
Wijzigingenoverzicht bij de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bergen 2014 
 
Huidige artikelen  in de 
afstemmingsverordening 

Wijzigingen Nieuwe artikelen in de 
Afstemmingsverordening WWB, IOAW 
en IOAZ gemeente Bergen 2014 

Algemeen  Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping 
handhaving- en sanctiebeleid SZW-wetgeving in 
werking getreden. Een van de gevolgen van 
deze wet is dat de bestuurlijke boete opnieuw is 
ingevoerd in de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 
2004. Deze boete moet worden opgelegd bij een 
schending van de inlichtingenplicht en komt in 
plaats van de verlaging van de bijstand die in de  
huidige gemeentelijke Afstemmingsverordening 
geregeld is. 
 
De verlagingen van de uitkering, die konden 
worden opgelegd bij schending van de 
inlichtingenplicht, zijn uit de 
Afstemmingsverordening gehaald. De 
bestuurlijke boete is hiervoor immers in de plaats 
gekomen (technische wijziging). 
  
De gedragingen bij het niet nakomen van de 
verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsverplichting zijn opnieuw gerangschikt. 
Daarnaast zijn de verlagingspercentages 
horende bij de diverse verwijtbare gedragingen 
verzwaard  en meer in overeenstemming 
gebracht met de ernst van de gedraging.  
 
Het artikel toeziend op “tekortschietend besef 
van verantwoordelijkheid” is meer gespecificeerd 
naar categorieën van gedragingen vallende 
onder dit begrip.  

n.v.t. 
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Dit draagt bij aan rechtszekerheid voor de burger 
en mogelijkheden voor maatwerk voor de 
gemeente, omdat er nu een onderscheid 
aangebracht is in ernst van de gedragingen. 
 
Ook is een artikel toegevoegd dat aangeeft welke 
verplichtingen op grond van artikel 55 WWB 
(overige verplichtingen) aan de bijstand kunnen 
worden verbonden en welke verlaging op de 
bijstandsnorm wordt toegepast bij het niet 
nakomen daarvan. Op grond van vigerende 
jurisprudentie is dit artikel noodzakelijk in het 
kader van de rechtszekerheid van de burger. 
Voor de burger moet duidelijk zijn welke 
verlaging wordt toegepast bij het niet nakomen 
van een verplichting. Aan de verplichtingen is 
een gewicht toegekend in de vorm van een 
verlagingspercentage. De verplichtingen zijn 
gerangschikt naar toenemende zwaarte. 
 
Tenslotte zijn de gedragingen jegens 
ambtenaren en college strenger gesanctioneerd. 
Dit past in de huidige maatschappelijke context 
waarin personen die agressie of geweld plegen 
tegen een medewerker met een publieke taak 
door het OM sneller en strenger worden bestraft.  
 
Per 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk de 
uitkering te verlagen wegens het niet of 
onvoldoende nakomen van de inlichtingenplicht. 
In plaats daarvan moet een bestuurlijke boete 
worden opgelegd onder de voorwaarden die 
voortvloeien uit artikel 18a WWB.  
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Uit het overgangsrecht in artikel XXV van de Wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving volgt dat in bepaalde gevallen de oude 
wet nog moet worden toegepast.  
 
Voor de aanpassing van de 
Afstemmingsverordening is gebruik gemaakt van 
de modelverordening van Schulinck.  
 
In dit wijzigingenoverzicht leest u per artikel terug 
welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden. In 
de linker kolom wordt verwezen naar het huidige 
artikel in de Afstemmingsverordening, in de 
middelste kolom leest u de wijziging en in de 
rechter kolom leest u het nieuwe voorgestelde 
artikel dan wel de verwijzing naar de voor 
besluitvorming voorliggende 
Afstemmingsverordening.   
 
NB: De artikelen in de voor besluitvorming voor u 
liggende verordening zijn opnieuw gerangschikt. 
Op deze manier zijn de artikelen in deze 
verordening in overeenstemming met de 
modelverordening van Schulinck en meer 
volgordelijk.  
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Artikel 1. Begripsomschrijving  
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn 
omschreven in de WWB, IOAW, IOAZ, Awb of de 
Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in 
deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van 
wijziging van betreffende definities in de 
betreffende wetten ook de verordening moet 
worden gewijzigd. 
 
Daarnaast zijn definities geactualiseerd.  
Onder andere wordt in de verordening niet langer 
gesproken over het afstemmen van de bijstand, 
maar over het verlagen van de bijstand. Hier is 
voor gekozen vanwege de leesbaarheid (naar de 
burger) en duidelijkheid (afstemmen betekent 
altijd verlagen van de bijstandsnorm).   

Artikel 1. Begripsomschrijving 
Zie de voor besluitvorming voor u liggende 
Afstemmingsverordening voor de inhoud 
van het nieuwe artikel. 
 
 
 
 

Artikel 2. Het afstemmen van de bijstand 
dan wel de uitkering  
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het eerste lid van artikel 2 is komen te vervallen 
omdat dit voortvloeit uit de wet. Dit betreft een 
technische wijziging. Daarnaast is de titel van 
artikel 2 veranderd  

Artikel 2. Mate van verlaging    
De verlaging vindt plaats met inachtneming 
van de ernst van de gedraging, de mate 
waarin de belanghebbende de gedraging 
kan worden verweten en de 
omstandigheden waarin hij verkeert.  
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Artikel 3. Berekeningsgrondslag 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 3 ‘Berekeningsgrondslag’ vindt 
u terug onder het nieuwe artikel 7 (zie hieronder). 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 3 opgenomen 
‘Het besluit tot het opleggen van een verlaging’. 
In de huidige verordening staat deze nog onder 
artikel 4. 
 
De titel van dit artikel is aangepast naar verlaging 
i.p.v. afstemming. Daarnaast is de laatste zin 
aangaande de plicht tot motiveren eruit gehaald, 
omdat deze verplichting al uit de wet voortvloeit. 
Dit betreft een technische wijziging.   

Artikel 3. Het besluit tot opleggen van 
een verlaging 
In het besluit tot het opleggen van een 
verlaging wordt in ieder geval vermeld: de 
reden van de verlaging, de duur van de 
verlaging, het percentage waarmee de 
uitkering wordt verlaagd en, indien van 
toepassing, de reden om af te wijken van 
de standaard verlaging.  
 

Artikel 4. Het besluit tot afstemming  
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 4. ‘Het besluit tot afstemming’ 
vindt u terug onder het nieuwe artikel 3 ‘Het 
opleggen van een verlaging’ (zie hierboven).  
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 4 opgenomen 
‘Afzien van verlagen van de uitkering’. In de 
huidige verordening staat deze nog onder artikel 
5. 
 
De titel van dit artikel is aangepast. Daarnaast is 
in het eerste lid onder b de inlichtingenplicht 
verwijderd, omdat bij schending hiervan geen 
verlaging meer kan plaatsvinden, maar de wet 
boete van toepassing is. Dit betreft een 
technische wijziging. 
 
Lid 4 in de huidige verordening wordt in de 
nieuwe verordening verwijderd. Er zijn geen 
beleidsregels opgesteld in afwachting van de 
regionale samenwerking. 

Artikel 4. Afzien van het verlagen van de 
uitkering 
1. Het college ziet af van het toepassen 

van een verlaging indien: 
a. elke vorm van verwijtbaarheid  
       ontbreekt; of 
b. de gedraging als bedoeld in artikel 

8,10 en 12 van deze verordening 
meer dan één jaar vóór constatering 
van die gedraging door het college 
heeft plaatsgevonden.  

2. Het college kan afzien van het verlagen 
van de uitkering indien het daarvoor 
dringende redenen aanwezig acht. 

3. Indien het college afziet van het 
verlagen van de uitkering op grond van 
dringende redenen wordt de 
belanghebbende daarvan middels een 
besluit op de hoogte gesteld. 
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Artikel 5. Afzien van het afstemmen dan 
wel de uitkering 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 5. ‘Afzien van het afstemmen 
dan wel de uitkering’ vindt u terug onder het 
nieuwe artikel 4 ‘Het afzien van het verlagen van 
de uitkering’ (zie hierboven).  
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 5 opgenomen 
‘Schriftelijke waarschuwing. Dit betreft een nieuw 
opgenomen artikel. 
 
Door een ‘waarschuwing’ te geven aan de klant 
kan men veel sneller afzien van het opleggen 
van een verlaging maar is er wel een signaal 
afgegeven richting de klant. Vandaar dat dit 
artikel is opgenomen in de nieuwe 
afstemmingsverordening. 
 

Artikel 5. Schriftelijke waarschuwing 
Bij de verwijtbare gedragingen genoemd 
artikel 8,10 en 12 in deze verordening kan 
worden afgezien van het toepassen van de 
verlaging als daartoe dringende redenen 
aanwezig zijn. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de ernst van de gedraging in 
relatie tot de verlaging. Als het college van 
mening is dat het geven van een 
waarschuwing meer in verhouding staat 
met de ernst van de gedraging dan besluit 
het college geen verlaging toe te passen, 
maar te volstaan met een waarschuwing. 
Er kan worden volstaan met het geven van 
een schriftelijke waarschuwing, tenzij het 
niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting plaatsvindt binnen een periode 
van een jaar te rekenen vanaf de datum 
waarop eerder aan de belanghebbende 
een schriftelijke waarschuwing bekend is 
gemaakt.  
 

Artikel 6. Ingangsdatum en tijdvak 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 6 opgenomen 
‘Ingangsdatum en tijdvak van de verlaging’. In de 
huidige verordening staat deze onder artikel 6. 
 
Het derde en vierde lid van het huidige artikel 6 
zijn niet langer opgenomen in het nieuwe artikel 
5.  
 
Het derde lid van het huidige artikel 6 verwijst 
naar Hoofdstuk 3 van de verordening. Hoofdstuk 
3 komt te vervallen in de nieuwe verordening, 
omdat bij schending van de inlichtingenplicht ná 

Artikel 6. Ingangsdatum en tijdvak van 
een verlaging 
1.  Een verlaging wordt toegepast op de 

bijstandsnorm met ingang van de 
eerstvolgende kalendermaand volgend 
op de maand waarin het besluit tot het 
toepassen de verlaging aan de 
belanghebbende is bekend gemaakt. 
Indien over deze periode de 
bijstandsnorm reeds is verlaagd, vindt 
de verlaging aansluitend op deze 
periode plaats. Daarbij wordt uitgegaan 
van de op dat tijdstip voor die 
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1 januari 2013 een bestuurlijke boete moet 
worden opgelegd.  
 
Het vierde lid hoeft niet in de verordening te 
worden opgenomen want deze bepaling vloeit 
voort uit artikel 18 derde lid WWB.  
 
Dit betreffen technische wijzigingen. 
 
Lid 5 in de huidige verordening is lid 3 in de 
nieuwe verordening en ongewijzigd. 

belanghebbende geldende 
bijstandsnorm. 

2.  In afwijking van het eerste lid kan bij een 
     nieuwe aanvraag de uitkering worden 
     verlaagd vanaf de datum van ingang 
     van de uitkering. De uitkering 
     hoeft dan niet te worden herzien. 
3.  Een opgelegde verlaging die niet kan  
worden uitgevoerd omdat de bijstand dan 
wel de uitkering van belanghebbende is 
beëindigd, herleeft indien belanghebbende 
binnen 12 maanden na datum besluit tot 
het opleggen van de verlaging opnieuw een 
beroep doet op de bijstand. 

Artikel 7. Samenloop van gedragingen 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 7 opgenomen 
‘Berekeningsgrondslag’. In de huidige 
verordening staat deze nog onder artikel 3. 
 
Het tweede lid van het oude artikel 3 hoeft niet 
meer in de verordening te worden opgenomen 
want deze bepaling vloeit voort uit de gewijzigde 
begripsbepaling onder artikel 1 sub e van deze 
verordening. 

Artikel 7. Berekeningsgrondslag 
Een verlaging wordt berekend over de 
bijstandsnorm. 
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Artikel 8. Indeling in categorieën 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

In het nieuwe artikel 8 zijn de gedragingen 
waarop de uitkering kan worden verlaagd 
geactualiseerd. Daarnaast is er een categorie 
toegevoegd. Door een extra categorie te 
benoemen kan er meer onderscheid worden 
gemaakt naar zwaarte van de gedraging en 
daardoor meer maatwerk worden geleverd. In de 
oude verordening was sprake van 3 categorieën 
gedragingen.  
 
De gedragingen zijn nu dus terug te vinden in 4 
categorieën. Een gedraging wordt ernstiger 
geacht naarmate de gedraging meer concrete 
gevolgen heeft voor het niet verkrijgen of 
behouden van betaalde arbeid. In het nieuwe 
artikel 13 (zie hieronder) wordt een 
verlagingspercentage aan de 4 categorieën 
gedragingen toegekend.  

Artikel 8. Gedragingen 
Vanwege de hoeveelheid tekst bij dit artikel 
verwijs ik u naar de voor besluitvorming 
voor u liggende verordening. Hier staan de 
voorgestelde gedragingen onderverdeeld in 
categorieën.  

Artikel 9 De hoogte en duur van de 
afstemming 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 9 opgenomen 
‘Hoogte en duur van de verlaging’. In de huidige 
verordening staat deze onder artikel 9 ‘De hoogte 
en duur van de afstemming’. 
 
In het eerste lid van het nieuwe artikel 9 zijn de 
percentages van verlagingen horende bij 
gedragingen in het nieuwe artikel 8 (zie 
hierboven) veranderd. In de huidige verordening 
kennen wij 3 categorieën en daarbij horende 
verlagingspercentages te weten 5%, 20% en 
100%. Door ontwikkelingen in de sociale 
zekerheid is het wenselijk dat gemeenten de 
gedragingen waarop een verlaging kan worden 
toegepast beter omschrijft en het percentage 
waarmee de verlaging kan worden toegepast hier 

Artikel 9. Hoogte en duur van een 
verlaging 
1. De verlaging, bij gedragingen zoals 

bedoeld in artikel 8, wordt vastgesteld 
op: 

a. 10% van de bijstandsnorm gedurende 
één maand bij gedragingen van de 
eerste categorie; 

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

c. 50% van de bijstandsnorm gedurende 
één maand bij gedragingen van de 
derde categorie; 

d. 100% van de bijstandsnorm 
gedurende één maand bij 
gedragingen van de vierde categorie. 
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ook mee in verhouding is. 
 
Een bepaalde gedraging wordt ernstiger geacht 
naarmate de gedraging meer concrete gevolgen 
heeft voor het niet verkrijgen of aanvaarden van 
betaalde arbeid. Aan de gedraging is een 
gewicht toegekend in de vorm van een 
verlagingspercentage. De verplichtingen zijn 
gerangschikt naar toenemende zwaarte van 
10%, 20%, 50% en 100%.  
 
Het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid van 
het huidige artikel 9 vindt u niet langer terug in 
het nieuwe artikel 9. Het derde lid komt niet terug 
in het nieuwe artikel 9 omdat dit geregeld is in 
het nieuwe artikel 4 van de verordening. 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is een nieuw artikel 14 opgenomen 
waarin de hoogte dan wel duur van de verlaging 
bij recidive is opgenomen (zie onder). Vandaar 
dat u deze bepalingen (tweede, vierde, vijfde en 
zesde lid) niet langer terug vindt in het nieuwe 
artikel 9.  
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Artikel 10. Te laat verstrekken van 
gegevens 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 10 ‘Te laat verstrekken van 
gegevens’ komt te vervallen omdat deze 
gedraging per 1 januari 2013 onder artikel 18a 
(boete) van de WWB valt. 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 10 opgenomen 
‘Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid’. 
In de huidige verordening staat deze nog onder 
artikel 13.  
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening zijn in het nieuwe artikel 10 net als in 
het nieuwe artikel 8 de gedragingen in 
categorieën ingedeeld. Dit draagt bij aan een 
betere leesbaarheid van en homogeniteit binnen 
de verordening. 
 
In het aantal categorieën is ook een wijziging 
aangebracht. Door ontwikkelingen in de sociale 
zekerheid is het wenselijk dat gemeenten de 
gedragingen meer specificeren waardoor de 
categorie van verlaging beter afgestemd kan 
worden op de betreffende ernst van de gedraging 
en de specifieke gevolgen voor het recht op 
bijstand of de duur van de bijstandsverlening. 
Een gedraging wordt ernstiger geacht naarmate 
de gedraging meer concrete gevolgen heeft voor 
het recht op bijstand of de duur van de bijstand. 
Om voormelde redenen is er ook een 
verlagingspercentage van 50% toegevoegd. 
 
In de IOAW en IOAZ zijn geen artikelen 
opgenomen over het niet nakomen van overige 
verplichtingen. 

Artikel 10. Tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid.  
Vanwege de hoeveelheid tekst bij dit artikel 
verwijs ik u naar de voor besluitvorming 
voor u liggende verordening. Hier staan de 
verlagingen en de duur van de verlaging bij 
tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid 
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Artikel 11. Verstrekken van onjuiste of 
onvolledige inlichtingen met gevolgen 
voor de bijstand resp. de uitkering in het 
kader van de IOAW, IOAZ 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 11 komt te vervallen omdat 
deze gedraging per 1 januari 2013 onder artikel 
18a (boete) van de WWB valt. 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 11 opgenomen 
‘Zeer ernstige misdragingen’. In de huidige 
verordening staat deze nog onder artikel 14.  
 
In het eerste lid van het nieuwe artikel 11 is het  
percentage van de verlaging bij zeer ernstige 
misdragingen verhoogd van 30% gedurende één 
maand bij verbaal geweld of discriminatie 
tegenover het college of zijn ambtenaren naar 
50% gedurende één maand.  
De reden hiervoor is dat de ernst van de 
gedraging niet in verhouding stond met het 
percentage van verlaging.  
 
Dit past in de huidige maatschappelijke context 
waarin personen die agressie of geweld plegen 
tegen een medewerker met een publieke taak 
door het OM sneller en strenger worden bestraft.  
 
Het derde, vierde en vijfde lid van het huidige 
artikel 14 vindt u niet langer terug in het nieuwe 
artikel 11. In de voor besluitvorming voor u 
liggende verordening is een nieuw artikel 14 
opgenomen waarin de hoogte dan wel duur van 
de verlaging bij recidive is opgenomen. Vandaar 
dat u deze bepalingen niet langer terug vindt in 
het nieuwe artikel 11.  
 
 

Artikel 11. Zeer ernstige misdragingen 
1. Indien een belanghebbende zich zeer 

ernstig misdraagt door verbaal geweld, 
of discriminatie tegenover het college of 
zijn ambtenaren, onder 
omstandigheden die rechtstreeks 
verband houden met de uitvoering van 
de WWB, IOAW of IOAZ, wordt 
onverminderd artikel 2 van deze 
verordening de uitkering afgestemd met 
50% van de bijstandsnorm gedurende 
een maand. 

2. Indien een belanghebbende zich zeer 
ernstig misdraagt door intimidatie 
(uitoefenen van psychische druk) 
zaakgericht fysiek geweld 
(vernielingen), mensgericht fysiek 
geweld of een combinatie van 
agressievormen tegenover het college 
of zijn ambtenaren, onder 
omstandigheden die rechtstreeks 
verband houden met de uitvoering van 
de WWB, IOAW of IOAZ, wordt 
onverminderd artikel 2 van deze 
verordening de uitkering afgestemd met 
100% van de bijstandsnorm gedurende 
een maand. 

 

Artikel 12. Verstrekken van onjuiste of Het huidige artikel 12 komt te vervallen omdat Artikel 12. Niet nakomen van overige 
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onvolledige inlichtingen zonder gevolgen 
voor de bijstand resp. de uitkering in het 
kader van de WWB, IOAW, IOAZ 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

deze gedraging per 1 januari 2013 onder artikel 
18a (boete) van de WWB valt. 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 12 opgenomen 
‘Niet nakomen overige verplichtingen’. De 
huidige verordening kent dit artikel niet.  
 
Artikel 12 geeft aan welke verplichtingen op 
grond van artikel 55 WWB aan de bijstand 
kunnen worden verbonden en welke verlaging op 
de bijstandsnorm wordt toegepast bij het niet 
nakomen daarvan. Op grond van vigerende 
jurisprudentie is dit artikel noodzakelijk in het 
kader van de rechtszekerheid van de burger. 
Voor de burger moet duidelijk zijn welke 
verlaging wordt toegepast bij het niet nakomen 
van een verplichting. Aan de verplichtingen is 
een gewicht toegekend in de vorm van een 
verlagingspercentage. De verplichtingen zijn 
gerangschikt naar toenemende zwaarte. 
 
In de IOAW en IOAZ zijn geen artikelen 
opgenomen over het niet nakomen van overige 
verplichtingen. 

verplichtingen 
Indien een belanghebbende één of 
meerdere door het college opgelegde 
verplichtingen als bedoeld in artikel 55 
WWB niet of onvoldoende nakomt, wordt 
een verlaging toegepast. De verlaging 
wordt voor de duur van een maand 
vastgesteld op:  
a. 10% van de bijstandsnorm bij het niet 
verlenen van medewerking aan betaling in 
natura van een deel van de uitkering;   
b.  20% van de bijstandsnorm bij het niet 
verlenen van medewerking aan het in naam 
van de belanghebbende doen van door het 
college noodzakelijk geachte betalingen uit 
de toegekende uitkering; 
c. 20% van de bijstandsnorm bij het niet 
voldoen aan de verplichtingen die zijn 
gericht op meerdere zekerheid voor de 
nakoming van de aan de bijstand 
verbonden rente- en 
aflossingsverplichtingen; 
d. 20% van de bijstandsnorm bij het niet 
verlenen van medewerking aan de 
verplichting tot het verkrijgen van (meer) 
partner- en/of kinderalimentatie;   
e. 20% van de bijstandsnorm bij het niet 
verlenen van medewerking aan het 
aangaan dan wel het tot stand komen van 
een (wettelijk) schuldhulpverleningstraject;  
f. 50% van de bijstandsnorm bij het niet 
voldoen aan de verplichting zich te 
onderwerpen aan een noodzakelijke 
behandeling van medische of psycho-
sociale aard; 
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g. 50% van de bijstandsnorm bij het niet of 
in onvoldoende mate voldoen aan de in het 
kader van een (wettelijk) 
schuldhulpverleningstraject opgelegde 
verplichtingen;   
h. 50% van de bijstandsnorm bij het 
anderszins niet of niet volledig nakomen 
van een verplichting als bedoeld in artikel 
55 van de WWB. 
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Artikel 13. Tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid in het kader van de 
WWB 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 13 vindt u terug onder het 
nieuwe artikel 10 (zie hierboven). 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 13 opgenomen 
‘Samenloop van gedragingen’. In de huidige 
verordening staat deze nog onder artikel 7. 
 
Dit artikel is gewijzigd omdat tot uitdrukking moet 
worden gebracht hoe om te gaan bij samenloop 
van schending van de inlichtingenverplichting 
(nu: boete) en de overige verplichtingen.  
Verder is de terminologie van het artikel 
aangepast (verlagen i.p.v. afstemmen) en in het 
derde lid is concreter beschreven hoe wordt 
gehandeld bij meerdere gedragingen die 
schending opleveren van één of meerdere 
verplichtingen genoemd in deze verordening. 

Artikel 13. Samenloop van gedragingen 
1.  Indien een belanghebbende zich 

tegelijkertijd schuldig maakt aan 
verschillende gedragingen die het niet, 
niet volledig of te laat nakomen van een 
verplichting verbonden aan de uitkering 
tot gevolg heeft, wordt voor het bepalen 
van de hoogte en de duur van de 
verlaging uitgegaan van de gedraging 
waarop de zwaarste mate van verlaging 
is gesteld.  

2.  Indien sprake is van een gedraging die 
schending oplevert van een in deze 
verordening genoemde verplichting en 
van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in 
artikel 17 eerste lid  WWB, artikel 13 
IOAW of artikel 13 IOAZ, wordt geen 
verlaging opgelegd. 

3.  In afwijking van het gestelde in het 
eerste lid kan het college bij een 
cumulatie van verschillende 
gedragingen, of een herhaling daarvan, 
met inachtneming van het gestelde in 
deze verordening de uitkering afwijkend 
verlagen op grond van deze 
verordening. Deze afwijkende verlaging 
vindt niet plaats indien dit gelet op de 
ernst van de gedraging, de mate van 
verwijtbaarheid en de omstandigheden 
van de belanghebbende niet 
verantwoord is. 

 
Artikel 14. Zeer ernstige misdragingen 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 

Het huidige artikel 14 ‘Zeer ernstige 
misdragingen’ vindt u terug onder het nieuwe 
artikel 11 (zie hierboven). 

Artikel 14. Recidive 
1. Indien een belanghebbende zich binnen 

twaalf maanden na bekendmaking van 
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wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

In de huidige Afstemmingsverordening staan  
achter bepaalde artikelen de gevolgen bij 
recidive opgenomen. Om de artikelen duidelijk 
leesbaar te houden is er voor gekozen om één 
recidive artikel op te nemen in de verordening.  
In het nieuwe artikel 14 is de hoogte dan wel 
duur van de verlaging bij recidive opgenomen. 

een besluit waarmee een verlaging is 
toegepast vanwege een gedraging als 
bedoeld in artikel 9 , artikel 10 of artikel 
14 en 15 van deze verordening, opnieuw 
schuldig maakt aan een verwijtbare 
gedraging zoals bedoeld in voornoemde 
artikelen, kan de duur van de verlaging 
verdubbeld.  

2.  Indien de belanghebbende zich na een 
     tweede verwijtbare gedraging opnieuw 
     schuldig maakt aan een verwijtbare 
     gedraging, kan de hoogte dan wel 
     de duur van de maatregel individueel 
     worden bepaald ter hoogte van  
     minimaal het gestelde in voorgaand 
     lid.  
 

Artikel 15. Oneigenlijk gebruik en misbruik 
 van de bijstand dan wel de uitkering 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 15 ‘Oneigenlijk gebruik en 
misbruik van de bijstand dan wel de uitkering  
zijn geen inhoudelijke wijzigingen van toepassing 
maar is vernummerd naar artikel 16. 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 15 opgenomen 
‘Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ’. 
De huidige verordening kende dit artikel niet. 
 
Wanneer een persoon met een IOAW/IOAZ 
uitkering inkomen uit arbeid had kunnen 
verwerven, maar dit verwijtbaat nalaat is het 
college bevoegd de uitkering blijvend of tijdelijk te 
weigeren.  
Wanneer het college van mening is dat de 
uitkering moet worden geweigerd kan geen 
verlaging worden toegepast op grond van deze 

Artikel 15. Samenloop bij weigeren 
uitkering IOAW/IOAZ  
Indien het college de uitkering op grond van 
artikel 20 lid 1 IOAW of artikel 20 lid 2 IOAZ 
blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging 
die tot deze weigering heeft geleid tevens 
op grond van deze verordening tot een 
verlaging zou kunnen leiden, blijft een 
verlaging ter zake van die gedraging 
achterwege. 
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verordening. Als van weigering van de uitkering 
geen sprake kan er grond van deze verordening 
een verlaging worden toegepast. Hiermee wordt 
samenloop voorkomen. 
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Artikel 16. Onvoorziene gevallen 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 16 ‘Onvoorziene gevallen’ 
heeft geen inhoudelijke wijzigingen maar is 
vernummerd naar artikel 17. 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 16 opgenomen 
‘Oneigenlijk gebruik en misbruik van de bijstand 
dan wel de uitkering’ 

Artikel 16. Oneigenlijk gebruik en 
misbruik van de bijstand dan wel de 
uitkering 
Geen inhoudelijke wijzigingen 
 

Artikel 17. Overgangsbepaling 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 17 ‘Overgangsbepaling’    
vindt u terug onder het artikel 18. 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 17 opgenomen 
‘Onvoorziene gevallen’ 

Artikel 17. Onvoorziene gevallen 
In gevallen die de uitvoering van deze 
verordening betreffen en waarin deze 
verordening niet voorziet, beslist het 
college. 

Artikel 18. Citeertitel 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

 Het huidige artikel 18 ‘Citeertitel’ vindt u terug 
onder artikel 19. 
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 18 opgenomen 
‘Overgangsbepaling’. 
 
Bergen sluit aan bij het overgangsrecht zoals dat 
is opgenomen in artikel XXV van de wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW 
– wetgeving. 

Artikel 18. Overgangsbepaling 
Hierbij is aansluiting gezocht bij het  
wetsvoorstel ‘Wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid SZW –  
wetgeving (zie dossier 33 207) 

Artikel 19. Inwerkingtreding 
De inhoud van dit artikel is niet opgenomen in 
dit wijzigingenoverzicht. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de huidige 
Afstemmingsverordening. 

Het huidige artikel 19 ‘Inwerkingtreding’ vindt u 
terug onder artikel 20.  
 
In de voor besluitvorming voor u liggende 
verordening is als nieuw artikel 19 opgenomen 
‘Citeertitel’ 
 

 Artikel 19. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als de 
Afstemmingsverordening WWB, IOAW en 
IOAZ gemeente Bergen 2014  
 

Wijzigingenoverzicht bij de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bergen  2014 Pagina 17 
 



 
Nieuw artikel Het huidige artikel 19 ‘Inwerkingtreding’ vindt u 

terug onder artikel 20.  
 

Artikel 20. Inwerkingtreding 
1.  Deze verordening treedt in werking met 
    ingang van de dag na publicatie en werkt 

terug tot 1 januari 2013; 
2. De Afstemmingsverordening WWB, 
IOAW en IOAZ gemeente Bergen 2012, 
zoals vastgesteld op 12 april 2012 wordt 
ingetrokken. 

   
Toelichting De Toelichting bij de Afstemmingsverordening is 

geactualiseerd.  
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