
 

 
 

 
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  

 
Wat verandert er in 2023 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(Rijksoverheid) 

In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen. 

Lees verder -> 

 

Vergoeding kinderopvang voor 2023 extra verhoogd (Rijksoverheid) 

Het kabinet heeft besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder te verhogen. De 

maximum uurprijs stijgt volgend jaar met een extra 0,94% voor alle vormen van kinderopvang. Dat betekent 

een structurele verhoging van € 57 miljoen bovenop de eerdere € 225 miljoen voor de reguliere indexatie. 

Lees verder -> 

 

Normenbrief 1 januari 2023 - informatie voor gemeenten (Rijksoverheid) 

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is vastgesteld op € 1.934,40 per maand, exclusief 

vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de 

Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe handreiking parttime ondernemen in de bijstand (Divosa) 

De handreiking Verrekenen inkomsten uit parttime ondernemerschap is nu beschikbaar op divosa.nl. De 

handreiking ondersteunt gemeenten bij een regeling voor parttime ondernemen vanuit de bijstand. Bij deze 

regeling vult de gemeente het inkomen aan met een bijstandsuitkering. 

Lees verder -> 

 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023 (Rijksoverheid) 

Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet 

en Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk 

minimumloon. 

Lees verder -> 

 

‘Dat bloemetje op tafel zit er allang niet meer in’ (Binnenlands Bestuur) 

Er waait een nieuwe wind in de bijstand. De afgelopen jaren heeft Tilburgs wethouder Esmah Lahlah 

(bestaanszekerheid, GroenLinks) haar best gedaan om de bijstand in haar stad om te vormen naar een 

systeem dat werkt vanuit vertrouwen en nabijheid. Daarbij heeft ze, net als andere wethouders, de grenzen 

van haar beleidsruimte opgezocht. 

Lees verder -> 
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Een stapje richting meer balans in de Participatiewet (VNG) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft de Kamerbrief 'Stand van zaken 

Participatiewet in balans' verstuurd. We zijn positief over het uitgangspunt: de Participatiewet is 

eenvoudiger en uitlegbaar voor inwoners, gemeenten en de professional en gaat uit van vertrouwen. 

Lees verder -> 

 

2. Werk 
 

Tilburg start proef met basisbanen (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Tilburg gaat experimenteren met basisbanen: op maat gemaakt werk voor mensen die al 

langere tijd werkloos zijn. In aanloop naar een breder experiment beginnen op korte termijn al vijf 

Tilburgers met een basisbaan. 

Lees verder -> 

 

Tekorten op de arbeidsmarkt vragen om fundamentele keuzes (Hogeschool van Amsterdam) 

Lector Arbeid en Human Capital in Transitie Hafid Ballafkih schetst een weinig rooskleurig beeld van de 

Nederlandse arbeidsmarkt en de toekomst er van: “De vraag naar arbeid is de afgelopen tijd geëxplodeerd. 

In het onderwijs en de zorg begint dat al te schuren en te kraken, als het niet al tot stilstand is gekomen.” 

Lees verder -> 

 

3. Belastingen en pensioenen 

 
Tweede Kamer stemt in met nieuw pensioenstelsel (VNG) 

Op 22 december 2022 is het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel aangenomen in de Tweede Kamer. Het 

voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Het streven van het kabinet is dat de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 

juli 2023 in werking treedt. Voor ABP is overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voorzien per 2026. 

Lees verder -> 

 
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 (Rijksoverheid) 

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 

2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de 

arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het 

opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting. 

Lees verder -> 

 

Ruimere vermogensnorm bij kwijtschelding belasting medeoverheden mogelijk (Divosa) 

De Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden is onlangs aangepast. Daardoor krijgen gemeenten de 

mogelijkheid om de vermogensnorm te verhogen en een grotere groep inwoners in aanmerking te laten 

komen voor kwijtschelding. 

Lees verder -> 
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4. Consumentenzaken 

 
Misleidende ‘van-voor’-prijzen vanaf 1 januari 2023 verboden (Rijksoverheid) 

Vanaf 1 januari 2023 behoort misleiding van consumenten met valse prijsverminderingen zowel online als 

in winkels tot het verleden. Een verkoper kan dan niet meer korte tijd de prijs van een product of dienst 

verhogen, de prijs daarna verlagen en dan deze ‘van-voor’-prijs vervolgens onterecht presenteren als een 

aanbieding of een aanzienlijke korting. 

Lees verder -> 

 

4. Juridische zaken  
 

Dwangbevel mogelijk voor kosten ontruimde woninginboedels (VNG) 

Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om een dwangbevel conform artikel 4:114 Awb uit te vaardigen om de 

kosten van afvoer en opslag van ontruimde woninginboedels te verhalen. Om dit mogelijk te maken is op 

verzoek van de VNG artikel 556 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast. 

Lees verder -> 
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