
 

 
 

 
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  

 
Minister Schouten: gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag (Rijksoverheid) 

Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa € 800 zo 

spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft 

aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling.    

Lees verder -> 

 

Verkenning Cryptocurrency binnen de Participatiewet (VNG) 

Hoe kunt u als gemeente het bezit van cryptocurrency vaststellen bij iemand die bijstand ontvangt? En hoe 

kunt u dit bezit beoordelen? Als vermogen, inkomen of anders? In de Verkenning Cryptocurrency en de 

Participatiewet vindt u aanknopingspunten om hier binnen uw gemeente mee om te gaan. 

Lees verder -> 

 

Meer startende ondernemers komen in aanmerking voor coronasteun (Rijksoverheid) 

Er komt coronasteun voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de 

Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL). Het gaat om starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of 

het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Het 

kabinet stelt voor hen 35 miljoen euro coronasteun beschikbaar. 

Lees verder -> 

 

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 (Rijksoverheid) 

Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen 

gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1.701,00 bruto 

per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2021 herzien.  

Lees verder -> 

 

Toereikender studietoeslag voor studenten met medische beperking (Rijksoverheid) 

Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen krijgen vanaf 1 april 

een minimumbedrag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat maakt minister Schouten vandaag 

bekend. 

Lees verder -> 

 

2. Belastingen en pensioenen 

 
Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer (Rijksoverheid) 

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen 

met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door 

minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. 

Lees verder -> 
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Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 (Rijksoverheid) 

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De 

vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. 

Lees verder -> 

 

3. Consumentenzaken 

 
Kifid: bank mag extra kosten rekenen voor contant geld opnemen (Kifid) 

Vanaf 1 juli 2021 brengt ABN AMRO kosten in rekening voor het opnemen van contant geld boven 12.000 

euro per jaar. Twee consumenten hebben zich hierover bij Kifid beklaagd. Uit de vandaag gepubliceerde 

uitspraken blijkt dat de bank niet verplicht is om contant geld opnemen onbeperkt kosteloos te maken voor 

haar klanten. 

Lees verder -> 

 

 

4. Werk 

 
Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof (Rijksoverheid) 

Vanaf 2 augustus dit jaar hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Dit is een 

belangrijke stap omdat ouders in deze periode kunnen wennen aan de nieuwe situatie en samen tijd 

hebben om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later. Door de 

uitkering te verhogen, maakt het kabinet het makkelijker het ouderschapsverlof op te nemen.  

Lees verder -> 

 

 

5. Personen- en familierecht  

 
Kamerbrief over voortgang personen en familierecht (Rijksoverheid) 

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het 

gebied van personenrecht en familierecht. 

Lees verder -> 

 

Steun voor wetsvoorstel gezamenlijk gezag bij erkenning kind (Eerste Kamer) 

De Eerste Kamer stemde dinsdag 22 maart in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van 

Ginneken (D66) en Van Wijngaarden (VVD) waarmee ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind 

van rechtswege het gezamenlijke gezag kunnen krijgen. 

Lees verder -> 
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6. Juridische zaken 

 
Kamerbrief over briefadressen bij gemeenten (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de 

uitvoering van de wetswijziging zodat mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats bij een gemeente een 

briefadres kunnen krijgen, waar dan ook in Nederland, ook wanneer niet of lastig valt vast te stellen in welke 

gemeente deze persoon feitelijk verblijft. 

Lees verder -> 

 

Kabinet maakt werk van gedwongen coronatest bij vreemdelingen met een vertrekplicht 

(Rijksoverheid) 

Het kabinet wil het afnemen van een coronatest onder dwang mogelijk maken voor vreemdelingen die 

moeten vertrekken uit Nederland. Hiervoor wordt in de Vreemdelingenwet 2000 een wettelijke grondslag 

gecreëerd. Dit moet ervoor gaan zorgen dat in het uiterste geval een gedwongen test afgenomen mag 

worden als een vreemdeling die de plicht heeft om Nederland te verlaten, weigert zich vrijwillig te laten 

testen of de testuitslag te delen. 

Lees verder -> 

 

6. Onderwijs 

 
Helderheid rond passend onderwijs (Rijksoverheid) 

De handreiking 'Helderheid rond passend onderwijs' geeft een overzicht van de belangrijke informatie over 

passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen.  

Lees verder -> 

 

Hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten (Rijksoverheid) 

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer een hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de 

basisbeurs in het hoger onderwijs en de tegemoetkoming voor studenten die geen basisbeurs hebben 

ontvangen. 

Lees verder -> 

 

7. Wonen 

 
Meer regie om woonimpasse te doorbreken (Rijksoverheid) 

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft de Nationale Woon- en 

Bouwagenda en het programma Woningbouw gepresenteerd. Deze plannen zorgen voor meer regie en 

meer tempo en daarmee tot een betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het 

woningaanbod in Nederland.  

Lees verder -> 
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