Beste relatie,
Het nieuwe jaar is begonnen en, hoewel we nog steeds te maken hebben met de
maatregelen rond het coronavirus, zijn we, net als u, druk doende met de voorbereiding
op de komende aangifteperiode.
Ook dit jaar speelt u weer een grote rol bij het helpen van burgers met het regelen
van hun belasting- en toeslagzaken. Deze hulp is in deze tijden belangrijker dan
ooit. Voor de Belastingdienst bent u dan ook een gewaardeerd partner en we blijven
u ondersteunen bij uw werk. Dit doen we naast onze persoonlijke contacten via
Kennisnetwerk.
Kennisnetwerk groeit steeds verder naar een volwaardige community waar leren,
informeren en samenwerken centraal staan. Ook nu vindt u hier alle relevante leerstof
en toetsen die u kunt gebruiken bij de voorbereiding van de
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belastingaangifte, of het regelen van toeslagen. De nieuwspagina’s brengen u op
de hoogte van actualiteiten en achtergronden. U treft hier met regelmaat
interessante artikelen aan over uw collega-dienstverleners. We bieden u hier de
mogelijkheid om zelf belangrijk nieuws onder de aandacht te brengen. Hebt u
nieuws of tips? Stuur dan een e-mail naar
maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl.
Inmiddels staat het forum online waar u kennis en ervaring kunt uitwisselen en elkaar
kunt helpen bij vraagstukken.
We hebben de nieuwsbrief in een moderner jasje gestoken. Voortaan vindt u hier een
kort overzicht van artikelen die op Kennisnetwerk geplaatst zijn. Op deze manier
kunnen we beter inspringen op de actualiteit en leest u met meer regelmaat relevant
nieuws.
Ondertussen zitten we niet stil en werken we hard aan de doorontwikkeling van het
Kennisnetwerk. We nodigen u van harte uit om regelmatig een kijkje te komen
nemen. Zo zult u zien dat Kennisnetwerk niet alleen tijdens de aangifteperiode een
leerzame omgeving is, maar het hele jaar door vol staat met nuttige informatie.
Corona zal voorlopig invloed blijven houden op onze dienstverlening en op de
manier waarop u de mensen in uw omgeving kunt helpen. We blijven graag met u in
contact om, daar waar nodig, samen met u te zoeken naar manieren om de burgers
zo goed mogelijk van dienst te zijn in deze moeilijke tijd.
We wensen u veel gezondheid toe en succes met de komende aangifteperiode.
Judith de Glopper
Nicole Back
Afdelingshoofd Particulieren
Afdelingshoofd Toeslagen

Steunpunt voor gemeenten die gedupeerde ouders helpen
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Er komt een regeling om gedupeerde
ouders gratis juridische hulp te bieden bij
het hersteltraject kinderopvangtoeslag.
Ouders kunnen dan voor gratis juridische
bijstand terecht bij advocaten die
gespecialiseerd zijn in dit soort problemen:
de sociale advocatuur.
Lees meer
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Collega's aanmelden voor deze nieuwsbrief
Wij realiseren ons dat sommigen van u gewend zijn onze nieuwsbrief door te sturen
aan collega's. Helaas verliest onze vernieuwde nieuwsbrief zijn vorm als deze
doorgestuurd wordt. Uw collega kan zichzelf aanmelden voor onze nieuwsbrief via
een mail met vermelding van naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie aan
maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl.

Beslaglegging? Nu 1 aanspreekpunt en 1 beslagvrije voet
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vereenvoudiging beslagvrije voet

Controleer de voorlopige aanslag 2021
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Het is tijd om de voorlopige aanslag

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Kennisnetwerk belastingen en toeslagen van de
Belastingdienst. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk op Kennisnetwerk voor actueel nieuws, casuïstiek en kennistoetsen en praat mee op het
forum. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl
.
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