
De raad van de gemeente Renkum; 

 

• Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; 

• Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; 

• Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Participatiewet, artikel 35 van 

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW) en artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); 

Besluit vast te stellen de navolgende verordening: 

 

Verordening tot wijziging van de ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, 

IOAZ en Bbz 2004 gemeente Renkum 2015” 

 

ARTIKEL I: WIJZIGINGEN 
 

Wijzigingsoverzicht   

Artikel Was Wordt 

Aanhef 

(verordeningsgrondslag) 

Gelet op artikel 8, eerste lid, 

aanhef en onderdeel a, van de 

Participatiewet, artikel 35 van de 

Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers (IOAW) en 

artikel 35 van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen (IOAZ); 

Gelet op artikel 8, eerste lid, 

aanhef en onderdeel a en e, van 

de Participatiewet, artikel 35 van 

de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW) en artikel 35 

van de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ); 

Artikel 2 In het besluit tot het opleggen van 

een verlaging van de uitkering als 

bedoeld in artikel 18, tweede, 

vijfde en zesde lid, van de 

Participatiewet, de artikelen 20 en 

38, twaalfde lid, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers en de 

artikelen 20 en 38, twaalfde lid, 

van de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen worden in ieder 

geval vermeld:  

In het besluit tot het opleggen 

van een verlaging van de 

uitkering als bedoeld in de 

artikelen 9a, twaalfde lid en 

18, tweede, vijfde en zesde lid, 

van de Participatiewet, de 

artikelen 20 en 38, twaalfde lid, 

van de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers en de artikelen 20 

en 38, twaalfde lid, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen worden in 

ieder geval vermeld: 

Artikel 6 Gedragingen van een 

belanghebbende waardoor 

algemeen geaccepteerde arbeid 

Gedragingen van een 

belanghebbende waardoor een 

verplichting op grond van de 



niet wordt verkregen of een 

verplichting op grond van de 

artikelen 9, 9a en 55 van de 

Participatiewet niet of onvoldoende 

wordt nagekomen, worden 

onderscheiden in de volgende 

categorieën: 

artikelen 9, 9a en 55 van de 

Participatiewet niet of 

onvoldoende wordt nagekomen, 

worden onderscheiden in de 

volgende categorieën: 

Artikel 7 Gedragingen van een 

belanghebbende waardoor 

algemeen geaccepteerde arbeid 

niet wordt verkregen of een 

verplichting op grond van de 

artikelen 37 en 38 van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers of de 

artikelen 37 en 38 van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen niet of 

onvoldoende wordt nagekomen, 

worden onderscheiden in de 

volgende categorieën:  

Gedragingen van een 

belanghebbende waardoor een 

verplichting op grond van de 

artikelen 37 en 38 van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers of de 

artikelen 37 en 38 van de wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen niet of 

onvoldoende wordt nagekomen, 

worden onderscheiden in de 

volgende categorieën: 

Artikel 7 onderdeel c derde categorie:  

1°. het niet naar vermogen 

proberen algemeen geaccepteerde 

arbeid te verkrijgen; 

2°. het nier aanvaarden van 

algemeen geaccepteerde arbeid; 

3°. het door eigen toedoen niet 

behouden van algemeen 

geaccepteerde arbeid; 

4°. het niet of onvoldoende 

gebruik maken van een door het 

college aangeboden voorziening 

gericht op arbeidsinschakeling als 

bedoeld in de artikelen 36, eerste 

lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, 

van de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers en de artikelen 36, 

eerste lid, en 37, eerste lid, 

onderdeel e, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen, voor zover 

dit heeft geleid tot het geen 

doorgang vinden of tot voortijdige 

1°,2°,3° zijn vervallen 

derde categorie: het niet of 

onvoldoende gebruik maken van 

een door het college aangeboden 

voorziening gericht op 

arbeidsinschakeling als bedoeld 

in de artikelen 36, eerste lid, en 

37, eerste lid, onderdeel e, van 

de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers en de artikelen 36, 

eerste lid, en 37, eerste lid, 

onderdeel e, van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen, voor 

zover dit heeft geleid tot het 

geen doorgang vinden of tot 

voortijdige beëindiging van die 

voorziening. 



beëindiging van die voorziening. 

Artikel 8 onderdeel a De verlaging, bij gedragingen als 

bedoeld in de artikelen 6 en 7, 

wordt vastgesteld op:  

a. 5 van de bijstandsnorm 

gedurende één maand bij 

gedragingen van de eerste 

categorie;  

De verlaging, bij gedragingen als 

bedoeld in de artikelen 6 en 7, 

wordt vastgesteld op:  

a. 5% van de bijstandsnorm 

gedurende één maand bij 

gedragingen van de eerste 

categorie; 

Artikel 12 Lid 1. Als een belanghebbende 

zich zeer ernstig misdraagt 

tegenover personen en instanties 

die zijn belast met de uitvoering 

van de Participatiewet als bedoeld 

in artikel 9, zesde lid, van die wet, 

wordt een verlaging opgelegd van 

20% van de  

Lid 2. Als een belanghebbende 

zich zeer ernstig misdraagt 

tegenover het college of zijn 

ambtenaren, onder 

omstandigheden die rechtstreeks 

verband houden met de uitvoering 

van de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers of Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen, wordt een 

verlaging opgelegd van 20% van 

de bijstandsnorm gedurende één 

maand. 

Lid 3. Van het opleggen van een 

verlaging bedoeld in het eerste en 

tweede lid, kan indien uitsluitend 

sprake is van een verbaal geweld, 

worden afgezien en worden 

volstaan met het geven van een 

schriftelijke waarschuwing, tenzij 

het verbale geweld plaatsvindt 

binnen een periode van twee jaar 

te rekenen vanaf de datum 

waarop eerder aan de 

belanghebbende een schriftelijke 

waarschuwing in verband met 

ernstige misdragingen is gegeven.  

Lid 1. Als een belanghebbende 

zich zeer ernstig misdraagt 

tegenover personen en instanties 

die zijn belast met de uitvoering 

van:  

a) de Participatiewet als 

bedoeld in artikel 9, 

zesde lid, van die wet, of  

b) de Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers als 

bedoeld in artikel 37, 

eerste lid, onder g, van 

die wet, of 

c) de Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

als bedoeld in artikel 37, 

eerste lid, onder g, van 

die wet; 

wordt een verlaging opgelegd 

van 20% van de 

bijstandsnorm gedurende één 

maand.  

Lid 2. Van het opleggen van een 

verlaging bedoeld in het eerste 

lid, kan indien uitsluitend sprake 

is van een verbaal geweld, 

worden afgezien en worden 

volstaan met het geven van een 

schriftelijke waarschuwing, tenzij 

het verbale geweld plaatsvindt 

binnen een periode van twee jaar 

te rekenen vanaf de datum 

waarop eerder aan de 

belanghebbende een schriftelijke 

waarschuwing in verband met 



ernstige misdragingen is 

gegeven. 

Nieuw artikel 17 wordt 

ingevoegd 

  

 

Artikel 17 Verlagen IOAW – of 

IOAZ-uitkering 

Lid 1. Als een 

belanghebbende een 

gedraging als bedoeld in 

artikel 20, eerste lid van de 

IOAW of artikel 20, tweede lid 

IOAZ begaat, bedraagt de 

verlaging 100% van de 

bijstandsnorm gedurende één 

maand. 

Lid 2. Als er sprake is van 

bijzondere omstandigheden 

die dit rechtvaardigen, wordt 

de verlaging als bedoeld in lid 

1 gespreid toegepast over een 

periode van maximaal drie 

opeenvolgende maanden, te 

beginnen in de maand van 

oplegging. 

Lid 3. Als een 

belanghebbende binnen 

twaalf maanden na 

bekendmaking van een 

besluit waarmee een 

verlaging is toegepast 

vanwege een gedraging als 

bedoeld in artikel 20, eerste 

lid, van de IOAW of artikel 20, 

tweede lid van de IOAZ, 

opnieuw eenzelfde gedraging 

begaat als bedoeld in artikel 

20, eerste lid van de IOAW of 

artikel 20, tweede lid van de 

IOAZ bedraagt de verlaging 

100% van de bijstandsnorm 

gedurende twee maanden.  

Artikel 17 wijzigt in 

artikel 18 

Artikel 17 Citeertitel, 

inwerkingtreding en intrekking 

oude verordening 

Lid 1. Deze verordening wordt 

aangehaald als: 

Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW, IOAZ en 

Bbz 2004 gemeente Renkum 

2015. 

Lid 2. Deze verordening treedt in 

Artikel 18 Citeertitel, 

inwerkingtreding en intrekking 

oude verordening 

Lid 1. Deze verordening wordt 

aangehaald als: 

Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW, IOAZ en 

Bbz 2004 gemeente Renkum 

2015. 

Lid 2. Deze verordening treedt in 



werking op 1 januari 2015 onder 

gelijktijdige intrekking van de 

Maatregelverordening WWB, 

IOAW, IOAZ en Bbz2004 

gemeente Renkum 2013. 

werking op 1 januari 2015 onder 

gelijktijdige intrekking van de 

Maatregelverordening WWB, 

IOAW, IOAZ en Bbz2004 

gemeente Renkum 2013. 

 

 
ARTIKEL II INWERKINGTREDING 

Deze verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en 

Bbz 2004 gemeente Renkum 2015 treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 

januari 2015, met uitzondering van artikel 17, dat in werking treedt op de dag na publicatie. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Renkum van 25 februari 2015. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM, 

 

de griffier, 

 

 

de voorzitter, 

    

mr. J.I.M. le Comte, 

 

 

drs. J.P. Gebben 

 

 

 
  



Toelichting 

Naar aanleiding van onder andere de nota van wijziging Verzamelwet SZW 2015 zijn de VNG 

modelverordeningen gewijzigd. De eerste versie van de model afstemmingsverordening van de 

VNG heeft als basis gediend voor de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 

2004 gemeente Renkum 2015. De wijzigingen in de model afstemmingsverordening VNG zijn 

middels deze wijzigingsverordening in onze afstemmingsverordening verwerkt.  

 

Artikel I 

• in de aanhef is artikel 8, eerste lid, onderdeel e Participatiewet toegevoegd als 

verordeningsgrondslag. In dit artikel ligt de verordeningsplicht voor het verlagen van de 

bijstandsuitkering vastgelegd; 

• aan artikel 2 is een verwijzing toegevoegd naar artikel 9a, twaalfde lid, Participatiewet. De 

strekking van dit artikel is dat aan de alleenstaande ouder aan wie een ontheffing van de 

arbeidsverplichtingen op grond van dit artikel is verleend, een verlaging van de bijstand 

wordt opgelegd, als er sprake is van het verwijtbaar niet gebruik willen maken van een 

door het college aangeboden voorziening, gericht op behoud of verbeteren van de 

mogelijkheden tot arbeidsinschakeling; 

• in artikel 6 is in de aanhef “algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of” 

verwijderd; Deze verplichting maakt nu onderdeel uit van de geüniformeerde 

arbeidsverplichtingen in artikel 9 Participatiewet, waarvan de maatregelen bij het niet 

nakomen van die verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 18 Participatiewet.  

• in artikel 7 is in de aanhef “algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of” 

verwijderd; 

• artikel 7 onderdeel c: de onderdelen 1 tot en met 3 (oud) zijn komen te vervallen. 

Onderdeel 4 (oud) blijft daardoor als enige over en is daarom niet langer genummerd. De 

onderdelen zijn vervallen omdat artikel 18 van de Participatiewet dit al regelt; 

• in artikel 8 onderdeel a is %-teken toegevoegd; 

• artikel 12 is aangepast vanwege de opname verplichting tot onthouden van zeer ernstige 

misdragingen in de IOAW en de IOAZ. Lid 1 (oud) en lid 2 (oud) zijn samengevoegd tot 

een nieuw lid 1. Lid 3 (oud) is lid 2 geworden; De maatregelen die worden opgelegd bij 

zeer ernstige misdragingen in de IOAW en IOAZ zijn gelijk gesteld aan vergelijkbare 

misdragingen onder de Participatiewet.  

• artikel 17 “ Verlagen IOAW- of IOAZ-uitkering” is toegevoegd. Dit in verband met de 

verordeningsplicht van artikel 35 lid 1 onderdeel b IOAW en artikel 35 lid 1 onderdeel b 

IOAZ. De maatregelwaardige gedragingen die beschreven staan in dit artikel, komen qua 

zwaarte overeen met de geuniformeerde arbeidsverplichtingen zoals beschreven in artikel 

18 lid 4 van de Participatiewet. De hoogte van de verlaging bij schending van deze 

verplichtingen, is daarom in dit artikel (in eerste instantie) ook 100% van de 

bijstandsnorm gedurende 1 maand.  

 

Artikel II 

De wijzigingen van deze verordeningen treden in werking met ingang van de dag na publicatie en 

hebben een terugwerkende kracht tot en met  1 janauri 2015. Dit met uitzondering van artikel 17. 

Artikel 17 is namelijk een uitbreiding van de maatregelen voor de mensen die een IOAW of IOAZ-

uitkering ontvangen. De aard en de hoogte van de maatregel wordt gelijkgeschakeld aan de 

maatregelen binnen de Participatiewet. Het gaat immers om dezelfde  gedragingen, die vragen 

om een zelfde reactie van de gemeente.  



 


