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Geesteren, 12 november 2020
opmerkingen m.b.t. de inkeerregeling

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief d.d. 12 november 2020, nr. 330, betreffende het intrekken van uw
adviesaanvraag voor de beleidsregels inkeerregeling, vraag ik uw aandacht voor het volgende.
In artikel 18 lid 11 van de Participatiewet staat het volgende:
‘Indien het college de bijstand overeenkomstig het vijfde, zesde, zevende of achtste lid heeft verlaagd,
kan het college op verzoek van de belanghebbende ten aanzien van wie de maatregel is opgelegd, de
verlaging herzien zodra uit de houding en gedragingen van de belanghebbende ondubbelzinnig is
gebleken dat hij de verplichtingen, bedoeld in het vierde lid, nakomt’.
Alhoewel iedereen wordt geacht de wet te kennen, is dit artikel lang niet bij iedereen (zowel
klantmanagers als cliënten) bekend.
In eerste instantie voelde SDOA klaarblijkelijk de behoefte om hier beleidsregels op te maken. In een
later stadium werd besloten dit niet te doen. De wet op zich is duidelijk genoeg en nog
meer regelgeving is niet wenselijk.
De cliëntenraad adviseert u om de mogelijkheid die dit artikel biedt nadrukkelijk onder de aandacht
te brengen van de uitvoerders en ook de cliënt in de beschikking te wijzen op de mogelijkheid de
maatregel ongedaan te maken. De cliënt moet hier zelf om vragen en daarbij aantonen dat hij 'zijn
leven daadwerkelijk betert'.
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Het moment waarop de cliënt het verzoek indient - of dat nu schriftelijk of mondeling gebeurt - moet
duidelijk worden vastgelegd. Dit is immers het tijdstip waarop de herziening ingaat.
Wij vertrouwen er op dat, zowel bij het opleggen van de maatregel als bij de beoordeling van het
verzoek tot herziening, de objectiviteit gewaarborgd is en dat in soortgelijke situaties op gelijke wijze
geoordeeld wordt.
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