
 

 
 

 

 
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  
 

Rotterdamse wethouder adviseert de nieuwe minister van armoedebestrijding: Wees niet lief, maar 

effectief (Trouw) 

Goed nieuws dat Nederland een minister voor armoedebestrijding krijg, vindt Michiel Grauss, wethouder 

armoedebestrijding in Rotterdam. Maar leer dan wel van de Rotterdamse aanpak. 

Lees verder -> 

 

Stijgende energieprijzen vragen om actie (NVVK) 

Mensen met een schuld- of betaalregeling die te maken krijgen met sterk stijgende energieprijzen dreigen in 

de knel te komen. Kom jij schrijnende situaties tegen, meld ze bij ons. Lees hier ook wat je kunt doen om 

mensen in een schuldregeling hierbij te helpen. 

Lees verder -> 

 

Tijdelijke verlichting voor huishoudens met energiearmoede (VNG) 

Voor de ruim half miljoen huishoudens die te maken hebben met energiearmoede betekent de stijgende 

gasprijzen dat de energierekening nog moeilijker te betalen is. Daarom heeft het kabinet besloten om voor 

huishoudens met lage inkomens 2 tegemoetkomingen in te stellen. 

Lees verder -> 

 

Mondkapjes en zelftesten voor inwoners met lage inkomens (VNG) 

Het ministerie van VWS stelt gratis mondkapjes beschikbaar aan inwoners met lage inkomens via 

gemeenten, in het kader van het armoedebeleid. Daarnaast zijn voor deze doelgroep 2 miljoen zelftesten 

beschikbaar gesteld. Daar komen nog eens 8 miljoen zelftesten bij voor de komende maanden.  

Lees verder -> 

 

Antwoorden Kamervragen over eerste rapportage ambities kinderarmoede (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over de eerste rapportage ambities 

kinderarmoede. De vragen zijn gesteld door de commissie KOREL.    

Lees verder -> 

 

Nibud: ‘Mbo’ers lopen geld mis’ (Nibud) 

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis. Vaak hebben ze recht op deze 

inkomsten, maar maken ze geen gebruik van de regelingen. Een derde van de mbo’ers heeft geen 

zorgtoeslag en twee derde doet geen belastingaangifte. Dit blijkt uit het Nibud Mbo-onderzoek 2021. 

Lees verder -> 
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Extra energietoeslag voor lagere inkomens (Rijksoverheid) 

Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere 

inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een 

inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen circa 200 euro via gemeenten om hen te helpen 

bij het betalen van de energierekening. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten compenseren minima voor hoge gasrekening (Binnenlands Bestuur) 

Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen ongeveer 200 euro extra als 

tegemoetkoming om de stijgende energieprijzen op te vangen. Het demissionaire kabinet trekt daarvoor 

200 miljoen euro uit waarmee maximaal 800.000 huishoudens ruimer kunnen worden gecompenseerd, 

meldt staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken, VVD) na de ministerraad. Het bedrag wordt 

uitbetaald via de gemeenten. 

Lees verder -> 

 

Hoe kan energiearmoede voorkomen worden? (Duurzaam gebouwd) 

In Nederland zijn er op dit moment tussen de 234.000 duizend en 634.000 huishoudens met 

energiearmoede, afhankelijk van hoe het gemeten wordt. Als de warmtetransitie slim wordt ingericht, 

kunnen klimaatdoelen én het tegengaan van energiearmoede hand in hand gaan. Daarmee wordt 

voorkomen dat de energiearmoede in 2030 nog eens met een derde stijgt. 

Lees verder -> 

 

Cyberbank helpt Amsterdamse minima aan laptops (Binnenlands Bestuur) 

In Amsterdam opent vrijdag de eerste zogeheten Cyberbank van Nederland, naar voorbeeld van de 

voedselbank. Inwoners met een laag inkomen en een Stadspas (gemeentelijke kortingspas) kunnen daar 

tegen betaling van 20 euro 'statiegeld' een laptop afhalen. Ze mogen die houden of na gebruik weer 

inleveren. In dat laatste geval krijgen ze de 20 euro terug. Ook kunnen ze andere vormen van digitale 

ondersteuning krijgen. 

Lees verder -> 

 

221 duizend kinderen met armoederisico, laagste aantal in 25 jaar (CBS) 

In 2020 maakten 221 duizend kinderen tot 18 jaar deel uit van een huishouden met een inkomen onder de 

lage-inkomensgrens. Dat is het laagste aantal in 25 jaar. Het komt neer op 6,9 procent van alle kinderen, 

gemiddeld 2 per schoolklas. 

Lees verder -> 

 

Opnieuw minder werkenden met armoederisico (CBS) 

In 2020 maakte 1,9 procent van de ruim 7,8 miljoen werkenden in Nederland deel uit van een huishouden 

met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep een risico op armoede. Een jaar eerder was dat nog 

2,1 procent. Het armoederisico van werkenden is voor het zevende jaar op rij gedaald. Dit meldt het CBS in 

het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2021. 

Lees verder -> 
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Voor ex-delinquenten lijkt terugkeren in de criminaliteit vaak de enige uitweg (Zorg+Welzijn) 

Vrijwel elke ex-delinquent heeft financiële problemen. Deze belemmeren hem zodanig dat de kans op 

recidive groot is. Gercoline van Beek doet promotieonderzoek naar de complexiteit van financiële 

problemen onder reclasseringscliënten. 'Weer op het verkeerde pad komen is veelal geen onwil maar 

onmacht. Hulpverleners kunnen meer doen, maar moeten daar ook de faciliteiten voor krijgen.' 

Lees verder -> 

 

Kinderen in Rotterdam: Gratis met OV (Binnenlands Bestuur) 

Kinderen in Rotterdam van 4 tot 12 jaar kunnen vanaf 1 januari een jaar lang gratis reizen met het openbaar 

vervoer in de Maasstad. Het gaat eerst om een proef, meldt de gemeente Rotterdam woensdag. 

Lees verder -> 

 

Armoedetoename verwacht door coronacrisis (Gemeente Amsterdam) 

Het aantal minimahuishoudens in Amsterdam is in 2019 voor het vijfde jaar op rij gedaald. In 2019 

behoorde 16 procent van de Amsterdamse huishoudens tot de minima, in piekjaar 2014 was dit nog 19,1 

procent. Deze huishoudens hebben een huishoudinkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal 

minimum en weinig vermogen. Naar verwachting wordt deze afname nu onderbroken door de coronacrisis. 

Dit staat in de Armoedemonitor. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief met reactie op brief Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten inzake 

kinderarmoede (Rijksoverheid)  

Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief van het Nederlands Juristen 

Comité voor de Mensenrechten (NJCM) inzake een oproep tot uitbannen van armoede onder kinderen in 

Nederland.  

Lees verder -> 
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2. Schuldhulp 
 

 

 Start hulpaanbod inwoners met betalingsachterstanden 

Eén van de acties uit het preventieplan voor 2021 is het proactief benaderen van huishoudens met 

betalingsachterstanden. De invoering van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 

2021 was daar mede aanleiding voor. Die wet verplicht gemeenten om met vroegsignalering aan de slag te 

gaan. 

 

Diezelfde wet verplicht verschillende organisaties (onder andere woningcorporaties, nutsbedrijven, 

zorgverzekeraars) om in een vroeg stadium signalen van betalingsachterstanden van inwoners door te 

geven aan de gemeente. Vervolgens doet de gemeente op basis van dat signaal aanbod tot hulp. Inwoners 

ontvangen een brief van de gemeente waarin staat dat ze over geldzaken contact op kunnen met het 

Sociaal Wijkteam. 

  

Adviseur geldzaken Ali Kocak is aan het Sociaal Wijkteam toegevoegd. Hij brengt vrijblijvend de financiële 

situatie in kaart van de inwoner. Vervolgens kijkt hij met de inwoner welke acties er nodig zijn. Waar nodig 

doet hij dat in samenwerking met andere lokale partijen, zoals Bureau Sociaal Raadslieden en 

Schuldhulpmaatje HIA. Ali Kocak zit ieder maandag op het gemeentehuis en iedere donderdag in Cascade. 

Hij is bereikbaar op a.kocak@sociaalwijkteamambacht.nl. 

  

Kamerbrief over terugvordering schulden 2021 hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 

(Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de terugvordering van publieke schulden 

die in 2021 bij mogelijk gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn ontstaan. 

Lees verder -> 

 

Waarborgfonds Saneringskredieten: snelle schuldenrust voor iedereen (NVVK) 

We leggen op dit moment de laatste hand aan de organisatie achter het Waarborgfonds 

saneringskredieten. Begin volgend jaar kan je gemeente bij ons terecht voor een borgstelling van de 

kredieten die jouw gemeente verstrekt. 

Lees verder -> 

 

Rechter verplicht bank tot openen leefgeldrekening (NVVK) 

Het is een terugkerend probleem: een financiële hulpverlener wil een beheer- en/of leefgeldrekening 

openen voor een cliënt, maar vangt bot omdat de bank zo min mogelijk rekeninghouders met problemen 

binnen wil krijgen. LC Bewindvoering trok de stoute schoenen aan en startte een procedure. 

Lees verder -> 

 

Essent geeft boost aan abri-campagne Geldfit (NVVK) 

Op manshoge posters moedigt yogaleraar Mark particulieren en ondernemers aan om met hun geldzorgen 

naar de gemeente te stappen. De postercampagne is een gift van Essent aan de NVVK, die wij ten goede 

lieten komen aan Geldfit. Die kon daardoor deze maand 1200 extra ov-haltes verspreid over Nederland 

vullen met de oproep van Mark. 

Lees verder -> 
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Vroegsignalering 1 jaar later: een terugblik (NVVK) 

Op 21 december keken ongeveer 50 deelnemers tijdens een NVVK-bijeenkomst terug op het eerste jaar 

waarin vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht was. Waar staan we en wat kan er nog beter? 

Lees verder -> 

 

Effectief vroegsignaleren met beperkte middelen, zo doe je dat (NVVK) 

Op 21 december kwamen zo’n 50 collega’s uit de vroegsignalerings-keten online bijeen. Ze hebben allemaal 

hetzelfde doel: mensen waarbij financieel iets mis dreigt te gaan weer op het goede spoor krijgen. Meer 

werk vooraan in de keten om later veel werk en veel leed te voorkomen. Hoe kunnen ze hun beperkte 

middelen daarvoor het beste inzetten? 

Lees verder -> 

 

Met Mesis goed voorbereid op klantgesprek (Martijn Schut Blog) 

(Schuld)hulpverleners gebruiken het screeningsinstrument Mesis om gedrag, motivatie en vaardigheden 

van hun klant in kaart te brengen. De klant vult een online vragenlijst in, bijvoorbeeld met zijn telefoon. De 

schuldhulpverlener ziet direct op welke onderwerpen hij moet doorvragen. 

Lees verder -> 

 

Financiële kwetsbaarheid Nederlanders met migratieachtergrond verkend (AFM) 

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lopen een groter risico om in geldproblemen te 

komen, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vastgesteld in een onderzoek. De toezichthouder wil 

dat er meer aandacht komt voor deze problematiek, te beginnen bij de inburgeringscursus. 

Lees verder -> 

 

Rapport werkgroep zelfevaluatie kindertoeslagenaffaire (Eerste Kamer) 

Een werkgroep uit de Eerste Kamer onder voorzitterschap van senator Jeroen Recourt (PvdA) heeft dinsdag 

een rapport aangeboden over de wijze waarop de Eerste Kamer is omgegaan met wetgeving die in beeld is 

gekomen naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagenaffaire. 

Lees verder -> 

 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en privacy (iBestuur) 

Vroegsignalering van schulden is een wettelijke taak voor de gemeente. Dat betekent dat er gegevens heen 

en weer gaan tussen de vele instanties die bij een schuldentraject betrokken zijn. Bij gemeenten zijn daar 

vragen over ontstaan, merkte zowel de VNG als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De ‘Handreiking Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening – Aandachtspunten volgens de AP’ geeft richting aan de uitvoering van 

de wet. 

Lees verder -> 

 

Verbeter als wethouder de toegang tot hulp en ondersteuning (VNG) 

Hoe kunnen wethouders de toegang tot hulp en ondersteuning verbeteren? In de zomer van 2021 zijn 

hierover gesprekken gevoerd met wethouders van deelnemende gemeenten aan het Verbetertraject 

Toegang sociaal domein. 

Lees verder -> 
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Start afhandeling schulden gedupeerden toeslagenaffaire (Aedes) 

Op 5 januari 2022 gaat de portal open waarop gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire hun 

uitstaande schulden bij private schuldeisers (waaronder mogelijk corporaties) kunnen aangeven. Deze 

zullen via de SBN (Sociale Banken Nederland) vervolgens gecheckt worden bij de schuldeiser. Als de 

uitstaande schuld is vastgesteld volgt een definitieve beschikking. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) geeft antwoord op vragen over de reactie 

op de brief van de Nationale ombudsman en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden over de 

beslagvrije voet bij verrekeningen van toeslagen. De vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer 

heeft deze vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

NVVK lanceert podcast 'Jong in de schulden' (NVVK) 

In drie afleveringen gaat NVVK-beleidsadviseur Ronit van der Schaaf op zoek naar antwoorden op de vraag 

wat jongeren met schulden bezighoudt, hoe je ze vindt en wat de beste hulpaanpak is. Haar podcast 'Jong in 

de schulden' staat onder andere bij streamingdienst Spotify, waar hij gratis te beluisteren is. 

Lees verder -> 

 

Bank moet ook bij fraude beheer- en leefgeldrekening verstrekken (Schuldinfo) 

Wanneer je vanwege schulden bij de bank of fraude met de bankrekening geen rekening kunt openen, kun 

je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een basisbankrekening. Deze moet je volgens 

een convenant aanvragen bij de bank waar je het laatst hebt gebankierd. Voor bewindvoerders is deze regel 

onuitvoerbaar omdat zij voor de beheer- en leefgeldrekeningen een zakelijke overeenkomst hebben 

gesloten met één of twee banken. 

Lees verder -> 

 

Verplichte inschrijving op briefadres: brief aan gemeenten (VNG) 

Zoals eerder bericht, zijn gemeenten vanaf 1 januari a.s. verplicht om alle mensen die rechtmatig in de 

gemeente verblijven en geen woonadres hebben in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een 

briefadres. Alle gemeenten ontvingen hierover op 15 december een brief van staatssecretaris Knop.  

Lees verder -> 

 

Samen aan de slag met versnelling schuldregelfase (NVVK) 

Driekwart van de schuldhulpverleners die we ondervroegen over doorlooptijden voor schuldregelingen 

vindt het belangrijk om sneller klaar te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat we hielden onder onze leden. 

Diezelfde leden kwamen ook met concrete verbetertips. 

Lees verder -> 

 

Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd: september en oktober 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. Deze editie geeft inzicht in 

de situatie in september en oktober 2021. 

Lees verder -> 
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Zorgpremie mag volledig verwerkt worden in Vtlb (NVVK) 

Vorig jaar moesten we rond deze tijd melden dat de hoogte van de zorgverzekeringspremie niet volledig 

opgenomen mocht worden in het vrij te laten bedrag. Dat leidde soms tot pakketaanpassingen en 

verminderde dekking. In mei is daarom besloten dat het in 2022 anders gaat. 

Lees verder -> 

 

Extra geld voor versterking dienstverlening aan kwetsbaren (VNG) 

Gemeenten ontvangen structureel € 150 miljoen extra om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare 

posities te versterken. De middelen komen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie 

Kinderopvangtoeslagen (POK).  

Lees verder -> 

 

Toekennen hardheidsclausule bij (relatief) hoge huurkosten (VNG) 

Inmiddels zijn de eerste ervaringen opgedaan met de hardheidsclausule. Inwoners kunnen daar bij de 

kantonrechter een beroep op doen wanneer er sprake is van onevenredige hardheid. Dit als gevolg van een 

omstandigheid waarmee bij de vaststelling van de BVV geen rekening is gehouden.  

Lees verder -> 

 

VISH voorkomt oplopende deurwaarderskosten (NVVK) 

Wat is nu eigenlijk precies het resultaat als je een melding doet in VISH, de VerwijsIndex 

SchuldHulpverlening (VISH)? Voor schuldhulpverleners is dat niet altijd even duidelijk. Deurwaarders zien in 

hun praktijk juist heel goed wat het oplevert, vertelt gerechtsdeurwaarder Matthias Karreman. 

Lees verder -> 

 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) lanceert Waarborgfonds saneringskredieten voor gemeenten 

(Divosa) 

Demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft woensdag het 

Waarborgfonds saneringskredieten gelanceerd. Doel van het fonds is om de drempels te verlagen om 

saneringskredieten te verstrekken. 

Lees verder -> 

 

Zorgen over uitblijven vervolgacties na advies Kindpanel toeslagenaffaire (De Kinderombudsman) 

Om kinderen een stem te geven in de toeslagenaffaire is vorig jaar het Kindpanel opgericht. Afgelopen juni 

heeft het Kindpanel een advies uitgebracht over hoe zij denken hun leven en ontwikkeling weer op de rit te 

krijgen.  

Lees verder -> 

 

Pilot premie-achterstanden bij rechtbank Amsterdam groot succes (Schuldinfo) 

De rechtbank Amsterdam heeft samen met zorgverzekeraar Achmea een pilot uitgevoerd waarbij premie-

achterstanden niet via de deurwaarder d.m.v. een dagvaarding, maar door de zorgverzekeraar zelf via een 

verzoekschrift aanhangig worden gemaakt. De resultaten zijn positief. De kosten zijn lager, er worden meer 

debiteuren bereikt en er wordt vaker een betalingsregeling getroffen. 

Lees verder -> 

 

 

  

https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/12/14/Zorgpremie-mag-volledig-verwerkt-worden-in-Vtlb?originNode=1420
https://vng.nl/nieuws/extra-geld-voor-versterking-dienstverlening-aan-kwetsbaren
https://vng.nl/nieuws/toekennen-hardheidsclausule-bij-relatief-hoge-huurkosten
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/12/13/VISH-voorkomt-oplopende-deurwaarderskosten?originNode=1420
https://www.divosa.nl/nieuws/staatssecretaris-wiersma-szw-lanceert-waarborgfonds-saneringskredieten-voor-gemeenten
https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/zorgen-over-uitblijven-vervolgacties-na-advies-kindpanel-toeslagenaffaire
https://schuldinfo.nl/nieuwsbericht/news/pilot-premie-achterstanden-bij-rechtbank-amsterdam-groot-succes/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=53b36faa99d8688852fd243cb00f9f13


 

 
 

Schuldhulpverleners: 'Steeds meer ondernemers kloppen aan' (NOS) 

Schuldhulpverleners zien het aantal ondernemers dat aanklopt voor schuldhulp oplopen. Veel van hen 

kunnen niet meer terugvallen op overheidssteun, terwijl schuldeisers wel steeds actiever zijn geworden. 

Hulpverleners verwachten komend jaar een nog grotere toestroom, als ondernemers hun belastingschuld 

moeten gaan aflossen. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over ondernemers en schulden door corona (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) gaat in op de vraag hoe de dienstverlening voor ondernemers met schulden 

door corona meer in samenhang kan worden aangeboden en ontsloten voor de doelgroep. Het doel is dat 

zij beter en sneller worden geholpen bij het oplossen van hun schulden. 

Lees verder -> 

 

Zorgen over uitdijende compensatie kinderopvangtoeslag (Binnenlands Bestuur) 

De hersteloperatie om slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire te compenseren wordt groter en 

groter. Dat roept vragen op. Komt compensatie ook terecht bij mensen die aantoonbaar gefraudeerd 

hebben? En staat de hulp aan gedupeerden van deze affaire nog wel in verhouding tot de behandeling van 

slachtoffers van andere soorten van hardvochtig overheidsbeleid? Terechte vragen, wat wethouder Peter 

Heijkoop (armoedebestrijding, CDA) van Dordrecht betreft. 

Lees verder -> 

Antwoorden Kamervragen over het artikel 'Geregistreerde Schuld Regeling ontvangen' 

(Rijksoverheid) 

Minister Dekker (Rechtsbescherming) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Geregistreerde Schuld 

Regeling ontvangen'. De vragen zijn gesteld door het lid Kat (D66).  

Lees verder -> 

 

VNG positief over grotere rol gemeenten in hersteloperatie (VNG) 

Nadat het kabinet deze zomer heeft geconstateerd dat de aanpak van de hersteloperatie toeslagen niet 

goed loopt, heeft de afgelopen maanden een herijking plaatsgevonden van de hersteloperatie toeslagen. 

Een belangrijke oplossingsrichting is een grotere rol voor gemeenten. De VNG is hier positief over. 

Lees verder -> 

 

Schuldhulp: aan de slag met de hardheidsclausule voor een hogere beslagvrije voet (Schulinck) 

Als schuldhulpverlener controleer je bij de intake de beslagvrije voet. Soms is de beslagvrije voet wel goed 

vastgesteld, maar toch te weinig voor je cliënt om van rond te komen. In sommige gevallen biedt de 

hardheidsclausule daarvoor de oplossing. Maar hoe werkt dat, en hoe help je je cliënt bij een succesvol 

beroep op deze hardheidsclausule? 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over nieuwe schulden door schuldhulpverlener (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Door schuldhulpverlener 

kampen Arnhemmers met nieuwe schulden: "Dit moet binnen een week zijn opgelost"'. Het Tweede 

Kamerlid Kat (D66) heeft deze vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

  

https://nos.nl/artikel/2409081-schuldhulpverleners-steeds-meer-ondernemers-kloppen-aan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/10/kamerbrief-ondernemers-en-schulden-ten-gevolge-van-corona
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/zorgen-over-uitdijende-compensatie.19210605.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/09/antwoorden-kamervragen-over-het-artikel-geregistreerde-schuld-regeling-ontvangen
https://vng.nl/nieuws/vng-positief-over-grotere-rol-gemeenten-in-hersteloperatie
https://www.schulinck.nl/opinie/schuldhulp-aan-de-slag-met-de-hardheidsclausule-voor-een-hogere-beslagvrije-voet/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/08/antwoorden-op-kamervragen-over-bericht-door-schuldhulpverlener-kampen-arnhemmers-met-nieuwe-schulden


 

 
 

Vrouw gedwongen tot rechtszaak tegen ex (NVVK) 

Een vrouwelijke inwoner van Velsen werd eerder dit jaar door haar gemeente gedwongen haar ex voor de 

rechter te dagen. Inzet: een maandelijkse kinderbijdrage van de ex-echtgenoot ter hoogte van 50 euro. 

Wanneer de vrouw haar ex-man niet voor de rechter wilde dagen, zou ze gekort worden op haar uitkering. 

Lees verder -> 

 

Herstel ouders op koers, wensen gedupeerden centraal bij verbetering (Rijksoverheid) 

Het herstelproces voor ouders die zijn gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag ligt op 

schema. Terwijl het werk voor herstel doorgaat, streeft staatssecretaris Van Huffelen van Financiën naar 

verbetering zodat meer mensen eerder weten waar ze aan toe zijn. Het kabinet en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) doen naar aanleiding van een uitgebreide herijking samen een aantal 

voorstellen die daar voor moeten zorgen. 

Lees verder -> 

 

'Maatwerk Multiprobleemhuishoudens' belooft oplossingen (NVVK) 

Meer slagkracht. Mandaat. Bevoegdheden. Hoe vaak zit je daar niet om verlegen als financieel hulpverlener? 

Je ziet je hulpvrager klem zitten, en je zoekt een uitweg. Daarvoor is er het Programma Maatwerk 

Multiprobleemhuishoudens (PMM). Precies wat je zocht! 

Lees verder -> 

 

Tijdelijk aangepaste uitvoering NVVK-convenant met incasso-organisatie Flanderijn (NVVK) 

Een vlekkeloze implementatie van ons convenant met incasso-organisatie Flanderijn kost wat meer tijd dan 

we vooraf inschatten. Daarom gelden tijdelijk andere afspraken. Ze staan in dit bericht. 

Lees verder -> 

 

Meer dan 5.500 mensen accepteerden vroegtijdige schuldhulp (NVVK) 

In 2021 zijn er tot nu toe 256.000 signalen van betalingsachterstanden bij 139 gemeenten te zien in de 

monitor Vroegsignalering Schulden, meldt Divosa. Bij bijna 4% van die meldingen heeft de inwoner hulp 

geaccepteerd, het gaat om ruim 5.500 mensen. De inspanningen van gemeenten en vaste lasten-partners 

om schulden vroeg op te sporen werpen dus vruchten af.  

Lees verder -> 

 

Youfone en NVVK sluiten convenant om klanten met schulden sneller te helpen (NVVK) 

Telecomaanbieder Youfone sluit een convenant met de NVVK. Leden die schulden willen regelen met 

Youfone kunnen voortaan een stuk sneller werken. Bovendien laat Youfone rente- en incassokosten 

vervallen als een klant hulp zoekt bij schulden. 

Lees verder -> 

 

Schuldhulp aanbieden bij de huisarts, hoe richt je dat in? (NVVK) 

In het Overijsselse Losser zitten schuldhulpverleners een paar uur per week in een huisartsenpraktijk. 

Huisartsen en schuldhulpverleners weten daardoor nu goed wat ze aan elkaar hebben. Elkaar kennen en 

vertrouwen blijkt de sleutel tot effectieve inzet van de huisarts als vroegsignaleerder van financiële zorgen. 

Lees verder -> 

https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/12/03/Vrouw-gedwongen-tot-rechtszaak-tegen-ex?originNode=1420
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/03/herstel-ouders-op-koers-wensen-gedupeerden-centraal-bij-verbetering
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/12/01/Als-jouw-hulpvrager-echt-klem-zit-kan-je-dit-doen?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/12/02/Tijdelijk-aangepaste-uitvoering-NVVK-convenant-met-incasso-organisatie-Flanderijn?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/12/01/Vroegsignalering-van-schulden-werkt?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/12/01/Youfone-en-NVVK-sluiten-convenant-om-klanten-met-schulden-sneller-te-helpen?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/30/Schuldhulp-aanbieden-bij-de-huisarts-hoe-richt-je-dat-in

