
 

 
 

 
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  

 
Intrekking bijstand – gevraagde afschriften spaarrekening niet nodig om recht op bijstand te kunnen 

vaststellen (Sociaalweb) 

In de uitspraak van 8 maart 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep (Raad) geoordeeld dat het college zich 

ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het recht op bijstand niet is vast te stellen, omdat 

betrokkene de bankafschriften van haar spaarrekening niet heeft overgelegd.  

Lees verder -> 

 

Podcast Uitspraak Centraal over uniforme maatregelen in de Participatiewet (de Rechtspraak) 

In de podcast Uitspraak Centraal draait het dit keer om uniforme maatregelen in de Participatiewet. De 

Centrale Raad van Beroep behandelt veel zaken over deze maatregelen. Wat zijn dit voor maatregelen? 

Welk doel hebben de maatregelen? En hoe worden ze ingezet door gemeenten?  

Lees verder -> 

 

2. Belastingen en pensioenen 

 
De Nederlandse belastingdienst en jouw bankrekening in Turkije of Marokko (Mr Online) 

Heb je een bankrekening in Turkije of Marokko en zie je die rekening staan in jouw vooraf ingevulde 

belastingaangifte of zijn er vragen gesteld aan jou over deze bankrekening door de Nederlandse 

belastingdienst? Dit is wat je moet weten! 

Lees verder -> 
 

3. Werk 

 
Sociale norm werk heeft schadelijk effect op welzijn werklozen (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Econoom Coen van de Kraats toont aan dat de sociale norm van werk een schadelijk effect heeft op het 

mentale welzijn van personen die niet aan deze norm kunnen voldoen, zoals werklozen en 

arbeidsongeschikten.  

Lees verder -> 

 

4. Personen- en familierecht  

 
Antwoorden Kamervragen over het kosteloos wijzigen van de geslachtsnaam voor slachtoffers van 

incest (Rijksoverheid) 

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervrgaen naar aanleiding van de 

toezeggingen van de vorige minister voor Rechtsbescherming om de procedure voor 

geslachtsnaamswijziging te vereenvoudigen voor slachtoffers van incest. 

Lees verder -> 
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5. Wonen   

 
Meer betaalbare woningen voor middeninkomens (Rijksoverheid) 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft zijn plannen 

bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Mensen met een middeninkomen 

vallen nu tussen wal en schip en mensen met een laag inkomen houden na het betalen van de huur soms te 

weinig over om van te leven. 

Lees verder -> 

 

6. Juridische zaken 

 
Woo regelt recht op overheidsinformatie (Rijksoverheid) 

Op 1 mei is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt 

iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid. 

Lees verder -> 
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