
Maatregelverordening was-wordt  
 
 
 
 

Was Wordt 

Artikel 9, aanhef 
 
Gedragingen van belanghebbenden waardoor 

de verplichtingen op grond van artikel 9, eerste 

lid, artikel 17 tweede lid dan wel artikel 55 van 

de wet of artikel 7, lid 1 en 2 van de 

Participatieverordening Noordoostpolder 2018 

niet of onvoldoende zijn nagekomen, worden, 

voor zover zij niet tevens worden genoemd in 

artikel 18, vierde lid van de wet, onderscheiden 

in de volgende categorieën: 

 
 
 

Artikel 9, aanhef 
 
Gedragingen van belanghebbenden waardoor 

de verplichtingen op grond van artikel 9, eerste 

lid, artikel 17 tweede lid, artikel 55 van de wet 

dan wel artikel 56a van de wet of artikel 7, lid 1 

en 2 van de Participatieverordening 

Noordoostpolder 2018 niet of onvoldoende zijn 

nagekomen, worden, voor zover zij niet tevens 

worden genoemd in artikel 18, vierde lid van de 

wet, onderscheiden in de volgende categorieën: 

 
Motivering 
Toevoegen van een nieuwe grondslag voor het 
opleggen van een maatregel vanwege de 
verplichting tot financieel ontzorgen in het kader 
van de nieuwe Wet Inburgering. 

Artikel 9, eerste lid 
 
1. Eerste categorie: 

a. Het niet als werkzoekende geregistreerd 

zijn of blijven bij het UWV Werkbedrijf. 

b. Het niet of onvoldoende nakomen van 

een opgelegde verplichting op grond van 

artikel 55 van de wet. 

 
 

Artikel 9, eerste lid 
 
1. Eerste categorie: 

a. Het niet als werkzoekende geregistreerd 

zijn of blijven bij het UWV Werkbedrijf. 

b. Het niet of onvoldoende nakomen van 

een opgelegde verplichting op grond van 

artikel 55 of 56a van de wet. 

 
Motivering 
Toevoeging voor het bepalen van de zwaarte 
van de maatregel (laagste percentage) van de 
nieuwe maatregel. 

Toelichting artikel 9 
 
De gedragingen die verband houden met het 

geen of onvoldoende medewerking verlenen 

aan het verkrijgen of behouden van algemeen 

geaccepteerde arbeid of het verrichten van een 

tegenprestatie, worden in drie categorieën 

onderscheiden. De ernst van de gedraging loopt 

per categorie op. 

 

Toelichting artikel 9 
 
De artikelen 9 en 10 moeten in onderlinge 
samenhang worden gelezen. In artikel 9 worden 
schendingen van verplichtingen uit de 
Participatiewet geformuleerd. De verwijtbare 
gedragingen die zijn genoemd in artikel 9 zijn 
ondergebracht in categorieën. Aan die 
categorieën wordt in artikel 10 een gewicht 
toegekend in de vorm van een 
verlagingspercentage. De categorieën zijn 
gerangschikt naar toenemende zwaarte. Een 
gedraging wordt ernstiger geacht naarmate de 
gedraging meer concrete gevolgen.  
 
Motivering 

Redactionele wijziging zodat de tekst van de 

toelichting beter aansluit op de tekst in de 

artikelen. 

 


