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Voorwoord  

Dit is de nieuwsbrief Participatiewet van september 2021, de tweede van dit jaar. Deze nieuwsbrief 
bevat nieuws, ontwikkelingen en jurisprudentie. Na een periode van economische onzekerheid, is er 
de afgelopen maanden sprake van herstel. Steunmaatregelen worden afgebouwd, de machine draait 
weer volop met als gevolg tekorten op de arbeidsmarkt. Er zijn weer allerlei ontwikkelingen geweest 
binnen het vakgebied Werk en Inkomen. Daarom is het goed op de hoogte te blijven van wat er 
speelt. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 
 
YER Kenniscentrum 
Mark Wenders 

Steun- en herstelpakket 
Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar 
de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat 
de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden 
verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. 
Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de 
economie. 

TONK: Ruimhartiger toegekend 
Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat 
weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen. 
 
De TONK-regeling is er voor huishoudens die er door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op 
achteruit zijn gegaan, waardoor zij vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. De 
regeling ging begin dit jaar in. Al snel werd duidelijk dat de TONK enerzijds minder vaak werd 
aangevraagd dan gedacht, en anderzijds dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming sterk per 
gemeente verschilde. Bekendheid en budget moesten omhoog. Het kabinet verdubbelde het budget 
naar 260 miljoen euro. Minister Koolmees ging veelvuldig met bestuurders van gemeenten, VNG en 
Divosa in gesprek over de inzet van de regeling. 
 
De inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Uit een enquête van Divosa blijkt dat veel 
gemeenten de regeling in hun gemeente hebben aangepast of dat voornemens zijn te gaan doen. 
Bijvoorbeeld door het ophogen van de uitkering of het laten vervallen van de vermogenstoets.  
 
Gemeenten doen veel inspanningen om mensen te bereiken die mogelijk geholpen kunnen worden 
met de TONK, door mensen die eerder een aanvraag deden actief opnieuw te benaderen en door de 
aanvraagprocedures te vergemakkelijken. 
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Aantal banen Banenafspraak net niet gehaald 
Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor 
het eerst niet gehaald. Dat laat minister Koolmees weten. 
 
Werkgevers in zowel de sector markt als overheid hebben afgesproken elk jaar extra banen te 
creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de Banenafspraak. Eind 2025 moet de teller 
op 125.000 extra banen staan; 100.000 banen erbij bij marktwerkgevers en 25.000 banen erbij bij 
overheidswerkgevers. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat markt- en overheidswerkgevers in 2020 voor 
het eerst gezamenlijk het afgesproken aantal banen niet hebben gehaald. Van de 67.500 banen die 
er eind 2020 hadden moeten zijn, hebben werkgevers er 66.097 gerealiseerd. Hiervan hebben 
marktwerkgevers 53.799 banen gecreëerd. Zij moesten dit jaar 50.000 banen realiseren. De 
overheidswerkgevers hebben vorig jaar 12.298 banen van de afgesproken 17.500 banen 
gerealiseerd. 

Extra aandacht jongeren 
Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Ze hebben onderwijs op afstand moeten volgen, een 
stageplek vinden was lastig en veel jongeren zijn hun bijbaan of baan kwijtgeraakt. Juist nu de 
maatregelen versoepeld worden en de economie aantrekt, is er extra aandacht nodig om jongeren 
perspectief te bieden en de jeugdwerkloosheid te beperken. Minister Koolmees (SZW) en minister 
Van Engelshoven (OCW) hebben met partijen in het onderwijs- en arbeidsmarktveld de gezamenlijke 
aanpak van jeugdwerkloosheid vastgelegd in een werkagenda voor de komende periode. 
 
Jongeren hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen een flexibel contract. Bovendien werken zij 
relatief vaak in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis, zoals de horeca. De jeugdwerkloosheid 
liep daardoor tijdens de coronacrisis snel op van ruim 6% (maart 2020) tot meer dan 11% (augustus 
2020). Dit percentage is gedaald tot 8,7% (mei 2021) maar nog steeds een stuk hoger dan voor de 
coronacrisis. 
 
Het kabinet heeft als onderdeel van het steun- en herstelpakket vorig jaar en dit jaar in totaal bijna 
150 miljoen euro uitgetrokken waarmee scholen en gemeenten leerlingen extra begeleiding kunnen 
bieden richting werk of een vervolgopleiding. Het gaat specifiek om jongeren zonder startkwalificatie 
die van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs komen, om leerlingen die uitvallen en 
om schoolverlaters uit het mbo die minder kans hebben op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door hun 
opleidingsrichting of niet-westerse migratieachtergrond. Ook kunnen werkzoekenden en met 
werkloosheid bedreigde jongeren geholpen worden met het extra geld voor gemeentelijke 
dienstverlening en de aanvullende hulp van regionale mobiliteitsteams. In diverse regio’s lopen 
initiatieven om deze jongeren meer ondersteuning te bieden. 
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Andere vormen kostendelersnorm 
Het huidige kabinet heeft naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke roep een verkenning 
gedaan naar een andere vormgeving van de kostendelersnorm. Verschillende opties zijn verkend. De 
meest vergaande, afschaffing, is ook in kaart gebracht. Alle opties uit de verkenning zijn, gelet op de 
demissionaire status, neutraal aan de Kamer en het nieuw te vormen kabinet verzonden. 
 
De verkenning wordt, gelet op de demissionaire status van het huidige kabinet, neutraal voorgelegd 
aan de Tweede Kamer. Het is nu aan de Kamer en aan het nieuw te vormen Kabinet om met deze 
verkenning onder de arm te zoeken naar een eventueel nieuwe vorm van de kostendelersnorm die 
recht doet aan de gedachte om enerzijds iedereen die dat nodig heeft een goed vangnet te bieden en 
anderzijds ervoor te zorgen dat werken ook daadwerkelijk loont. 

Nieuw inburgeringsstelsel 2022 van start 
De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder 
meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor 
het taalniveau.  
 
De inwerkingtreding van de wet stond gepland voor 1 juli 2021, maar na overleg met verschillende 
partners zoals VNG, Divosa, DUO en COA is besloten om de inwerkingtreding een halfjaar uit te 
stellen. Dat schrijft demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
vandaag aan de Tweede Kamer 

CAO Aan de Slag 
Vanaf 1 juli 2021 geldt de cao Aan de Slag, een geheel nieuwe cao waarbij sociale partners, 
werkgevers en werknemers pionieren. Tijdens de looptijd gaan partijen regelmatig met elkaar in 
gesprek om de werking ervan te volgen en waar nodig bij te sturen.  
 
Voor wie geldt de cao Aan de slag? 
De cao geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die: 

- niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen;  
- met behulp van subsidie werken (loonkostensubsidie) of werken in een veilige, aangepaste 

omgeving (beschut werk);  
- in dienst zijn bij een (onderdeel van een) gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere 

publieke organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet (de wet die ervoor 
moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking). 
Deze organisaties hebben als doel mensen te begeleiden naar een reguliere baan, eventueel 
via detachering;  

- in het doelgroepenregister banenafspraak zijn opgenomen. Daarin staan de mensen die 
vallen onder de afspraak die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om te zorgen voor 
extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

 
Voor meer informatie zie: https://vng.nl/nieuws/tekst-cao-aan-de-slag-beschikbaar 

https://vng.nl/nieuws/tekst-cao-aan-de-slag-beschikbaar
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Nieuwe pensioenwet 
De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. 
Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 
januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen 
maken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de 
Tweede Kamer. Het conceptwetsvoorstel toekomst pensioenen is begin dit jaar voorgelegd aan heel 
Nederland met de vraag mee te denken om de wet te verbeteren. De reacties daarop vragen een 
goede weging. Waarbij zorgvuldigheid en gezamenlijkheid voorop staat.  
 
In de komende maanden wordt met betrokken partijen verder gewerkt aan het wetsvoorstel, voeren 
toezichthouders zoals AFM en DNB en de Belastingdienst een toets uit, en wordt om advies gevraagd 
aan het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State. De 
beoogde nieuwe ingangsdatum is gekozen in samenspraak met sociale partners, jongeren- en 
ouderenorganisaties, pensioenfondsen, verzekeraars, uitvoeringorganisaties en toezichthouders. 

Jurisprudentie 
13-07-2021ECLI:NL:CRVB:2021:1742 Instantie: Centrale Raad van Beroep 
Zaaknummer(s):19/3382 PW Datum publicatie:17-07-2021 
 
Beperking in tijd van bijzondere bijstand voor periodieke kosten. Geen geslaagd beroep op het 
vertrouwensbeginsel. Uit artikel 35 van de PW vloeit niet voort dat indien is voldaan voor de 
voorwaarden voor verlening van periodiek te verlenen bijzondere bijstand, deze bijstand niet kan 
worden verleend voor een bepaalde periode. Een beperking in de tijd sluit ook aan bij de 
beoordelingsruimte die het college heeft in het kader van de draagkracht omdat de wetgever voor 
ogen heeft gehad dat de draagkracht in beginsel voor een periode van een jaar in aanmerking wordt 
genomen. Appellante had uit het besluit tot verlenen van bijzondere bijstand voor periodieke 
meerkosten van haar dieet redelijkerwijs kunnen begrijpen dat het college niet de bedoeling had om 
aan haar voor onbepaalde tijd de bijzondere bijstand te verstrekken. Of sprake is van inmenging in 
het eigendomsrecht van appellante, zoals gewaarborgd in artikel 1 van het EP bij het EVRM, kan in 
het midden blijven omdat als er al sprake is van een inmenging, deze te rechtvaardigen is. 
 
06-07-2021ECLI:NL:CRVB:2021:1647 Instantie: Centrale Raad van Beroep 
Zaaknummer(s):19/957 PW Datum publicatie:09-07-2021 
 
Ingangsdatum bijstand. Geen bijstand toegekend met terugwerkende kracht. Afgewezen WW-
aanvraag. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zich bijzondere omstandigheden voordoen 
die bijstandverlening met terugwerkende kracht rechtvaardigen. Appellante heeft zich niet binnen 
een week na de besluiten tot afwijzing van de aangevraagde WW-uitkeringen gemeld om bijstand 
aan te vragen. Doordat zij twee maanden heeft gewacht met de melding heeft zij zich niet zo spoedig 
mogelijk gemeld na de afwijzingen van de WW-aanvragen. Dat appellante niet bekend was met de in 
de werkinstructie van het college genoemde termijn van een week leidt niet tot een bijzondere 
omstandigheid. Dat appellante eerst nog een faillissementsaanvraag bij het UWV heeft aangevraagd 
voordat zij bijstand bij het college heeft aangevraagd komt voor haar rekening en risico en betreft 
evenmin een bijzondere omstandigheid. 

https://www.uitspraken.nl/uitspraak/centrale-raad-van-beroep/bestuursrecht/socialezekerheidsrecht/hoger-beroep/ecli-nl-crvb-2021-1742
https://www.uitspraken.nl/uitspraak/centrale-raad-van-beroep/bestuursrecht/socialezekerheidsrecht/hoger-beroep/ecli-nl-crvb-2021-1647
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22-06-2021ECLI:NL:CRVB:2021:1545  Instantie: Centrale Raad van Beroep 
Zaaknummer(s):19/2552 PW Datum publicatie:30-06-2021 
 
Uitspraak na judiciële lus. Intrekken bijstand. Gevraagde bankafschriften niet overgelegd. Risico. 
Schadevergoeding. Overschrijding redelijke termijn. Aan de intrekking van bijstand met toepassing 
van artikel 54, derde lid, van de PW ligt ten grondslag dat appellant de door het college gevraagde 
bankafschriften niet heeft ingeleverd waardoor het recht op bijstand niet is vast te stellen. Ook in 
hoger beroep heeft appellant de gevraagde stukken niet overgelegd. Dit klemt te meer nu de Raad 
appellant meermalen in de gelegenheid heeft gesteld die bankafschriften over te leggen. Appellant 
heeft ook van die gelegenheden geen gebruik gemaakt. Appellant had tot in hoger beroep de 
gelegenheid de alsnog ontbrekende afschriften in te leveren. Dat appellant thans niet meer in staat is 
de gevraagde bankafschriften over te leggen, dient daarom voor zijn rekening en risico te komen. 
Appellant heeft daarom de op hem rustende inlichtingenverplichting geschonden, zodat het recht op 
bijstand niet kan worden vastgesteld. De redelijke termijn is met een jaar en een maand geschonden 
door het college en de Raad. Het verzoek om schadevergoeding wordt toegewezen tot een bedrag 
van € 1.500,- . 

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://www.uitspraken.nl/uitspraak/centrale-raad-van-beroep/bestuursrecht/socialezekerheidsrecht/hoger-beroep/ecli-nl-crvb-2021-1545
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