
 

 
 

 
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  

 
Voorbereiding op periode na Tozo (Divosa) 

Op 1 oktober 2021 stopt de Tozo. Vanaf dan is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) van kracht. 

Voor het vierde kwartaal van dit jaar geldt een aangepast Bbz. De AMvB daarvoor is volgens het ministerie 

van SZW in de laatste fase voor publicatie. 

Lees verder -> 

 

Anbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen in VSO over gevolgen duurzaam gescheiden leven voor 

eigen bijdrage CAK (Rijksoverheid) 

Minister De Jonge (VWS) biedt zijn antwoorden aan op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor 

VWS in een schriftelijk overleg (VSO) over de gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de eigen 

bijdrage die aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) betaald moet worden. 

Lees verder -> 

 

2. Werk 

 
Hulpteams bij het vinden van werk overal in het land van start (Rijksoverheid) 

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om 

zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams. Afgelopen 

jaar zijn de eerste teams gestart en steeds verder opgebouwd tot een landelijk dekkend netwerk. 

Lees verder -> 

 

3. Belastingen en pensioenen 

 
Belastingdienst hervat invordering openstaande belastingaanslagen (Divosa) 

Om inwoners en ondernemers tegemoet te komen heeft de Belastingdienst openstaande 

belastingaanslagen tijdens de coronaperiode gepauzeerd. Deze ‘coronapauze’ is nu voorbij, laat de 

Belastingdienst weten. 

Lees verder -> 

 

UWV vordert onterechte betalingen bij specifieke groep WW naar ZW niet terug (Rijksoverheid) 

UWV neemt frequenter zijn processen onder de loep omdat we onze dienstverlening blijvend willen 

verbeteren. Complexe samenloop van regelgeving die kan leiden tot ongewenste situaties in de uitvoering 

maakt dit extra belangrijk. UWV zet hierbij onder andere steekproeven in. 

Lees verder -> 
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Nieuwe normbedragen geautomatiseerde kwijtscheldingstoets (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 -> 

 

4. Juridische zaken 

 
Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (VNG) 

De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat 

ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, 

te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er met de Wams een wet komt die dat gaat regelen. 

Lees verder -> 

 

Samenwerking in de eerstelijn van de rechtsbijstandsverlening (Sociaalweb) 

Een betere dienstverlening aan rechtzoekenden, die sneller een oplossing voor hun probleem wordt 

aangeboden. Dat is de opbrengst uit de pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’ waarin het Juridisch Loket, 

sociaal raadslieden en sociaal advocaten op lokaal niveau nauwer hebben samengewerkt, vaker overlegd en 

gezamenlijke piketdiensten hebben gedraaid. Wij evalueerden deze pilot. 

Lees verder -> 
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