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Voorwoord  

Dit is de nieuwsbrief Participatiewet van november 2020, de derde van dit jaar. Deze nieuwsbrief 
bevat nieuws, ontwikkelingen en jurisprudentie. Ondanks dat de dagelijkse praktijk wordt beheerst 
door Covid 19 en alle gevolgen hiervan, zijn er binnen het vakgebied Werk en Inkomen allerlei 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen gaan onverminderd door. Daarom is het goed op de hoogte te 
blijven van wat er speelt. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 
 
YER Kenniscentrum 
Mark Wenders 
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Belangrijke stap gezet naar betere aanpak van schulden 

Tientallen gemeenten en organisaties bekrachtigden op 13-10-2020 het pact 'Op weg naar een 
schuldenzorgvrij Nederland'. Ze spreken er mee af dezelfde, succesvolle schuldenaanpakken te 
gebruiken. Hierdoor kunnen mensen hun schulden sneller afbetalen en kunnen gemeenten meer 
mensen met schulden helpen. Een kleine afvaardiging van gemeenten, partijen in de 
schuldhulpverlening en het bedrijfsleven onderschreef de samenwerking op Paleis Noordeinde, in 
bijzijn van Hare Majesteit Koningin Maxima en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. 
SchuldenlabNL staat aan de basis van het Schuldenpact. Dit landelijk samenwerkingsverband van 
publieke en private partners heeft tot doel om succesvolle, lokale schuldenaanpakken uit te breiden 
over het hele land. In de afgelopen periode werkte SchuldenlabNL samen met wethouders, 
vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, de bankensector, woningcorporaties, verzekeraars 
en energieleveranciers aan de invoering en verdere opschaling van vijf schuldhulpmethoden. 
 
De intensievere samenwerking komt op een belangrijk moment. Door de coronacrisis krijgen naar 
verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Vooral kwetsbare groepen 
worden door de coronacrisis hard geraakt. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren, flexwerkers, 
ondernemers met weinig financiële reserves en kinderen in gezinnen die leven rond de 
armoedegrens. Het kabinet heeft recent extra geld beschikbaar gesteld om onder meer de 
gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere toestroom van hulpvragen. Ook 
komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nauw betrokken bij het Schuldenpact en 
stimuleert dat gemeenten en andere partijen de beproefde schuldhulpmethoden van SchuldenLabNL 
overnemen.  
Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt 
om de aanpak van schulden en armoede te versterken en te versnellen. Met de afspraken wil het 
kabinet bewerkstelligen dat mensen snel aan de bel trekken bij geldzorgen, weten waar zij welke 
hulp kunnen krijgen en zo problematische schulden voorkomen. Ze vormen een aanvulling op het 
Actieplan brede schuldenaanpak dat onderdeel is van het regeerakkoord. Het gaat om een veertigtal 
acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle 
en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet 
werkt in de brede schuldenaanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en 
maatschappelijke organisaties. 

NOW  

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bestaat uit drie delen (NOW 1, NOW 2 en 
NOW 3) en voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de 
coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De 
NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is 
ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. Het UWV voert de regeling uit.  

NOW 2 

In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. 
Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Voor de Tozo 2 gaat het om naar 
schatting 103.000 aanvragen van zelfstandig ondernemers. Deze regelingen hebben in de periode 
juni tot en met augustus samen ruim 1,4 miljoen werkenden bereikt. 
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Het betreft een lager aantal aanvragen dan bij de eerste NOW-regeling. Het totaalbedrag aan 
aangevraagde subsidie bedraagt naar schatting 5,34 miljard euro voor een periode van vier 
maanden.  
De NOW wordt in het onlangs aangekondigde steun- en herstelpakket verlengd met drie keer drie 
maanden. Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 start op 1 oktober, het UWV streeft ernaar om 
werkgevers vanaf 16 november een aanvraag te kunnen laten doen. 
Met de Tozo-regeling kunnen zelfstandigen een aanvraag voor ondersteuning in levensonderhoud 
doen en een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Voor Tozo 2 zijn tot dusver naar schatting 
103.000 aanvragen ingediend. Het merendeel van de Tozo 2 aanvragen betreft verlenging van 
inkomensondersteuning van Tozo 1. Er is een relatief groter beroep gedaan op de Tozo 2 in de vier 
grootste gemeenten dan in kleinere gemeenten.  
Uit CBS-cijfers blijkt dat Tozo-aanvragen vooral afkomstig zijn uit de sectoren specialistische zakelijke 
diensten, overige dienstverlening, handel, cultuur, sport en recreatie en horeca en onderwijs.  
De Tozo 2 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot eind september. Vanaf 1 oktober 
gaat de Tozo 3 gelden voor een periode van negen maanden. 
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor 
werknemers die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben en geen uitkering kunnen 
krijgen. Het loket voor de TOFA is op 27 juli gesloten. Van de ongeveer 24.000 aanvragen die in totaal 
zijn ingediend, zijn er tot nu toe ongeveer 11.000 toegekend. Ongeveer 13.000 verzoeken zijn 
afgewezen, voornamelijk omdat het inkomen van de aanvrager in april hoger is dan 550 euro of dat 
het ontvangen inkomen in februari lager is dan 400 euro.  
 
Het is belangrijk dat het geld voor de steunmaatregelen op de juiste plek terechtkomt. Er is een 
samenwerkingsverband opgezet tussen UWV, Belastingdienst, Inspectie SZW en FIOD om misbruik 
en oneigenlijk gebruik van de NOW effectief aan te pakken. Het gaat dan om het mogelijk 
manipuleren van de loonsom en het uitstellen van omzet om een hogere subsidie te kunnen 
ontvangen. Bij de Tozo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving. Zij zijn gestart met de 
eerste controles om eventueel misbruik op te sporen. 
 

NOW 3 

De impact van de coronacrisis op de economie duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus het 
steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de 
verlenging van de steunmaatregel NOW met negen maanden. Minister Koolmees van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van deze 
tegemoetkoming in de loonkosten in het nieuwe subsidietijdvak naar de Tweede Kamer gestuurd. 
In de systematiek is de derde NOW-regeling grotendeels hetzelfde als NOW 1 (maart, april en mei) en 
NOW 2 (juni, juli, augustus en september). Om banen te beschermen in deze crisis kunnen 
ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies. 
Wel is er een aantal wijzigingen om de NOW 3 beter aan te laten sluiten op de huidige economische 
realiteit. Zo is deze NOW 3, die negen maanden duurt, opgedeeld in drie keer drie maanden die 
ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen. In deze periode van negen maanden gaat het 
vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden. Hiermee wil het kabinet ondernemers 
de tijd en ruimte geven om waar het kan te overbruggen en waar het nodig is zich te kunnen 
aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid. 
 
Nu de crisis voortduurt, betekent dit ook dat sommige ondernemers moeten bezuinigen op de 
loonkosten. Bijvoorbeeld door medewerkers die met pensioen gaan niet meer te vervangen, door 
met het personeel, de ondernemingsraad of de vakbond afspraken te maken over een loonoffer of 
door medewerkers te ontslaan. De NOW 3 biedt daarom steeds per periode in kleine stapjes ruimte 
voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. De referentiemaand 
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voor alle drie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Daarnaast vervallen 
eerdere voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 rond bedrijfseconomisch ontslag. Als de loonsom meer 
daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. 
Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend. 
Wel komt er in deze subsidieperiode een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun 
baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Het kabinet ondersteunt dit met het sociaal 
pakket ter waarde van1,4 miljard euro. Dit pakket voorziet o.a. in bemiddeling van werk-naar- werk 
en in scholing. Met de wijzigingen in NOW 3 kunnen ondernemers in deze lastige periode de steun 
gebruiken om te overleven en tegelijkertijd de moeilijke ingrepen kunnen doen die hun bedrijf 
gezond houden. UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de maanden oktober, november en 
december op 16 november te openen. 
Ten slotte start ook komende maand de eindafrekening van NOW 1. Het loket voor de 
eindafrekening gaat 7 oktober open. Voor sommige ondernemers zal gelden dat ze nog recht hebben 
op een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot van tachtig procent van de subsidie. Anderen 
hebben het wellicht beter gedaan in maart, april en mei dan verwacht en zullen subsidie (deels) gaan 
terugbetalen. Het streven is dat UWV werkgevers eind november informeert over de definitieve 
vaststelling.  
 

TOZO 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van 
het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig 
ondernemers, waaronder ZZP’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud 
als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor 
bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.  
 
Vanwege de landelijke coronamaatregelen die door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de 
beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen. Er is uitstel gegeven tot 1 april volgend jaar. 
Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze tijd, waarin extra maatregelen nodig zijn, ruimhartig 
blijven ondersteunen. Daarbij past een aanscherping voor de Tozo-uitkering per 1 oktober niet. Het 
kabinet kondigde daarom aan de beperkte vermogenstoets niet per die datum in te laten gaan. 
Vandaag werd bekend dat uitstel is gegeven tot 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig 
ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor 
maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een 
beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. 
De datum 1 april 2021 is vastgesteld in goed overleg met de VNG, Divosa en gemeenten. Dit geeft 
gemeenten namelijk de ruimte om per 1 januari 2021 de ondersteuning van zelfstandig ondernemers 
bij heroriëntatie zorgvuldig ter hand te nemen en voorkomt dat gemeenten in de drukke 
decembermaand voorbereidingen moeten treffen voor een nieuw aanvraagtijdvak. Bovendien, zo 
benadrukken gemeenten, geeft dit voor een aanzienlijke periode zekerheid aan zelfstandigen. Met 
invoering van de beperkte vermogenstoets per april volgend jaar wordt een stap gezet richting het 
reguliere vangnet van de Participatiewet. 
 

Wijziging inburgeringsregelgeving per 1 oktober 2020 

Met ingang van 1 oktober 2020 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de inburgeringsregelgeving. 
Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.  
In het Besluit wijziging inburgering wordt gewijzigd dat inburgeringsplichtigen werkzaam als 
zelfstandig ondernemer, het examenonderdeel 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA) 
niet meer hoeven te doen. De vrijstelling geldt ook voor niet-inburgeringsplichtigen die aan het 
inburgeringsvereiste moeten voldoen om in aanmerking te komen voor verblijfsrecht of naturalisatie. 
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Om voor de ONA-vrijstelling in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden: 
1. Op het moment dat de aanvraag wordt gedaan moet de onderneming in het jaar 

voorafgaand ten minste 6 maanden ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. 
2. In dit tijdvak van 6 maanden moet aantoonbaar minimaal €2.791,44 euro (winst uit 

onderneming) zijn verdiend. 
Ook zijn er wijzigingen in de Regeling inburgering. Studenten die succesvol een mbo-1 opleiding 
hebben afgerond, krijgen vrijstelling voor het examenonderdeel ONA. De tweede wijziging betreft de 
uitbreiding van de ontheffingsmogelijkheid op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen voor 
analfabete inburgeraars. Voor analfabete inburgeringsplichtigen blijkt het urencriterium voor 
ontheffing op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen regelmatig als knelpunt te worden 
ervaren. Dat geldt voor 2 ontheffingsgronden: 

1. 600 uur cursus en vier keer het afleggen van de niet behaalde onderdelen van het examen 
2. 600 uur en een toets waaruit blijkt dat de inburgeringsplichtige niet het leervermogen heeft 

om het inburgeringsexamen te halen. 
Bij de eerste ontheffingsgrond is het in de huidige regeling niet toegestaan alfabetiseringsuren mee 
te tellen. Analfabeten die in aanmerking willen komen voor de ontheffing, moeten na hun 
alfabetiseringsuren nog 600 uur inburgeringsonderwijs volgen. Zij kunnen in de knel komen omdat 
circa 700 uur cursus uit de lening gefinancierd kan worden. Door deze wijziging kunnen 
inburgeringsplichtigen die minimaal 600 uur een combinatie van alfabetiserings-en 
inburgeringslessen (waarvan min. 200 uur inburgeringslessen) hebben gevolgd in aanmerking komen 
voor een ontheffing. 
Voor de tweede ontheffingsgrond moeten Analfabeten de leerbaarheidstoets afleggen. In de huidige 
regeling kan dit alleen worden aangevraagd als tenminste 600 uur alfabetiseringscursus en 
daarna inburgeringscursus is gevolgd. In de praktijk blijkt dat de inburgeringsplichtige soms met een 
inburgeringscursus start en later blijkt dat eerst alfabetiseren noodzakelijk was. Volgtijdelijkheid kan 
een probleem vormen voor het meetellen van uren. Daarom wordt de eis van volgtijdelijkheid 
geschrapt. 
 

Een opleiding met Wajong: studeren wordt aantrekkelijker 

Het nieuwe studiejaar is van start gegaan. Hiermee gaan ook de eerste wijzigingen van de wet 
Vereenvoudiging Wajong in. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. En jonggehandicapten die 
willen gaan studeren, worden niet langer gekort op hun uitkering. 
Studeren is vanaf dit studiejaar financieel aantrekkelijker voor alle Wajongers. Dat staat in de nieuw 
aangenomen wet Vereenvoudiging Wajong. Eind mei is deze wet aangenomen door de Eerste Kamer. 
De meeste maatregelen gaan in op 1 januari 2021. Vanaf 1 september 2020 veranderen de regels 
echter al voor het volgen van een opleiding met Wajong. 
Het uitgangspunt voor iedereen binnen de Wajong is dat studeren niet nadelig is. Wel gelden er voor 
Wajong2010 en Wajong2015 net iets andere regels. Per 1 september ontvangen Wajongers met 
arbeidsvermogen en recht op Wajong2010 maximaal 70% van het Wettelijk Minimumloon (WML) als 
uitkering wanneer zij studeren. Wajongers zonder arbeidsvermogen en recht op Wajong2010 
ontvangen maximaal 75% van het WML als uitkering wanneer zij studeren. Dit was in beide gevallen 
25% van het WML. 
Voor Wajongers met Wajong2015 verviel tot nu toe het volledig recht op de uitkering zodra zij een 
opleiding gingen volgen. Deze maatregel vervalt per 1 september 2020. Wajongers met recht op 
Wajong2015 behouden vanaf 1 september hun uitkering als ze gaan studeren. Jonggehandicapten 
die al studeren maar geen arbeidsvermogen hebben, komen mogelijk in aanmerking voor 
Wajong2015. 
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Werklozen 

In het derde kwartaal van 2020 waren 419 duizend mensen werkloos, 4,5 procent van de 
beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd). Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 is het 
aantal werklozen met 70 duizend toegenomen. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 
75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben 
gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. 
In het tweede en derde kwartaal van 2020 nam het aantal werklozen vergeleken met voorgaande 
kwartalen sterk toe met respectievelijk 72 duizend en 70 duizend. In het eerste kwartaal was de 
werkloosheid nog relatief sterk afgenomen. De toename van de werkloosheid in het tweede kwartaal 
hangt samen met de afname van het aantal werkenden in de . In het derde kwartaal nam de 
werkloosheid vooral toe doordat weer meer mensen op zoek gingen naar werk en niet zozeer 
doordat . 
Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, is verder 
gedaald naar 69 duizend in het tweede kwartaal van 2020. Dat zijn er 25 duizend minder dan een jaar 
eerder.  
Dit aantal daalde doordat meer langdurig werklozen stopten met zoeken of werk vonden, dan dat er 
nieuwe langdurig werklozen bij kwamen. Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op 
zoek zijn naar werk, nam flink af van 31 procent in het tweede kwartaal van 2019 naar 20 procent in 
het afgelopen kwartaal. Dat komt vooral door de forse toename van het aantal kortdurend 
werklozen. 
 

Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord 
Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van 
pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw 
pensioenstelsel. 
Het nieuwe stelsel wordt transparanter. Werkenden en gepensioneerden krijgen duidelijker inzicht in 
het opgebouwde vermogen. Het geeft daarnaast een realistische verwachting en biedt meer 
perspectief op een koopkrachtig pensioen. De pensioenaanspraken uit het huidige stelsel worden 
losgelaten, waarmee de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden komt te 
vervallen. Pensioenen en uitkeringen kunnen daardoor eerder meebewegen met de stand van de 
economie dan nu het geval is. Niet alles wordt overigens anders. Veel goede zaken uit het oude 
stelsel blijven behouden, zoals solidariteit, collectief beleggen en de huidige verplichtstelling. 
Als het economisch goed gaat, dan merk je dat eerder aan je pensioen of uitkering. Gaat het 
economisch minder, dan merk je dit ook. Schommelingen worden wel zo goed mogelijk opgevangen 
en gedeeld. Naarmate mensen ouder zijn, wegen mee- en tegenvallers minder zwaar mee. 
Pensioengerechtigden merken hier dus veel minder van dan jongere generaties die nog hun hele 
leven aan opbouw kunnen werken. Daarnaast kunnen mee- en tegenvallers in de tijd worden 
gespreid. Financieel slechte jaren worden hierdoor gecompenseerd door goede jaren. Tot slot 
houden Pensioenfondsen – naast de vermogens die voor de pensioenen worden aangehouden – een 
collectieve solidariteitsreserve aan. Daarmee kunnen risico’s beter worden gedeeld en blijft het 
pensioen ook een leven lang gegarandeerd. De premie schommelt niet. Die blijft stabiel: een 
belangrijke zekerheid voor deelnemers, maar zeker ook voor werkgevers die twee derde van de 
premie betalen. 
De nieuwe regels gaan gelden voor alle pensioenen. Om ervoor te zorgen dat de overgang naar 
eerlijk verloopt, wordt goed gekeken hoe het voor verschillende groepen uitpakt. Deelnemers krijgen 
inzicht in de hoogte van hun verwachte pensioen vóór en na de overgang. Bij eventueel nadeel 
worden deelnemers adequaat gecompenseerd. Pensioenfondsen moeten uiterlijk per 1 januari 2026 
over naar het nieuwe stelsel. Als gevolg van de zeer uitzonderlijke economische situatie heeft het 
kabinet toegezegd de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar in te zetten. Dat betekent dat 
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pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen. 
Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar. 
In het pensioenakkoord is – naast de aanpassingen van het pensioen dat werknemers via hun 
werkgever opbouwen – een totaalpakket aan maatregelen afgesproken waarmee de 
oudedagsvoorziening in Nederland op veel punten wordt verbeterd. 
Zo zijn onder meer afspraken gemaakt over het tempo waarmee de AOW-leeftijd omhooggaat. In 
2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Hierna stijgt de AOW-leeftijd met 3 
maanden per jaar, tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet 1 jaar per jaar dat we 
langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar 
meer in balans. Daarnaast zijn goede afspraken gemaakt over aanpassing van het 
nabestaandenpensioen en over werknemers die geen pensioen opbouwen. Voor het faciliteren van 
maatwerkafspraken over duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van eerder uittreden heeft 
het kabinet vorig jaar 800 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget wordt nu met 200 miljoen 
euro verhoogd naar 1 miljard euro. 
 

Jurisprudentie 

Aan te merken als gehuwd. Datum in VS gesloten huwelijk. Datum inschrijving in BRP. Geen 
gegevens van echtgenote verstrekt. Intrekken bijstand. 
PW art. 3 lid 2b 
Appellant is op 21 mei 2018 in de VS in het huwelijk getreden met X en dit is een – ook naar 
Nederlands recht – rechtsgeldig huwelijk. Een in het buitenland rechtsgeldig gesloten huwelijk wordt 
in Nederland van rechtswege erkend (artikel 10:31 van het BW). De omstandigheid dat het huwelijk 
in de te beoordelen periode nog niet in de BRP was geregistreerd doet daar niet aan af. Het college 
heeft appellant daarom terecht vanaf 21 mei 2018 voor de toepassing van de PW als gehuwde 
aangemerkt. Er is geen sprake van een uitzonderlijk geval op grond waarvan appellant en zijn 
echtgenote vanaf de huwelijksdatum duurzaam gescheiden leven. Het college had dan ook gegevens 
over het inkomen en vermogen van X nodig om het recht op bijstand van appellant vast te kunnen 
stellen en heeft deze terecht aan appellant gevraagd. Nu appellant deze gegevens niet volledig heeft 
verstrekt, kan het recht op bijstand niet worden vastgesteld. 
ECLI:NL:CRVB:2020:2263  
 
Intrekking na opschorting. Dakloze. Postadres. Poststukken deponeren in hangmap. Rechtspraak 
deponeren in brievenbus niet van toepassing. Geen verwijtbaarheid aan het niet verschijnen op 
uitnodiging. 
PW art. 54 lid 1, 54 lid 4; Awb art. 3:41 
De handhavingsspecialist heeft verklaard op welke dag en tijdstip hij de poststukken van 3 februari 
2020 (uitnodigingsbrief voor een gesprek) en 11 februari 2020 (opschortingsbesluit) heeft afgegeven 
in de postkamer. De handhavingsspecialist heeft deze poststukken niet in de hangmap van 
verzoekster gedeponeerd. Het college heeft toegelicht dat ongeveer een paar honderd dak- en 
thuislozen gebruikmaken van een postadres. In de postkamer van dit postadres leggen de 
medewerkers de afgegeven poststukken in de betreffende hangmappen. Hiervan wordt geen 
registratie bijgehouden maar wel wordt de datum van ophalen van poststukken geregistreerd. Het 
afgeven van een poststuk in de postkamer is echter niet gelijk te stellen met het rechtstreeks door 
een handhavingsspecialist deponeren van een poststuk in een brievenbus of, zoals in dit geval, het 
rechtstreeks deponeren in de betreffende hangmap van de betrokkene. De vaste rechtspraak van de 
Raad hierover is dan ook in dit geval niet van toepassing. Hieruit volgt dat het college er niet in is 
geslaagd aannemelijk te maken dat de poststukken op het adres van verzoekster zijn ontvangen. Het 
is dan ook niet aan verzoekster te verwijten dat zij niet op de uitnodiging van het college is 
verschenen. Het college heeft niet in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot intrekking met toepassing 
van artikel 54, vierde lid, van de PW gebruik kunnen maken. 
ECLI:NL:CRVB:2020:2046 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:2263
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:2046
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Schending inlichtingenverplichting. Boete. Te hoog vastgesteld benadelingsbedrag. Vaststellen 
boete door Raad. Anticiperen op invoering Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Verhoging 
beslagvrije voet van 90% naar 95%. 
PW art. 18a, 54 lid 3 eerste volzin, 58 lid 1; Awb art. 8:72a 
Het college was gehouden een boete op te leggen. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete tot 
een bedrag van € 5.467,- heeft het college rekening gehouden met de draagkracht van appellant. Het 
college heeft de boete echter aan de hand van een te hoog benadelingsbedrag vastgesteld. Het 
besluit tot opleggen van de boete moet vernietigd worden en de Raad stelt zelf een evenredige 
boete vast. Daarbij moeten de actuele, financiële omstandigheden, van appellant worden betrokken. 
In dat licht wijst de Raad op de aankondiging van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 13 februari 2019 om de gemeenten op te roepen te anticiperen op de 
inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet bij verrekening van schulden met een 
bijstandsuitkering. De Raad ziet in deze oproep aanleiding om vanaf de datum van deze uitspraak 
vooruit te lopen op de invoering van deze wet. De Raad zal daarom, in zaken zoals die van appellant, 
waarbij hij zelf de boete vaststelt én waarbij de draagkracht bij de vaststelling van de hoogte van de 
boete betrokken is, niet langer uitgaan van een beslagvrije voet van 90%, maar van 95% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. Dit heeft tot gevolg dat ook bestuursorganen, die een boete opleggen 
en rechters in eerste aanleg, die zelf een boete vaststellen, vanaf nu moeten anticiperen op de 
invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De Raad stelt aan de hand hiervan de boete 
voor appellant vast op € 1.347,24. 
ECLI:NL:CRVB:2020:1525 

Tot slot  

We willen graag nogmaals benadrukken dat het Kenniscentrum ook voor je klaar staat als je tijdens 
een opdracht met een lastige casus te maken krijgt.  Mail je vraag naar het Kenniscentrum . 
 
Opmerkingen of tips? We horen het graag van je! 
 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:1525
mailto:yerkenniscentrum@yer.nl
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