
 

 
 

 
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.   

 

Kijktip! 

Video over het hoe en waarom van de kennisteams binnen MEEVivenz 

 
1. Uitkeringen  

 
Ondernemers meer tijd voor aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (Rijksoverheid) 

Ondernemers krijgen 2 weken langer om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal van 

2021 aan te vragen. Het loket sluit op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Aanleiding voor deze langere 

openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de 

omzetverliesdrempel van 30 % naar 20 %. 

Lees verder -> 

 

2. Belastingen en pensioenen 

 
Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2022 (VNG) 

Per 1 januari zijn de bijstandsnormen gewijzigd. Daarmee veranderen ook de normbedragen voor de kosten 

van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht vindt u alle bedragen. 

Lees verder -> 

 

Eerste stappen naar het nieuwe pensioenstelsel (FNV) 

Het is alweer enige tijd geleden dat er een akkoord is bereikt over de verhoging van de AOW leeftijd en het 

pensioenstelsel. We zullen nu de volgende stappen moeten zetten om te bepalen hoe de nieuwe 

pensioenregeling er voor onze cao uit komt te zien.  

Lees verder -> 

 

AOW-franchises en maximum pensioengevend loon voor 2022 definitief vastgesteld (Pensioen 

Federatie) 

Op 7 december 2021 vond u de verwijzing naar de voorlopige franchisebedragen en het fiscale maxiumum. 

Inmiddels zijn deze bedragen definitief geworden. Op 27 december 2021 meldden we het afkoopbedrag. 

Lees verder -> 

 

3. Consumentenzaken 

 
Kifid: rekening houden met rente-op-rente-effect in compensatieregeling niet verplicht (Kifid) 

Bij het berekenen van de compensatie voor te veel betaalde rente op doorlopend krediet hoeft ABN AMRO 

geen rekening te houden met het ‘rente op rente-effect’ zoals door de consument voorgesteld. Dat blijkt uit 

een onlangs gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. 

Lees verder -> 
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Energieleverancier berekende jarenlang onterecht een periodieke bijdrage aansluitkosten in 

Eindhoven en Tilburg (Rechtspraak.nl) 

Een Eindhovense energieleverancier bracht tussen 1999 en januari 2014 onterecht een ‘bijdrage 

aansluitkosten’ in rekening bij duizenden woningen die zijn aangesloten op stadsverwarming. Dit bepaalde 

de rechtbank Oost-Brabant vandaag. Het ging per gezin om een jaarlijks bedrag van ruim honderd euro. Het 

is nu aan de bewoners om dit geld terug te vorderen. 

Lees verder -> 

 

4. Werk 
 

Platform Werk Inclusief Beperking helpt ontwikkeldromen waar te maken (Zorg+Welzijn) 

Te veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke arbeidsbeperking staan aan de kant, en dat met een 

recordaantal aan vacatures. Om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen, richtten de 

Goldschmeding Foundation, het Verwey-Jonker Instituut en Movisie in 2021 het Platform Werk Inclusief 

Beperking op. Wat gebeurt er op dit nieuwe platform? 

Lees verder -> 

 

5. Juridische zaken 

 
Deze wet moet persoonsgegevens delen tussen domeinen gemakkelijk maken (Zorg+Welzijn) 

Om mensen met meervoudige problematiek optimaal te helpen, is het delen van persoonsgegevens tussen 

verschillende domeinen essentieel. Dat gebeurt momenteel ook, maar gemakkelijk is het niet. In de sociaal 

domeinwetten is daar namelijk nog niets over vastgelegd. Het wetsvoorstel Aanpak meervoudige 

problematiek in het sociaal domein (Wams) moet daar verandering in brengen.  

Lees verder -> 

 

Antwoorden Kamervragen over rechtsbijstand bij verhoor van minderjarigen (Rijksoverheid) 

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak van de 

rechtbank Amsterdam van 9 november 2021 over rechtsbijstand bij verhoor van minderjarigen. Hij kreeg de 

vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). 

Lees verder -> 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Energieleverancier-berekende-jarenlang-onterecht-een-periodieke-bijdrage-aansluitkosten-in-Eindhoven-en-Tilburg.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Nieuws-van-de-rechtbank-Oost-Brabant
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