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Ons kenmerk: CRA 2022-05 

 

Onderwerp: Advies “Beleidsregels IIT P-wet 2023” en “Verordening IIT P-wet 2023” 

  

Geachte mevrouw Ax, heer Wams,  

 

De CR is tot een advies gekomen naar aanleiding van uw verzoek op 14 december jl. U 

vraagt een aangepast advies vanwege de voorwaarden die zijn veranderd voor de 

beleidsregels en de verordening IIT Participatiewet 2023. Dit advies vervangt het advies dat 

door de CR is uitgebracht op 28 september jl. 

 

Inleiding  

De beleidsregels zijn ten opzichte van de “Beleidsregels Individuele Inkomens Toeslag 2015” 

aangepast nadat er in het coalitieakkoord was afgesproken de refertetijd van de toeslag van 

vijf jaar terug te brengen naar twee jaar.  

 

Verordening  

Behalve een aanpassing in de refertetijd zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd:  

Wanneer binnen de refertetijd een baan van maximaal 3 maanden aaneengesloten niet 

behouden kan worden verliest desbetreffende niet het recht op de Individuele 

Inkomstentoeslag. Uitzondering hierop is wanneer desbetreffende voor het niet behouden van 

de baan een maatregel opgelegd heeft gekregen, het recht op de toeslag komt dan te 

vervallen.  

Aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen zijn;  

1. Dat het inkomen verkregen uit arbeid in die periode maximaal 140 % van de bijstandsnorm 

is. 

2. Er mag slechts éénmaal gebruik gemaakt worden van deze regeling. 

 

Beleidsregels 

Om het niet-gebruik terug te dringen en naar aanleiding van de nieuwe manier van werken 

welke het lopende project “Kappen in het regelingenwoud” wil realiseren, wordt de IIT 

regeling ambtshalve uitgekeerd. 

  

Conclusie Cliëntenraad  

Het terugbrengen van de refertetijd en het niet verliezen van het recht op IIT door een korte 

periode van werken welke desbetreffende niet heeft kunnen volhouden, zijn positieve 

veranderingen.  

  

Advies  

Behalve dat de Cliëntenraad blij is met de afspraak over de Individuele Inkomstentoeslag in 



het coalitieakkoord, is zij ook zeer verheugd over de snelheid van het concretiseren van deze 

belofte. De Cliëntenraad geeft daarom een positief advies voor de “Beleidsregels Individuele 

Inkomsten Toeslag Participatiewet 2023” en “Verordening Individuele Inkomsten Toeslag 

Participatiewet 2023”. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rita Warmerdam 

Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen 

 

C.c.: A. van Lingen, leden CR, leden ASDG 

 

 


