Maatregelwijzer
de geüniformeerde maatregelen van
artikel 18 van de Participatiewet

Vermoeden van een
gedraging die kan leiden
tot een maatregel
(18 lid 2 PW)

Onderzoek naar:
Soort gedraging

Gedragingen (artikel 18,
lid 4 PW) waarbij het
College de bijstand in
ieder geval verlaagt:

Overige gedragingen

Zie maatregelverordening

Artikel 18, lid 4 onder a
Niet aanvaarden/behouden arbeid
Nee?

Artikel 18, lid 4 onder b
Niet ingeschreven bij UZB
Artikel 18, lid 4 onder c
Geen arbeid zoeken in andere
gemeente alvorens daar naar toe
te verhuizen

Voornemen bekend
maken tot het
opleggen van een
maatregel

Artikel 18, lid 4 onder d
Niet bereid zijn om per dag in totaal
3 uur te reizen i.v.m. arbeid

Ja?

Artikel 18, lid 4 onder e
Niet bereid zijn om te verhuizen bij
minimaal een jaarcontract en een
baan tegen bijstandsnorm

Gedraging
verwijtbaar?

Artikel 18, lid 4 onder f
Het niet verkrijgen/behouden van
kennis en vaardigheden
Artikel 18, lid 4 onder g
Geen arbeid door kleding, gebrek
aan verzorging of gedrag

O.g.v. artikel 4:8 Awb
zienswijze inwinnen/
horen

Zienswijze
ontvangen?

Ja?

Nee?

Onderzoek naar:
1. Omstandigheden van
de belanghebbende
2. Mogelijkheden om
middelen te verwerven
3. Aanwezigheid
van bijzondere
omstandigheden1
4. Aanwezigheid van
dringende redenen
(artikel 18, lid 10 PW)
5. Recidive?

Afzien van opleggen
van maatregel
(artikel 18, lid 9 PW)
1)

Artikel 18, lid 4 onder h
Geen gebruik maken van
aangeboden voorzieningen/
sociale activering/onderzoek t.b.v.
arbeidsinschakeling
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- Marginalisering
- Vergroting		
schuldenproblematiek
- Huisuitzetting
Zie MvT bij artikel 18 PW

Maatregelwijzer
de geüniformeerde maatregelen van
artikel 18 van de Participatiewet

1e gedraging
(artikel 18,
lid 5 PW)

Geeft het individuele
geval aanleiding om af te
wijken van de standaard
duur/maatregel?

2e gedraging binnen
12 maanden na
1e gedraging (artikel
18, lid 6 PW)

= 100% maatregel die
langer is dan de periode
van de 1e gedraging en ten
hoogste drie maanden

Ja?

Nee?

Duur van de maatregel bepalen2

= 100% maatregel
van tenminste
één maand en
ten hoogste drie
maanden

Bepaalt de lokale verordening dat
het bedrag van de maatregel kan
worden toebedeeld aan
1, 2 of 3 maanden (artikel 18,
lid 5 PW)?

Ja?
3e gedraging binnen
12 maanden na
2e gedraging (artikel
18, lid 7 PW)

= 100% maatregel voor de
duur van drie maanden

Onderzoek naar:
1. Houding
2. Gedragingen
t.a.v. verplichtingen
(artikel 18, lid 4 PW)

Doet belanghebbende3
een verzoek om de
maatregel te herzien
(artikel 18, lid 11 PW)?
Nee?

4 e gedraging e.v.
binnen 12 maanden
na 3e gedraging
(artikel 18, lid 8 PW)

= telkens 100% maatregel
voor de duur van drie
maanden

Zie maatregelverordening

Maatregel ongewijzigd
voorzetten

2)
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Maatregel verrekenen
over de maand
van oplegging en
ten hoogste twee
volgende maanden
(Let op! Eerste maand
tenminste 1/3 van
het maatregelbedrag
verrekenen)

Ja?

Nee?

Aanleiding
maatregel
te herzien?

Nee?

Duur moet blijven binnen de bandbreedte
van het 5e en 6e lid van artikel 18 PW
Ook een 0-maatregel = Awb besluit en telt
mee voor bepaling wel/niet recidive

Ja?

Besluit herziening
maatregel en
herbevestiging
verplichtingen

3)

Onder belanghebbende
wordt tevens verstaan
het gezin (artikel 18,
lid 12 PW)

