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In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom SJD werk. De
nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je
suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar
info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.

1. Uit de praktijk
Uitkeringen
Kamerbrief voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte (Rijksoverheid)
Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen inzake
loondoorbetaling bij ziekte.
Lees verder ->
Commissie van wijzen onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname (Rijksoverheid)
De ministerraad heeft op donderdag 1 april 2021 een commissie van wijzen ‘onverplichte tegemoetkoming
ouderen van Surinaamse herkomst’ ingesteld. Deze commissie bereidt een juridisch advies voor over de
vraag of er een onverplichte tegemoetkoming mogelijk is voor uitsluitend deze ouderen die een onvolledige
AOW hebben.
Lees verder ->
Aanbieding verkenning leefvormen AOW (Rijksoverheid)
Minister Koolmees stuurt het eindrapport van de verkenning naar de mogelijkheden die er zijn om het
stelsel van leefvormen in de AOW fundamenteel te vereenvoudigen en te moderniseren.
Lees verder ->
Tabellen Tozo voorlopig februari 2021 (CBS)
Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo), februari 2021.
Lees verder ->
Update TONK: Gemeenten actief aan de slag (Divosa)
De meeste gemeenten hebben hun processen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) gereed en zijn inmiddels aan de slag. Op basis van de eerste signalen van gemeenten in de media
lijkt het aantal aanvragen bescheiden, maar goede monitoring moet in de komende tijd een
betrouwbaarder beeld geven van de aard en omvang van de vragen.
Lees verder ->

Factsheet: feiten en cijfers overtredingen inlichtingenplicht in beeld (Divosa)
Elk kwartaal wordt bij rond de 2% van de bijstandsuitkeringsgerechtigden een bedrag teruggevorderd nadat
is vastgesteld dat zij de inlichtingenplicht niet zijn nagekomen. De meeste vorderingen zijn vanwege het niet
melden van inkomsten uit wit werk. Bij veruit de meeste overtredingen is er geen opzet of grove schuld
vastgesteld. Dat blijkt uit de factsheet Overtredingen van de inlichtingenplicht die Divosa onlangs
publiceerde.
Lees verder ->

Werk
Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022 (Rijksoverheid)
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen
om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen
weken van het ouderschapsverlof doorbetaald.
Lees verder ->
Invoering STAP-budget: een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen (Cedris)
Alle werknemers en werkzoekenden kunnen vanaf volgend jaar een beroep doen op een persoonlijk
ontwikkelbudget: het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zij om- en bijscholing
betalen en zo investeren in hun eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Dit blijkt uit een brief die
minister Koolmees eerder deze maand aan de Kamer stuurde. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek
van scholingsuitgaven.
Lees verder ->
Uitstel invoering Breed Offensief en vereenvoudiging banenafspraak (Cedris)
Op de drempel naar een nieuw kabinet staan enkele belangrijke wetswijzigingen die de arbeidskansen van
mensen met een arbeidsbeperking vergroten, in de ijskast. Dit blijkt uit de brief die demissionair minister
Koolmees onlangs naar de Kamer stuurde. Cedris betreurt uitstel van beide maatregelen, maar ziet ook
kansen om tot fundamenteler verbeteringen te komen.
Lees verder ->

Belastingen
‘Maak kwijtschelding lokale belastingen makkelijker’ (Binnenlands Bestuur)
Alle inwoners die recht hebben op kwijtschelding van lokale belastingen, moeten daarvoor automatisch in
aanmerking komen. Dat vindt de Nationale ombudsman, die het kabinet vraagt om de wettelijke ruimte
voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets te verruimen.
Lees verder ->

Juridische zaken
Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer (Rijksoverheid)
Op 16 april heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de quarantaineplicht voor reizigers uit zeer
hoogrisicogebieden wordt geregeld naar de Tweede Kamer gestuurd. De quarantaineplicht is één van de
maatregelen die het kabinet neemt om het risico op verspreiding van het virus door de komst van nieuwe
virusmutaties tegen te gaan. Onderzoek toont aan dat reizigers zich slecht aan de quarantaineregels
houden.
Lees verder ->
Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag naar Tweede Kamer (VNG)
Staatssecretaris van Huffelen heeft vandaag de Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage is de voortgang weergegeven over de uitvoering van
de hersteloperatie Toeslagen en het herstelbeleid.
Lees verder ->
Nieuwe handreiking gemeenten bij onbeheerde nalatenschappen (VNG)
Iemand uit uw gemeente is overleden. U kent de erfgenamen niet. Wat dan te doen als er sprake is van een
nalatenschap? Een nieuwe handreiking beschrijft stapsgewijs hoe te handelen en hoe het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) u hierin als gemeente ontzorgt.
Lees verder ->

Wonen
Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen (Rijksoverheid)
Huurders die in 2020 en 2021 minder inkomsten kregen, kunnen dit jaar huurverlaging aanvragen bij hun
woningcorporatie. Deze huurders zijn bijvoorbeeld door de coronacrisis of door andere omstandigheden
inkomsten kwijtgeraakt. De verlaging geldt ook voor huurders met een lager inkomen in 2019.
Lees verder ->
Hernieuwde afspraken moeten huisuitzetting blijven voorkomen (VNG)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,de verhuurdersorganisaties,
brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG hernieuwen de afspraken over
huisuitzettingen die op 26 maart en 16 oktober 2020 zijn gemaakt.
Lees verder ->

