
 

 
 

 
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  

 
Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel over fraudevorderingen (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) laat weten dat het wetsvoorstel over 

fraudevorderingen ingetrokken wordt. Het betreft het wetsvoorstel inzake wijziging van de Participatiewet 

in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod 

tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld. 

Lees verder -> 

 

Planningsbrief ministerie SZW (Rijksoverheid) 

In deze brief brengen minister Van Gennip en minister Schouten de Tweede Kamer op de hoogte van de 

planning omtrent de in het coalitieakkoord aangekondigde voornemens en prioriteiten van het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over het artikel dat bijstandsgerechtigden in Amsterdam een halfjaar 

mogen samenwonen zonder gevolgen voor hun uitkering waarin beide partners hun eigen woning 

mogen aanhouden (Rijksoverheid) 

Minister De Jonge (VRO) geeft antwoord op vragen over het artikel dat bijstandsgerechtigden in Amsterdam 

een halfjaar mogen samenwonen zonder gevolgen voor hun uitkering waarin beide partners hun eigen 

woning mogen aanhouden. 

Lees verder -> 

 

2. Belastingen en pensioenen 

 
Consument moet kunnen begrijpen hoe variabele pensioenuitkering werkt (Tax Live) 

Als consumenten een pensioenproduct met variabele uitkering kunnen afsluiten zonder advies in te winnen, 

dan rust op de verzekeraar als pensioenuitvoerder een zwaarwegende informatieplicht. De verzekeraar 

moet de consumenten zodanig informeren dat zij zelfstandig in staat zijn om dit complexe pensioenproduct 

te begrijpen.  

Lees verder -> 

 

Nederduitser met laag inkomen is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (Tax Live) 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij wegens de geringe hoogte van zijn 

inkomen in Duitsland geen IB is verschuldigd. Hij is dan niet aan te merken als kwalificerende buitenlandse 

belastingplichtige. 

Lees verder -> 
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Geen recht op verrekening buitenlandse bronbelasting voor gages optreden DJ (Taks Live) 

Rechtbank Gelderland oordeelt dat A BV geen recht heeft op voorkoming van dubbele belasting inzake de 

buitenlandse bronbelasting die is ingehouden. 

Lees verder -> 

 

Resultaten onderzoek invoering nieuwe kleineondernemersregeling naar Tweede Kamer (Tax Live) 

De Staatssecretaris van Financiën heeft de uitkomsten van een onderzoek naar het gebruik van de nieuwe 

kleineondernemersregeling in de omzetbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van dit 

onderzoek zal het kabinet meenemen in het vervolg over de besluitvorming van het wetsvoorstel 

implementatie richtlijn kleineondernemersregeling. 

Lees verder -> 

 

Geen box 3-vrijstelling voor schadevergoeding na gasexplosie (Taks Live) 

Hof Amsterdam sluit zich aan bij de overwegingen van de rechtbank, inhoudende dat er geen wettelijke 

vrijstelling van toepassing is en maakt die tot de zijne. 

Lees verder -> 

 

Terechte aanslag toeristenbelasting voor verblijf arbeidsmigranten in voormalig hotel (Tax Live) 

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat de aanslag toeristenbelasting niet komt te 

vervallen wegens samenloop met forensenbelasting. 

Lees verder -> 

 

Onderhandelplan belastingverdragen 2022 (Rijksoverheid) 

Om dubbele belastingheffing te voorkomen en economische relaties te versterken onderhandelt Nederland 

met andere landen over belastingverdragen. Ook in 2022 onderhandelt Nederland met een groot aantal 

landen over (nieuwe) belastingverdragen. 

Lees verder -> 

 

3. Consumentenzaken 
 

Betaalrekeningen gemiddeld 42% duurder in 5 jaar (De Consumentenbond) 

De prijs voor een standaard betaalrekening is de afgelopen 5 jaar gemiddeld met 42% gestegen. Dat blijkt 

uit onderzoek van de Consumentenbond. De prijsstijging heeft invloed op de tevredenheid van 

consumenten. Vooral klanten van ABN Amro, Rabobank en ING zijn ontevreden over het prijskaartje van 

hun bank. 

Lees verder -> 

 

Tweede Kamer steunt Consumentenbond in meer transparantie kapitaalverzekeringen (De 

Consumentenbond)  

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is het met de Consumentenbond eens dat verzekeraars hun 

klanten beter moeten informeren over de kosten bij kapitaalverzekeringen. VVD-Kamerlid Eelco Heinen 

diende, ook namens 6 andere partijen, hiervoor een motie in. 

Lees verder -> 
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Tweede Kamer stemt in met verplicht leveren updates digitale producten en diensten 

(Rijksoverheid) 

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verplichting voor verkopers om digitale apparaten en diensten 

werkend en veilig te houden. Consumenten krijgen straks bij de aankoop van slimme apparaten zoals smart 

tv’s en horloges, printers, camera’s en babyfoons recht op software- en beveiligingsupdates. 

Lees verder -> 

 

4. Werk 
 

Werkloosheid in januari afgenomen (CBS) 

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Daarmee 

kwam het aantal werklozen in januari 2022 uit op 354 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. 

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 26 duizend per maand toe 

tot 9,4 miljoen. De toename van het aantal werkenden was het grootst bij jongeren. 

Lees verder -> 

 

Succesvolle Haagse proef met 'instapwerk' (Binnenlands Bestuur) 

Een groep van 35 Haagenaars die al lang werkloos zijn, zetten zich vorig jaar in om de leefbaarheid en 

sociale cohesie in hun wijk te verbeteren. Sommigen brachten bijvoorbeeld zelfgemaakte soep langs bij 

kwetsbare of eenzame buurtbewoners. Na een jaar blijkt dat het mes aan twee kanten snijdt: de 

werkzaamheden verbeteren het welzijn van de deelnemers én versterken de wijk. 

Lees verder -> 

 

Betaald werk vaak niet realistisch voor bijstandsgerechtigden (Binnenlands Bestuur) 

Voor slechts 10 procent van de Hagenaars die langdurig in de bijstand zitten, is betaald werk op korte 

termijn haalbaar, blijkt uit onderzoek van de gemeente Den Haag. Wethouder Arjen Kapteijns vindt dat er 

meer aandacht nodig is voor de overige 90 procent. Bovendien zou betaald werk niet altijd het belangrijkste 

doel moeten zijn. 

Lees verder -> 

 

‘Uitkeringsgerechtigden zijn verdienmodel’ (Binnenlands Bestuur) 

Vakbond FNV beticht participatiebedrijf WerkSaam Westfriesland van uitbuiting van uitkeringsgerechtigden. 

Re-integratietrajecten waarin werkzoekenden 'leren werken' zouden een verdienmodel zijn geworden, 

waarbij uitkeringsontvangers in feite regulier werk verrichten zonder een regulier salaris te verdienen. 

Volgens het bedrijf zelf is dat een 'zeer vertekend beeld'. 

Lees verder -> 

 

Parallelle arbeidsmarkt: nieuwe arbeidsplaatsen met maatschappelijke waarde (Zorg+Welzijn) 

Zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland zitten op dit moment nog zonder werk thuis. De Participatiewet – uit 

2014 – had burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt toegang moeten geven tot betaald werk. Niet 

gelukt dus. Start Foundation heeft daar iets op gevonden. 

Lees verder -> 
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Goede voornemens voor zij-instroom in technische bedrijven (Binnenlands Bestuur) 

Het nieuwe kabinet Rutte-V heeft ambitieuze doelen voor Klimaat, Energie & Bouw. Eén van de oplossingen 

voor de krapper wordende arbeidsmarkt is zij-instroom, maar dat heeft nogal wat voet in de aarde. 

Lees verder -> 

 

Lik-op-stukbeleid helpt werklozen niet aan een baan (Sociale vraagstukken) 

Wie werkloos wordt en een uitkering aanvraagt, krijgt te maken met diverse regels en verplichtingen. Dat 

leidt op den duur tot gevoelens van rancune. Nick Ottens vraagt zich af waarom zo’n streng uitkeringsbeleid 

nodig is. 

Lees verder -> 

 

Kwartaalcijfers UWV: wederom toename in plaatsingen banenafspraak (Cedris) 

Volgens de nieuwste kwartaalcijfers van het UWV zet het herstel van de banenafspraak zich voort. Voor het 

tweede kwartaal op rij neemt het aantal personen dat binnen de afspraak is geplaatst namelijk toe. 

Lees verder -> 

 

5. Juridische zaken 

 
Behoorlijkheidsnormen Nationale ombudsman onder de loep (Nationale Ombudsman) 

De relatie tussen de burger en de overheid verandert continue. Bijvoorbeeld door de digitalisering, het 

uitbesteden van zorgtaken aan lokale overheden en de coronacrisis. 'Dat heeft invloed op de relatie die een 

burger heeft met de overheid en andersom', aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. 

Lees verder -> 

 

Civiele rechter kijkt naar menselijke maat in conflict verzekeraar met kleine ondernemer (Tax Live) 

Verzekeraar ASR mag een verstekvonnis dat een kleine ondernemer veroordeelde een nog openstaand 

bedrag te betalen, niet meer ten uitvoer leggen. Dat beslist Rechtbank Amsterdam. "In het licht van de 

lessen van de toeslagenaffaire mag van een zeer grote speler als ASR een andere, minder hardvochtige 

houding worden verwacht. Het ging hier immers om een kleine ondernemer", schrijft de rechter in zijn 

vonnis. 

Lees verder -> 

 

Bij uurcontract alleen premiekorting over schriftelijk afgesproken uren (Tax Live) 

Volgens Hof ’s-Hertogenbosch mag een belanghebbende die een vast aantal uren is overeengekomen, de 

premiekorting alleen toepassen over de afgesproken uren. Het is daarbij aan de belanghebbende om te 

bewijzen dat er meer uren zijn afgesproken dan blijkt uit de schriftelijke overeenkomst. Uitsluitend wanneer 

geen vaste uren zijn afgesproken, mag de premiekorting berekend worden over de daadwerkelijk gewerkte 

uren. 

Lees verder -> 

 

Te laat beroep door toedoen gemachtigde kennelijk niet-ontvankelijk (Tax Live) 

Rechtbank Gelderland oordeelt na verzet dat er geen sprake is van een verschoonbare 

termijnoverschrijding. Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid. Verzet ongegrond. De Hoge 

Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk. 

Lees verder- > 
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6. Wonen 

 
Huurverhoging sociale huurwoningen 2022 bekend (Rijksoverheid) 

De meeste huurders van een sociale huurwoning kunnen vanaf juli 2022 een huurverhoging krijgen van 

maximaal 2,3%. De huurverhoging is beperkt tot het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021. 

Tot 1 juli 2022 mogen de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd worden. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over voorwaarden ontvangen huurtoeslag (Rijksoverheid) 

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de 

voorwaarden voor het ontvangen van huurtoeslag. De Tweede Kamerleden Nijboer en Kuiken (PvdA) 

hebben de vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid (VNG) 

Diverse gemeenten hebben inmiddels (eerste) stappen gezet om hun lokale woonwagen- en 

standplaatsenbeleid aan te passen. De Wegwijzer is vooral voor gemeenten die nog aan het begin staan van 

hun woonwagen- en standplaatsenbeleid een bruikbaar handvat. Daarnaast biedt de Wegwijzer keuzes 

voor dilemma’s uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.  

Lees verder -> 

 

Inclusieve wijk komt er alleen door anders te denken (Binnenlands Bestuur) 

Mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag willen als volwaardige burgers en bewoners deel uitmaken 

van een wijk. Maar om dat voor elkaar te krijgen is het nodig dat zowel overheden als instellingen, 

corporaties en ontwikkelaars beter samenwerken in de realisatie van inclusieve wijken. Toch blijft contact 

het sleutelwoord. 

Lees verder -> 

 

Eigen huurprijs niet bruikbaar doordat deze lang geleden is afgesproken (Taxlive) 

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat het moment van afsluiten van de huurovereenkomst zeer ver af ligt 

van de waardepeildatum en derhalve niet kan worden geoordeeld dat de in die overeenkomst 

overeengekomen huurprijs de vrije markt huurprijs is. 

Lees verder -> 

 

Huisvesting voor jongeren. hoe het wél kan (Binnenlands Bestuur) 

De woningnood krijgt eindelijk de aandacht die het verdient, getuige de recente aandacht in de media en de 

plannen van het nieuwe kabinet. Maar geldt dat ook voor de woningnood onder jongeren? Ernest van der 

Meijde vraagt het zich af. 

Lees verder -> 

 

Voorlopig geen 100.000 woningen per jaar (Binnenlands Bestuur) 

Dit jaar worden er vermoedelijk geen 100.000 nieuwe woningen opgeleverd, zo heeft minister Hugo de 

Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan De Telegraaf gemeld. En volgend jaar ook nog niet. 

Lees verder -> 
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Kabinet komt met verbod op loden leidingen voor kindlocaties en huurwoningen (Rijksoverheid) 

Ter versterking van de ingezette aanpak om lood in drinkwater te bestrijden, heeft het kabinet besloten een 

verbod op loden leidingen in te gaan voeren specifiek voor kindlocaties en huurwoningen.  

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over het artikel dat bijstandsgerechtigden in Amsterdam een halfjaar 

mogen samenwonen zonder gevolgen voor hun uitkering waarin beide partners hun eigen woning 

mogen aanhouden (Rijksoverheid) 

Minister De Jonge (VRO) geeft antwoord op vragen over het artikel dat bijstandsgerechtigden in Amsterdam 

een halfjaar mogen samenwonen zonder gevolgen voor hun uitkering waarin beide partners hun eigen 

woning mogen aanhouden. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief met reactie brief rondetafelgesprek Uithuiszettingen van inwoners recreatiewoningen 

(Rijksoverheid) 

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op een brief van de Belangen 

Vereniging Vrij Wonen (BVVW) naar aanleiding van het rondetafelgesprek Uithuiszettingen van inwoners 

recreatiewoningen van 4 november 2021. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over wrakingsregels bij hoorzitting Huurcommissie (Rijksoverheid) 

Minister de Jonge (VRO) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over 

wrakingsregels bij een hoorzitting van de Huurcommissie. 

Lees verder -> 
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