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Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2021-8. Deze nieuwsbrief wordt 
tevens verzonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.  

 
Bij deze editie vraag ik voor het volgende nadrukkelijk uw aandacht. In bijgaande 
editie van Gemeentenieuws sta ik gemeenten opnieuw toe om als dat nodig is, in 
afwijking van de regels die daarvoor gelden in het kader van de Participatiewet, de 
loonwaarde van mensen die (gaan) werken met loonkostensubsidie telefonisch te 

bepalen. Reden hiervoor is dat het kabinet recent aanvullende maatregelen heeft 
moeten nemen om het coronavirus onder controle te krijgen. In de editie van 
Gemeentenieuws die de minister van SZW uw Kamer op 10 juni 2021 aanbood 
maakte hij melding van de verlenging van de coulance met betrekking tot het 
werkplekbezoek bij loonwaardebepaling tot 1 oktober 2021. In bijgaande editie wil 
ik coulance toestaan tot 1 april 2022, onder dezelfde voorwaarden als die 

voorheen golden: de telefonische loonwaardebepaling heeft een geldigheidsduur 
van maximaal drie maanden en een werkplekbezoek vindt plaats zodra dat op een 
veilige manier kan. Het achtste artikel gaat hier op in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Het Gemeentenieuws van SZW 2021-8 gaat in op de volgende onderwerpen: 
1. Tweede Kamer aanvaardt wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis 

voor werkgevers (onderdeel Verzamelwet 2022) 

2. Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie per 1 januari 2022 
ongewijzigd 

3. Aanvraagprocedure gewijzigd voor een vangnetuitkering 2022 
4. Toolkit campagne ‘Doe meer met Taal’ 
5. Kwijtschelding WIA-voorschotvorderingen en bijstandsrechtelijke gevolgen 
6. Invoering nieuwe studietoeslag 
7. Verbetering regels handhaving in de sociale zekerheid  

8. Mogelijkheid afwijking verplicht werkplekbezoek loonwaardebepaling 
Participatiewet 
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9. Terugbetaling Tozo lening bedrijfskapitaal 
10. Doen wat werkt: gelijke kansen op werk voor mensen met een 

migratieachtergrond 
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