
 

 
 

 

 

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. Schuldhulp 
 

Horecaondernemers kampen met corona schulden (Binnenlands Bestuur) 

Hoewel de economie als geheel snel terugveert van de coronadip, zijn er sectoren die achterblijven. Zo zegt 

ruim 1 op de 5 horecaondernemers een problematische schuldenlast te hebben.  

Lees verder -> 

 

Monitor Vroegsignalering Schulden moet nog meer gemeenten helpen (Divosa) 

Bijna tien procent van de Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden en leeft met alle stress 

die daarbij komt kijken. Steeds meer gemeenten werken aan vroegsignalering die kan helpen bij het 

voorkomen van die schulden. 

Lees verder -> 

 

Sterke samenhang problematische schulden en mentale gezondheid (CPB) 

Er wordt vaak gesuggereerd dat problematische schulden en gezondheidsproblemen samenhangen. Of dat 

zo is en hoe deze relatie eruit ziet, is nog weinig onderzocht. Uit het onderzoek ‘When financials get tough, 

life gets rough?’ van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de kosten van de geestelijke gezondheidszorg 

(ggz) sterker stijgen nadat mensen in financiële problemen terechtkomen. 

Lees verder -> 

 

Kamerlid Hülya Kat laat zich informeren over financiële hulpverlening (NVVK) 

Als branchevereniging hebben we regelmatig contact met Kamerleden om ze te informeren over 

onderwerpen die belangrijk zijn voor onze leden. Financieel hulpverlener Stadsring51 ontving dinsdag 

Kamerlid Hülya Kat van D66 om haar inzicht te geven in de hulp die zij bieden. 

Lees verder -> 

 

Ook vastgoedmanagers informeren gemeenten over huurders met betaalachterstanden (NVVK) 

VGM NL, de koepelorganisatie van vastgoedmanagers, doet mee aan het Landelijk Convenant 

Vroegsignalering. Eerder sloten private en particuliere verhuurders, woningcorporaties, zorgverzekeraars, 

energieleveranciers en drinkwaterbedrijven zich al aan. 

Lees verder -> 

 

Brief over de aansluiting van de minnelijke schuldhulpverlening op de wettelijk schuldsanering 

(Rijksoverheid) 

Brief van staatssecretaris Wiersma (SZW) aan de Nationale Ombudsman over de aansluiting van de 

minnelijke schuldhulpverlening op de wettelijke schuldsanering. 

Lees verder -> 

 

Binnen Kalkhaven 37

3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Armoede en schulden  
Nummer 8 – augustus 2021  

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/horecaondernemers-kampen-met-coronaschulden.18082646.lynkx
https://www.divosa.nl/nieuws/monitor-vroegsignalering-schulden-moet-nog-meer-gemeenten-helpen
https://www.cpb.nl/problematische-schulden-en-zorggebruik#docid-160635
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/08/24/Kamerlid-H%C3%BClya-Kat-laat-zich-informeren-over-financi%C3%ABle-hulpverlening?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/08/23/Ook-vastgoedmanagers-informeren-gemeenten-over-huurders-met-betaalachterstanden?originNode=1393
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/brieven/2021/08/11/brief-over-de-aansluiting-van-de-minnelijke-schuldhulpverlening-op-de-wettelijk-schuldsanering


 

 
 

Ruimere mogelijkheden voor wettelijke schuldenregeling (Binnenlands Bestuur) 

Betere begeleiding en ondersteuning van mensen naar schuldhulptrajecten en meer mogelijkheden voor de 

rechter om af te wijken van de tienjaarstermijn wanneer mensen uit zo’n traject zijn gevallen. Deze stappen 

zegt staatssecretaris Dennis Wiersma toe in een brief aan de Nationale Ombudsman. 

Lees verder -> 

 

Wie van de drie? Saneringskredieten, Collectief schuldregelen of het Schuldenknooppunt (NVVK) 

Jenny den Hertog is projectleider Collectief Schuldregelen bij de NVVK. Ze weet ook veel over die andere 

procesversnellers uit het NVVK Arrangement: saneringskredieten, convenanten en het Schuldenknooppunt. 

Daarom blogt ze over de vraag die ze regelmatig krijgt van gemeenten: waar moet ik voor kiezen? 

Lees verder -> 

 

‘Gers met Geld’ coacht je financieel wijzer (Movisie) 

Gers met Geld traint Rotterdammers met en zonder schulden op weg naar financiële zelfredzaamheid. 

Collega's van het Expertisepunt Basisvaardigheden gingen – online – op werkbezoek bij dit bijzondere 

project van Buurtwerk en Kwadraad. 

Lees verder -> 

 

Nibud: Bufferbedrag is persoonlijk, maar wel belangrijk (Nibud) 

Het overkomt iedereen wel eens: de wasmachine gaat stuk, de apk-keuring van de auto valt tegen of die 

spiksplinternieuwe mobiele telefoon valt kapot. Zulke uitgaven komen vaak onverwacht. Het Nibud 

adviseert daarom een persoonlijke adviesbuffer achter de hand te hebben. 

Lees verder -> 

 

Wie krijgt voorrang bij een vordering? Check daarvoor de Preferentielijst (NVVK) 

De ene vordering is de andere niet; sommige partijen hebben wettelijk voorrang, en daar moet je als 

schuldhulpverlener geen fouten in maken, Om je te helpen publiceerde Bureau Wsnp een geactualiseerde 

versie van de Preferentielijst. 

Lees verder -> 

 

‘Trots op wat bereikt is, vroegsignalering nu samen doorontwikkelen’ (NVVK) 

Het project ‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’ is officieel afgerond. ‘Met de overdracht aan de 

VNG, Divosa en de NVVK zijn de opbrengsten van het project geborgd, daar zijn we heel blij mee’, zegt 

teamlid Anja Tijdhof (PLANgroep). 

Lees verder -> 

 

Uitkeringen vanwege schade door gaswinning vrijwel volledig naar gedupeerden (NVVK) 

Gaswinning door de staat veroorzaakte bij tienduizenden Groningers schade aan hun woningen. De vier 

noordelijke Kredietbanken, die in het aardbevingsgebied inwoners met schulden helpen, vinden dat 

schadevergoedingen vrijwel volledig ten goede moeten komen aan de gedupeerden. 

Lees verder -> 
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'Van de gerechtsdeurwaarder verwachtte ze geen goed nieuws' (KBvG) 

Edwin Steen, executie-/buitendienstmedewerker bij een Rotterdams gerechtsdeurwaarderskantoor, werd 

benaderd om 100 Rotterdamse klanten aan te melden voor een project met de naam Reset. Met Reset 

Rotterdam wil de gemeente schulden op een nieuwe manier aanpakken. 

Lees verder -> 

 

Bol.com direct akkoord met regeling van schulden door NVVK-leden (NVVK) 

Webwinkel bol.com is met de NVVK in gesprek over een snellere schuldregeling. Zo kunnen hulpvragers die 

zich melden bij een NVVK-lid en die hun aankopen bij bol.com niet blijken te kunnen betalen, sneller worden 

geholpen. 

Lees verder -> 

 

Uitkeringen vanwege schade door gaswinning vrijwel volledig naar gedupeerden (NVVK) 

Gaswinning door de staat veroorzaakte bij tienduizenden Groningers schade aan hun woningen. De vier 

noordelijke Kredietbanken, die in het aardbevingsgebied inwoners met schulden helpen, vinden dat 

schadevergoedingen vrijwel volledig ten goede moeten komen aan de gedupeerden. 

Lees verder -> 

 

Kleine verbetering aan vtlb-calculators 2021 (NVVK) 

In de vtlb-calculators van januari 2021 én juli 2021 is een kleine verbetering aangebracht. Dit zijn de 

wijzigingen. 

Lees verder -> 

 

'Ervaringsdeskundigen hebben aan een paar woorden genoeg' (NVVK) 

Wie zelf in de schulden zat, kan anderen vanuit die ervaring helpen. Dat vinden ervaringsdeskundigen zelf 

en dat vindt ook een toenemend aantal organisaties dat hen inzet. Ook in de Tweede Kamer klinken 

pleidooien voor meer inzet van ervaringsdeskundigheid. 

Lees verder -> 

 

Convenant voor schuldregelingen met lokale overheden (Binnenlands Bestuur) 

Het moet makkelijker worden om vorderingen van gemeenten en waterschappen in een schuldregeling op 

te nemen. Dat is de bedoeling van een convenant tussen schuldhulpverleners en lokale overheden. Dat 

meldt de vereniging voor schuldhulpverleners NVVK, die momenteel werkt aan het convenant. 

Lees verder -> 
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