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Nieuwsbrief  Sociaal Juridische Dienstverlening

SJD in tijden van corona 
Veel mensen zijn financieel geraakt door 

de maatregelen rondom het coronavirus.  

Tot nu toe is er dan ook een stijging te 

zien in het aantal SJD-aanmeldingen ten 

opzichte van vorig jaar. Met name 

flexwerkers en ZZP’ers krijgen te maken 

met inkomensverlies en deden beroep op 

onze hulpverlening m.b.t. het aanvragen 

van regelingen en voorzieningen. 

 

Extra bezetting Infopunt 

In de eerste maanden van de 

coronacrisis is er extra bezetting vanuit 

SJD bij het Infopunt van SMWO geweest 

om de financiële vragen op te kunnen 

pakken.  

 

Noodpakket Voedselbank 

In tijden van crisis wil je voorzieningen 

zo snel en effectief mogelijk kunnen 

aanvragen. SJD heeft samenwerking 

gezocht met Leger des Heils en  

Voedselbank de Bevelanden over een 

noodaanvraag van een voedselpakket. 

Na screening door een SJD’er kunnen 

mensen snel een noodpakket krijgen en 

worden de benodigde gegevens voor de 

toetsing later aangeleverd.  

 

Actieweken belastingaangifte en 

kwijtschelding Sabewa 

De actieweken voor het aanvragen van 

kwijtschelding bij Sabewa en de 

belastingaangifte konden in de eerste 

periode van de coronacrisis niet meer 

doorgaan. Op een later moment zijn 

deze ingehaald. Al met al is het een 

drukke periode voor SJD geweest. De 

crisis is nog niet voorbij en we 

verwachten dan ook dat er veel vragen 

als gevolg van de crisis blijven 

binnenkomen.  

 
 

 

 

 

 

Belangrijkste recente 

wetswijzigingen 
 
Makkelijker achternaam wijzigen na 

incest 

Per 1 juli is het Besluit 

geslachtsnaamwijziging veranderd. Voor 

slachtoffers van incest wordt het 

makkelijker hun achternaam te wijzigen.  

Voorheen was bij een verzoek tot 

geslachtsnaamwijziging op grond van 

psychische hinder een verklaring van een 

onafhankelijke deskundige nodig. Nu is 

een verklaring van de eigen behandelaar 

ook voldoende. Er moet dan sprake zijn 

van een BIG-,NIP- of NVO- 

geregistreerde behandelaar. Er blijven 

wel kosten verbonden aan 

naamswijziging op deze grond.  

 

Een kosteloze naamswijziging was vóór 1 

juli alleen mogelijk indien er sprake was 

van een onherroepelijke veroordeling 

van de dader. Een toekenning van een 

schadevergoeding van het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven is nu ook voldoende 

voor een kosteloze naamswijziging. Dit 

geldt niet alleen voor incest, maar ook 

voor andere misdrijven, die onder 

misdrijven tegen de identiteit of 

persoonlijke integriteit vallen.  

Bron: www.Justis.nl 

SJD kan u ondersteunen bij het indienen 

van een aanvraag naamswijziging bij 

Justis.  

 

Noodstopprocedure Centraal 

Justitieel Incassobureau  

Op 1 april 2020 is de noodstopprocedure 

bij het CJIB van start gegaan. De 

procedure geldt voor verkeersboetes en 

strafrechtelijke geldelijke sancties en is 

bedoeld voor mensen die wel willen 

betalen, maar dit wegens problematische 

schulden niet kunnen. Het CJIB schort de 

inning van de schuld op en er worden 

geen nieuwe verhogingen opgelegd. Dit 

geldt voor maximaal 4 maanden. De 

persoon die de noodstop krijgt, dient 

zich te melden bij de gemeente voor 

schuldhulpverlening.  

http://www.justis.nl/
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Bron:https://www.rijksoverheid.nl/actue

el/nieuws/2020/02/04/kabinet-

voorkomt-stapelen-boetes-bij-mensen-

met-schulden 

 

SJD kan u ondersteunen bij de 

aanmelding voor schuldhulpverlening. 

 

Nieuwe regels Wajong 

Vanaf 1 september 2020 gaan de 

studiemaatregelen in. Dit betekent dat 

wanneer Wajongers gaan studeren zij 

hun Wajonguitkering kunnen behouden. 

Dat geldt ook voor Wajongers die al 

eerder een opleiding zijn begonnen. Op 1 

januari 2021 volgen de andere 

maatregelen.  

- Als Wajongers een opleiding volgen of 

gaan volgen, behouden ze hun hele 

Wajong-uitkering (per 1 september 

2020). 

- Als Wajongers een opleiding volgen, 

hebben ze mogelijk recht op 

Wajong2015 (per 1 september 2020). 

- Als Wajongers gaan werken, hebben ze 

een hoger inkomen dan als ze alleen een 

uitkering krijgen. (per 1 januari 2021) 

- Als Wajongers werken, houden ze 

naast hun uitkering 30 cent van iedere 

euro die ze verdienen (per 1 januari 

2021). 

- Als Wajongers werken met 

loondispensatie houden ze meer dan 30 

cent per euro (per 1 januari 2021). 

- Als de Wajong-uitkering is gestopt, 

kunnen Wajongers tot hun AOW 

(Algemene Ouderdomswet) terugkomen 

in de Wajong (per 1 januari 2021). 

- Als Wajongers een re-integratie traject 

volgen maken ze afspraken met UWV. 

Een afspraak kan zijn om een passend 

werkaanbod te accepteren. Ze zijn dan 

verplicht om een passend werkaanbod te 

accepteren (per 1 januari 2021). 

- Wajongers kunnen zelf hun uitkering 

stoppen. Net als in de Wajong 2010 en 

Wajong 2015 (per 1 januari 2021). 

 

Voor uitgebreide informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp

en/wajong/vereenvoudiging-wajong-

vanaf-2020  

 

Uitbreiding geboorteverlof voor 

partners 

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 

van vrouwen die een kind hebben 

gekregen al een week vrij na de 

geboorte in plaats van twee dagen. 

Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog 

eens vijf weken verlof bij. De vijf weken 

kunnen verspreid over het eerste 

halfjaar van het kind worden 

opgenomen, maar ook in één keer. UWV 

betaalt een uitkering ter hoogte van 

70% van het dagloon. 

Bron: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp

en/geboorteverlof-en-

partnerverlof/geboorteverlof-voor-

partners 

 

Meest gestelde vragen 
coronavirus en werk 
Het juridisch loket heeft een overzicht 

gemaakt met de meest gestelde vragen 

en antwoorden met betrekking tot het 

coronavirus en werk. Zo wordt er 

bijvoorbeeld antwoord gegeven op 

vragen zoals: 

- Wat zijn bijvoorbeeld mijn rechten in 

thuisquarantaine?  

- Wat kan ik doen als de crèche dicht is?  

- Ben ik verplicht om andere 

werkzaamheden te doen als mijn 

werkgever dit vraagt? 

- Heb ik als uitzendkracht recht op loon 

als er geen werk is door het coronavirus? 

 

Voor uitgebreide informatie: 

https://www.juridischloket.nl/actueel/cor

onavirus/ 

 

Nieuwe bijstandsnormen per 1 
juli 2020 
Voor alle nieuwe bedragen verwijzen we 

naar bijgaande link. 

https://www.st-ab.nl/bijstandsnorm.htm 

 

Het SJD-team: 
Nicole den Ouden 

Emmy van de Merwe 

Judith Goetheer 

Ellen Meesters 

Wilke van Eck 

Marieke Slingenberg 

Noor Riemens 
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