
 

 
 

 

 

 

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 MEE-Vivenz. Heb je suggesties hoe 

we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Wet- en regelgeving  

 

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 -> 

 

Kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ (Rijksoverheid) 

Het kabinet neemt een fors pakket maatregelen om de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag en hun 

kinderen sneller te helpen. Én om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Dat staat in de kabinetsreactie op het 

rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). 

Lees verder -> 

 

Beslag op bijstand? Neem de minst bezwaarlijke weg! (Schuldinfo) 

Wanneer de deurwaarder beslag op een bijstandsuitkering heeft gelegd zal de gemeente maandelijks 5% of één 

keer per jaar het vakantiegeld aan de deurwaarder afdragen. De hoogte van de afdracht is hetzelfde. Toch maakt 

het voor de debiteur en de schuldeiser wel een groot verschil.  

Lees verder -> 

 

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 -> 

 

Beantwoording Kamervragen over menstruatiearmoede in Nederland (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van ’t Wout beantwoordt vragen over menstruatiearmoede in Nederland. 

Lees verder -> 

 

Beantwoording Kamervragen over bestemmen ESF+-middelen voor kinderen in armoede (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bestemmen van geld uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

voor kinderen in armoede. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe Vtlb-calculator beschikbaar (NVVK) 

Door de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 is de berekening van de 

beslagvrije voet en daarmee ook van het Vrij te laten bedrag (Vtlb) ingrijpend en structureel gewijzigd. 

Lees verder -> 
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Minimaal aflosbedrag berekenen: zo doe je dat (NVVK) 

Per 1 januari 2021 is de nieuwe beslagwet ingegaan. Deze wet heeft effect op de NVVK-aflostabel. De aflostabel 

handhaven zou in sommige gevallen zorgen voor een aflossing waarmee de schuldenaar onder de beslagvrije 

voet uitkomt. 

Lees verder -> 

 

Ledenbrief ondersteuning gedupeerde ouders toeslagaffaire (VNG) 

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen 

compenseert hen daar financieel voor. Financiële compensatie is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld 

problemen zijn ontstaan met huisvesting, schulden, en zorg. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over BKR-registratie bij de start van schuldhulpverlening (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over 'BKR registratie bij de start van schuldhulpverlening'.   

Lees verder -> 

 

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over weren zzp'ers bij schuldhulpverlening (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees stuurt de antwoorden op vragen over gemeenten die zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) 

niet toelaten tot de schuldhulpverlening. 

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 -> 

 

Een hele dure deurwaarder (Schuldinfo.nl) 

Niemand ziet graag een deurwaarder op zijn stoep verschijnen om nog even € 360 af te rekenen. Maar als je ook 

nog eens het geld niet hebt, is het natuurlijk extra vervelend. Zo ook voor een bijstandsgerechtigde uit Haarlem. 

Lees verder -> 

 

2. Interessant om te lezen 

 

'We moeten generatiearmoede doorbreken' (Divosa) 

Als geboren en getogen Pekelder is Hennie Hemmes verweven met de gemeente Pekela. Sinds 2006 is hij er 

wethouder, onder andere van sociale zaken en – daaraan gekoppeld – armoedebeleid. Zijn drijfveer: de wereld 

een beetje mooier maken.  

Lees verder -> 

 

Arjan Vliegenthart: De financiële schade komt na de pandemie (Het Goede Leven) 

Deze dagen krijgen de meeste mensen hun eerste loon van 2021 op hun rekening gestort. Een goed moment op 

de balans op te maken. Wat verandert er en hoe sta je ervoor? 

Lees verder -> 
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Onderzoek: vervoersarmoede bestaat bij alle doelgroepen (Verkeersnet.nl) 

Dé vervoersarme bestaat niet. Personen van alle leeftijden, inkomensgroepen, opleidingsniveaus en woonplaats 

kunnen getroffen worden door vervoersarmoede. De manier waarop dit tot uiting komt, verschilt wel per 

doelgroep. Overheden die hiertegen willen optreden, zullen dus met maatwerk aan de slag moeten.  

Lees verder -> 

 

Armoede en schulden na corona (Platform 31) 

Door de coronacrisis wordt de groep mensen met financiële zorgen groter en diverser, zo is de verwachting. 

Kennisorganisatie Platform31 deed onderzoek naar het effect op lokaal beleid als het gaat om armoede en 

schuldenproblematiek. De organisatie zet de belangrijkste kansen, uitdagingen en dilemma’s op rij. 

Lees verder -> 

 

Kinderombudsman Rotterdam: “stel kinderen en ouders centraal in armoedebeleid” (Defence for Children) 

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken die in armoede opgroeien, is het nodig dat ouders en kinderen centraal 

staan in armoedebeleid. Dat gebeurt nu niet concludeert Stans Goudsmit, Kinderombudsman Rotterdam in het op 

14 januari gepubliceerde rapport ‘Wie, wat waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in 

armoede.’ 

Lees verder -> 

 

Dé oplossing voor schulden toeslagenaffaire (Schulinck) 

Afgelopen maandag maakte staatssecretaris Alexandra van Huffelen bekend dat de overheidsschulden van 

gedupeerden van de toeslagenaffaire worden kwijtgescholden. De gedupeerden hebben echter in veel gevallen 

niet alleen overheidsschuldeisers, maar ook verschillende private schuldeisers. 

Lees verder -> 

 

Schuldhulp: tips voor een praktisch plan van aanpak (Schulinck) 

Vanaf 1 januari 2021 moet het plan van aanpak onderdeel uitmaken van de toelatingsbeschikking bij 

schuldhulpverlening. Wat zijn de wettelijke vereisten hieraan? En hoe zorg je ervoor dat het zo goed mogelijk 

aansluit bij je cliënt? 

Lees verder -> 

 

Bewindvoerders ontwikkelen met Vattenfall online tool (NVVK) 

Energiemaatschappij Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: 

Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is ontwikkeld in nauw overleg met de 

beroepsgroep. 

Lees verder -> 

 

Schuldenescaperoom laat jongeren praten over geldproblemen (NVVK) 

Schulden zijn bij een jongeren een extra groot probleem: ze ontstaan vaak snel en belemmeren dan hun 

ontwikkeling en toekomstperspectief. Jongeren geldwijs maken is dus van groot belang. John Wildenberg, 

schuldhulpverlener van het jaar 2020, bedacht daar een leuke manier voor: de Schulden Escape. 

Lees verder -> 

 
Best practice schuldpreventie jongeren nu landelijk beschikbaar (NVVK) 

Money Start biedt succesvol licentiemodel aan van gastlesprogramma ‘Hoe word je rijk?’ voor lokale partners. 

Lees verder -> 
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Bijna 2/3e gemeenten ondertekenden Convenant vroegsignalering (NVVK) 

Bijna 2 op de 3 Nederlandse gemeenten ondertekenden het Landelijk Convenant Vroegsignalering, en de rij 

instanties die signalen aanlevert groeit ook gestaag. 

Lees verder -> 

 

Nooit meer een toeslagenaffaire: pak discriminatie aan (College voor de Rechten van de Mens) 

Het kabinet is vorige week gevallen vanwege de toeslagenaffaire. Als gevolg van harde wetgeving, rigide 

uitvoering, vooringenomen handelen, niet-transparante besluitvorming en onvoldoende rechtsbescherming, zijn 

tienduizenden ouders ten onrechte als fraudeur bestempeld. 

Lees verder -> 

 
Er is niets mis met het toeslagensysteem: wél met de alles-of-niets benadering (Sociaalweb) 

Toeslagen kunnen geen goed meer doen. De ene na de andere overdrijving wordt daarbij gehanteerd: het 

toeslagenstelsel is uitgegroeid tot een bureaucratische moloch, waar burgers vastlopen in een brij van 

onbegrijpelijke formulieren. Volgens velen een moderne Kafka. 

Lees verder -> 

 

Bijna helft flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker moeilijk rond (Nibud) 

Bijna de helft van de flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker dan in de zomer van 2020 moeilijk rond. Dat 

blijkt uit het rapport Financiële tegenslagen in coronacrisis dat het Nibud maakte in opdracht van Wijzer in 

geldzaken (Wig). 

Lees verder -> 

 

Financieel toezicht voor veroordeelden nog niet maximaal benut (WODC) 

In Nederland hebben steeds meer veroordeelden te maken met financiële problemen. Die financiële problemen 

vergroten de kans dat ze opnieuw de fout ingaan. Hoewel betrokkenen vinden dat er voldoende mogelijkheden 

zijn in het jeugd- en volwassenenstrafrecht om financieel toezicht op te leggen, wordt er maar weinig gebruik van 

gemaakt. 

Lees verder -> 

 

De tragedie achter de toeslagenaffaire (De Correspondent) 

De toeslagenaffaire ontstond niet door kwaadwillende personen of schuldige kabinetten, maar door de dynamiek 

tussen de regering, de Tweede Kamer, de ambtenarij, de rechtspraak, de pers en wijzelf – kijkers en kiezers. Het 

aftreden van het kabinet lost dat niet op, en voorkomt ook geen volgende affaire. Het systeem zélf moet op de 

schop. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten willen inwoners toeslagenaffaire snel helpen (VNG) 

Het kabinet laat zien dat zij serieus stappen wil zetten om de door haar in het verleden gemaakte fouten in de 

kinderopvangtoeslagenaffaire te herstellen en in de toekomst te voorkomen. Dit is een eerste stap om bij de 

gedupeerde ouders het vertrouwen in de overheid als geheel te herstellen. 

Lees verder -> 

 

Indringende adviezen: breng menselijke maat terug in de wijk (VNG) 

Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo 

in een negatieve spiraal van onder meer werkloosheid, schulden en eenzaamheid komen? Het is een van de meest 

urgente opgaven van dit moment. 

Lees verder -> 

https://www.nvvk.nl/k/n323/news/view/12892/3816/bijna-2-3e-gemeenten-ondertekenden-convenant-vroegsignalering.html
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/nooit-meer-een-toeslagenaffaire-pak-discriminatie-aan
https://www.sociaalweb.nl/blogs/er-is-niets-mis-met-het-toeslagensysteem-wel-met-de-alles-of-niets-benadering
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/bijna-helft-flexwerkers-zzpers-en-ondernemers-komt-vaker-moeilijk-rond/
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/01/12/financieel-toezicht-voor-veroordeelden-nog-niet-maximaal-benut
https://decorrespondent.nl/11959/de-tragedie-achter-de-toeslagenaffaire/719468974741-fc85ca00
https://vng.nl/nieuws/gemeenten-willen-inwoners-toeslagenaffaire-snel-helpen
https://vng.nl/nieuws/indringende-adviezen-breng-menselijke-maat-terug-in-de-wijk


 

 
 

Schuldhulpverlening kan verwachte toestroom niet aan (KRO NCRV) 

Veel gemeenten hebben de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers niet of onvoldoende op orde. Dat 

blijkt uit een inventarisatie van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) onder 150 gemeenten. 

Lees verder -> 

 

‘Scheld problematische schulden veel eerder kwijt’ (KRO NCRV) 

Voor mensen met problematische schulden is er vaak maar één echte oplossing: kwijtschelding. En dat moet veel 

sneller gaan gebeuren dan nu het geval is. Daarvoor pleiten Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam 

en Robin Fransman, econoom en chef Financiën van de Argumentenfabriek in Pointer op NPO Radio 1. 

Lees verder -> 

 

Amsterdam gaat jongeren met verjaardagskaart informeren over schulden (Parool) 

Amsterdamse jongeren die achttien worden krijgen vanaf eind deze maand een verjaardagskaart van de 

gemeente met informatie over hun nieuwe financiële verplichtingen. Daarmee moet worden voorkomen dat ze 

direct in de schulden raken. 

Lees verder -> 

 
Sociaal Leenfonds: meer mensen helpen met een lening (Schuldenlab 070) 

Sociale Fondsen Den Haag (SFDH) en gemeente Den Haag hebben op 9 december 2020 een 

samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee hebben zij het startsein voor het Sociale Leenfonds kracht 

bijgezet. 

Lees verder -> 

 

Zorgverzekeraar VGZ introduceert online portaal voor bewindvoerders en curatoren (NVVK) 

Bewindvoerders en curatoren kunnen financiële zorgzaken voor hun klanten voortaan online regelen in het 

bewindvoerdersportaal van Coöperatie VGZ. VGZ is de eerste zorgverzekeraar die deze dienst aanbiedt. Het 

portaal werd ontwikkeld in samenwerking met de gebruikers. 

Lees verder -> 

 

Lichte stijging hulpvraag in afgelopen maanden (NVVK) 

De laatste uitgave van onze Monitor schuldhulpverlening laat een lichte stijging van het aantal hulpvragen zien. 

Het lijkt erop dat mensen na de zomervakantie en voor de tweede lockdown de weg naar onze hulp weer wisten 

te vinden, na een maandenlange daling. 

Lees verder -> 

 

Podcast: waarom studenten over hun schulden moeten praten. en: waar vind je hulp? (Trajectum) 

In deze reeks gaan we in gesprek met lectoren van de HU. Wat zijn hun nieuwste inzichten en hoe kunnen die óns 

leven beïnvloeden? Onze vierde gast is Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering. We praten 

over schuldenproblematiek bij jongeren. 

Lees verder -> 

 

Gouda kiest voor een loket voor alle sociale hulpvragen (Binnenlands Bestuur) 

Gouda heeft een streep gezet door de verschillende toegangsloketten voor jeugdhulp, Wmo, werk en 

schuldhulpverlening. Vanaf de start van dit jaar is er een centrale toegang voor alle sociale hulpvragen. 

Lees verder -> 

 

 

https://pointer.kro-ncrv.nl/schuldhulpverlening-kan-verwachte-toestroom-niet-aan
https://pointer.kro-ncrv.nl/scheld-problematische-schulden-veel-eerder-kwijt
https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-gaat-jongeren-met-verjaardagskaart-informeren-over-schulden~b2df3f5d/?referrer=https%3A%2F%2Ffeedly.com%2F
https://www.schuldenlab070.nl/sociaal-leenfonds-meer-mensen-helpen-met-een-lening
https://www.nvvk.nl/k/news/view/12571/3481/zorgverzekeraar-vgz-introduceert-online-portaal-voor-bewindvoerders-en-curatoren.html
https://www.nvvk.nl/k/news/view/12576/3481/lichte-stijging-hulpvraag-in-afgelopen-maanden.html
https://trajectum.hu.nl/podcast-waarom-studenten-over-hun-schulden-moeten-praten-en-waar-vind-je-hulp/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gouda-kiest-voor-een-loket-voor-alle-sociale.15672692.lynkx


 

 
 

Massale betalingsachterstanden zorgen voor incassogolf (BNR) 

Er is een golf aan incasso's op komst. Vooral bij zzp'ers en mkb-ondernemers groeit de stapel van onbetaalde 

rekeningen doordat ze betalingen blijven uitstellen. Die schuldenlast wordt de komende tijd zo zwaar dat veel van 

hen in ernstige betalingsproblemen komen. 

Lees verder -> 

 

Schouder Eronder werkt aan kwaliteit (Sociaal Werk) 

De kwaliteit van de schuldhulpverlening is al jarenlang onderwerp van discussie, zowel landelijk als lokaal. Veel 

gaat goed, maar het kan nog beter. Om de discussie zinvol te kunnen voeren, moet er een eenduidig en breed 

gedragen beeld bestaan van wat de diverse professionals in schuldhulpverlening moeten kennen en kunnen. 

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 -> 

 

‘Zorgmijding voorkomen? Help cliënten met hun financiën’ (Zorg+Welzijn) 

Sociaal werkers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van zorgmijding bij hun cliënten. Door elk jaar te 

helpen bij het doornemen en afsluiten van een (nieuwe) zorgverzekering, kunnen zij bijvoorbeeld al een wereld 

van verschil maken en veel financiële ellende voorkomen. 

Lees verder -> 

 

Andre Moerman: 'De tijd is rijp voor de menselijke maat' (Sociale vraagstukken) 

De menselijke maat moet terug en de overheid moet ophouden om inwoners op te zadelen met gebrek aan 

bestaanszekerheid, veel te ingewikkelde toeslagen, en averechtse wetgeving zoals de Participatiewet. De tijd is er 

rijp voor.  

Lees verder -> 

https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10429751/massale-betalingsachterstanden-zorgen-voor-incassogolf
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