraaf 3 van deze verordening. Wanneer een niet uitkeringsgerechtigde of ANW-er 

een voorziening krijgt aangeboden en zich niet houdt aan de hierbij horende 

verplichtingen, zal de voorziening worden beëindigd.  

 

§ 3  MAATREGELEN / AFSTEMMING  
 

Deze paragraaf kent de volgende indeling: 
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3.1 Algemene bepalingen; 

3.2 Gedragingen en bijbehorende maatregelen. 

 

§ 3.1 Algemene bepalingen 

 De wetten kennen meerdere verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden. De gemeente 

kan besluiten om mensen vanwege individuele redenen een ontheffing te verlenen van 

sommige van deze verplichtingen. Dit geldt echter niet voor de inlichtingen- of 

medewerkingsplicht. Wel kan vanwege dringende redenen een ontheffing gegeven 

worden van de arbeids- en/of re-integratieverplichting.   

 

Een maatregel of een boete 

Op verwijtbare gedragingen voor 1 januari 2013 zijn maatregelen van toepassing 

ongeacht om welke verplichting het gaat. Met ingang van 1 januari 2013 is dit veranderd 

als gevolg van de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-

wetgeving (Fraudewet). Het dagelijks bestuur krijgt  de plicht om een boete op te leggen 

bij schending van de inlichtingenplicht. De bevoegdheid om in zo’n geval een maatregel 

op te leggen, vervalt hiermee. Dit geldt niet ten aanzien van andere verplichtingen, zoals 

schending van de medewerkingsverplichting, arbeids- en re-integratieplicht, een 

tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, bij het zich zeer ernstig misdragen of 

als het gaat om nadere verplichtingen die leiden tot vermindering of beëindiging van het 

beroep op bijstand.  

 

De bestuurlijke boete is uitgewerkt in paragraaf 4. In paragraaf 3 is de verplichting als 

bedoeld in artikel 18 van de WWB uitgewerkt om vorm en inhoud te geven aan een 

sanctiebeleid (vaststellen afstemmingsverordening). Het verlagen van de uitkering is 

voorgeschreven als de belanghebbende naar het oordeel van het college: 

a. tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het 

bestaan; 

b. de uit de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz voortvloeiende verplichtingen, anders dan 

benoemd in artikel 17 WWB niet of onvoldoende nakomt. Hieronder begrepen het 

zich jegens het college zeer ernstig misdragen. 

 

Het sanctiebeleid is uitgewerkt tegen de visie dat een uitkering een tijdelijke 

overbrugging vormt naar participatie door en naar betaald (gesubsidieerd) werk. 

Uitkeringsgerechtigden zijn zelf verantwoordelijk om al datgene te doen wat nodig en 

mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Zij worden hierin ondersteund en 

aangemoedigd via het beleid voor het stimuleren van participatie. De tegenhanger is het 

sanctiebeleid. Als een noodzakelijk traject tot het verhogen van de participatie wordt 

gefrustreerd, wordt metterdaad en streng gehandeld (lik-op-stuk-beleid). Zeker waar 

het betreft agressie/geweld tegen de dienstverleners die de wetten uitvoeren wordt 
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opgetreden. Agressie kan niet getolereerd worden. Maar vooral willen we er voor 

zorgen dat mensen hun verplichtingen nakomen.  

De preventieve prikkel willen we bevorderen, zodat er niet hoeft te worden 

gesanctioneerd. Maar als het nodig is, zal er een maatregel worden opgelegd. 

 

In deze paragraaf zijn de algemene bepalingen met betrekking tot het opleggen van 

maatregelen opgenomen. De meeste artikelen spreken voor zich en behoeven geen 

toelichting. De bepalingen in deze paragraaf zijn dwingend, er is in beginsel weinig 

ruimte voor afwijkingen. Het sanctiebeleid moet voldoen aan de vereisten van de 

specifieke wetten en de Algemene wet bestuursrecht. Deze bepaling komt tegemoet 

aan de beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid en motivering bij het opleggen 

van een sanctie. De gestelde waarborgen verduidelijken de rechtspositie van de klant in 

relatie tot de inkomensgarantie op minimumniveau. 

 

In het samengevoegde sanctiebeleid voor WWB en IOAW/ IOAZ/Bbz wordt uit oogpunt 

van uniformiteit gesproken over 'het verlagen van de uitkering'. Voor de WWB gaat het 

om het verlagen van de "bijstandsnorm", voor de IOAW/ IOAZ om het verlagen van de  

“grondslag”. Bij de Bbz gaat het om de bijstandsuitkering voor levensonderhoud. 

ARTIKEL 14: WAARSCHUWING 

In plaats van het opleggen van een maatregel kan soms volstaan worden met het geven 

van een schriftelijke waarschuwing. Dit kan alleen in de situaties waarin de verordening 

dit toestaat.  

De waarschuwing telt mee voor de recidive en moet daarom ook geregistreerd worden. 

 

Artikel 15: Horen van de belanghebbende 

De belanghebbende moet worden gehoord en het besluit moet altijd schriftelijk worden 

genomen. Vanzelfsprekend zijn de bepalingen van de Awb hierop ook van toepassing. In 

dit artikel staan alleen de bijzondere bepalingen voor de uitvoering van de WWB. 

De sanctie gaat pas in als de belanghebbende hier van op de hoogte is gesteld. Het 

dagelijks bestuur kan slechts in bepaalde situaties gemotiveerd afzien van het opleggen 

van een maatregel is.  

 

§ 3.2 Gedragingen en bijbehorende maatregelen 

ARTIKEL 17: NIET OF ONVOLDOENDE MEEWERKEN AAN HET VERKRIJGEN OF BEHOUDEN VAN 

ALGEMEEN GEACCEPTEERDE ARBEID 

De activiteiten die hier genoemd worden, wegen allemaal zeer zwaar gelet op de eigen 

verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde om al datgene te doen wat nodig en 

mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Een tekortkoming van deze aard druist  
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in tegen het centrale uitgangspunt tot participatie naar vermogen, dat standaard een 

verlaging van de uitkering wordt toegepast van 100% voor de duur van één maand. Deze 

maatregel wordt redelijk en billijk geacht, omdat de belanghebbende door het wijzigen 

van diens opstelling, houding of gedrag zelf in het bestaan kan voorzien. Met name de 

gedraging het weigeren van een passend re-integratieaanbod en het niet naar vermogen 

meewerken aan het verrichten van de tegenprestatie moet gezien worden tegen het 

licht van het sterk teruglopende participatiebudget, wat maakt dat het niet waarderen 

van de financiële inzet t.b.v. re-integratie gewaardeerd moet worden. 

Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten de 

maatregel op te knippen in 2 maanden 50%. 

In lid 3 worden een aantal gedragingen genoemd die gesanctioneerd worden met 50% 

en in lid 6 wordt daaraan toegevoegd het ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf 

met 5%. Ten aanzien van de laatste overtreding kan worden volstaan met een 

waarschuwing.  

Uitgangspunt is hoe dichter men staat bij de arbeidsmarkt, hoe hoger de sanctie. 

Daarom wordt in de leden 4 en 5 bepaald dat de maatregel wordt verdubbeld bij een 

korte afstand tot de arbeidsmarkt en kan worden gehalveerd als er sprake is van een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bij recidive wordt de duur van de maatregel 

verdubbeld.  

Voor alle maatregelen die betrekking hebben op doelmatigheid geldt dat wanneer een 

belanghebbende bij herhaling geen gehoor geeft aan een oproep om ergens te 

verschijnen in het kader hiervan het onderzoek naar doelmatigheid een onderzoek naar 

de rechtmatigheid wordt. Uit de jurisprudentie van de CRvB blijkt dat er in deze situaties 

gerechtvaardigd twijfel ontstaat over het daadwerkelijk verblijven binnen de gemeente 

van de belanghebbende nu deze niet verschijnt of anderszins laat blijken niet op de 

hoogte te zijn van afspraken. Er moet dan een onderzoek worden gedaan naar het 

voortgezet recht op uitkering. De uitkering kan beëindigd worden als dit recht op 

uitkering niet langer vastgesteld kan worden door het herhaaldelijk niet reageren op 

oproepen.  

ARTIKEL 18: TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID  

De varianten waarin deze tekortkoming zich voordoen zijn onderscheiden naar de ernst 

van de verwijtbaarheid met daarop afgestemde sancties.  

In het eerste lid wordt tekortschietend besef van verantwoordelijkheid bedoeld, niet 

zijnde te snel interen van vermogen of wegschenken hiervan. Er moet hierbij gedacht 

worden aan bijvoorbeeld het niet opeisen van alimentatie, laten liggen van 

verzekeringsgelden e.d.  De sanctie wordt afgestemd op het benadelingbedrag. 

Wanneer er geen benadelingbedrag kan worden vastgesteld (maar er is wel benadeling) 

dan wordt 20% van de uitkering gedurende 1 maand opgelegd.  
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Bij het onverantwoord interen van vermogen of het weggeven (schenken) van vermogen 

is de hoogte van de sanctie gekoppeld aan de duur van de schadelast voor de gemeente. 

Deze maatregel geldt niet voor de IOAW nu deze regeling geen vermogensbepaling kent.  

Wanneer er sprake is van versneld interen of wegschenken van vermogen wordt de 

uitkering gedurende het eerder bijstandsafhankelijk zijn met 100% verlaagd. Als dit tot 

problemen leidt, kan bijstand in de vorm van een lening worden verstrekt conform 

artikel 48 van de wet. 

Versneld interen van vermogen wordt berekend naar de systematiek van 1,5x de norm 

per maand. 

ARTIKEL 19: GEEN VOORLIGGENDE VOORZIENING WEGENS RECIDIVEBOETE 

Iemand die vanwege recidive wel recht heeft op een voorliggende voorziening die niet 

tot uitbetaling komt, kan vanaf dat moment aanspraak maken op bijstand. De 

voorliggende voorziening is namelijk niet meer passend en toereikend. Er bestaat wel 

formeel recht op uitkering, maar deze komt niet meer tot uitbetaling. Als iemand een 

beroep doet op bijstand vanwege verrekening van de bestuurlijke boete, wordt een 

maatregel opgelegd van 100% gedurende de eerste drie maanden gerekend vanaf de 

start van de verrekening van de voorliggende voorziening. Dit is een nieuwe bepaling 

vanwege de mogelijkheid in andere SZW-wetgeving om gedurende 5 jaar 100% te 

verrekenen.   

Als de beslagvrije voet bij een voorliggende voorziening op nihil wordt gesteld, wordt 

een – bij ministeriële regeling bepaald – deel van de zorgkosten, woonkosten en de 

kosten van kinderen vrijgesteld. Het vrij te laten deel van de uitkering kan afhankelijk 

worden gesteld van de leefsituatie. Wordt de beslagvrije voet op nihil gesteld en krijgt 

iemand als gevolg daarvan bijstand, dan ontstaat de situatie dat iemand op papier twee 

uitkeringen ontvangt. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen, nu het jaarinkomen op 

papier hoog is. Er zal dus geen of minder recht zijn op huur- en zorgtoeslag en 

kindgebonden budget waardoor de kosten van bestaan niet meer betaald kunnen 

worden uit de bijstandsuitkering. Om dit op te lossen is in de WWB geregeld dat dit 

vrijgelaten bedrag voor de bijstand niet als middel wordt aangemerkt (artikel 31 lid 2 X 

WWB).  E redactie van dit artikel sluit verder aan bij de systematiek van het verrekenen 

van een recidiveboete in het kader van de WWB. Zo zijn vanuit de visie van 

bijstandsverlening de gevolgen van recidivefraude bij een voorliggende voorziening en in 

het kader van de WWB zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.  

ARTIKEL 20: ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 

De landelijke ontwikkelingen laten een toenemende dreiging van agressie, geweld en 

intimidatie tegen hulp- en dienstverleners zien. Daarom is het sanctiebeleid gekoppeld 

aan een agressieprotocol. Dat protocol voorziet in onder meer in een afkoelperiode, een 

ordegesprek, het doen van justitiële aangifte (altijd bij fysiek geweld), een 
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gebouwverbod (ontzeggen toegang tot het gebouw waarin Baanbrekers is gehuisvest) 

en dergelijke.  

Uit jurisprudentie blijkt dat voor het toepassen van een maatregel er sprake moet zijn 

van het samengaan van agressie met het nakomen (of niet nakomen) van een wettelijke 

verplichting. De maatregel wordt verhoogd als er sprake is van recidive. 

Als er sprake is van agressie zonder dat hiertoe een aanleiding is vanwege een wettelijke 

verplichting kan er geen afstemming van de uitkering plaatsvinden. In zo’n geval wordt  

in principe wel aangifte gedaan en een gebouwenverbod opgelegd.  

 

§ 4 BESTUURLIJKE BOETE. 
 

§ 4.1 Schending van de inlichtingenverplichting Op 1 januari 2013 is de "Wet 

aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving" (Fraudewet) in werking 

getreden. Hiermee wordt de bestuurlijke boete bij een schending van de 

inlichtingenplicht geïntroduceerd. Het dagelijks bestuur is verplicht de bestuurlijke 

boete met de lopende uitkering te verrekenen. In beginsel moet bij deze verrekening de 

bescherming van de beslagvrije voet in acht genomen worden. Is echter sprake van een 

recidiveboete (binnen 5 jaar), dan kan de beslagvrije voet gedurende maximaal drie 

maanden buiten werking worden gesteld. 

De WWB verplicht in een verordening nadere regels te stellen over de bevoegdheid de 

beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete. 

Daarmee ontstaat de ruimte om een afweging te maken van situaties of 

omstandigheden waarin het buitenwerking stellen van de beslagvrije voet niet 

proportioneel wordt geacht. De nieuwe bevoegdheid kan op veel verschillende 

manieren worden ingevuld. De bevoegdheid strekt zich slechts uit tot het al dan niet in 

acht nemen van de beslagvrije voet bij verrekening van de recidiveboete. De wetgever 

geeft gemeenten verder heel weinig beleidsruimte waar het gaat om terugvorderen 

(verplicht) en het opleggen van een boete (ook verplicht).  

ARTIKEL 21: NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING 

Alleen bij het niet nakomen van deze verplichting wordt, met opschorting van het recht 

op uitkering, een hersteltermijn geboden. Het gaat hier veelal om de plicht tot het 

verstrekken of aanvullen van informatie (aanvraagformulier,  

rechtmatigheidsonderzoeksformulier en nader onderzoek rechtmatigheid). De 

inlichtingenverplichting heeft mede betrekking op het nakomen van de verplichting 

bedoeld in artikel 30c van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.  

Bij verwijtbare nalatigheid van de inlichtingenverplichting wordt een boete opgelegd, 

die in beginsel gelijk is aan  de hoogte van het benadelingbedrag. Dit bedrag is netto 

voor de WWB tenzij het kalenderjaar wordt overschreden en bruto voor de IOAW en de 

IOAZ.  Wanneer er sprake is van een benadelingbedrag van € 50.000 bruto of meer 
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wordt er in beginsel aangifte gedaan bij het OM en blijft het opleggen van een boete 

achterwege (ne bis in idem) tenzij het OM besluit te seponeren om een andere reden 

dan fraude of benadeling van de gemeente. Dan zal er wel gesanctioneerd worden, 

vandaar dat er geen restrictie is in dit artikel tot € 50.000.  

Wanneer de inlichtingenverplichting wel geschonden is, maar er desondanks geen 

sprake is van een benadelingsbedrag, wordt toch een boete opgelegd. De hoogte 

daarvan is gekoppeld aan het minimale boetebedrag dat vermeld staat in artikel 2 van 

het Boetebesluit sociale zekerheidswetten 2013.  Als er geen benadelingsbedag is, kan 

ook worden volstaan met een schriftelijke waarschuwing. tenzij het niet of niet 

behoorlijk nakomen van de verplichtingen plaatsvindt binnen een periode van twee jaar 

te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige 

waarschuwing is gegeven.  

ARTIKEL 22 MATIGEN EN AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN BESTUURLIJKE BOETE 

Bij objectiveerbare niet verwijtbaarheid kan geen boete worden opgelegd. Of er sprake 

is van opzet is niet relevant, hoewel het woord fraude wel enige opzettelijkheid in zich 

heeft.  

Het dagelijks bestuur kan wel de boete matigen als er sprake is van verminderde 

verwijtbaarheid. Ook weer objectiveerbaar natuurlijk. Bij het beoordelen van de 

gedragingen, leiden in ieder geval de volgende criteria tot verminderde verwijtbaarheid:  

a. de betrokkene verkeerde in onvoorziene en ongewenste omstandigheden, die 

niet tot het normale levenspatroon behoren en die hem weliswaar niet in de 

feitelijke onmogelijkheid brachten om aan de inlichtingenplicht te voldoen, 

maar die emotioneel zo ontwrichtend waren dat hem niet volledig valt toe te 

rekenen dat de inlichtingen niet tijdig of volledig zijn verstrekt; 

b. de betrokkene verkeerde in een zodanige geestelijke toestand dat hem de 

overtreding niet volledig valt aan te rekenen, of 

c. de betrokkene heeft wel inlichtingen verstrekt, die echter onjuist of onvolledig 

waren, of heeft anderszins een wijziging van omstandigheden niet onverwijld 

gemeld, maar uit eigen beweging alsnog de juiste inlichtingen verstrekt voordat 

de overtreding is geconstateerd, tenzij de betrokkene deze inlichtingen heeft 

verstrekt in het kader van toezicht op de naleving van een inlichtingenplicht. 

Het dagelijks bestuur kan in andere, zeer dringende situaties ook besluiten tot matiging 

van de boete. Dit is altijd maatwerk en zal individueel goed gemotiveerd worden.  

ARTIKEL 23 VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET   

Artikel 23 regelt hoe de bestuurlijke boete verrekend kan worden zonder dat daarbij 

rekening wordt gehouden met de reguliere inkomensbescherming in de vorm van de 

beslagvrije voet. In beginsel geldt voor deze vorm van verrekening een periode van drie 

maanden. Op basis van de financiële positie van de belanghebbende kan onverkorte 
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toepassing van deze bepaling echter tot  niet gewenste situaties leiden. In dat geval 

voorzien de leden 3 tot en met 5 in een andere aangepaste verrekeningswijze. Eventuele 

schulden worden niet op de beschikbare middelen in mindering gebracht.  Ook de 

vrijlatingen van artikel 34, tweede lid, van de WWB zijn hier niet van toepassing.  

ARTIKEL 24 VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 

Artikel 24 maakt het mogelijk de bestuurlijke boet te verrekenen met inachtneming van 

de beslagvrije voet. Er moet sprake zijn van dringende redenen. Een dreigende 

uithuiszetting is hiervan een voorbeeld en moet voorkomen. Als de belanghebbende op 

straat komt te staan, zal dit de problematiek alleen maar verergeren met alle 

maatschappelijke kosten van dien.  

Ook bij aanwezigheid van andere dringende redenen dan een dreigende huisuitzetting, 

kan het dagelijks bestuur rekening houden met de bescherming van de beslagvrije voet. 

Van dringende redenen is niet snel sprake. Het gaat slechts om incidentele gevallen, 

waarbij de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende en diens gezinsleden 

verkeren op geen enkele andere wijze te verhelpen zijn. Het enkele feit dat het 

belanghebbende door de verrekening aan middelen ontbreekt om in het bestaan te 

voorzien, is op zich geen voldoende voorwaarde om te kunnen spreken van dringende 

redenen. 

In het kader van pseudoverrekening kunnen gemeenten te maken krijgen met 

verzoeken van andere gemeenten om een door hen opgelegde recidiveboete te 

verrekenen. Het college dat de boete heeft opgelegd zal in dat geval aangeven in 

hoeverre het de beslagvrije voet in acht wil nemen (volgens de regels van zijn 

gemeentelijke verordening). De gemeente die de uitkering verstrekt, moet in beginsel 

gehoor geven aan dit verzoek. Mocht de beslagvrije voet niet gerespecteerd worden, 

dan kan de belanghebbende het college waarvan hij uitkering ontvangt, verzoeken de 

beslagvrije voet toch in acht te nemen. In artikel 60b, tweede lid, van de WWB is 

geregeld dat het college die de uitkering verstrekt, de bevoegdheid heeft aan dit verzoek 

van belanghebbende tegemoet te komen. Het ligt voor de hand dat het dagelijks 

bestuur bij de beslissing op dat verzoek handelt analoog aan de regels die in de eigen 

gemeentelijke verordening zijn vastgelegd. 

ARTIKEL 26. EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 

In artikel 60b, derde lid, van de WWB is bepaald dat de bevoegdheid om te verrekenen 

met de beslagvrije voet ook van toepassing is op eerder opgelegde bestuurlijke boetes 

voor zover op het moment van verrekening van de recidiveboete, die eerdere boetes 

nog niet zijn betaald. Deze boetes komen door middel van dit artikel te vallen onder het 

verrekeningsregime dat vastgelegd is in de artikelen 23 tot en met 25 van deze 

verordening.  
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§ 5 BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK 
 

In deze paragraaf is de verplichting uitgewerkt als bedoeld in artikel 8a van de WWB: in 

het kader van goed financieel beheer regels opstellen voor de bestrijding van het ten 

onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de 

WWB. Deze regels moeten waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid wordt 

voldaan. Gelet op de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente is naast controle 

van de rechtmatigheid van de bijstand ook het beheersen van het volume in de bijstand 

belangrijk. Een effectieve handhaving vertaalt zich immers in een besparing op het 

inkomensdeel. 

In de bedrijfsvoering van voorheen de ISD Midden-Langstraat en vanaf 2013 van 

Baanbrekers  is het beleid voor handhaving ingericht naar het model van 

dienstverlenend handhaven. Dit model voor integraal en dienstverlenend handhaven is 

opgebouwd uit vier pijlers, waarvan twee preventief en twee repressief van aard zijn: 

1. goede en tijdige voorlichting over rechten en verplichtingen; 

2. het optimaliseren van de dienstverlening (creëren draagvlak voor spontane 

naleving WWB); 

3. het vroegtijdig achterhalen (detecteren) van oneigenlijk gebruik en misbruik en 

4. het metterdaad straffen van oneigenlijk gebruik en misbruik. 

Het dagelijks bestuur werkt de pijlers van hoogwaardig handhaven verder uit in 

beleidsregels en richtlijnen voor de uitvoering. 

 

Fraudebedragen. 

Ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bruto uitkering door oneigenlijk 

gebruik of misbruik van de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 als gevolg van een schending 

van de inlichtingenverplichting wordt vanaf 2013  volledig teruggevorderd volgens de 

door het dagelijks bestuur vastgestelde nadere regels in het beleidskader terug- en 

invordering van kosten van bijstand. Dit geldt ook voor marginale kosten van bijstand. 

De beleidsregels  voorzien mede in het afzien van het terugvorderen van (marginale) 

kosten van bijstand (niet zijnde een gevolg van een schending van de 

inlichtingenverplichting), de termijn waarover naar draagkracht moet worden 

terugbetaald en het matigen dan wel afboeken (kwijtschelden) van terug te vorderen 

kosten van bijstand. 

  

§ 6. TOESLAGEN WWB 
 

Systematiek normbedragen en toeslagen en verlagingen 

De hoogte van de bijstandsuitkering/-norm wordt bepaald door twee componenten: 

- de landelijke normbedragen en 

- de lokale toeslag op of verlaging van deze normbedragen. 
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De landelijke normbedragen zijn in de WWB vastgelegde uitkeringsbedragen voor de 

verschillende soorten huishoudens en bepaalde leeftijdscategorieën. Er zijn 

normbedragen voor jongeren tot 21 jaar, voor mensen van 21 tot 65 jaar, voor mensen 

van 65 jaar en ouder en voor personen in een inrichting ter verpleging of verzorging.  

De normen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon en bedragen hiervan: 

- 50% voor alleenstaanden; 

- 70% voor alleenstaande ouders; 

- 100% voor gehuwden. 

De landelijke normbedragen voor personen van 21 tot 65 jaar kunnen door de 

gemeente worden verhoogd of verlaagd op grond van de in de WWB genoemde criteria 

en moeten in een gemeentelijke verordening worden vastgesteld.   

ARTIKEL 31: AANVULLENDE DEFINITIES 

In deze verzamelverordening worden regels voor de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 

samengevoegd. Omdat de toeslagenverordening alleen betrekking heeft op de WWB-

uitkeringen worden in dit hoofdstuk van de verzamelverordening alle specifiek op dit 

hoofdstuk betrekking hebbende definities toegevoegd.  

b. het normbedrag: in de wet worden bedragen genoemd die gekoppeld zijn aan leeftijd 

en / of woonsituatie.  

c. en d. de toeslag of verlaging is nooit hoger dan 20% van de gehuwdennorm. 

h. zorgbehoevende: voor het beoordelen van de zorgbehoevendheid en het op grond 

daarvan achterwege laten van kostendeling wordt  aansluiting  gezocht bij het criterium 

of de zorgbehoevende zonder die verzorging aangewezen zou zijn op opname in een 

verzorgings- of verpleegtehuis.  De relatie zorgbehoevende en verzorger medebewoner 

wordt mede getoetst aan de mogelijkheden binnen het traject van voorzieningen als 

thuis-/ gezinszorg e.d. Van zorgbehoevendheid is dus ook sprake bij een positieve 

indicatiestelling en een zorginstelling (nog) niet aan de hulpvraag kan voldoen. Deze 

uitzondering kan bijdragen aan het zelfstandig blijven wonen van zorgbehoevenden.  

i.  en j. (woonkosten): het gaat hier om alle met wonen samenhangende kosten, dus 

zowel huur, hypotheek als kosten van energie en water. Gedeeltelijke woonkosten 

betreft dan alleen of huur of bijvoorbeeld energielasten.  

ARTIKEL 32: RECHTSGRONDEN 

Voor alleenstaande en alleenstaande ouders wordt de maximum toeslag vastgesteld 

binnen de bandbreedte 0 tot 20%. Baanbrekers maakt geen gebruik van de mogelijkheid 

tot het tijdelijk voor de duur van een half jaar verlagen van het normbedrag na 

schoolverlating. Dit uit een oogpunt van vereenvoudiging van de uitvoering. 

Instroombeperking vanwege de wachttijd van vier weken en de mogelijkheid tot het 

laten verrichten van een tegenprestatie behoren er toe bij te dragen dat deze specifieke 
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doelgroep geen respectievelijk een kort beroep behoeven te doen op algemene 

bijstand. 

 

Het "kunnen delen" van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan wijst er op, 

dat in voorkomende gevallen niet bepalend is of ook feitelijk de bestaanskosten met een 

ander worden gedeeld, maar of het redelijk is ervan uit te gaan dat deze kosten kunnen 

worden gedeeld. Een toeslag is dus niet afhankelijk gesteld van het feit of een 

medebewoner die daartoe financieel in staat is, ook feitelijk een bijdrage levert in de 

kosten. 

Om een duidelijke en eenduidige uitwerking te verkrijgen is per leefvorm de mate van 

verhoging of verlaging van het normbedrag uitgewerkt. Hierdoor zijn de aanspraken in 

één  artikel per leefvorm te regelen.  

ARTIKEL 35: TOESLAG ALLEENSTAANDEN EN ALLEENSTAANDE OUDERS 

Bij het niet kunnen delen van de noodzakelijke kosten van het bestaan met een ander, 

bestaat aanspraak  op de maximale toeslag.  Dit voor zover er geen samenloop is met 

een of meer andere rechtsgronden voor het afwijkend vaststellen van de toeslag.  

 

Lid 2 en 3: De toeslag kan afwijkend worden vastgesteld als de noodzakelijke kosten van 

het bestaan kunnen worden gedeeld met een ander (art 25 WWB) . 

Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door de toeslag bij “kosten delen” voor de 

hoofdbewoner forfaitair vast te stellen op 10% van het netto minimumloon. In vergelijk 

met een persoon die alleen een woning bewoont, levert een gezamenlijke huisvesting 

een schaalvoordeel op. Dit voordeel heeft zowel betrekking op woonkosten (in 

uitgebreide of beperkte zin) als op alle andere uitgaven waarbij gedacht wordt aan 

duurzame gebruiksgoederen, vaste lasten en diverse andere kosten. Een concrete 

opsomming ervan is niet mogelijk, gelet op de verscheidenheid en aard van deze kosten. 

Bij een volgende inwonende wordt de toeslag vastgesteld op 5%.  

 

Als  de woning met meer dan 2 personen wordt gedeeld, wordt er van uit gegaan dat er 

sprake is van beroepsmatige verhuur en wordt er geen toeslag  toegekend. Als de 

inkomsten uit verhuur hoger zijn dan 20% van de gezinsnorm worden deze 

meerinkomsten op de uitkering in mindering gebracht. 

ARTIKEL 36: TOESLAGENBELEID VOOR ALLEENSTAANDEN VAN  21 OF 22 JAAR 

Bij de vaststelling van de basisnorm (rijksnorm) voor de alleenstaande is de wetgever 

uitgegaan van de veronderstelling, dat de belanghebbende de bestaanskosten geheel 

met een ander kan delen. Indien dit niet het geval is, wordt de basisnorm verhoogd met 

een toeslag. Het verlenen van een maximale toeslag aan alleenstaanden van 21 en 22 

jaar kan echter leiden tot de onwenselijke situatie dat het inkomen uit bijstand in relatie 
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tot de hoogte van het minimumjeugdloon een negatieve stimulans vormt bij het zoeken 

naar werk. Er is daarom gekozen voor een afwijkend toeslagensysteem, zoals dat in dit 

artikel tot uitdrukking is gebracht. 

ARTIKEL 37: TOESLAG IN VERBAND MET WOONSITUATIE 

In lid 3 wordt de verlaging in het geval de belanghebbende in het geheel geen woning 

bewoont vastgesteld op 10% van de gehuwdennorm. Dit is in overeenstemming met de 

toelichting op artikel 27 WWB. Een belanghebbende die geen woning bewoont wordt 

geacht lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te hebben vanwege het 

ontbreken van woonkosten. Niettemin zijn de kosten van het bestaan niet zoveel lager 

als voor een belanghebbende die kosteloos woont in een woning. Een dakloze wordt 

immers geconfronteerd met de hogere kosten van het op straat leven, zoals 

bijvoorbeeld de kosten van nachtopvang. Met een dakloze wordt in dit geval niet 

bedoeld de zwerver die voor de bijstandsverlening onder de verantwoordelijkheid van 

een centrumgemeente valt. Gedacht kan worden aan de persoon met een postadres of 

een persoon die op wisselende adressen verblijft. 

ARTIKEL 38: VERLAGEN BIJSTANDSNORM VOOR GEHUWDEN 

Gehuwden hebben in beginsel aanspraak op bijstand gelijk aan 100% van het netto 

minimumloon. Gelet hierop is voor deze categorie voorzien in de mogelijkheid tot het 

verlagen van die 100% bijstandsnorm met maximaal 20%. 

Wanneer gehuwden kosten kunnen delen met een derde wordt in beginsel de uitkering 

verlaagd met 10%. Als er sprake is van meer dan 2 commerciële huurders, niet zijnde 

bloedverwanten in de eerste graad, wordt  de uitkering  verlaagd met 20% en worden 

eventuele meerinkomsten op de uitkering in mindering gebracht als inkomen uit 

beroepsmatige verhuur. 

ARTIKEL 39: VERLAGING WOONSITUATIE 

De uitkering wordt verlaagd met 20% als er totaal geen woonkosten zijn en met 10% als 

er gedeeltelijke woonkosten zijn of er geen woning bewoond wordt. Zie artikel 33. 

ARTIKEL 40: ZORGBEHOEVENDE 

Als er sprake is van een inwonende zorgbehoevende of de hoofdbewoner behoeft 

verzorging door de inwoner dan wordt aangenomen dat hiermee geen kosten kunnen 

worden gedeeld. Dit heeft te maken met het feit dat er maatschappelijke kosten 

uitgespaard worden doordat deze zorgbehoevenden thuis verzorging kunnen krijgen.  

ARTIKEL417: ANTI-CUMULATIEBEPALING 

Met deze bepaling wordt voorkomen, dat er door samenloop van toeslagen zodanige 

inkomenseffecten optreden waarvan op voorhand vaststaat dat de resterende bijstand 

ontoereikend is om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. 
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Het korten van schaalvoordelen uit samenloop van de in artikel 2 genoemde 

rechtsgronden wordt beperkt voor zoveel door die samenloop de toeslag het 

percentage van 20 van het minimumloon te boven gaat. 

Wanneer zowel hoofd- als medebewoner op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, 

geldt voor beiden het regime van de verordening. Voor een zorgbehoevende blijft 

samenloop met een of meer andere rechtsgronden mogelijk. Dit met in acht name van 

de anti-cumulatie van rechtsgronden voor verhoging of verlaging. De anti-cumulatie van 

rechtsgronden laat voorts onverlet de mogelijkheid tot het anderszins afstemmen van 

de bijstand op grond van artikel 18 WWB: het afstemmen van de algemene bijstand 

(norm plus eventuele toeslag) op grond van de omstandigheden, mogelijkheden en 

middelen van een belanghebbende. Dit betekent o.a. dat samenloop van het 

toeslagenbeleid met een bestuurlijke maatregel op grond van de 

afstemmingsverordening steeds mogelijk is. 

 

§ 7  LANGDURIGHEIDSTOESLAG 
 

Algemeen 

Op grond van artikel 8 lid 1 onderdeel d WWB dient de gemeenteraad bij verordening 

eveneens regels vast te leggen met betrekking tot het verlenen van een 

langdurigheidstoeslag.   

 

De regels in de verordening dienen in ieder geval betrekking te hebben op de hoogte 

van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

begrippen langdurig, laag inkomen en gebrek aan inkomensperspectief, zoals die in 

artikel 36 lid 1 WWB worden gebruikt. In deze verordening is gekozen voor invulling die 

rekening houdt met de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep en de in de 

huidige regeling en uitvoeringspraktijk gesignaleerde tekortkomingen. Voorts is gekozen 

voor een invulling die zo veel mogelijk ongewenste armoedevaleffecten voorkomt. 

 

De WWB bepaalt dat de toeslag op aanvraag wordt verstrekt. Dit sluit de mogelijkheid 

voor ambtshalve toekenning uit. Het kabinet geeft daarbij aan dat het gaat om een vorm 

van bijzondere bijstand, waarbij geldt dat voor elk individueel geval beoordeeld moet 

worden of er een recht bestaat.  

ARTIKEL 42: AANVULLENDE DEFINITIES VOOR DEZE PARAGRAAF 

Begrippen die in de WWB voorkomen, hebben in deze verordening dezelfde betekenis 

als in de WWB. Ten aanzien van een aantal begrippen, die als zodanig niet in de WWB 

zelf staan, is een definitie gegeven in deze verordening. 
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Met betrekking tot het begrip ‘inkomen’ is een van de WWB afwijkende definitie 

opgenomen. Nu de wetgever de gemeenteraad opdracht geeft om in de verordening 

regels te geven met betrekking tot het begrip ‘langdurig, laag inkomen’, is de 

gemeenteraad bevoegd om dit begrip voor de toepassing van artikel 36 lid 1 WWB 

nader te definiëren. Met de gebruikte definitie wordt aangesloten bij de in de bestaande 

uitvoeringspraktijk gehanteerde (en ook door de wetgever bedoelde) invulling van het 

begrip inkomen in artikel 36 lid 1 WWB (tekst tot 1-1-2009).  

ARTIKEL 43: UITVOERING 

De uitvoering van de WWB is overgedragen aan Baanbrekers. In samenhang met het 

artikel 36 betekent dit dat het dagelijks bestuur bevoegd is de aanvragen te behandelen. 

ARTIKEL 44: LANGDURIG, LAAG INKOMEN 

Het begrip ‘langdurig, laag inkomen’ wordt ingevuld als een inkomen dat gemiddeld niet 

hoger is dan 105% van de bijstandsnorm. Door te kiezen voor 105% in plaats van voor 

100% is duidelijk dat een belanghebbende met een inkomen op of net boven het 

minimumniveau krachtens een andere inkomensbron dan de WWB toch in aanmerking 

kan komen voor het recht op langdurigheidstoeslag. Door te kiezen voor 105% van de 

bijstandsnorm zal een inkomensachteruitgang bij werkaanvaarding met een inkomen op 

of rond bijstandsniveau niet leiden tot verlies van de langdurigheidstoeslag. Evenmin zal 

kortstondige werkaanvaarding en een terugval in een uitkeringssituatie niet tot gevolg 

hebben dat iemand vervolgens meerdere jaren verstoken blijft van een 

langdurigheidstoeslag.  

 

De inkomensgrens is gesteld op 105% van de geldende bijstandsnorm. Er is bewust niet 

voor gekozen om het recht op langdurigheidstoeslag ook toe te kennen bij een hoger 

inkomen, vallend binnen de grenzen van het gemeentelijke minimabeleid. Dit doet 

afbreuk aan het waarmaken van het inkomensperspectief. Verder is een inkomen van 

bijvoorbeeld 110% van de bijstand, zijnde de maximale inkomensgrens voor de 

toepassing van de langdurigheidstoeslag niet te rijmen met de wettelijke uitsluiting van 

belanghebbenden van 65 jaar of ouder. Zij zijn immers uitgesloten van het recht op 

langdurigheidstoeslag, omdat hun inkomen al voldoende hoger zou zijn dan de 

bijstandsnorm voor belanghebbenden tot 65 jaar.   

 

Het tweede lid zondert studenten expliciet uit van het recht op langdurigheidstoeslag. In 

de Nota van Toelichting bij het wetsontwerp geeft het kabinet aan dat studenten niet 

worden geacht te behoren tot de doelgroep van de langdurigheidstoeslag (in de huidige 

wettelijke bepalingen zijn studenten al uitgesloten). De overweging hierachter is dat bij 

studenten, die zich met hun studie voorbereiden op de beroepspraktijk op hoger niveau, 

geen sprake is van een gebrek aan inkomensverbetering.   
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ARTIKEL 45: HOOGTE VAN DE LANGDURIGHEIDSTOESLAG 

De hoogte van de toeslag sluit aan bij de wettelijke bedragen die tot 1 januari 2009 van 

toepassing waren. In dit artikel is verder vastgelegd welk bedrag op de peildatum van 

toepassing is als een van de gehuwden uitgesloten is van het recht op 

langdurigheidstoeslag. Verder regelt dit lid de jaarlijkse bijstelling per 1 januari van de 

hoogte van de toeslag.  

Gelet op de eigen verantwoordelijkheid voor de voorziening in de bestaanskosten wordt 

de verstrekking van een langdurigheidstoeslag over enig jaar geweigerd als in dat jaar 

verwijtbaar geen arbeid is verkregen of behouden. In dit artikel wordt daarom een 

verbinding gemaakt met de afstemmingsbepalingen in artikel 20, lid 1 en 2.  

 

Artikel 46: Vaststelling op aanvraag 

In dit artikel worden nadere regels over de aanvraagprocedure en de periode waarover 

het recht op de langdurigheidstoeslag zich uitstrekt. De datum waarop het recht op 

langdurigheidstoeslag ontstaat (peildatum) kan niet verder terugliggen dan 60 maanden 

voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Dit voorkomt een beoordelingsperiode die 

zich in verhouding te lang uitstrekt ten opzichte van de mogelijkheid tot het vaststellen 

van het recht. Hieraan ligt jurisprudentie ten grondslag (CRvB LJN: BV7610, 11 / 4705 

WUBO Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van een ieder om zich tijdig te 

oriënteren op mogelijke aanspraken jegens de overheid. Evenals bij andere wettelijke 

bepalingen geldt dat daarom niet met terugwerkende kracht eventuele aanspraken uit 

een te ver verleden worden gehonoreerd. 

ARTIKEL 47 EN 48: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN, CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING 

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting. 
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Behandeling in:               MT van                            DB van     18 januari 2013               AB van    28 januari 2013   

 

Onderwerp:           beslissing IAU-aanvragen 2011 Heusden, Loon op Zand en Waalwijk      

 

Steller:                            J. van Dijk 

 

 

Voorstel: 

 

 

 Kennis nemen van de beslissingen van de Staatssecretaris van Sociale Zaken op 

de IAU-aanvragen 2011 van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

      

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB        28 januari 2013  

   

 

A.E.W. van Limpt                       

secretaris                                   voorzitter    

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

              

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

              

              

Klantenparticipatie:              

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht               

Colleges / raden               

Gemeentepagina              

Gemeente(n) :  X SET 8 januari 2013 

Website              

Nieuwsbrief klanten              

Intranet               

O.R. / G.O              

Anders:               

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   beslissing IAU-aanvragen IAU 2011 Heusden, Loon op Zand en Waalwijk          

 

 

Voorgeschiedenis: 

De Langstraat gemeenten hadden over het jaar 2011 een tekort op het BUIG-budget (Bundeling uitkeringen 

inkomensvoorziening gemeenten). Omdat de afwijking hoger was dan 10% is een aanvraag bij het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend voor een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU). Op 

28 december heeft het ministerie deze aanvraag voor de gemeenten Waalwijk en Heusden afgewezen. De 

gemeenten Waalwijk en Heusden hebben een aanvraag IAU 2011 ingediend voor resp. € 269.004,- en                 

€  491.892,-. De gemeente Loon op Zand heeft wel een positief besluit gehad en ontvangt een bedrag van         

€ 316.474,-.  

 

Wat willen we bereiken? 

De afgewezen aanvragen zijn als volgt gemotiveerd: 

‘Met de Toetsingscommissie ben ik van mening dat op grond van de conclusies van de Inpsectie SZW op de 

terreinen van instroombeperking, inkomenswaarborgen, uitstroombevordering, handhaving, terugvordering en 

verhaal kan worden gesteld dat de overstijging van de eigen risicodrempel het gevolg is van beleidskeuzen van, 

dan wel handelen door uw college of uw gemeenteraad. Hierbij heb ik overwogen dat: 

 Het budgettekort met name wordt veroorzaakt door een hogere instroom gedurende enkele jaren en 

het uitblijven van voldoende uitstroom in die jaren; 

 U uw klantenbestand relatief laat heeft gescreend op de aanwezigheid van voorloggende 

voorzieningen, waardoor flinke bedragen hadden kunnen worden bespaard en het budgettekort in 

2011 minder groot had hoeven te zijn.  

Op grond hiervan wijs ik uw verzoek af om een incidentele aanvullende uitkering op het voor 2011 roegekende 

budget als bedoeld…..’ 

 

De laatstgenoemde overweging is ook gemaakt in het conceptrapport. Gemeenten hebben daarop een reactie 

gegeven, die echter niet herkenbaar is in de beschikking.  

 

Op 8 januari 2013 is in het SET besproken dat het indienen van een bezwaarschrift op zijn plaats is. De colleges 

zijn gevraagd om hiertoe te beslissen en in ieder geval de bezwaartermijn veilig te stellen.  

Screenen op voorliggende voorzieningen bij de aanvraagprocedure is een standaard onderdeel van de 

beoordeling van de uitkeringsaanspraken en is hieraan is kennelijk voorbij gegaan, ondanks de toelichting die 

hierop is verstrekt naar aanleiding van de conceptrapportage. Verder is ondanks het uniforme beleid en 

uitvoering van de gemeenten, wel positief beschikt op de aanvraag van Loon op Zand.    

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Gemeenten ondersteunen bij het opstellen en motiveren van het bezwaarschrift.  

 

Wat gaat het kosten?  

N.v.t.  

 

Adviezen in- en extern 

Het is aan gemeenten om af te wegen in hoeverre externe juridische ondersteuning wordt ingeschakeld. 

Denkbaar is dat gebruik wordt gemaakt van eigen juridische deskundigheid.   

 

Voorstel: 

 Kennis nemen van de beslissingen van de Staatssecretaris van Sociale Zaken op de IAU-aanvragen 

2011 van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

 

 

 



 

  
Behandeling in:               MT van     21 januari                  DB van     18 januari 2013               AB van    28 januari 2013   
 

Onderwerp: introductieprogramma AB leden en plaatsvervangende leden 
Steller:                            K.Beerens 

 

 

Voorstel: 

 

Het AB wordt gevraagd; 

 

• Kennis te nemen van de samenstelling van de AB  

• Kennis te nemen van het introductieprogramma voor AB-(plv)leden Baanbrekers  

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB  van 28 januari 2013  

   

 

A.E.W. van Limpt                           

secretaris                                        voorzitter            

 
Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  
Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Beleidsmedewerker J. van Dijk 11 januari 2013 

  Directeur M. van Limpt 17 januari 2013 

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

              

              
Klantenparticipatie:    

 
Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  
Publicatie verplicht               
Colleges / raden               
Gemeentepagina              
Gemeente(n) :     
Website              
Nieuwsbrief klanten              
Intranet               
O.R. / G.O              
Anders:               
Terinzagelegging:              

 
Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x M. Felida ntb 
Postregistratie uit    
Anders    

 



Onderwerp:   introductieprogramma AB leden en plaatsvervangende leden 

Samenstelling AB-leden Baanbrekers (voor zover bekend) 

 

Namens Loon op Zand vanuit Plaatsvervangend 

de heer W.J.J.  (Wil) Ligtenberg DB nms college B&W de heer G. (Gerard) Bruijniks 

de heer H.J. van Komen college B&W de heer R.A.J.M. van Eijkeren 

de heer C.C.J.M. (Kees) Grootswagers de Raad mevrouw J.A.M. (Jacky) Smit-van Gijsel 

de heer P.J.M. (Peter) Flohr de Raad Mevr. C.J.P.M. Samuels-Soeterboek 

   Namens Waalwijk vanuit Plaatsvervangend 

de heer R. (Ronald) Bakker DB nms college B&W De heer J.H.H. (Henk) Heuverling 

de heer M. (Riné) van Dongen college B&W De heer J. (Jan) van Groos 

de heer J.A.J. (Jan) van Well de Raad mevrouw C. (Cissy) de Bruijn 

de heer F. (Frank) Den Braven de Raad mevrouw I. (Idja) Marasabessy 

   Namens Heusden vanuit Plaatsvervangend 

mevrouw M. (Margo) Mulder DB nms college B&W de heer W.A. (Wim) van Engeland 

 college B&W  

de heer C.M.M. (Cees) Musters de Raad mevrouw M. (Marianne) de Wild 

mevrouw A.C.A. (Carola) Couwenberg de Raad mevrouw D.M.F.J.(Desirée) Rijnders-Huisman 

 

 

Voorstel introductieprogramma AB-leden Baanbrekers 

 

Voorstel is om het introductieprogramma in tweeën te splitsen. Met in de eerste instantie een 

plenair programma voor alle AB-leden waarin de kaders van Baanbrekers worden gepresenteerd en 

in de tweede instantie een praktijkprogramma in de vorm van workshops waarvoor de AB leden zich 

individueel kunnen inschrijven. De bedoeling is om het plenaire programma nog vóór 25 februari te 

laten plaatsvinden en de workshops in de periode maart/april. 

 

1. Plenair programma 

• Presentatie door een (oud) AB-lid van de voormalige  ISD vanuit de Raden : over het proces op 

basis van de GR, de rol als vertegenwoordiger van de Raad bij baanbrekers; ervaringen als AB lid 

bij de ISD (hierbij worden de griffies betrokken) 

• Presentatie door een afvaardiging van het college (DB-lid); over de rol/ verantwoordelijkheid 

vanuit  de gemeenten en de opdracht van het SET , visie, missie. 

• Presentatie door de directeur; over de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Wat is de opdracht 

van Baanbrekers,  verantwoordelijkheden/opdrachten vanuit Participatiewet, 

organisatiestructuur, opdrachten van de bedrijfsonderdelen 

• Presentatie door manager Bedrijfsvoering/control; over de financiële kaders van Baanbrekers en 

de inrichting van de begroting 

• Rondleiding Baanbrekers. 

 

  

                                                           
 besluit het college van Heusden op 22 januari aanstaande  

 



 
 

 

2. Workshops 

De workshops bestaan allen uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De workshops  zullen op basis 

van inschrijving op maat worden ingepland in maart en april 2013. Onderwerpen: 

• Handhaving (sociale recherche/fraudepreventie) 

• Werken op locatie bij regulier werkgevers 

• Publiek private samenwerking (WML facilitair) 

• Participatiepilot 

• Interne PMC’s 

• Rechten en plichtenbijeenkomst 

• Werkgeversbenadering 

• Opleiding/training en employability 

• SET 

 

 

 

Voorstel: 

Het AB wordt gevraagd; 

 

• Kennis te nemen van de samenstelling van de AB  

• Kennis te nemen van het introductieprogramma  voor de  AB-(plv)leden Baanbrekers  

 

Dagtekening, 21-01-2013 
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