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In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom SJD. De
nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEE-Vivenz. Heb je
suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar
info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.

1. Uitkeringen
Nieuw aanvraagformulier herindicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Cedris)
UWV heeft een nieuw formulier gemaakt om een herindicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aan te vragen.
Het formulier aanvraag herindicatie Wsw is te downloaden vanaf de website van het UWV.
Lees verder ->
Nadere uitwerking TONK (VNG)
Gister maakte het kabinet de contouren van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)
bekend. Het kabinet stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar. Dit is inclusief kosten voor de uitvoering. Er wordt
gewerkt aan een handreiking voor gemeenten ter ondersteuning van de lokale implementatie.
Lees verder ->
Belastingdienst scheldt schulden van gedupeerde ouders kwijt (Rijksoverheid)
Het kabinet wil dat ouders die zijn gedupeerd door de problemen bij de kinderopvangtoeslag, een nieuwe start
kunnen maken in hun leven. De Belastingdienst en Toeslagen schelden daarom alle openstaande schulden van
gedupeerde ouders kwijt.
Lees verder ->
Wijziging bedragen beslagvrije voet (VNG)
Per 1 januari 2021 zijn de bedragen voor de beslagvrije voet herzien. In artikel 475 da, eerste lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering staan de maximumbedragen die gelden als beslagvrije voet. Deze bedragen zijn
afhankelijk van verschillende factoren (bijstandsnorm, toeslagen). Om die reden worden zij halfjaarlijks aangepast.
Lees verder ->

2. Werken
Afwikkeling van beroepsziektezaken eenvoudiger door gedragscode (SER)
Op verzoek van het ministerie van SZW heeft de Letselschade Raad de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken
ontwikkeld. Een gedragscode die de uitkering van schadevergoedingen aan mensen die een beroepsziekte
hebben opgelopen moet vereenvoudigen.
Lees verder ->
Vereenvoudigde Wajong per 1 januari 2021 (Rijksoverheid)
Factsheet over veranderingen in de Wajong in 2020 en per 1 januari 2021. De Wajong is veranderd, omdat er
tussen de huidige regelingen te veel verschillen zijn en de verschillende regelingen te ingewikkeld zijn.
Lees verder ->

Beschutte werkplekken per gemeente in 2021 bekend (VNG)
Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt hoeveel beschutte werkplekken gemeenten in 2021 moeten
inrichten. De aantallen zijn opgenomen en aangepast in de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en niet langer
via een Ministeriële Regeling.
Lees verder ->
Vereenvoudigde Wajong per 1 januari 2021 (Rijksoverheid)
Factsheet over veranderingen in de Wajong in 2020 en per 1 januari 2021. De Wajong is veranderd, omdat er
tussen de huidige regelingen te veel verschillen zijn en de verschillende regelingen te ingewikkeld zijn.
Lees verder ->

3. Belastingen en toeslagen
Update normbedragen kwijtschelding belastingen 2021 (VNG)
Vorige week publiceerden we een overzicht van de normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2021.
Helaas was deze niet helemaal up-to-date. Vandaar een nieuwe versie met correctie.
Lees verder ->
Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2021 (VNG)
Per 1 januari 2021 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten
van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
Lees verder ->
Belastingdienst: ook ondernemers in minnelijke schuldregeling (NVVK)
Tot dit jaar ging de Belastingdienst niet akkoord met een schuldregeling wanneer een hulpvrager ook
‘ondernemer’ is en wil blijven. Maar steeds meer mensen verdienen hun geld met een eigen bedrijf. Daarom
verandert de Belastingdienst haar beleid.
Lees verder ->

4. Juridische kwesties
Beslag op bonus voor zorgmedewerkers is mogelijk (Rechtspraak)
Instanties mogen beslag leggen op de bonus van 1.000 euro voor zorgmedewerkers. Dat heeft de
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland besloten in een kort geding. Wel is het volgens de rechter
goed mogelijk dat een schuldeiser af zal zien van de beslaglegging, uit respect en waardering voor de zorg in
deze moeilijke tijd.
Lees verder ->
Belastingdienst betaalt in beslag genomen zorgbonus terug (Schuldinfo.nl)
De belastingdienst heeft bekend gemaakt dat ze voor de invordering van belastingen en toeslagen geen beslag
zal leggen op de zorgbonus. Mocht de zorgbonus al door de werkgever zijn afgedragen aan de belastingdienst
dan zal ze deze alsnog aan de zorgprofessional uitbetalen.
Lees verder ->

Kabinet houdt vast aan verplichting negatieve PCR-testuitslag voor reizigers uit hoog risicogebieden
(Rijksoverheid)
Om te voorkomen dat mensen die van het buitenland terugreizen naar Nederland het virus met zich meebrengen
houdt het kabinet vast aan de verplichting van een negatieve PCR-testuitslag voor reizigers uit hoog
risicogebieden.
Lees verder ->

5. Personen- en familierecht
Extra inzet voor rechtshulp bij echtscheiding (Rijksoverheid)
De vernieuwingen in de rechtsbijstand beginnen zichtbaar te worden, zo schrijft minister Dekker
(Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Zo heeft de dienstverlening aan rechtzoekenden een
impuls gekregen.
Lees verder ->
Niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie en bewust afwijken van wettelijke maatstaven (Mr Online)
Kan een ouder met de andere onderhoudsplichtige ouder van hun kind een beding overeenkomen waarin zij
afspreken dat de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind niet kan worden gewijzigd in
een gerechtelijke procedure?
Lees verder ->

6. Onderwijs
Financiële tegemoetkoming studenten verlengd (Rijksoverheid)
De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar.
Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021
en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten.
Lees verder ->

