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Naar aanleiding van de bespreking van de verordeningen Participatiewet in het Politiek Forum op 17 
november staat er nog een vraag open van de PvdA over het mogelijk verdwijnen van de optie om een 
maatregel van 100% op te leggen. Toezegging: het college komt voor de raad van 8 december as. 
schriftelijk terug op deze vraag van de PvdA. 
 
Wij hebben op basis van informatie van onder meer het ministerie van SZW, Kluwer Schulinck en de VNG 
geen enkele aanwijzing dat de mogelijkheid om een maatregel van 100%  op te leggen is of wordt 
geschrapt. In artikel 18, tweede lid, WWB is de bevoegdheid vastgelegd van het college om bij het niet of 
onvoldoende nakomen door de belanghebbende van de verplichtingen voortvloeiende uit deze wet de 
bijstand te verlagen. De Wet maatregelen WWB, die op 1 juli 2014 door de Eerste Kamer is aanvaard en 
op 1 januari 2015 in werking treedt (en per diezelfde datum onderdeel is van de Participatiewet), past en 
scherpt artikel 18 WWB aan. In het vierde lid is een niet-limitatieve reeks van verplichtingen opgenomen, 
waarvan het niet nakomen door de belanghebbende in ieder geval leidt tot verlaging van de bijstand. In 
het nieuw toegevoegde vijfde lid is bepaald dat bij een eerste door het college geconstateerde niet 
nakoming van een geharmoniseerde verplichting, een verlaging van 100% plaatsvindt van tenminste één 
maand en maximaal drie maanden. De omvang van de maatregel is daarmee wettelijk vastgelegd. De 
gemeente heeft wel de ruimte om in de verordening de duur van de maatregel, binnen voornoemde 
grenzen, te bepalen en moet, indien dringende redenen daartoe noodzaken, rekening houden met de 
omstandigheden van belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven (lid 10). 
 
Het op 13 november 2014 door de Tweede Kamer aangenomen en aansluitend door de Eerste Kamer 
aanvaarde wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 herstelt omissies en voorziet in tekstuele aanpassingen, 
technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten met betrekking tot de Invoeringswet 
Participatiewet en de Wet maatregelen WWB. Ook in de Verzamelwet zijn evenwel geen wijzigingen 
opgenomen die de mogelijkheden voor het opleggen van een maatregel van 100% inperken of teniet 
doen.  
 
 


