
 

 
 

 

 

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 
 
Hoe doorbreek je de schaamte bij armoede en schulden? (Zorg+Welzijn) 

Schaamte zit de hulpverlening aan mensen in armoede nogal eens in de weg, waardoor de problemen 

verergeren. Hoe doorbreek je als professional die schaamte? ‘Het belangrijkste is: wees oordeelvrij’, zegt 

Marc Mulder, ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en schulden bij Movisie. 

Lees verder -> 

 

Steeds meer gezinnen kunnen door prijsstijgingen hun boodschappen niet meer betalen: 'Bang dat 

het nog duurder wordt' (EenVandaag) 

De dagelijkse boodschappen zijn fors duurder geworden. Met uitschieters van zelfs 9 procent ten opzichte 

van een jaar eerder, zo berekende onderzoeksinstituut GfK. Bij de voedselbank kloppen er steeds meer 

mensen aan voor hulp. 

Lees verder -> 

2. Schuldhulp 
 
Meer jongeren in betalingsproblemen: de cijfers geduid (BKR) 

In maart presenteerde Stichting BKR de halfjaarlijkse Kredietbarometer, die inzicht in trends en 

ontwikkelingen geeft rondom het financiële welzijn van Nederland. Opvallend in dit beeld is het aantal 

mensen met betalingsproblemen daalde van ongeveer 695.000 eind 2019 naar ruim 657.000 een jaar later. 

Maar: onder jongeren tot 25 jaar stegen de betalingsproblemen in dit tijdvak juist. Barbara Braams is 

cognitieve neurowetenschapper aan de VU te Amsterdam. Hoe duidt zij deze ontwikkeling? 

Lees verder -> 

 

Kabinet neemt private schulden gedupeerde ouders over (Rijksoverheid) 

Het kabinet is van plan om alle private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met 

toeslagen over te nemen. Zo kunnen de ouders schuldenvrij een nieuwe start maken. Staatssecretaris Van 

Huffelen van Toeslagen heeft daarover de Tweede Kamer geïnformeerd. 

Lees verder -> 

 

Let op: Vtlb-calculator geeft soms onjuiste uitslag (NVVK) 

Wanneer je het Vtlb-bedrag wilt berekenen voor mensen die in een instelling wonen en waarbij je een 

verplichte eigen bijdrage hebt ingevoerd, moet je een aangepaste werkwijze volgen. De huidige calculator 

geeft voor deze situatie een onjuist resultaat. 

Lees verder -> 
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Te lage beslagvrije voet voor dak- en thuislozen (SchuldInfo) 

Sinds 1 januari 2021 geldt voor mensen met een briefadres een lagere beslagvrije voet. Door inzage te 

geven in de leefsituatie en de bronnen van inkomen, kan men voor een ‘normale beslagvrije voet’ in 

aanmerking komen. In de praktijk leidt dit tot problemen omdat menig deurwaarder dit alleen wil doen 

wanneer er aantoonbaar woonkosten zijn. Maar deze eis is in strijd met de wet. 

Lees verder -> 

 

Geldproblemen? De schuldenrechter helpt (De Nationale Ombudsman) 

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben schulden, volgens cijfers van het CBS. Begin 2020 begonnen de 

rechtbanken in Rotterdam en Den Haag een proef met een speciale ‘schuldenrechter’. Daarmee willen zij 

mensen met grote schulden beter helpen. 

Lees verder -> 

 

Schuldregeling zonder afloscapaciteit: het kan! (Schulinck) 

Bij schuldhulpverlening doen gemeenten namens de cliënten een aanbod aan de schuldeisers. Als het 

inkomen lager is dan het zogeheten vrij te laten bedrag (vtlb), kan de gemeente daarbij een voorstel doen 

om, als de situatie niet verandert, drie jaar lang helemaal niets te betalen. 

Lees verder -> 

 

LOVT publiceert herziene versie Aanbevelingen Curatele (NVVK) 

De kantonrechters maken landelijk afspraken voor de behandeling van curatele-, bewind- en 

mentorschapszaken op basis van aanbevelingen van de Expertgroep CBM en het Landelijk Overleg 

Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T). Voor het onderdeel Curatele zijn nieuwe aanbevelingen 

geformuleerd. 

Lees verder -> 

 

'Stap over op collectief schuldregelen' (NVVK) 

Collectief schuldregelen betekent minder stress voor hulpvragers en sneller resultaat voor 

schuldhulpverleners. Ook schuldeisers vinden het een vooruitgang. De NVVK voert op dit moment met veel 

gemeenten gesprekken om over te stappen op deze nieuwe manier van schuldregelen. De wethouders 

Peter Heijkoop (Dordrecht, tevens bestuurslid bij de VNG) en Marjolein Moorman zijn al overtuigd. 

Lees verder -> 

 

Ook januari en februari nog rustig bij schuldhulploketten (NVVK) 

Onze coronamonitor laat over de maanden januari en februari 2021 weer een daling in aanmeldingen zien 

ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Gemeenten bereiden zich voor op een toestroom aan 

hulpvragers, want er zijn genoeg signalen dat veel mensen financieel hard getroffen zijn door corona. De 

vraag is: wanneer gaan de meldingen komen? 

Lees verder -> 

 

Escaperoom laat jongeren schulden ervaren (NVVK) 

John Wildenberg, maatschappelijk werker bij Farent én in 2020 gekozen tot Schuldhulpverlener van het jaar, 

ontwikkelde een opvallende aanpak om jongeren bewust te maken van geldzaken. Wildenberg liep er als 

hulpverlener steeds vaker tegenaan dat gesprekken over financiën met jongeren stokten. 'Het blijft voor de 

meesten een ver-mijn-bed-show, een sprookje.' 

Lees verder -> 
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Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Hoe je door de Tozo-regeling als ZZP'er in de schulden 

belandt' (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) beantwoordt vragen over het artikel 'Hoe je door de Tozo-regeling als ZZP'er in de 

schulden belandt'. 

Lees verder -> 

 

Rotterdam betaalt schulden gedupeerde ouders (Binnenlands Bestuur) 

Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens 

Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het rijk en de schuldeisers rond zijn. De de stad 

wil daar niet op wachten. 

Lees verder -> 

 

Schulden sneller signaleren (Verwey Jonker Instituut) 

Schuldenproblematiek heeft aantoonbare invloed op de gezondheid en welzijn van mensen. Vaak hebben 

mensen met schulden ook problemen op andere leefgebieden. Daarom is het belangrijk om de groep 

mensen met (kans op) problematische schulden op tijd in beeld te hebben. 

Lees verder -> 

 

Groningen positief over inbesteden beschermingsbewind (Binnenlands Bestuur) 

Kunnen gemeenten het beschermingsbewind beter zelf uitvoeren in plaats van het uit te besteden aan 

externe partijen? Groningen vindt van wel. Deventer probeerde een stap in die richting te zetten, maar 

kwam daarop terug en zet nu in op samenwerking. 

Lees verder -> 

 

VNG: investeer in sociaal domein (NVVK) 

Het voorkomen van geldzorgen reduceert stress en maakt mensen gezonder. Investeren in het sociaal 

domein werkt als een hefboom. Een regering die de bestaanszekerheid herstelt, kansengelijkheid vergroot 

en gezond leven makkelijker maakt, 'ontketent maatschappelijke besparingen', stelt de VNG in de publicatie 

'De winst van het sociaal domein.' 

Lees verder -> 

 

Past deze lening in mijn persoonlijke budget? (Nibud) 

De Risicometer Lenen van het Nibud is vernieuwd en opnieuw gelanceerd. Met de tool krijgen gebruikers 

inzicht in de gevolgen van een lening voor hun financiële situatie. 

Lees verder -> 

 

'Rotterdamse aanpak kan leiden tot rechtsongelijkheid' (Binnenlands Bestuur) 

Het Rotterdamse besluit om de schulden van 'toeslagenouders' zelf kwijt te schelden, in afwachting van de 

landelijke regeling, kan niet op steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) rekenen. 

Wethouder Peter Heijkoop roept andere gemeenten op om het Rotterdamse voorbeeld niet te volgen.  

Lees verder -> 

 

Bewindvoerders willen samenwerken met gemeenten (Binnenlands Bestuur) 

Het beschermingsbewind van mensen in een kwetsbare financiële positie vormt voor gemeenten een flinke 

kostenpost. Is het goedkoper om de bewindvoering dan maar zelf uit te voeren? Dat lijkt makkelijker gezegd 

dan gedaan. 

Lees verder -> 
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Vernieuwde vtlb-calculator is beschikbaar (NVVK) 

In goede samenwerking tussen Bureau Wsnp, de NVVK, Kred’it en de testgroep is het gelukt de vernieuwde 

vtlb- calculator per 11 mei beschikbaar te kunnen stellen.  

Lees verder -> 

 

Veel verjaardagsfeestjes? Dan kan je minder lenen (NVVK) 

Hoeveel geld je kunt lenen hangt af van je inkomen en je vaste lasten. De Vereniging van 

Financieringsondernemingen breidt haar leennorm uit met kosten voor verjaardagsfeestjes en 

sportactiviteiten. 'Zo behouden consumenten de kwaliteit van leven en dragen kredietverstrekkers bij aan 

de vermindering van stress om financiële zorgen', aldus de VFN. 

Lees verder -> 

 

VNG reactie: Rotterdam neemt schulden gedupeerde ouders over (VNG) 

Het is noodzakelijk om gedupeerde ouders die zich in een Msnp-traject (Minnelijke schuldsanering 

natuurlijke personen) bevinden snel te helpen. De VNG is met de Belastingdienst/UHT in gesprek om alle 

gedupeerde ouders zo spoedig mogelijk uit de minnelijke schuldsanering (MSNP) te halen. 

Lees verder -> 

 

Nibud helpt werkgevers om werknemers met ernstige geldproblemen te herkennen. ‘Ik schrok me 

rot’ (Trouw) 

Bij drie op de vijf bedrijven lopen mensen rond met geldproblemen. Een gratis informatiepakket van het 

Nibud moet werkgevers helpen om die werknemers te herkennen. 

Lees verder -> 

 

Aflossing Rotterdamse gedupeerden toeslagenaffaire (Gemeente Rotterdam) 

Rotterdamse gedupeerden die in een schuldentraject zitten bij de gemeente krijgen vanaf deze week te 

horen dat hun schulden zijn afgelost. Rotterdam lost de schulden nu al af en wacht hierbij niet op de 

afspraken van het Rijk. 

Lees verder -> 

 

Schaamte voor schulden doorbreken: het kán! (Movisie) 

Onlangs kwam ik deze quote tegen in de Happinez: ‘Als je financiële problemen hebt (of gewoon een tijd 

krap zit), is het belangrijk om dat niet op jezelf te betrekken. Veel of weinig geld hebben, zegt niks over wie 

je bent: fijn gezelschap, een lieve vriendin, iemand waar mee gelachen kan worden. 

Lees verder -> 

 

‘Minister koolmees passeert de tweede kamer' (Binnenlands Bestuur) 

Het rijk lijkt tegemoet te komen aan de wens van gemeenten en schuldhulpverleners om de BKR-registratie 

alleen in te zetten als het gaat om problematische schulden. Maar volgens schuldenexpert André Moerman 

zit er een addertje onder het gras.  

Lees verder -> 
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Geen BKR-registratie bij preventieve schuldhulpverlening (VNG) 

De VNG heeft op verzoek van het ministerie van SZW op 24 maart bestuurlijk gereageerd op de aanpassing 

van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Artikel 8 van de Wgs regelt de uitwisseling van de 

gegevens die noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening. 

Lees verder -> 

 

Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden (Overheid.nl) 

De regeling beoogt de uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk te maken voor een experiment met de 

vroegsignalering van schulden in de gemeenten Amsterdam, Dordrecht, Purmerend en Rotterdam. De 

regeling is gebaseerd op de experimenteerbepaling (artikel 10) van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. 

Lees verder -> 

 

Tilburg staat borg voor aflossing van studenten in schuldregeling (Gemeente Tilburg) 

Door veranderingen in de wet kunnen studenten in een schuldregeling alleen nog maar aflossen vanuit het 

inkomen van een bijbaan, niet meer vanuit studiefinanciering. Tilburg vindt dit onaanvaardbaar en staat 

daarom borg voor de aflossing van 50 euro per maand. 

Lees verder -> 

 

Beantwoording Kamervragen Wörsdörfer (VVD) over toezeggingen in gesprek gaan met Bureau 

Krediet Registratie (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) beantwoordt vragen over toezeggingen om in gesprek te gaan met Bureau Krediet 

Registratie. De vragen zijn gesteld door het lid Wörsdörfer (VVD). 

Lees verder -> 

 

'Coronasparen' niet voor iedereen: 1 op 5 Nederlanders zag spaargeld verdampen (NOS) 

Door de lockdown is het spaarsaldo van Nederlandse huishoudens vorig jaar gestegen naar recordhoogte. 

Het meest gespaard werd in huishoudens met een bovenmodaal inkomen. Dat zijn ook de huishoudens die 

door de coronabeperkingen minder uitgaven. Bij 22 procent van de huishoudens is het spaargeld minder 

geworden. 

Lees verder -> 

 

Hoog oplopende kosten bij het opkopen van schulden (Schuldinfo) 

Het opkopen van schulden is in trek bij vooral grote incassobureaus. Zij nemen hele portefeuilles 

telefoonvorderingen over. Fijn voor de oorspronkelijke schuldeiser: die kan de boeken sluiten. De debiteur 

kan echter rekenen op 21% extra kosten en dat is onredelijk. 

Lees verder -> 
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