
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom armoede en schulden. 

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. Armoede 
 
Divosa wordt kernpartner Alliantie Kinderarmoede (Divosa) 

Naast Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg en Alles is Gezondheid is Divosa vanaf dit voorjaar 

kernpartner van de Alliantie Kinderarmoede. Dit netwerk bestaat uit ruim 250 publieke en private 

organisaties die samenwerken aan de aanpak van kinderarmoede in Nederland. 

Lees verder -> 

 

De effecten van armoede op het brein van jonge kinderen (Werkplaatsen Sociaal Domein) 

Ongeveer 1 op de 13 kinderen groeit op in armoede. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens loopt een risico op 

problematische schulden. De stress die dat met zich meebrengt kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling 

van het brein van jonge kinderen. Voor de ontwikkeling van de hersenen zijn twee perioden extra belangrijk: 

de adolescentie en de eerste 1000 dagen vanaf de conceptie. 

Lees verder -> 

 

Waarom ongezonde arme mensen vaak hulp weigeren (De Volkskrant) 

Vraag René van der Most wat typerend is voor de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk en hij begint 

hoofdschuddend over de stagiairs diëtiek, die hij ruim tien jaar geleden al geschokt zag terugkeren uit arme 

buurten. Hadden ze daar kinderen ‘met alleen een zak chips’ in de overblijf gezien. ‘Die stagiairs kwamen uit 

een andere wereld.’ 

Lees verder -> 

 

Mensen uit ‘de wijk’ gaan wetenschappers adviseren (Limburger) 

Hoe bereik je als onderzoeker en beleidsmaker mensen met een lagere sociaal-economische positie als je 

hun gezondheid wilt bevorderen? Heel simpel: door ze mee te laten praten. Bij de Universiteit Maastricht 

(UM) gaan ze dat doen. 

Lees verder -> 

 

Armoede gaat niet alleen om geldgebrek maar heeft een verhaal (Joop) 

De toeslagenaffaire heeft het probleem van armoede opnieuw onder de aandacht gebracht. Het laat zien 

dat armoede veel verschijningsvormen heeft. Het betreft niet alleen de mensen die door naheffingen en 

boetes van de Belastingdienst aan de grond zitten, maar ook boeren die financieel verlies lijden door 

dalende prijzen of door noodzakelijke investeringen om aan de eisen van milieu en gezondheid te voldoen. 

Lees verder -> 
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2. Schulden 
 

Schuldrust bereiken met het CJIB (NVVK) 

Op de NVVK-studiedag van april vertelde Jolanda Hemmes, accountmanager Schuldregelen bij het CJIB, over 

de noodstopprocedure die haar organisatie hanteert. Mensen met CJIB-schulden krijgen daardoor snel 

schuldrust. 

Lees verder -> 

 

Fout in vakantietoeslag-berekening brengt mensen met schulden onder bestaansminimum (NVVK) 

Mensen met schulden waar de vakantietoeslag van 5 % niet goed wordt meegenomen in de rekentools om 

de beslagvrije voet te bepalen, kunnen ten onrechte onder het bestaansminimum uitkomen bij het 

berekenen van hun beslagvrije voet. De Vereniging Nederlandse gemeenten doet een dringend appèl op 

alle schuldhulpverleners om hier alert op te zijn. 

Lees verder -> 

 

Beantwoording Kamervragen over schuld van een AOW-gerechtigde bij Sociale Verzekeringsbank 

(Rijksoverheid) 

Minister Koolmees beantwoordt vragen over de schuld van een AOW-gerechtigde bij de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB). 

Lees verder -> 

 

Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd: januari en februari 2021 in beeld (Divosa) 

Begin april 2020 startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze 

monitor vormt een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten 

afkomen en in hoeverre gemeenten tijd en capaciteit hebben om hulp te bieden. 

Lees verder -> 

 

Betere schuldhulp vraagt meer samenwerking en data-monitoring (Sociaalweb) 

Hoe komen we tot betere schuldhulp? De maatregelen voor verbetering van de schuldhulpverlening vergen 

externe samenwerking. Voor de gemeente als regiehouder vraagt dit meer sturing en data-monitoring, stelt 

procesanalist René Bot. 

Lees verder -> 

 

Advies: registreer studieschuld bij BKR (NOS) 

Studieschulden moeten worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie, vindt de Autoriteit 

Financiële Markten. Dat moet voorkomen dat mensen een hypotheek krijgen die te hoog is. 

Lees verder -> 

 

Nibud: Registratie studieschuld helpt financiële problemen bij huizenkopers te verkleinen (Nibud) 

Het Nibud staat achter het pleidooi van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om studieschulden zichtbaar 

te maken voor financiële instellingen. Dat hoeft niet per se bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), dat zou 

ook elders kunnen. 

Lees verder -> 
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Nieuwe deurwaarderswet brengt schuldenaars in problemen (NOS) 

Een nieuwe wet leidt ertoe dat veel mensen die met de deurwaarder te maken krijgen, te weinig 

overhouden om van te leven. Schuldhulpverleners trekken hierover al weken aan de bel. 

Lees verder -> 

 

Private schulden gedupeerde Toeslagouders in schuldregelingstraject worden overgenomen (NVVK) 

Een aanzienlijke groep ouders die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire zit in een schuldregeling binnen 

de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) of de Minnelijke schuldsanering Natuurlijke Personen 

(Msnp). De Belastingdienst heeft besloten om de schulden van deze ouders over te nemen. 

Lees verder -> 

 

Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën informeert de Eerste en Tweede Kamer over compensatie voor 

ouders die zich in een minnelijke schuldregeling (MSNP) en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

(WSNP) bevinden. 

Lees verder -> 

 

Eindhoven gaat proef doen om jongeren met schulden helpen (Studie040) 

Eindhoven gaat voor een periode van twee jaar jongeren met problematische schulden proberen uit de 

brand te helpen. Dat doet de gemeente met het zogenaamde Jongeren Perspectief Fonds (JPF), een initiatief 

dat uit Den Haag is komen overwaaien. 

Lees verder -> 

 

Instroom wettelijke schuldsanering baart zorgen (Binnenlands Bestuur) 

Het aantal mensen dat wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering daalt al jaren. De instroom 

bereikte in 2020 een historisch dieptepunt. De precieze oorzaak van de daling is moeilijk aan te wijzen, maar 

deskundigen maken zich wel zorgen. De omvang van de schuldenproblematiek is immers de afgelopen 

jaren niet gekrompen.  

Lees verder -> 

 

Vtlb wordt aangepast vanwege ongewenste uitkomsten (NVVK) 

De rechters-commissarissen voor faillissementszaken hebben in Recofa-verband besloten de vtlb-calculator 

aan te passen. Bureau Wsnp en de NVVK hebben daarvoor gepleit, en we zijn heel erg blij dat ons dringende 

advies tot aanpassing van de calculator is overgenomen. 

Lees verder -> 

 

Watertrappelen en net niet verdrinken (NVVK) 

Sandra Doevendans belandde op haar 23e in de schulden. Het kostte haar 12 jaar om die op te lossen. Als 

antropoloog schreef ze een boek over haar ervaringen en die van veel anderen. Ze pleit voor doorbreken 

van de schaamte en voor empowerment van mensen met schulden: ‘Leer mensen dat schulden maar een 

deel van hun identiteit zijn.’  

Lees verder -> 
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Hoe verbeteren we aansluiting minnelijke schuldhulp op Wsnp? (NVVK) 

Een hindernisbaan zonder finish, zo omschreef de Nationale ombudsman vorig jaar de route van Msnp naar 

Wsnp. Waar komt dat door? Ontbreekt het schuldhulpverleners aan lef? Is het gebrek aan kennis? Zijn de 

procedures te uitgebreid en dus te duur? De grote vraag is waar het probleem precies zit. 

Lees verder -> 

 

Handige leeswijzer voor overeenkomst LCV verschenen (NVVK) 

De overeenkomst van het Landelijk Convenant Vroegsignalering is een tekst die voor niet-juristen lastig te 

lezen is. Daarom hebben we een leeswijzer gemaakt die de overeenkomst toelicht in begrijpelijke taal en 

met infographics.  

Lees verder -> 

 

Tijd van vrijblijvendheid in aanpak gezondheidsachterstanden is voorbij (Sociale Vraagstukken) 

Gezondheidsachterstanden hangen samen met werkloosheid, schulden, een ongezonde leefomgeving en 

een gebrek aan sociale relaties. Ook de plaats waar je geboren en getogen bent, maakt verschil. De Raad 

voor Volksgezondheid & Samenleving doet aanbevelingen voor de duurzame aanpak van deze problemen – 

opdat iedereen een eerlijke kans krijgt op gezond leven. 

Lees verder -> 

 

Opnieuw minder mensen in de wettelijke schuldsanering (CBS) 

In 2020 werden bijna 3 duizend mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat is een derde 

minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds de start van de Wet schuldsaneringen natuurlijke 

personen, eind 1998. Er werden relatief veel schuldsaneringen uitgesproken in het noorden van Nederland. 

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de wettelijke schuldsanering van het CBS. 

Lees verder -> 

 

Kwijtscheldingstoets breder toepassen kan verdere financiële problemen voorkomen (Nationale 

Ombudsman) 

Er moet een oplossing komen om de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets bij meer mensen toe te 

kunnen passen. Hiermee kan worden voorkomen dat mensen verder in financiële problemen komen. 

Lees verder -> 

 

Vizier op knelpunten coronasteunmaatregelen kleine ondernemers (Nationale Ombudsman) 

De Nationale ombudsman opende op 1 maart 2021 een meldpunt als start van zijn onderzoek naar 

knelpunten die zzp'ers ondervinden bij de toegang tot schuldhulpverlening. Veel zzp'ers en andere kleine 

ondernemers grepen dit meldpunt aan om een signaal af te geven over de coronasteunmaatregelen. 

Lees verder -> 

 

In de schulden omdat je ouders niet betaalden (NVVK) 

Als ouders spullen kopen voor hun kinderen die ze niet betalen, kan dat grote gevolgen hebben voor die 

kinderen als ze volwassen worden. Schuldeisers verleggen vorderingen soms van ouders naar kinderen 

zodra die meerderjarig zijn. 

Lees verder -> 
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Drie hogescholen bieden opleiding Sociaal-Financiële Dienstverlening (NVVK) 

De verwachting is dat als gevolg van corona het aantal huishoudens met problematische schulden met zo’n 

30% zal toenemen. Sinds kort is er een grotendeels door het rijk bekostigde opleiding voor 

schuldhulpverlener en budgetcoach. Het is een tweejarige deeltijdopleiding op het nieuwe Associate 

degree-niveau. 

Lees verder -> 

 

Sneller uit de schulden dankzij convenant T-Mobile en NVVK (NVVK) 

Voor klanten van T-Mobile met forse betalingsachterstanden komt er voortaan aanzienlijk sneller een 

schuldregeling. T-Mobile en de NVVK sloten een convenant waar mensen met schulden, schuldeisers én 

schuldhulpverleners baat bij hebben. 

Lees verder -> 

 

Collectief schuldregelen, zo werkt het (NVVK) 

Omdat we zo enthousiast zijn over Collectief schuldregelen hebben we de voordelen nog maar eens 

duidelijk uitgetekend in een nieuwe graphic. Zo wordt extra duidelijk dat schuldhulpverleners en 

schuldeisers een reuzenstap in efficiëncy maken als ze overschakelen op deze nieuwe werkwijze! 

Lees verder -> 

 

Deurwaarder en opdrachtgever voorkomen samen onnodige ontruiming (KBvG) 

Bij het oplossen van problematische schulden zijn veel verschillende partijen betrokken. Samenwerking is 

dan belangrijk, maar niet altijd even makkelijk. Dit geldt zeker als er sprake is van bijzondere 

omstandigheden, zoals in deze praktijksituatie. 

Lees verder -> 

 

Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag naar Tweede Kamer (VNG) 

Staatssecretaris van Huffelen heeft vandaag de Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag 

aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage is de voortgang weergegeven over de uitvoering van 

de hersteloperatie Toeslagen en het herstelbeleid.  

Lees verder -> 

 

Hernieuwde afspraken moeten huisuitzetting blijven voorkomen (VNG) 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,de verhuurdersorganisaties, 

brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG hernieuwen de afspraken over 

huisuitzettingen die op 26 maart en 16 oktober 2020 zijn gemaakt.  

Lees verder -> 

 

Inventarisatie bekendheid en draagvlak schuldenrust: de uitkomsten (NVVK) 

In januari ging het project Schuldenrust van start, met als doel om oplopende (incasso)kosten te voorkomen 

en een adempauze te creëren. Daarvoor werd eind januari een enquête onder NVVK-leden gehouden.  

Lees verder-> 

 

 

 

 

 

https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/04/13/Drie-hogescholen-bieden-opleiding-Sociaal-Financi%C3%ABle-Dienstverlening?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/04/12/Sneller-uit-de-schulden-dankzij-convenant-T-Mobile-en-NVVK?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/04/12/Collectief-schuldregelen-zo-werkt-het?originNode=1420
https://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/kbvg-nieuws/deurwaarder-en-opdrachtgever-voorkomen-samen-onnodige-ontruiming
https://vng.nl/nieuws/voortgangsrapportage-kinderopvangtoeslag-naar-tweede-kamer
https://vng.nl/nieuws/hernieuwde-afspraken-moeten-huisuitzetting-blijven-voorkomen
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/04/07/Inventarisatie-bekendheid-en-draagvlak-schuldenrust-de-uitkomsten?originNode=1420


 

 
 

Versteviging van de onafhankelijke positie van deurwaarders (Rijksoverheid) 

Deurwaarders doen belangrijk werk voor onze rechtsstaat. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat uitspraken 

van rechters uitgevoerd worden, zodat mensen die in hun recht staan ook echt hun recht krijgen. Het is van 

belang dat deurwaarders dit werk onafhankelijk kunnen doen. 

Lees verder-> 

 

Coronasanering: Utrechters sneller uit de schulden (Gemeente Utrecht) 

De gemeente Utrecht gaat inwoners met problematische schulden sneller helpen en schuldtrajecten gaan 

korter duren. Vanaf 1 juni worden schulden van Utrechters sneller gesaneerd waarmee de gemeente de 

schulden van inwoners bij verschillende schuldeisers afkoopt. 

Lees verder -> 

 

Gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen (Nibud) 

Bent u werkgever of ondersteuner van ondernemers met beginnende geldproblemen, dan kunt u een rol 

spelen in het voorkomen van ernstige geldproblemen. Dat kunt u door tijdig het gesprek over geld aan te 

gaan. Maar hoe doet u dat? Het Nibud heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die u hierbij 

ondersteunen. 

Lees verder -> 

 

Veel ondernemers vragen hulp vanwege financiële problemen (Nationale Schuldhulproute) 

Duizenden ondernemers zoeken hulp vanwege financiële problemen, signaleert de Nederlandse 

Schuldhulproute (NSR). Het aantal ondernemers dat belt naar het nummer 0800-8115 voor hulp bij 

geldzorgen, neemt elke maand toe. Ook via de digitale test op Geldfitzakelijk.nl vallen de grote problemen 

op. Dit is aanleiding voor een nauwere samenwerking met de Kamer van Koophandel om ondernemers in 

zwaar weer te adviseren. 

Lees verder -> 

 

Met één druk op de knop beslag op auto en brommer (Schuldinfo) 

Sinds 1 april 2021 is het voor de deurwaarder veel makkelijker geworden om beslag op voertuigen te 

leggen. Beslag leggen kan nu via het kentekenregister. Voorheen moest de deurwaarder het voertuig 

waarnemen om hierop beslag te kunnen leggen. Door dit gemak is de verwachting dat vaker gebruik 

gemaakt zal worden van dit instrument. Maar let wel, het beslag mag niet wanneer voorzienbaar is dat de 

kosten hoger zijn dan de opbrengst. 

Lees verder-> 

 

Meer jongeren met schulden gevonden in coronajaar (Binnenlands Bestuur)  

De gemeente Arnhem heeft in 2020 een stuk meer jongeren met schulden weten te bereiken dan het jaar 

daarvoor. Het geheim ligt volgens wethouder Martien Louwers vooral in het buddyprogramma Opr€cht. 

Lees verder -> 

 

BKR-registratie alleen bij problematische schulden (Binnenlands Bestuur) 

Alleen als er sprake is van serieuze schuldproblemen mogen burgers worden geregistreerd bij het BKR. Dat 

vinden gemeenten en schuldhulpverleners, die voorstellen om een wettelijk onderscheid te maken tussen 

curatieve schuldhulp (die draait om het lossen van schuldproblemen) en preventieve schuldhulp (die zich 

richt op het voorkomen van schulden). 

Lees verder -> 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/06/versteviging-van-de-onafhankelijke-positie-van-deurwaarders
https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/coronasanering-utrechters-sneller-uit-de-schulden/
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/gesprekshandreiking-en-signaalkaart-bij-geldproblemen/
https://nederlandseschuldhulproute.nl/veel-ondernemers-vragen-hulp-vanwege-financiele-problemen/
https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5btt_news%5d=864&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=52dfe6c0ed
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/meer-jongeren-met-schulden-gevonden-in-coronajaar.16554691.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bkr-registratie-alleen-bij-problematische.16544408.lynkx

