
 

 
 

 
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  

 
Woonplaatsvoorwaarde Tozo in strijd met de vrijheid van vestiging  

De meervoudige kamer Bestuursrecht van de rechtbank Limburg heeft geoordeeld dat het college van B&W 

van de gemeente Maastricht opnieuw een besluit moet nemen over de aanvraag om een bijstandsuitkering 

op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1). 

Lees verder -> 

 

2. Belastingen en pensioenen 

 
Plan voor belasting over werkelijk rendement en opties voor rechtsherstel box 3  

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Een 

brief over hoe dit nieuwe systeem eruit gaat zien is vandaag naar het parlement gestuurd. Met een 

zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke 

opbrengst van het vermogen. 

Lees verder -> 

 

3. Consumentenzaken 

 
Kifid: nieuwe hypotheekakte bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht voor rekening bank  

Wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht mag een bank 

een nieuwe hypotheekakte verlangen. Het is echter onredelijk om de kosten van de nieuwe hypotheekakte 

bij de consument neer te leggen.  

Lees verder -> 

 

ACM positief over afspraken betaalbaar en bereikbaar houden van contant geld  

Banken, geldbedrijven en verschillende organisaties zoals de Consumentenbond, ANBO, Oogvereniging, 

Raad Nederlandse Detailhandel, Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Nederland hebben afspraken 

gemaakt om het contant geld in de markt te houden.  

Lees verder -> 

 

4. Werk 

 
Meeste gemeenten over op preferent proces loonkostensubsidie, ondersteuning stopt bijna  

Ruim twee derde van de Nederlandse gemeenten is overgegaan op het preferent proces 

loonkostensubsidie. Dat proces is uniform en beter toegesneden op de wensen van werkgevers en 

inwoners. 

Lees verder -> 
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5. Personen- en familierecht  

 
Weerwind: Adoptie uit het buitenland alleen onder striktere voorwaarden  

De adoptie van kinderen uit het buitenland naar Nederland is in de toekomst alleen nog mogelijk voor 

kinderen voor wie in het land van herkomst écht niet kan worden voorzien in passende opvang. Aan 

adopties zullen striktere voorwaarden worden verbonden. 

Lees verder -> 

 

Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding  

Bij de rechtbanken Overijssel (locatie Almelo) en Midden-Nederland (locatie Utrecht) start op 11 april de 

pilot Digitale Toegang in de zaakstroom gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Vanaf die datum 

kunnen advocaten via het beveiligde webportaal 'Mijn Rechtspraak' digitaal procederen in deze zaakstroom. 

Lees verder -> 

 

6. Wonen   

 
Verhuurderheffing: wetsvoorstel dat afschaffing regelt open voor reactie  

Onlangs is het wetsvoorstel over de afschaffing van de verhuurderheffing in internetconsultatie gegaan. De 

verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen. Sinds 2013 dragen alle verhuurders die meer 

dan vijftig sociale huurwoningen bezitten deze belasting af over de waarde van hun woningbezit.  

Lees verder -> 

 

6. Juridische zaken 

 
Openbaar is niet echt openbaar  

De Wet open overheid (Woo) vervangt vanaf volgende maand de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Aan 

de vooravond van de nieuwe wet maken Heinrich Winter en Chantal Ridderbos van Pro Facto de stand van 

zaken op. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief reactie op advies rechtsbescherming burgers in Nederland  

Minister Bruins Slot (BZK) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) delen de kabinetsreactie op het 

rapport 'The Netherlands - Opinion on the Legal Protection of Citizens' van de Europese Commissie voor 

Democratie door Recht (Venetiëcommissie) met de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 
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