
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen over Schulden en Armoede en 

stress-sensitieve dienstverlening. 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. Schulden 

 

Belastingdienst vergoedt afwikkelkosten saneringskredieten gedupeerden Toeslagenaffaire (NVVK) 

De Belastingdienst neemt de saneringskredieten over van gedupeerden van de Toeslagenaffaire. 

Kredietbanken helpen de gedupeerden om het saneringskrediet af te wikkelen.  

Lees verder -> 

 

Nazorg bij saneringskredieten: hou een vinger aan de pols (NVVK) 

Direct bij het rondkomen van een saneringskrediet beoordelen of iemand het voortaan zelf redt blijkt soms 

te vroeg. Daarom besloten schuldhulpverlener Rianda Kelder en haar collega’s in de gemeente Hollands 

Kroon om iedereen met een saneringskrediet regelmatig te bezoeken. 

Lees verder -> 

 

Naar nul huisuitzettingen. Zo doe je dat! (Movisie) 

Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand is de afgelopen jaren sterk gedaald; van ruim 8000 

huisuitzettingen in 2016 naar ongeveer 3000 in 2020. Het voorkomen van huisuitzettingen wegens 

huurschuld is inmiddels de norm.  

Lees verder -> 

 

Voorstellen tot verbetering van de beslagvrije voet (Schuldhulp.info) 

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal werk Nederland) en de NVVK komen met voorstellen 

tot verbetering van de beslagvrije voet. Verhoog de beslagvrije voet voor gepensioneerden, verlaag de grens 

om hoge woonkosten bij te tellen en zorg er voor dat het verzoek toepassing hardheidsclausule bij de 

kantonrechter gratis wordt.  

Lees verder -> 

 

Schouten wil schuldhulp verbeteren (Binnenlands Bestuur) 

De schuldhulpverlening moet beter, vindt minister Carola Schouten (Armoedebeleid). Te weinig mensen 

vinden hun weg naar hulp en de trajecten duren vaak te lang. Naar aanleiding van een onderzoek naar 

mogelijke verbeteringen aan het stelsel, gaat ze met een aantal concrete maatregelen aan de slag. 

Lees verder -> 

 

Aandacht voor onzichtbare mechanismen is cruciaal voor effectievere schuldenaanpak (Sociaalweb) 

De aanpak van problematische schulden hapert. Een grote groep huishoudens wordt niet bereikt en bij de 

groep die wel hulp krijgt duurt het vaak (te) lang voordat de schulden zijn opgelost. In het tweede kwartaal 

van dit jaar presenteert het Kabinet hoe zij invulling gaat geven aan de Vernieuwde schuldenaanpak 2022-

2025.  

Lees verder -> 
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Uit de schulden, maar voor BKR nog een probleemgeval (Trouw) 

Een 33-jarige man uit Zeeland kwam op eigen kracht uit de schulden. Maar zijn registratie als voormalig 

probleemgeval bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijft hem achtervolgen. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over herijking invorderingsstrategie en heroverweging stroomlijning (Rijksoverheid) 

De staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) sturen de 

Tweede Kamer een brief over de voortgang bij toezeggingen over de herijking van de invorderingsstrategie 

(bij schulden) en de heroverweging van Stroomlijnen Rood-Blauw (toeslagen en belastingen). 

Lees verder -> 

 

Snel schulden regelen? Gebruik de convenanten van de NVVK (NVVK) 

Met steeds meer schuldeisers sluit de NVVK convenanten af. Nog niet al onze leden maken er optimaal 

gebruik van. Ook bij schuldeisers heeft niet iedereen de laatste ontwikkelingen paraat. Onze nieuwste 

animatie legt je duidelijk uit hoe je de NVVK-convenanten het beste inzet. 

Lees verder -> 

 

Rechtbank Gelderland start maart 2022 met uitbreiding project Schuldenaanpak (De Rechtspraak) 

In maart 2022 start de rechtbank Gelderland met de uitbreiding van het project Schuldenaanpak. Het 

project Schuldenaanpak moet er toe leiden dat mensen met schulden, eerder worden gezien en gehoord, 

zodat sneller en gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. 

Lees verder -> 

 

Werkgroep Vtlb verhoogt kilometervergoeding voor mensen met schulden (NVVK) 

De werkgroep Vtlb verhoogt het bedrag dat in het leefbudget van mensen met schulden gereserveerd mag 

worden voor afgelegde autokilometers voor woon-werkverkeer. Het bedrag stijgt met 3,2 cent per 

kilometer, en mag berekend worden met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. 

Lees verder -> 

 

‘Zet niet schulden maar het perspectief voorop’ (NVVK) 

Schuldhulpverleners als een soort huisartsen die inwoners helpen zelf stappen te zetten om hun 

toekomstperspectief te verbeteren. Dat is de droom van Fred Dukel, algemeen directeur Dienst Sociale 

Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van Den Haag.  Een droom die hij met Schuldenlab070 voor een deel 

al waarmaakte.  

Lees verder -> 

 

Raamcontract NVVK biedt uitweg voor wanbetalers (NVVK) 

‘Als je uit het verzekeringssysteem rolt door wanbetaling, crimineel gedrag of schulden is het heel lastig om 

er terug in te komen’, weet verzekeringsagent Tom van Egmond. Herverzekeren kan vaak alleen tegen hoge 

tarieven. Dankzij een raamcontract dat de NVVK sloot met de Vereende Verzekeringen brengt deze 

verzekeraar betaalbare premies in rekening. ‘De tarieven zijn gunstig’, merkte Van Egmond. 

Lees verder -> 
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Kies waar mogelijk voor de snelle schuldhulproute (Binnenlands Bestuur) 

Maar in de praktijk blijkt dat er nog vaak dubbel werk wordt verricht. Dat is zonde van de tijd én niet nodig. 

Door een speciale snelle schuldhulproute in te zetten bij cliënten onder bewind bespaart de 

schuldhulpverlener veel tijd en is de cliënt sneller schuldenvrij. Voor die oplossing is wel een goede 

samenwerking noodzakelijk. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief reactie op rapporten verkenning stelsel schuldhulpverlening en aanbieders 

schuldbemiddeling (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt de beleidsreactie op de rapporten 

'Verkenning stelsel schuldhulpverlening' en 'Aanbieders schuldbemiddeling' met de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over problemen bij beslag op 

minimumuitkeringen (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan 

op vragen over problemen bij beslag op minimumuitkeringen. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief met stand van zaken uitvoering Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt de Tweede Kamer de stand van zaken 

bij de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Deze wet regelt een bestaansminimum voor 

mensen bij wie op het inkomen beslag is gelegd. 

Lees verder -> 

 

Kleine stijging aantal aanvragen schuldhulpverlening in de laatste 2 maanden van 2021 (NVVK) 

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

monitor geeft een beeld hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen en 

in hoeverre gemeenten tijd en capaciteit hebben om hulp te bieden. De meest recente editie geeft inzicht in 

de situatie van november en december 2021. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over briefadressen bij gemeenten (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de 

uitvoering van de wetswijziging zodat mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats bij een gemeente een 

briefadres kunnen krijgen, waar dan ook in Nederland, ook wanneer niet of lastig valt vast te stellen in welke 

gemeente deze persoon feitelijk verblijft. 

Lees verder -> 
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Dagelijks beschadigen deurwaarders personen en bedrijven - tegen hun zin (NVVK) 

Adresgegevens, strafrechtelijke veroordelingen, bijzondere persoonsgegevens zoals politieke opvattingen, 

seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, medische persoonsgegevens of bedrijfsgeheimen: het rolt allemaal 

over straat als de deurwaarder een vonnis laat 'betekenen' door werkgevers of andere partijen. De KBvG wil 

dat er een einde komt aan 'deze gelegitimeerde schandpaal'. 

Lees verder -> 

 

Je bent schuldeiser en je ontvangt een Kennisgeving: wat moet je doen? (NVVK) 

In de convenanten tussen schuldeisers en de NVVK zijn afspraken gemaakt over een ‘pauzeknop’: de 

Kennisgeving. Daarmee meldt de schuldhulpverlener dat zij een debiteur heeft toegelaten tot de 

schuldhulpverlening. De schuldeiser moet op dat moment een incassostop laten ingaan. De incassostop 

heeft voordelen voor debiteur én schuldeiser. 

Lees verder -> 

 

2. Armoede 

 

Energiearmoede (Movisie) 

De cijfers liegen er niet om: volgens TNO kunnen 700.000 gezinnen hun gas en licht nu of in de nabije 

toekomst niet of nauwelijks betalen vanwege de snel stijgende energieprijs en omdat huishoudens met lage 

inkomens meestal niet kunnen investeren in duurzame energie. Niet alleen de kranten staan er bol van, ook 

Movisie ontving steeds meer vragen uit het veld over energiearmoede. 

Lees verder -> 

 

Plan energieleveranciers tegen energiearmoede (Schulinck) 

Energieleveranciers Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall komen in actie tegen energiearmoede. 

Vanwege de opgelopen prijzen van onder andere gas en elektriciteit komen steeds meer huishoudens in de 

financiële problemen. Om consumenten bij te staan worden via het initiatief onder andere tips gegeven om 

energie te besparen. Daarnaast gaat het onder andere om een energiecoach aan huis. 

Lees verder -> 

 

VNG: ‘Meer geld nodig voor energietoeslag’ (Binnenlands Bestuur) 

Het geld dat het rijk beschikbaar stelt aan gemeenten om minimahuishoudens een energietoeslag van zo'n 

800 euro te geven is 'bij lange na niet voldoende', zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). En 

gemeenten zitten er niet op te wachten om het tekort zelf op te vullen.  

Lees verder -> 

 

Privacy botst met armoedebestrijding (Binnenlands Bestuur) 

Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) wil het debat aangaan met de Tweede Kamer over het 

afwegen van privacyregels tegenover manieren om mensen uit de armoede te helpen. De bewindsvrouw 

zegt dat de privacywet soms in de weg zit, vooral als de overheid mensen wil bereiken die recht hebben op 

bepaalde sociale regelingen, maar hiervan geen gebruik maken. 

Lees verder -> 
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Antwoorden op Kamervragen over zorgwekkende cijfers uit achterstandswijken en armoede onder 

Syriërs (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht "'Zorgwekkende' cijfers uit 

achterstandswijken: 'Schrok van armoede onder de Syriërs'". Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) heeft deze 

vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over compensatie energieprijzen en koopkracht (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de compensatie van de hoge energieprijzen en 

verhoging van het minimumloon. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over de compensatie van de hoge energierekening voor lagere 

inkomens (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)  geeft antwoord op vragen over 

compensatie hoge energierekening voor lagere inkomens. 

Lees verder -> 

 

Erik Dannenberg (Divosa): ‘Voorkom grotere tweedeling door energietransitie’ (Sociale 

vraagstukken) 

De huidige energietransitie versterkt de tweedeling in de samenleving, vreest Erik Dannenberg. De 

voorzitter van Divosa, vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein: 

‘Als je drie jaar een bijstandsuitkering hebt, kom je gewoon niet meer rond door alle leef- en woonlasten.’ 

Lees verder -> 

 

Compensatie kosten brandstof en energie vooral naar rijkste huishoudens (Investico) 

Vooral de rijke huishoudens profiteren van de belastingverlagingen op brandstof en energie. Het kabinet 

keert die compensatie uit vanwege prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over voortgang ambities kinderarmoede (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over stappen 

die al gezet zijn om kinderarmoede verder terug te dringen. In 2019 zijn de ambities kinderarmoede 

geformuleerd. 

Lees verder -> 

 

Minister Schouten: gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag (Rijksoverheid) 

Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa € 800 zo 

spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft 

aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling.    

Lees verder -> 

 

Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag voor lage inkomens (Rijksoverheid) 

Voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal 

verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. 

Lees verder -> 
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‘Maak structurele afspraak over koopkracht’ (Binnenlands Bestuur) 

De onderhandelaars van de vakbonden en Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, spraken elkaar maandag over de nieuwe cao rijksambtenaren. De FNV wil zo snel 

mogelijk starten met onderhandelen, maar de minister heeft nog een maand extra tijd nodig. FNV-

onderhandelaar Marco Ouwehand: ‘Kies ervoor als werkgever om je werknemers er niet in koopkracht op 

achteruit te laten gaan.’ 

Lees verder -> 

 

‘In welke gemeente je woont, maakt veel uit’, zegt de armoede-expert (NRC) 

Naast veel landelijke regelingen, doen ook gemeenten aan armoedebestrijding. Maar die hulpverlening kan 

beter, ziet Roeland van Geuns. Al is dat niet altijd makkelijk. 

Lees verder -> 

 

Maatregelenpakket om gevolgen stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten 

(Rijksoverheid) 

Het kabinet neemt opnieuw aanvullende maatregelen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet 

te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Met name door de hogere 

energieprijzen kan de inflatie dit jaar flink oplopen tot 5,2%. De koopkracht daalt naar verwachting 

gemiddeld met 2,7%. 

Lees verder -> 

 

Vier grote gemeenten willen 1000 euro voor energierekening minima (NOS) 

De maatregelen van het kabinet om de energielasten van minima te verlagen zijn niet genoeg. Dat schrijven 

wethouders van de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) in een brief aan 

Tweede Kamerleden. 

Lees verder -> 

 

Rotterdamse armoedewethouder: Ik wil vaker de randen opzoeken (Binnenlands Bestuur)  

Michiel Grauss werd vier jaar geleden de eerste armoedewethouder van Rotterdam. Hij gooide het roer om, 

testte nieuwe werkwijzen, en zocht soms de randen van de wet op. Grauss: ‘Ik denk dat we aan kunnen 

tonen dat deze koers én socialer én effectiever is.’ 

Lees verder -> 

 

Utrechtse minima krijgen 200 euro voor energierekening (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Utrecht gaat mensen met een laag inkomen eind maart compenseren voor de stijgende 

energieprijzen. Dat schrijft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders dinsdag in een brief aan 

de gemeenteraad. Alle uitkeringsgerechtigden ontvangen eind deze maand eenmalig een bedrag van 200 

euro bovenop hun uitkering om de energierekening te kunnen betalen. 

Lees verder -> 

 

Stijging energieprijs heeft ongelijke effecten; onzekerheid domineert raming (CPB) 

De Russische inval in Oekraïne brengt naast veel leed, ook onzekerheid met zich mee. Het belangrijkste 

economische gevolg voor Nederland is op dit moment een nog hogere energieprijs.  

Lees verder -> 

  

https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/fnv-over-cao-rijk-dit-geen-goede-start
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https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2022#docid-160798


 

 
 

Steden trekken bij minister aan de bel over armoede door dure energie (NOS) 

Nederland steden roepen het kabinet dringend op om meer maatregelen te treffen tegen energiearmoede. 

Nu de energieprijzen blijven stijgen krijgen de stadsbesturen steeds meer signalen van inwoners die hun 

rekening niet kunnen betalen. 

Lees verder -> 

 

Inwoners arme buurten stemmen minder (Binnenlands Bestuur) 

In buurten met veel huishoudens met een laag inkomen gaan aanzienlijk minder mensen naar de stembus 

voor de gemeenteraadsverkiezingen dan in rijkere buurten. Ook opleidingsniveau speelt een grote rol in de 

opkomstcijfers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Lees verder -> 

 

1,5 miljoen Nederlanders kunnen de tandarts niet betalen, Richard is een van hen: 'Mijn tanden 

waren afgebrokkeld' (EenVandaag) 

1,5 miljoen Nederlanders gaan niet naar de tandarts omdat ze bang zijn voor de kosten, zegt 

hulporganisatie Dokters van Wereld. Tandarts Didi Landman rijdt in een tandartsbus door het land om deze 

mensen gratis te helpen. Richard maakt er gebruik van. 

Lees verder -> 

 

130.000 meer werknemers leverden fors in door corona, vooral flexwerkers en zelfstandigen (CPB) 

Voor de meeste werknemers bleef het inkomen in 2020 stabiel of nam zelfs toe, maar een grote groep ging 

er in inkomsten op achteruit. In het eerste coronajaar waren er 130.000 meer werknemers dan in 2019 bij 

wie het arbeidsinkomen minstens tien procent daalde. Met name flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen 

kregen te maken met een achterblijvende groei van het arbeidsinkomen. 

Lees verder -> 

 

Haast bij verzachten van energiearmoede (Binnenlands Bestuur) 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen dit jaar rekenen op een toeslag van 200 euro als 

tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De wettelijke regeling daarvoor is nog in behandeling, 

maar sommige gemeenten willen daar niet op wachten. Inwoners kampen immers nu al met een hogere 

rekening. 

Lees verder -> 

 

Extra energietoeslag voor Haagse minima (Binnenlands Bestuur) 

De eenmalige energietoeslag van zo'n 200 euro voor huishoudens met lage inkomens is volgens de 

gemeente Den Haag niet genoeg. Voor Haagse minima wordt de toeslag daarom verhoogd tot 300 euro. 

Lees verder -> 

 

3. Stress-sensitieve dienstverlening  
 

'Geldstress bestrijden: onderzoek en actie' (FNO Zorg voor Kansen) 

Ervaringsdeskundigen en experts adviseerden het programma Samen Kansrijk en Gezond om aandacht te 

besteden aan de relatie tussen geldstress en ervaren gezondheid. Geldstress heeft namelijk enorme 

gevolgen voor de ervaren gezondheid van gezinnen. We zijn daarom in 2022 vooral op zoek naar initiatieven 

die geldstress willen verminderen. 

Lees verder -> 

https://nos.nl/artikel/2419875-steden-trekken-bij-minister-aan-de-bel-over-armoede-door-dure-energie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/inwoners-arme-buurten-blijven-vaker-weg-bij-lokale-verkiezingen
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/15-miljoen-nederlanders-kunnen-de-tandarts-niet-betalen-richard-is-een-van-hen-mijn-tanden-waren-afgebrokkeld/
https://www.cpb.nl/ontwikkeling-van-het-arbeidsinkomen-tijdens-corona#docid-160792
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/gemeenten-willen-energietoeslag-snel-uitkeren
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/den-haag-verhoogt-energietoeslag-minima
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/nieuws/geldstress-bestrijden-onderzoek-en-actie/

