
 

 
 

 
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. Uitkeringen  

 
TONK wordt ruimhartiger toegekend (Rijksoverheid) 

Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat nu weten 

dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over herstel garantiebedrag en rekenregels Wajong-uitkering (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees stuurt de Tweede en Eerste Kamer een brief over herstel van het garantiebedrag voor 

ontvangers van een Wajong-uitkering. Het garantiebedrag is een regeling in de Wet vereenvoudiging 

Wajong en heeft te maken met de hoogte van de uitkering. In zijn brief schrijft de minister ook over de 

rekenregels die worden gebruikt om de hoogte van de uitkering te bepalen. 

Lees verder -> 

 

2. Belastingen en pensioenen 

 
Kamerbrief regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2022 (Rijksoverheid)  

Minister Koolmees (SZW) meldt de Tweede Kamer dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het 

wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2022 wordt verschoven naar 1 juli 2022. 

Lees verder -> 

 

Kwijtscheldingsnorm AOW'ers en arbeidsongeschikten omhoog (VNG) 

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten de 

vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen met maximaal € 2.000 op te hogen.  

Lees verder -> 

 

3. Juridische zaken 

 
Bestuursrechter toetst niet meer ambtshalve tijdigheid rechtsmiddel in voorgaande fase (De 

Rechtspraak) 

De Centrale Raad van Beroep heeft in een zogenoemde gemengde kamer, bestaande uit de presidenten 

van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal 

staat of de rechtbank Zeeland-West-Brabant een bezwaar terecht ambtshalve (uit zichzelf, los van wat 

partijen hebben aangevoerd) wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard. 

Lees verder -> 
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Nieuwe Handreiking Gemeenten bij Onbeheerde Nalatenschappen (Divosa) 

Omdat gemeenten opdrachtgever zijn voor een uitvaart bij een onbeheerde nalatenschap, heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe handreiking gemaakt die door gemeenten gebruikt kan worden als 

leidraad na de uitvaart. Deze handreiking is ontwikkeld in samenwerking met Programma Mens Centraal en 

VNG. 

Lees verder -> 

 

Pilot Samenwerken in eerste lijn: expertise heeft gezicht nodig (Sociaal Werk Nederland) 

De pilot Samenwerken in de eerste lijn van de rechtsbijstand is succesvol; dat vinden betrokkenen, dat vindt 

de minister én het blijkt uit onderzoek. De pilot is een initiatief van Sociaal Werk Nederland en vijf andere 

organisaties die er samen aan willen bijdragen dat de rechtshulp voor álle Nederlanders beschikbaar blijft.  

Lees verder -> 

 

Strafrechtelijke aanpak intimidatie door delen persoonsgegevens (Rijksoverheid) 

Het delen van privégegevens om iemand te intimideren moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. 

Doxing, waaronder het verspreiden van identificerende persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, 

heeft mede door de opkomst van internet en social media een vlucht genomen. 

Lees verder -> 

 

Problemen van mensen beter verholpen in pilots rechtsbijstand (Rijksoverheid) 

Problemen van mensen op het gebied van bijvoorbeeld schulden en ontslag kunnen beter en sneller 

worden opgelost door een intensievere samenwerking tussen gemeentelijke wijkteams, sociaal raadslieden, 

het Juridisch loket en sociaal advocaten. 

Lees verder -> 

 

4. Zorg 

 
Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg herzien (GGD GHOR) 

GGD GHOR Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS de Handreiking gegevensuitwisseling in 

de bemoeizorg (versie 2014) herzien. Deze herziene versie is aangepast aan nieuwe of gewijzigde wetgeving 

zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Jeugdwet, WMO 2015, etc. Op verzoek van de 

professionals, die in de praktijk met de handreiking werken, zijn ook diverse praktijkvoorbeelden 

toegevoegd.   

Lees verder -> 
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