
 

 
 

 
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  

 
Laag waterverbruik? Bijstandsfraude! Die conclusie trekt gemeente nogal eens te snel (Trouw) 

Bijstandsgerechtigden die weinig water verbruiken, worden nogal eens te makkelijk beschuldigd van fraude. 

De gemeente veronderstelt dan dat zij vanwege het lage verbruik op een ander adres wonen. Maar die 

redenering houdt bij de rechter lang niet altijd stand. 

Lees verder -> 

 

Vernieuwde ondersteuningsproducten vereenvoudigde Bbz (VNG) 

Nu de vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) met 3 maanden wordt verlengd 

tot 1 april 2022 en er een aanvullende maatregel geldt, zijn ook enkele ondersteuningsproducten voor 

gemeenten geactualiseerd. 

Lees verder -> 

 

Aanvullende maatregel vereenvoudigde Bbz in eerste kwartaal (VNG) 

Eerder heeft het kabinet al bekendgemaakt dat het vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

2004 (Bbz) met 3 maanden wordt verlengd tot 1 april 2022. Recent is ook bekendgemaakt dat gemeenten in 

januari 2022 aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 december 2021 in behandeling mogen nemen. 

Lees verder -> 

 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022 (Rijksoverheid) 

Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. 

Lees verder -> 

 

Terugbetaling Tozo-leningen voor ondernemers uitgesteld (VNG) 

Door de verscherpte maatregelen is het voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk om vanaf 1 januari 2022 

de lening voor bedrijfskapitaal via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) af te 

lossen. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, op 1 juli 2022. 

Lees verder -> 
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2. Belastingen en pensioenen 

 
Wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop 

klein nettopensioen en nettolijfrente (Rijksoverheid.nl)  

Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten 

in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering 

van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente. 

Lees verder -> 

 

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2022 (VNG) 

Vanaf volgend jaar wijzigen een aantal belastingmaatregelen. In dit bericht vindt u een overzicht van de 

belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u in de publicatie Belangrijkste wijzigingen 

belastingen 2022. Het gaat om wijzigingen die in voorgaande jaren al zijn afgesproken of onderdeel zijn van 

het pakket Belastingplan 2022.  

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over invaren pensioenen in nieuw pensioenstelsel (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft antwoord op vragen over het invaren van bestaande pensioenen in 

het nieuwe stelsel. De Eerste Kamerfractie van 50PLUS heeft deze vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

ABP vergoedt financiële schade door nabetaling (Binnenlands Bestuur) 

Pensioenfonds ABP gaat aan 7.500 deelnemers een vergoeding betalen voor financiële schade die is 

geleden door een nabetaling. Vorig jaar betaalde het pensioenfonds aan zo’n 15.000 mensen, die een te 

laag pensioen hadden ontvangen, een nabetaling uit. Die nabetaling kon nadelige effecten hebben, zoals 

het verliezen van toeslagen of hoge belastingaanslagen. Dat compenseert ABP nu. 

Lees verder -> 

 

Belastingdienst start campagne voorlopige aanslag (Binnenlands Bestuur) 

De Belastingdienst verstuurt vanaf deze week ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 

over 2022. Met deze voorlopige aanslag kunnen mensen in het lopende jaar alvast geld terugkrijgen, of juist 

gespreid betalen. Nieuw in de dienstverlening is een optimale partnerverdeling van gemeenschappelijke 

aftrekposten. 

Lees verder -> 

 

Invorderingsrente pas omhoog vanaf 1 juli 2022 (VNG) 

Het kabinet heeft besloten de invorderingsrente per 1 januari 2022 niet te verhogen, maar op 0,01% te 

houden. Vanaf 1 juli 2022 wordt het percentage in rekening te brengen invorderingsrente op 1% 

vastgesteld. Daarna gaat de invorderingsrente per halfjaar stapsgewijs terug naar het oude niveau. 

Lees verder -> 
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3. Werk 
 

Aantallen beschutte werkplekken per gemeente voor 2022 vastgesteld (Cedris) 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt hoeveel beschutte werkplekken 

gemeenten in 2022 minimaal moeten inrichten. Ook bereiden ze een andere verdeling van het aantal 

plekken en de hoeveelheid geld voor, omdat de huidige situatie niet altijd goed aansluit op de behoefte aan 

beschut werk.  

Lees verder -> 

 

Handreiking: Simpel Switchen van dagbesteding naar werk (Cedris) 

Onlangs is de handreiking ‘Simpel switchen van dagbesteding naar werk (2021)’ gepresenteerd. In dit 

praktische boekje vertellen de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen hoe zij 

ervoor zorgen dat mensen op een goede manier een overstap kunnen maken tussen dagbesteding en werk. 

Lees verder -> 

 

Doen wat werkt: gelijke kansen op werk voor mensen met een migratieachtergrond (Rijksoverheid) 

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen 

met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook 

stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan 

mensen zonder migratieachtergrond. 

Lees verder -> 

 

Nieuw onderzoek helpt re-integratieprofessionals en jobocoaches reflecteren op beslissingen 

(Divosa) 

Re-integratieprofessionals en jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, maken elke 

dag beslissingen die grote invloed hebben op het leven van mensen. Panteia, ZINZIZ en Muzus 

onderzochten de manier waarop professionals deze keuzes maken en welke factoren daarbij een rol spelen. 

Lees verder -> 

 

Stappenplan helpt gemeenten bij versimpelen overgang tussen uitkering en werk (Divosa) 

Veel gemeenten willen het inwoners makkelijker maken om de stap te zetten van uitkering naar werk of 

andersom. Om te ontdekken hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren, is het Stappenplan Simpel 

Switchen ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

4. Juridische zaken 

 
Verplichte inschrijving op briefadres: brief aan gemeenten (VNG) 

Zoals eerder bericht, zijn gemeenten vanaf 1 januari a.s. verplicht om alle mensen die rechtmatig in de 

gemeente verblijven en geen woonadres hebben in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een 

briefadres. Alle gemeenten ontvingen hierover op 15 december een brief van staatssecretaris Knop.  

Lees verder -> 
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5. Personen- en familierecht  

 
Dubbele achternaam kinderen mogelijk (Rijksoverheid) 

Het moet mogelijk worden dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Zo wordt het mogelijk 

om de verbondenheid met beide ouders tot uitdrukking te brengen in de achternaam. Minister Dekker voor 

Rechtsbescherming heeft op 14 december 2021 een wetsvoorstel ingediend dat dit regelt. 

Lees verder -> 

 

6. Onderwijs 
 

Opnieuw aangepast eindexamen (Rijksoverheid) 

Eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing en de kans om hun examens te spreiden over twee 

tijdvakken zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. Bovendien komen leerlingen die in quarantaine zitten 

tijdens het eerste tijdvak door de spreiding niet in de problemen. 

Lees verder -> 
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