
 

 
 

 

 

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  
 

VNG wil afschaffing kostendelersnorm tot 27 jaar (VNG) 

Minister Koolmees heeft 17 mei een verkenning naar de mogelijkheden om de kostendelersnorm anders 

vorm te geven naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze verkenning zijn vijf varianten uitgewerkt. De 

verkenning is feitelijk van aard en doet geen aanbevelingen. 

Lees verder -> 

 

2. Werk 
 

’Geef mensen met afstand tot arbeidsmarkt makkelijker toegang tot baan’ (Telegraaf) 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten gemakkelijker toegang krijgen tot een reguliere baan. 

Zij zijn hard nodig om aan de stijgende vraag naar personeel te kunnen voldoen, stellen verschillende 

sectororganisaties in een manifest aan de politiek. 

Lees verder -> 

 

3. Belastingen  
 

Toeslagen neemt private schulden gedupeerde ouders over (Rijksoverheid) 

Het kabinet is van plan om alle private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met 

toeslagen over te nemen. Zo kunnen de ouders schuldenvrij een nieuwe start maken. Staatssecretaris Van 

Huffelen van Toeslagen heeft daarover de Tweede Kamer geïnformeerd. 

Lees verder -> 

 

4. Juridische zaken 
 

Eerste Kamer stemt voor quarantaineplicht en testbewijzen (Rijksoverheid) 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wetsvoorstellen voor de quarantaineplicht en de 

coronatoegangsbewijzen. Daarmee gaan de wetten begin juni in. Ook de tijdelijke wet coronamaatregelen is 

met 3 maanden verlengd.  

Lees verder -> 
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5. Pensioenen 
 

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in 

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het 

gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 

2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken. 

Lees verder -> 

 

6. Wonen 
 

Huurcommissie kampt nog steeds met slechte bereikbaarheid, lange wachttijden en matige 

communicatie (Nationale Ombudsman) 

De Nationale ombudsman ontvangt al enkele jaren regelmatig klachten over de Huurcommissie. Opvallend 

is dat veel mensen klagen over dezelfde soort problemen: de behandelingsduur van verzoeken; het gebrek 

aan informatie over de stand van zaken en de slechte bereikbaarheid. 

Lees verder -> 
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