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In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom SJD. 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. Intern nieuws
Sociaal raadslieden helpen slachtoffers toeslagenaffaire
In veel huishoudens is het leed van de Toeslagenaffaire nog niet geleden. Sociaal raadslieden van MEEVivenz
ondersteunen gezinnen die het slachtoffer zijn geworden van deze misstand. Aan het woord is Audrey Schlechter,
teamcoach Bureau Sociaal Raadslieden bij MEEVivenz.
Lees verder ->

2. Uitkeringen
Vrijspraak voor het plegen van bijstandsfraude (de Rechtspraak)
De rechtbank spreekt een 59-jarige vrouw uit Beneden-Leeuwen vrij van het plegen van bijstandsfraude. Een 60jarige man uit Beneden-Leeuwen wordt in dezelfde zaak door de rechtbank vrijgesproken van het voordeel
trekken van deze fraude.
Lees verder ->
Verplichte terugvordering en boete of volledige beleidsvrijheid (Schulinck)
Na de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2019:4746) in de boodschappenaffaire is er
volop aandacht geweest in de media voor opsporing van bijstandsfraude, de handhaving van de verplichtingen in
de Participatiewet en de vergaande consequenties die dit voor burgers in het individuele geval kan hebben.
Lees verder ->
Intrekken conceptbesluit werken na de AOW (Rijksoverheid)
De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW kan niet per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent onder
meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken wordt
teruggebracht.
Lees verder ->
Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit (Rijksoverheid)
Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet
draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Op
verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten het subsidiepercentage voor de TVL te verhogen naar
100%.
Lees verder ->

Nieuwe regels uniformering van loonwaardebepaling (VNG)
Op 1 juli 2021 gaat een AMvB en Regeling in over de uniformering van de loonwaardebepaling voor mensen met
een arbeidsbeperking, die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Met de nieuwe
regels wordt beoogd knelpunten weg te nemen die werknemers in de praktijk ervaren.
Lees verder ->
Kamer veegt ‘boodschappenboete’ in bijstand van tafel (Schulinck)
Mensen in de bijstand moeten jaarlijks tot 1200 euro aan giften kunnen ontvangen zonder dat ze gekort worden
op hun uitkering. De Tweede Kamer heeft een voorstel van de SP, ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA hiertoe
gesteund.
Lees verder ->

3. Werken
Regionale mobiliteitsteams (RMT’s) formeel aan de slag (Divosa)
De arbeidsmarktregio’s werkten de afgelopen maanden hard aan de organisatie van crisisdienstverlening op de
arbeidsmarkt via regionale mobiliteitsteams (RMT’s). Op 25 maart is de ministeriële regeling hiervoor
gepubliceerd en kunnen de RMT’s aan de slag om mensen (weer) aan het werk te helpen.
Lees verder ->

4. Belastingen en toeslagen
Normbedragen kwijtscheldingstoets maart - augustus 2021 (VNG)
Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe
normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie
wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
Lees verder ->
Belastingdienst als bron van inkomen (Schuldinfo.nl)
Menigeen denkt bij de belastingdienst als eerst aan belasting betalen. Het is goed om te realiseren dat de
belastingdienst voor velen ook een bron van inkomen is. Ondanks dat er niet zo veel aftrekposten meer zijn, kan
de belastingaangifte toch nog veel geld opleveren. Op SchuldInfo aandacht voor bijzondere situaties om voor een
belastingteruggaaf in aanmerking te komen.
Lees verder ->
Belastingdienst stuurt brief over fraudesignalering (Rijksoverheid)
Ongeveer 240.000 belastingplichtigen krijgen de komende maanden van de Belastingdienst en de Dienst
Toeslagen te horen dat hun gegevens in de zogeheten fraudesignaleringsvoorziening (FSV) hebben gestaan.
Lees verder ->
Uitbetaling Catshuisregeling ligt op schema (Rijksoverheid)
Gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari hebben aangemeld voor de Catshuisregeling, krijgen uiterlijk 1 mei
het bedrag van 30.000 euro overgemaakt. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) ligt op koers om dit
te realiseren.
Lees verder ->

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden ingediend (Rijksoverheid)
Het wetsvoorstel waarmee per 2024 een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende
landen wordt ingevoerd, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.
Lees verder ->

5. Juridische kwesties
Samenvatting advies wetsvoorstel over afschaffen dwangsom in vreemdelingenzaken
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel past de regels aan voor niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken. Op
3 maart 2021 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling
advisering openbaar worden.
Lees verder ->
Project ‘Rechtshulp en sociaal domein’ van start (Divosa)
Divosa is begin dit jaar op verzoek van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) gestart met het project
‘Rechtshulp en sociaal domein’. Dat moet leiden tot inzichten uit de gemeentelijke uitvoering over
randvoorwaarden voor het ontwerp van de stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand.
Lees verder ->
Handreiking wetswijziging afvoer en opslag inboedels (VNG)
Door een wetswijziging wordt het college van burgermeester en wethouders per 1 april 2021 verantwoordelijk
voor de afvoer en opslag van ontruimde inboedels van woningen. Om gemeenten te ondersteunen bij de
uitvoering van deze taak heeft de VNG een handreiking opgesteld.
Lees verder ->
Nationale ombudsman presenteert vakinformatie voor professionals (Nationale Ombudsman)
Klachtbehandelaars, intermediairs, onderzoekers en andere professionals vinden vanaf 16 maart op de website
van de Nationale ombudsman vakinformatie die op hen is toegespitst.
Lees verder ->
Beantwoording Kamervragen over hulp aan onverzekerden (Rijksoverheid.nl)
Minister Koolmees beantwoordt vragen over geleden schade die ontstaan is door het bieden van hulp aan een
onverzekerde.
Lees verder ->
Wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers in consultatie (Rijksoverheid.nl)
Vanaf 8 maart is het mogelijk om te reageren op het wetsvoorstel om een quarantaineplicht op te leggen voor
reizigers die Nederland in komen vanuit hoog-risicogebieden.
Lees verder ->
Wetsvoorstel testbewijzen in consultatie (Rijksoverheid.nl)
Het kabinet is een consultatie gestart om testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen
van de samenleving. Daartoe wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. Op deze manier kunnen
verschillende evenementen en activiteiten eerder veilig georganiseerd worden.
Lees verder ->

Deze zaken van burger tegen de overheid waren ‘niet ingewikkeld genoeg’ voor rechtsbijstand, met
verwoestende gevolgen (Trouw)
Burgers met een kleine beurs hebben niet altijd recht op rechtsbijstand als ze bezwaar willen maken tegen
beslissingen van overheidsinstanties. Ervaringen van advocaten laten zien wat voor ingrijpende gevolgen het kan
hebben als in deze situaties wordt verwacht dat burgers zelfredzaam zijn.
Lees verder ->

6. Onderwijs
Hernieuwde afspraken moeten huisuitzetting blijven voorkomen (Rijksoverheid)
Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN,
Kences, Vastgoed Belang) en de VNG opnieuw de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart en 16 oktober
2020 zijn gemaakt.
Lees verder ->
Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage wordt aangescherpt, waar moeten scholen aan denken? (PO-Raad)
Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten
mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet
kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te vermelden in de schoolgids en het schoolplan.
Lees verder ->

