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Geachte mevrouw Ozögul, 

Op 11 januari 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de Participatiewet. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waama het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Op grond van welke bepaling uit de Participatiewet zijn mensen die 
80/100% afgekeurd zijn en anderen met een ontheffing voor de WWB 
verplicht zich beschikbaar te stellen voor werk? 

De Participatiewet legt in beginsel aan iedereen, met uitzondering van 
personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, de 
verplichting op om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te 
verkrijgen, te aanvaarden en te behouden. Deze arbeidsplicht is 
vastgelegd in artikel 9 lid 1 onderdeel a Participatiewet. Ook de 
verplichting van belanghebbende om zich als werkzoekende te 
registreren bij het UWV valt binnen het bereik van de arbeidsplicht. 
De wet stelt geen beperkende voorwaarden aan de aard en de omvang 
van het werk en aan de aansluiting op opleiding en ervaring. Hiermee 
wordt bereikt dat een eventueel beroep op inkomensondersteuning zo 
kort mogelijk is. Uiteraard dient er wel gekeken te worden naar de 
aansluiting bij de individuele mogelijkheden van de persoon in 
verband met gezondheid en belastbaarheid. 

Individuele ontheffing van de arbeidsverplichtingen op grond van 
artikel 9 lid 2 Participatiewet is alleen mogelijk om redenen die 
verband houden met de persoon die ontheven wordt. Algemene 
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factoren zoals een slechte arbeidsmarktsituatie kunnen dus nooit als 
grond voor ontheffing gelden. Artikel 9 lid 2 Participatiewet voorziet 
slechts in een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht en de 
tegenprestatie. 

In een brief gedateerd 11 november 2014 (registratienummer 
2014/411388) en besproken in de commissie Samenleving van 29 
januari jl. is het college, naar aanleiding van een advies van de 
Participatieraad, nader ingegaan op de inschrijving bij werk.nl. Hierin 
geeft het college bij vraag 3 aan dat er sprake is van een groep mensen 
met een WWB-uitkering en een ontheffing van de 
arbeidsverplichtingen en de inschrijving bij het UWV als 
werkzoekende. Ter verduidelijking wordt hier de vraag en het 
antwoord uit de brief van 11 november 2014 herhaald: 
"Vraag 3 Om hoeveel bijstandsgerechtigden gaat het? 
Het totale aantal bijstandsgerechtigden bedraagt op 1 oktober 2014: 
3294. Van deze 3294 klanten hebben 273 klanten een ontheffing van 
de arbeidsverplichting. Daarmee komt de totale doelgroep die 
ingeschreven moet zijn op 3021. Het aantal ingeschrevenen op 1 
oktober is 1975 en dat is 65% van de totale doelgroep. " 

Wijziging per 1 januari 2015 
In de brief van 11 november 2014 is antwoord gegeven vanuit de toen 
geldende Wet Werk en Bijstand, inmiddels is de Participatiewet van 
toepassing, hierin is aan artikel 9 lid 5 toegevoegd. In dit lid is het 
volgende opgenomen: "de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, 
onderdelen a, b en c, (waaronder de verplichte inschrijving als 
werkzoekende) zijn niet van toepassing op de belanghebbende die 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4 van 
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ". Artikel 4 lid 1 van 
de WIA meldt "volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als 
rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, 
gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om 
met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen 
per uur ". 

Met deze wijziging van artikel 9 is de wettelijke verplichting tot 
inschrijving als werkzoekende voor volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten derhalve komen te vervallen. Tijdelijke 
ontheffingen op grond van het tweede lid, zoals hierboven genoemd, 
blijven mogelijk. 
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2. Haarlemmers, die volledig zijn afgekeurd, zijn op straffe van een boete of 
verlies van hun uitkering verplicht zich op werk.nl in te schrijven en zich 
aldus beschikbaar te stellen voor arbeid voor minimaal 1 uur per week. 
Tegelijkertijd zijn zij verplicht de vragen naar waarheid te beantwoorden, 
terwijl het niet klopt dat zij beschikbaar zijn voor werk. Door deze 
Haarlemmers te verplichten zich op werk.nl in te schrijven, verplicht het 
college hen dus ook om in strijd met de waarheid te antwoorden. Is de 
wethouder het met de SP eens dat dit een kwalijke ontwikkeling is? 

De wettelijke verplichting tot inschrijving als werkzoekende is per 1-
1-2015 vervallen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. 

3. Worden deze volledige arbeidsongeschikten of andere WWB 'ers met een 
ontheffing ook aangesproken op het - weliswaar gedwongen - in strijd met 
de waarheid beantwoorden van vragen? 

Nee, de wettelijke verplichting tot inschrijving als werkzoekende is 
per 1-1-2015 vervallen voor volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten. 

4. Is het college het met de SP eens dat het gemeentebestuur over deze 
ongewenste praktijk een signaal aan het kabinet moet doorgeven. 

Nee, de wettelijke verplichting tot inschrijving als werkzoekende is 
per 1-1 -2015 vervallen voor volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de loco-secretaris.- de burgemee 

drs. R.J.A. van Nooit mr. B.B. Schneiders 


