Nieuwsbrief SJD
Nummer 2 – februari 2021

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht

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

1. Uitkeringen
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0 (Rijksoverheid)
Bekijk veelgestelde vragen over de Tozo 1, zoals die tot 20 mei 2020 op Rijksoverheid.nl waren te vinden. De Tozo
1 was geldig tot 1 juni.
Lees verder ->
Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd (Rijksoverheid)
Op 5 februari 2021 is de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 5244).
Lees verder ->
Update TONK (11-2): SZW beantwoordt veel gestelde vragen door gemeenten & maximale aantal
deelnemers bijeenkomst bereikt (Divosa)
Gemeenten bereiden zich voor op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Met VNG maakt het
ministerie van SZW hier bestuurlijke afspraken over. Divosa ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van TONK
en zal regelmatig updates delen.
Lees verder ->
Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 (1 maart 2020 – 31 mei 2020) gepubliceerd (Divosa)
Het ministerie van SZW heeft de beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd. Daarin staat op welke
manier de wel ingediende maar niet rechtmatig verantwoorde kosten voor Tozo 1-uitkeringen vergoed kunnen
worden. Tozo 1 liep van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
Lees verder ->
Beantwoording Kamervragen over rol van Inlichtingenbureau bij opsporing bijstandsfraude
(Rijksoverheid)
Minister Koolmees beantwoordt vragen over de rol van het Inlichtingenbureau bij de opsporing van fraude met
een bijstandsuitkering. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk (SP).
Lees verder ->
Handreiking uitvoering TONK door gemeenten beschikbaar (Stimulansz)
Divosa heeft in samenwerking met Stimulansz, op basis van het doel en de invulling van de TONK zoals bestuurlijk
afgesproken tussen SZW en VNG, een handreiking gemaakt en gepubliceerd. De handreiking kan gemeenten
helpen bij de lokale invulling van de TONK-regeling en geeft richtlijnen voor gemeentelijke besluitvorming.
Lees verder ->

Aanbiedingsbrief Kamervragen over Tozo voor grensondernemers (Rijksoverheid.nl)
Minister Koolmees beantwoordt vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
voor grensondernemers.
Lees verder ->

2. Werken
Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao arbeidsbeperkten (VNG)
De VNG en Cedris hebben met FNV en CNV een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers met een
arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De onderhandelaars zijn een
arbeidsvoorwaardenpakket overeengekomen die voor deze werknemers zekerheid en perspectief biedt.
Lees verder ->

3. Belastingen en toeslagen
Adempauze voor toeslagouders met schulden (Rijksoverheid)
Ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis is gegaan met de kinderopvangtoeslag en kampen
met schulden krijgen een adempauze waarin schuldeisers geen oude schulden bij ze kunnen innen. Dat is het
gevolg van een aangenomen amendement door de Tweede Kamer dat het ministerie van Financiën nu uitvoert.
Lees verder ->

4. Juridische kwesties
Misstanden incassosector aangepakt (Rijksoverheid)
Sommige incassobureaus confronteren consumenten met intimidatie en onterechte of niet inzichtelijke kosten,
waardoor mensen verder in de problemen komen en emotionele stress ondervinden. Om dit tegen te gaan, dient
minister Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een incassoregister regelt
en kwaliteitseisen stelt.
Lees verder ->
Tijdelijke verlaging kredietrente verlengd tot september 2021 (NVVK)
De coronacrisis houdt aan, en daarom verlengt minister Hoekstra zijn eerdere besluit tot tijdelijke verlaging van de
maximaal toegestane kredietrente. Op basis van zijn eerdere besluit mocht hij de tijdelijke verlaging nog een keer
verlengen, tot september 2021.
Lees verder ->

5. Onderwijs
Middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs gaan weer open (Rijksoverheid)
Vanaf maandag 1 maart gaan de middelbare scholen en mbo-instellingen voor alle leerlingen weer open. Alle
leerlingen en studenten gaan minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Dat heeft het kabinet onlangs besloten.
Lees verder ->

