
 

 
 

 
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  

 
Terugvordering boodschappenaffaire blijft staan (Binnenlands Bestuur)  

De gemeente Wijdemeren heeft deels ongelijk gekregen in de zogenaamde boodschappenaffaire. De 

terugvordering op de bijstandsuitkering van een inwoner die boodschappen ontving van haar moeder 

wordt verlaagd van ruim 7.000 euro naar minder dan 3.000 euro.  

Lees verder -> 

 

UWV belooft coulance richting wia-gedupeerden (Binnenlands Bestuur)  

Door een structureel tekort aan keuringsartsen stapelen bij UWV de aanvragen voor een uitkering wegens 

arbeidsongeschiktheid zich op. Mensen die er geen recht op blijken te hebben, moeten maanden aan 

voorschotten terugbetalen, oplopend tot wel 15.000 euro. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) van UWV luidt 

de noodklok.  

Lees verder -> 

 

2. Werk 

 
Scholingsbudget van STAP vanaf 1 maart 2022 aan te vragen (Cedris) 

Sinds de aankondiging afgelopen voorjaar is er meer bekend geworden over de Subsidieregeling 

stimulering arbeidsmarktpositie, het STAP-budget. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers een aanvraag 

indienen voor een scholingsbudget van de overheid.  

Lees verder -> 

 

3. Belastingen en pensioenen 

 
Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over pensioen voor zelfstandigen (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over pensioen voor zelfstandigen naar de 

Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

4. Juridische zaken 

 
Nieuw model Nederlandse identiteitskaart per 2 augustus 2021 (Rijksoverheid) 

Vanaf vandaag is er een nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart. Dit model bevat een aantal 

nieuwe kenmerken, vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en een QR-code met het 

burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van de kaart. Hiermee voldoet het nieuwe model aan de 

Europese verordening. 

Lees verder -> 
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