Bijlage 1

Artikelsgewijze wijzigingen verordeningen

Maatregelenverordening WWB Asten 2014
De maatregelenverordening wordt als volgt gewijzigd:
A

Onder vernummering van het eerste lid van artikel 9 ‘Indeling in
categorieën’ tot tweede lid met als opschrift ‘Tweede categorie’ en onder
vernummering van het tweede lid tot derde lid met als opschrift ‘Derde
categorie’ wordt een nieuw eerste lid ingevoegd met als opschrift ‘Eerste
categorie’.
Het eerste lid met als opschrift ‘Eerste categorie’ luidt als volgt:
Het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het UWV
WERKbedrijf of het niet tijdig laten verlengen van de registratie.

B

In het tot derde lid met als opschrift ‘Derde categorie’ vernummerde
tweede lid van artikel 9 ‘Indeling in categorieën’ worden de onderdelen a,
c en f gewijzigd en komen te luiden:
Onderdeel a:
Het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met de
arbeidsinschakeling, waaronder begrepen re-integratie, op een
aangegeven plaats en tijd te verschijnen.
Onderdeel c:
Het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, waaronder begrepen re-integratie,
anders dan het niet daartoe verschijnen zonder bericht van verhindering.
Onderdeel f:
Andere gedragingen die de arbeidsinschakeling, waaronder begrepen reintegratie, belemmeren.

C

Onder vernummering van de onderdelen a en b tot de onderdelen b en c
van artikel 10 ‘De hoogte en duur van de maatregel’ wordt een nieuw
onderdeel a ingevoegd.
Onderdeel a luidt als volgt:
Tien procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen
van de eerste categorie.

D

In het tot onderdeel b vernummerde onderdeel a van artikel 10 ‘De hoogte
en duur van de maatregel’ wordt de zinsnede ‘bij gedragingen van de
eerste categorie.’ gewijzigd in ‘bij gedragingen van de tweede categorie.’
en in het tot onderdeel c vernummerde onderdeel b wordt de zinsnede ‘bij
gedragingen van de tweede categorie.’ gewijzigd in ‘bij gedragingen van
de derde categorie.’.

E

In de eerste zin van het zevende lid van artikel 11 ‘Tekortschietend besef
van verantwoordelijkheid’ wordt de zinsnede ‘gelijkgesteld aan een
gedraging van de tweede categorie als bedoeld in artikel 9.’ gewijzigd in
‘gelijkgesteld aan een gedraging van de derde categorie als bedoeld in
artikel 9.’

Wijzigingen in de Artikelsgewijze toelichting op de verordening:
Onderdeel A

In de toelichting op artikel 9 ‘Indeling in categorieën’ wordt in de eerste zin van
de eerste alinea de zinsnede ‘worden in twee categorieën onderscheiden.’
gewijzigd in ‘worden in drie categorieën onderscheiden.’.
In de tweede alinea wordt het opschrift ‘Eerste categorie’ gewijzigd in ‘Tweede
categorie’ en in de vijfde alinea wordt het opschrift ‘Tweede categorie’ gewijzigd
in ‘Derde categorie’.
Na de eerste alinea wordt een nieuwe alinea ingevoegd met als opschrift ‘Eerste
categorie’.
Deze alinea luidt als volgt:
Deze categorie betreft de formele verplichting om zich als werkzoekende in te
schrijven bij het UWV WERKbedrijf en ingeschreven te doen blijven.
Onderdeel B
In de toelichting op artikel 9 ‘Indeling in categorieën’ wordt in de vijfde alinea
onder het tot ‘Derde categorie’ gewijzigde opschrift in onderdeel a de zinsnede ‘in
het kader van zijn arbeidsparticipatie.’ gewijzigd in ‘in het kader van zijn
arbeidsinschakeling, waaronder begrepen re-integratie.’.
In onderdeel c wordt de zinsnede ‘naar zijn mogelijkheden tot
(arbeids)participatie.’ gewijzigd in ‘naar zijn mogelijkheden tot
arbeidsinschakeling, waaronder begrepen re-integratie.’.
In onderdeel e en f wordt in de eerste zin de zinsnede ‘gedragingen die de kansen
op arbeidsinschakeling verminderen.’ gewijzigd in ‘gedragingen die de kansen op
arbeidsinschakeling, waaronder begrepen re-integratie, verminderen.’.
In onderdeel j wordt in de tweede zin de zinsnede ‘verwezen naar artikel 15,’
gewijzigd in ‘verwezen naar artikel 11,’.
Onderdeel C en D
In de toelichting op artikel 10 ‘De hoogte en duur van de maatregel’ wordt de
zinsnede ‘voor de twee categorieën van gedragingen’ gewijzigd in ‘voor de drie
categorieën van gedragingen’.
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten 2014
De maatregelenverordening wordt als volgt gewijzigd:
A

Onder vernummering van het eerste lid van artikel 2.1 ‘Indeling in
categorieën’ tot tweede lid met als opschrift ‘Tweede categorie’ en onder
vernummering van het tweede lid tot derde lid met als opschrift ‘Derde
categorie’ wordt een nieuw eerste lid ingevoegd met als opschrift ‘Eerste
categorie’.
Het eerste lid met als opschrift ‘Eerste categorie’ luidt als volgt:
Het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het UWV
WERKbedrijf of het niet tijdig laten verlengen van de registratie.

B

In het tot derde lid met als opschrift ‘Derde categorie’ vernummerde
tweede lid van artikel 2.1 ‘Indeling in categorieën’ worden de onderdelen
a, b en c gewijzigd en komen te luiden:
Onderdeel a:
Het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met de
arbeidsinschakeling, waaronder begrepen re-integratie, op een
aangegeven plaats en tijd te verschijnen.
Onderdeel b:

Het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, waaronder begrepen re-integratie,
anders dan het niet daartoe verschijnen zonder bericht van verhindering.
Onderdeel c:
Andere gedragingen die de arbeidsinschakeling, waaronder begrepen reintegratie, belemmeren.
C

Onder vernummering van de onderdelen a en b tot de onderdelen b en c
van artikel 2.2 ‘De hoogte en duur van de maatregel’ wordt een nieuw
onderdeel a ingevoegd.
Onderdeel a luidt als volgt:
Tien procent van de bijstandsnorm bij gedragingen van de eerste
categorie.

D

In het tot onderdeel b vernummerde onderdeel a van artikel 2.2 ‘De
hoogte en duur van de maatregel’ wordt de zinsnede ‘bij gedragingen van
de eerste categorie.’ gewijzigd in ‘bij gedragingen van de tweede
categorie.’ en in het tot onderdeel c vernummerde onderdeel b wordt de
zinsnede ‘bij gedragingen van de tweede categorie.’ gewijzigd in ‘bij
gedragingen van de derde categorie.’.

E

In het tweede lid van artikel 3.2 ‘Niet verkrijgen of aanvaarden van
algemeen geaccepteerde arbeid’ wordt de zinsnede ‘in artikel 2.2
onderdeel b.’ gewijzigd in ‘in artikel 2.2 onderdeel c. ‘.

Wijzigingen in de Artikelsgewijze toelichting op de verordening:
Onderdeel A
In de toelichting op artikel 2.1 ‘Indeling in categorieën’ wordt de vierde zin ‘In dit
artikel worden twee categorieën onderscheiden.’ gewijzigd in ‘In dit artikel
worden drie categorieën onderscheiden.’.
In de vijfde zin wordt de zinsnede ‘De eerste categorie’ gewijzigd in ‘De tweede
categorie’ en in de zesde zin wordt de zinsnede ‘De tweede categorie’ gewijzigd in
‘De derde categorie’.
Tussen de vierde en de vijfde zin wordt een nieuwe zin ingevoegd.
Deze zin luidt als volgt:
De eerste categorie betreft de formele verplichting om zich als werkzoekende in
te schrijven bij het UWV WERKbedrijf en ingeschreven te doen blijven.
Onderdeel C en D
In de toelichting op artikel 2.2 ‘De hoogte en duur van de maatregel’ wordt de
zinsnede ‘van de twee categorieën’ gewijzigd in ‘van de drie categorieën’.

