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Voorwoord  

Dit is de nieuwsbrief Participatiewet van maart 2021, de eerste van dit jaar. Deze nieuwsbrief bevat 
nieuws, ontwikkelingen en jurisprudentie. Ondanks dat de dagelijkse praktijk nog steeds 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 
 

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket 

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat 
zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor 
ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel 
ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  
Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en 
herstelpakket een flinke extra impuls. Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag 
gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. 
 
TVL 
Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen 
aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede 
kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 
30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook 
grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste 
kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor 
het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB. 
Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het 
minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de 
mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de 
TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 
2021. 
 
Voorraadvergoeding detailhandel 
Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de 
verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare 
wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% 
op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte 
kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro. 
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Starters 
Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn 
begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt 
gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021.  
De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart 
tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste 
kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 
januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. 
Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de 
55 en 70 miljoen euro per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-
overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Voor de corona-overbruggingskredieten is in 
totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar. 
 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig ondernemers (TOZO 
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De 
vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. 
Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. 
 
Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met 
terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus 
Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden 
aangevraagd. 
 
Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een 
vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een 
aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo 
aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in 
de maanden januari tot en met maart 2021). 
 
Evenementen 
Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het 
plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. 
Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 
300 miljoen euro voor gereserveerd. 
 
Belastingmaatregelen 
Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het 
uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging 
hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging 
hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers 
weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden 
de tijd om de belastingschuld terug te betalen. 
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De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van 
het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van 
(belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het 
tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende 
saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt. 
 
Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet 
voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten 
kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande 
reiskostenvergoedingen. 
Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling 
wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 
bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden. 
Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 
2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan 
verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.  
Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de 
zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. 
 
Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-
nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor 
hypotheekverplichtingen.  
 
Met de extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna 900 miljoen euro gemoeid. 
 

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten 
als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere 
regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. 
 
Status regeling 
De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen 
TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op 
basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf half maart open. 
 
Doelgroep 
De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens: 

- die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en 
onvermijdelijke terugval in hun inkomen, 

- die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen, 
waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden. 
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Inhoud 
TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. 
Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, 
water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen 
inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie.  
De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en 
welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen. 
 
Voorwaarden 
Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft: 
 
Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald 
worden. 
 
Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar 
vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en 
spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met 
aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot). 
Gemeenten mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen. 
TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar. 
 
Aanvraagproces 
Naar verwachting kunnen vanaf half maart 2021 TONK aanvragen worden ingediend bij gemeenten. 
 

Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken 

De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie 
een van de belangrijkste maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste mensen die 
thuis kunnen werken dat ook doen. Maar er is nog steeds verbetering mogelijk. Nu er een derde golf 
dreigt, moeten we alles op alles zetten. Het kabinet zoekt, samen met de sociale partners, steeds 
naar manieren om ervoor te zorgen dat iedereen die thuis kan werken dat ook doet. Daarom stuurt 
minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag een brief naar de Kamer met 
extra maatregelen die thuiswerken een impuls geven. 
 
Thuiswerken 
Uit verschillende publieksonderzoeken van bijvoorbeeld TNO en RIVM blijkt dat werkgevers en 
werkenden zich grotendeels houden aan het dringende advies om thuis te werken. Daarvoor spreekt 
het kabinet haar waardering uit, want dat is lang niet altijd makkelijk. Er is ook een grote groep 
werkenden die niet thuis kan werken. Voor die mensen, die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij 
fabrieksproductie of in het vervoer, betekent dat: zorgen dat de werkplek veilig is. Voor die 
werkgevers en werknemers die nu nog het werk op kantoor doen, maar waar dat ook thuis zou 
kunnen, betekent het: extra inzet om ook die groep over de streep te trekken. 
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Maatregelen 
Daarom werkt het kabinet op dit moment samen met sociale partners aan duidelijke criteria voor 
thuiswerken. Dat moet zowel werkgevers als werkenden meer duidelijkheid geven over wanneer 
thuiswerken mogelijk moet zijn. De criteria worden naar verwachting medio februari breed bekend 
gemaakt. Zodra die er zijn, zal de Inspectie SZW, en waar nodig met andere toezichthouders, door 
middel van interventies handelen naar meldingen over niet-opvolging van die criteria. Om vitaal 
thuiswerken verder te stimuleren en te ondersteunen maakt het kabinet vijf miljoen euro vrij. En om 
in te kunnen grijpen op plekken waar het écht mis gaat, is het kabinet bezig met een 
spoedwetswijziging die het sluiten van panden bij een bronbesmetting mogelijk maakt. 
 
Gezondheid 
De algehele ervaren gezondheid van de werknemers die in najaar 2020 thuis werkten is niet 
verslechterd ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Maar we weten dat 
langdurig thuiswerken zwaar kan zijn. Daarom zet het kabinet ook in op ondersteuning van mensen 
die thuiswerken. Vooral eenzaamheid is een aandachtspunt, blijkt uit een peiling van TNO. 
 
Coronabesmettingen 
Onderzoek wijst uit dat de werksetting de op twee na grootste besmettingsbron vormt. Maar het is 
niet mogelijk om die cijfers verder uit te spitsen naar type werklocatie. Daardoor is het lastig om vast 
te stellen waar het besmettingsrisico precies het grootst is. 
 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 2021 in werking 

Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet is 
het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt 
ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een 
minimum bedrag overhouden om van te leven.  
 
De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Het proces van 
beslaglegging wordt zo ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars 
beslagen. Dat schrijft staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief 
aan de Tweede Kamer. 
 
Bestaande registraties 
Met de invoering van de wet hoeft iemand in beginsel zelf geen gegevens meer te verstrekken voor 
het vaststellen van de beslagvrije voet, maar worden deze gegevens uit bestaande registraties 
gehaald. De beslagvrije voet kan dan in de meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de 
leefsituatie, het inkomen van de persoon in kwestie en dat van de eventuele partner. 
 
Overgangstermijn 
Een aantal organisaties zal gebruik maken van een overgangstermijn, omdat zij iets meer tijd nodig 
hebben om aan te sluiten op de rekentool die is ontwikkeld om de beslagvrije voet te berekenen. 
Uiterlijk op 1 juli 2021 zal de wet bij alle betrokken partijen volledig in werking zijn getreden. 
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Gelijk met de invoering van de wet komt het burgerportaal Uw beslagvrije voet beschikbaar. Via deze 
website kunnen burgers en hun hulpverleners snel en makkelijk informatie vinden en de beslagvrije 
voet controleren. Ook krijgen burgers één centraal aanspreekpunt, de coördinerend deurwaarder, 
wanneer zij te maken hebben met meerdere loonbeslagen. 
  
Brede schuldenaanpak 
De invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van de Brede schuldenaanpak 
van het kabinet. 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 hierin samen met gemeenten, 
uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties. 
 

Lancering Schuldenknooppunt 

Eind januari 2021 werd het Schuldenknooppunt gelanceerd. Het Schuldenknooppunt is een centrale 
digitale voorziening voor gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en 
schuldeisers voor het treffen van een schuldregeling.  
 
Doordat schuldeisers en schuldhulpverleners op een snelle, veilige en uniforme manier met elkaar 
communiceren, kunnen mensen met schulden sneller worden geholpen om een oplossing voor hun 
problematische schuldsituatie te vinden. Dat is zeker in deze tijd, vanwege de economische gevolgen 
van de coronacrisis, van groot belang.  
 
Alle informatie over het Schuldenknooppunt is te vinden op schuldenknooppunt.nl. 
 

Pleidooi voor menselijke maat Participatiewet krijgt gehoor 

Als het aan demissionair staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) ligt, komt de menselijke maat centraal te 
staan in het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid. Hij deelt dan ook de zorgen die afgelopen tijd 
zijn geuit over de hardheid in de Participatiewet en de mogelijkheden tot maatwerk. 
 
Hier zijn snel stappen in te zetten, samen met gemeenten en belangenorganisaties. Dat schrijf Van ‘t 
Wout in de kamerbrief van 19 januari in reactie op recente signalen uit pers, publiek en politiek over 
de hardheid van de Participatiewet. De VNG en Divosa zijn hier nauw bij betrokken. 
 
Aandacht voor de uitvoering 
De VNG deelt al langer de zorgen over de harde kant van de Participatiewet. Samen met Divosa 
voerden wij regelmatig gesprekken met gemeenten over ‘wat er wel kan’. Gemeenten willen de 
menselijke maat leidend laten zijn in het contact met inwoners, vooral als het gaat om kwetsbare 
groepen. De VNG is daarom positief over de beweging die de staatssecretaris nu lijkt in te zetten naar 
handhaving waarin de mens meer centraal staat. Het is goed dat de ruimte en mogelijkheden voor 
maatwerk die gemeenten nu vaak al zoeken straks wettelijk verankerd gaan worden. 
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Als één overheid werken met een menselijke maat 
De overheid heeft in het gehele stelsel van sociale zekerheid een slag te maken in het zorgen voor 
dienstverlening en contact met de overheid met een menselijke maat. Uitvoerbaarheid van beleid is 
van groot belang om als één overheid te kunnen werken met een menselijke maat. Vanaf het begin 
van het politieke besluitvormingsproces moeten uitvoeringsaspecten zwaar meewegen om te 
kunnen zorgen voor een goed functionerende en betrouwbare overheid. 
 
Oproep aan gemeenten 
De vervolggesprekken met de staatssecretaris moeten wat ons betreft gaan over preventie en een 
vorm van handhaving die beter past bij deze tijd. Wij roepen gemeenten op om ons te blijven voeden 
met hun kennis en ervaringen. 
 

Werklozen 

In het vierde kwartaal van 2020 waren 384 duizend mensen werkloos, 4,1 procent van de 
beroepsbevolking (seizoen gecorrigeerd). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 is het aantal 
werklozen met 35 duizend afgenomen. 
 
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. 
 
Daling werkloosheid in vierde kwartaal 
Na een relatief sterke afname van de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2020 (met 39 duizend) 
nam het aantal werklozen in het tweede en derde kwartaal sterk toe met respectievelijk 72 duizend 
en 70 duizend. Er waren in die kwartalen meer werkenden die hun werk verloren dan werklozen dat 
aan de slag ging. Bovendien nam de werkloosheid in het derde kwartaal vooral toe doordat meer 
mensen op zoek gingen naar werk dan er mensen stopten met het zoeken naar een baan. In het 
laatste kwartaal van 2020 gingen meer werklozen aan het werk dan er werkenden hun baan 
verloren, waardoor de werkloosheid weer afnam (met 35 duizend).   
 

Jurisprudentie 

Hoger beroep socialezekerheidsrecht 
08-12-2020 ECLI:NL:CRVB:2020:3294 
Het college heeft bij zijn onderzoek gebruik gemaakt van een risicoprofiel maar niet duidelijk en 
controleerbaar gemaakt waarom het adres van appellant als verwonderadres is aangemerkt. Het is 
niet te beoordelen of het college met toepassing van de risicoprofielen heeft gehandeld in 
overeenstemming met de rechtspraak van de Raad en kan het vermoeden van betrokkene, dat hij 
om discriminatoire redenen is geselecteerd voor het onderzoek, niet worden ontzenuwd. Dit 
betekent dat het in het kader van het project GALOP II uitgevoerde huisbezoek al om die reden 
onrechtmatig moet worden geoordeeld en dat de met het onderzoek verkregen gegevens 
onrechtmatig bewijs vormen. In dit geval borduren de onderzoekshandelingen van het college 
rechtstreeks voort op het onrechtmatig aangevangen onderzoek. Alle onderzoekshandelingen van 
het college zijn uitsluitend een vervolg op en onlosmakelijk verweven met het onrechtmatig gestarte 
onderzoek. De op deze manier verkregen gegevens worden ook aangemerkt als onrechtmatig 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:3294
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verkregen bewijs. Hieruit volgt dat de besluitvorming in geschil niet berust op rechtmatig verkregen 
bewijs. Het gebrek in de besluitvorming ten aanzien van de intrekking na opschorting kan niet 
worden hersteld. Ten aanzien van de intrekking, herziening en terugvordering heeft het college niet 
gesteld dat het los van het onrechtmatig aangevangen onderzoek over bewijs beschikt of kan gaan 
beschikken. 
 
Hoger beroep socialezekerheidsrecht 
22-12-2020ECLI:NL:CRVB:2020:3343 
Intrekking AIO-aanvulling. Niet gemeld bezit van onroerend goed in Turkije. Svb heeft besluitvorming 
mogen baseren op de resultaten van het onderzoek van Bureau Attache. Geen grond voor ander 
standpunt over rechtmatig vermogensonderzoek dan in de toepasselijke uitspraken van de Raad 
uitvoerig is overwogen. Niet van belang is of de opzet van het vermogensonderzoek van AIO-
gerechtigden met Nederland als geboorteland er mogelijk anders uitziet dan het onderzoek gericht 
op AIO-gerechtigden met een ander geboorteland dan Nederland. Dat levert immers geen verboden 
onderscheid op nu verschil in onderzoek mag worden gemaakt tussen deze groepen. Een 
beoordeling van de blokkering van bijstand heeft, gelet op het oordeel over de intrekking over 
dezelfde periode, geen feitelijke betekenis, in die zin dat beoordeling niet meer kan leiden tot 
nabetaling van bijstand over de geblokkeerde periode of schadevergoeding wegens te late betaling. 
 

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! 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:3343
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