
 

 
 

 
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  

 
Staatssecretaris SZW versoepelt handhavingsbeleid sociale zekerheid (Divosa) 

Gemeenten mogen met terugwerkende kracht tot 15 november 2021 soepeler omgaan met overtredingen 

van de inlichtingenplicht, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een uitkering of toeslag. Dat schrijft demissionair 

staatssecretaris Wiersma van SZW op 23 november in een brief aan de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

2. Belastingen en pensioenen 

 
Start experiment gemeentebelastingen per 1 januari 2022 (Rijksoverheid) 

Op 1 januari 2022 starten 10 gemeenten met het experiment gemeentebelastingen, welke vier jaar zal 

duren. Tijdens dit experiment wordt onderzocht of met behulp van de signalen over betalingsachterstanden 

op gemeentebelastingen mensen met financiële problemen in beeld komen die nog eerder niet bekend 

waren bij vroegsignalering en schuldhulpverlening. De verwachting is dat gemeenten meer inwoners met 

schulden beter en eerder bereiken. 

Lees verder -> 

 

AOW-leeftijd in 2027 niet omhoog (Rijksoverheid) 

De AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog. Dat schrijft demissionair Staatssecretaris Wiersma van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het kalenderjaar 2027 blijft de AOW-

leeftijd van 67 jaar gehandhaafd. 

Lees verder -> 

 

Verhoging invorderingsrente vanaf 1 januari 2022 (VNG) 

rekening te brengen invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. De Belastingdienst laat op zijn website 

weten dat dat percentage na 31 december 2021 stapsgewijs teruggaat naar het oude niveau. 

Lees verder -> 

 

3. Werk 

 
Kamerbrief evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de subsidieregeling 

kanker en werkzoekenden. 

Lees verder -> 
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4. Juridische zaken 

 
Toch schuldregeling mogelijk bij 'fraudevorderingen' (Binnenlands Bestuur) 

Mensen die een deel van de uitkering moeten terugbetalen door het per ongeluk overtreden van de 

inlichtingenplicht, komen vanaf volgend jaar toch in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding van die 

vordering. Gemeenten mogen alvast op de wetswijziging anticiperen. 

Lees verder -> 

 
Wijziging Wet BRP en gevolgen voor briefadressen (VNG) 

Met ingang van 1 januari 2022 wordt een wijziging van kracht in de Wet basisregistratie personen (BRP). 

Gemeenten zijn dan verplicht om alle mensen die rechtmatig in de gemeente verblijven en geen woonadres 

hebben in te schrijven in de BRP op een briefadres.  

Lees verder -> 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/toch-schuldregeling-mogelijk-bij.19017476.lynkx
https://vng.nl/nieuws/wijziging-wet-brp-en-gevolgen-voor-briefadressen

