Bijlage 1 bij raadsvoorstel Afstemmingsverordening
In verband met de invoering van de taaleis zijn lid 3 en 4 toegevoegd aan de tweede categorie
De tweede categorie houdt in dat de uitkering met 20% van de uitkeringsnorm wordt verlaagd als de
verplichting niet wordt nagekomen.
Tweede categorie:
1. het niet meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het plan van aanpak;
2. het niet nakomen van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling en die op grond van artikel 55
van de P-wet door het college bij besluit zijn opgelegd;
3. niet verschijnen op de taaltoets waardoor de toets niet kan worden afgenomen of het halverwege
beëindigen van de toets.
4. niet meewerken aan het inleveren van bewijsstukken voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs aangenomen
kan worden dat de stukken geleverd kunnen worden.
Artikel 7 lid 1 tot en met 6 van de Afstemmingsverordening is van toepassing. Dat betekent kort gezegd dat de
uitkering de eerste keer -na niet nakomen verplichting - gedurende 1 maand met 20% wordt verlaagd, de
tweede keer binnen 12 maanden met 40% en de daarop volgende keren binnen 12 maanden is de verlaging
maatwerk.
Alle overige algemene bepalingen zoals, het afstemmen van de verlaging op de mate van verwijtbaarheid en de
omstandigheden van persoon en gezin en de bepaling over hoor en wederhoor zijn van toepassing.
Artikel 7. Ingangsdatum, tijdvak en recidive van verlagingen op grond van de P-wet
1. De uitkering wordt verlaagd met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een
nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering met ingang van de eerste van de kalendermaand waarover
nog geen betaling heeft plaats gevonden.
2. Het besluit waarmee de uitkering wordt verlaagd moet tenminste een week voor de datum waarop betaald
wordt, verzonden zijn.
3. In afwijking van lid 1 kan de uitkering worden verlaagd met ingang van een datum in de toekomst, wanneer
dit de effectiviteit van de verlaging ten goede komt.
4. De uitkering wordt voor het niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen op grond van de Pwet verlaagd:
a. voor de duur van één maand wanneer een verplichting voor de eerste keer niet wordt nagekomen;
b. voor de duur van twee maanden wanneer er binnen 12 maanden voor de tweede keer sprake is
van het niet nakomen van een verplichting die valt onder de 4e categorie;
c.

met een verdubbeling van het percentage wanneer er binnen 12 maanden na bekendmaking van
een besluit voor de tweede keer sprake is van het niet nakomen van een verplichting die valt
onder de 1e, 2e en 3e categorie. De verdubbeling geldt alleen als het de tweede keer een
verplichting uit dezelfde of hogere categorie betreft.

5. In geval een belanghebbende zich herhaaldelijk - meer dan twee keer binnen 12 maanden schuldig maakt aan niet geüniformeerde verplichtingen, wordt de duur of de hoogte van de
verlaging bij wijze van individualisering aangepast.

6. Het college heroverweegt het besluit waarmee de uitkering voor het niet nakomen van een niet
geüniformeerde verplichting is verlaagd op grond van de P-wet binnen een termijn van ten hoogste drie
maanden.

