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Uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 80% van onze uitgaven zijn de reiskosten van de 
leden naar bijeenkomsten, omdat de meesten dat zelf niet kunnen betalen. Uw bijdrage 
maakt het mogelijk dat de Basisgroep vaker bijeen kan komen, dat meer mensen lid kunnen 
worden, werkgroepen kunnen functioneren, enz. Deze extra bijeenkomsten zijn des te 
harder nodig omdat de kloof tussen arm en rijk en kansarm en kansrijk de laatste decennia 
alleen maar is toe genomen en wij als Basisgroep in het CDA hun stem willen zijn. Daarom is 
uw financiële bijdrage zo welkom. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer  
IBAN NL 87 RABO 0144 0570 69 op naam van CDA-Basisgroep Sociale Zekerheid o.v.v. 
donatie. Wij danken u bij voorbaat voor iedere bijdrage groot en klein. 
 
Open Forum verschijnt zoveel mogelijk maandelijks digitaal (en op papier voorafgaand aan 
de reguliere CDA-congressen). Wilt u dat Open Forum aan u toegezonden worden dan kunt 
u dat melden bij het secretariaat van de CDA-Basisgroep Sociale Zekerheid: 
l.flapper@planet.nl. 
Met onze activiteiten, onze inspirerende en positief kritische rol, maar ook met onze 
bladen, willen we binnen het CDA een rol van betekenis blijven vervullen. Heden ten dage 
is deze meer dan wenselijk en verdient de Basisgroep bijzondere aandacht. 
  

http://www.cda.nl/Basisgroep-Sociale-Zekerheid
mailto:l.flapper@planet.nl
mailto:andre.reumkens@gmail.com
mailto:l.flapper@planet.nl


Inhoudsopgave 
  
Voorwoord          3 
 
Commentaar 
 door Arend Jansen 4 
 
Kan de leefwereld de systeemwereld wel vergeven ?  

Gert Jan Jacobs n.a.v. minister Grapperhaus en corona    5 
 
Verlaging bijstandsuitkering  

Brief aan minister Koolmees van de Landelijke Cliëntenraad  6 
 
Kosteloos een ontwikkeladvies volgen vanaf morgen mogelijk  

bericht van de rijksoverheid.   7 
 
Van de Regen in de Drup    

André Reumkens n.a.v. corona en financiële risico  baanverlies    7 
 
Huishoudelijke ondersteuning uit de WMO? Slecht plan! 
 bericht op internet over gemeenteraad Oldenzaal en WMO   10 
 
Achter cijfers gaan mensen schuil 
 Inleiding Jan Maasen op studiedag “Financiële ethiek na de kredietcrisis”  11 
 
Gemeenten moeten nieuwe beslagvrije voet hanteren  
 Bericht uit Binnenlands Bestuur   15 
 
Financieel gezonde toekomst  
 Uit weblog van René Peters   16 
 
Het wel en wee van de staat der Nederlanden 
 door  Arend Jansen 17

 
  

 
  



Voorwoord 
 

Dit nummer bevat helaas geen foto’s, plaatjes of uitgewerkte lay-out. We zijn op zoek naar iemand 

die de eindredactie en de lay-out wil doen (hebt u belangstelling dan graag melden bij de secretaris: 

l.flapper@planet.nl) 

 

In september hebben we als basisgroep weer een bijeenkomst gehad met onder andere een gesprek 

met Maarten Wiedemeijer van de Woonbond en daarnaast met ons kamerlid René Peters. 

De bijeenkomst van oktober gaat vanwege corona niet door. Video vergaderen is voor ons in ieder 

geval nu nog niet mogelijk, het is voor ons essentieel dat iedereen mee kan doen en dat kan nu nog 

niet via video. We bereiden ons per mail voor op amendering van het concept verkiezingsprogram. 

Het kan zijn dat we voor ondersteuning van amendementen nog een beroep op u gaan doen.  

 

Dank en waardering voor Jan Eerbeek die als interim-voorzitter langer dan de afgesproken 2 jaar 

leiding heeft gegeven aan deze bijzondere groep. Vanwege corona hebben we nog niet persoonlijk 

onze waardering kunnen laten blijken.   

Corona heeft ons ook op een andere manier parten gespeeld. De nieuwe voorzitter had ja gezegd 

zonder de groep te kunnen kennen, toen dat wel kon bleek het anders te zijn dan zij zich had 

voorgesteld en heeft  zich daarom teruggetrokken. Voorlopig werken we voor de bijeenkomsten van 

de basisgroep, voor zover corona die toelaat, met een roulerend voorzitter.  

 

Dit nummer is groter dan u meestal gewend bent, we zijn een aantal maanden niet verschenen, 

bovendien bevat het een artikel dat langer is dan normaal, maar spreiden over twee nummers zou 

geen rechtdoen aan deze inleiding van Jan Maassen.   

mailto:l.flapper@planet.nl


Commentaar 

Het is een open deur intrappen om te stellen dat we sinds maart in een tijd leven waarbij de 

zekerheden wegvallen en onze vrijheden aan banden worden gelegd. Het coronavirus laat 

veel van onze zekerheden wegvloeien. De overheid neemt maatregelen die normaal 

gesproken alleen in totalitaire dictaturen voorkomen. Achter de voordeur bemoeit ze zich er 

mee hoeveel gasten wij binnen in ons eigen huis mogen ontvangen.  

Als dit maanden gaat duren wordt het geen gezellige Sinterklaas- en Kerstdagen voor velen 

van ons. Het is te hopen dat wij voor die tijd de zaak weer een beetje in de teugels hebben, 

anders gaat er voor veel mensen, vooral ouderen, de sjeu er wel een beetje van af.  

Dat virus houdt niet bij de sociale omgang op. Het dringt ook door in onze economie, met 

alle gevolgen van dien. In bepaalde sectoren van de economie staat het water aan de lippen 

of nog erger, hoger dan de lippen. Dan is er maar één oplossing vaak: stoppen met de zaak. 

Voor goedlopende sectoren wordt het nu de martelgang van kromme Leendert tot het niet 

meer gaat. En dan volgt vaak voor veel mensen de bijstand. Tel daar bij op dat er al sombere 

prognoses waren over de armoedestijging. 5,3% dat is een kleine 900 duizend burgers leeft 

van een inkomen onder de armoedegrens. Dat percentage zal de eerste tien jaar stijgen naar 

7%.  

Toen er nog geen corona was lag dat aan de jaarlijkse verlaging van  de bijstandsuitkering. 

Dat is bedoeld om mensen aan betaalde arbeid te krijgen. Je hoeft geen socioloog te wezen 

om te concluderen dat dit dan wel een paardenmiddel is. Het is dan maar de vraag in 

hoeverre ze dan wel uit de armoede komen. Met deze coronacrisis er bij kun je er van op 

aan dat de veronderstelde stijging van het aantal mensen in de armoede veel sneller zal 

gaan. De coalitie met CDA en CU er in moet zich dan goed realiseren dat de bijstand ooit is 

ingevoerd om mensen uit de armoede te houden.  

De uitkeringsbedragen blijven al jaren achter bij de welvaartsstijging en dat geldt ook voor 

lonen om en nabij het minimum. Daar heeft de laatste 20-25 jaar nauwelijks een reële 

stijging van de koopkracht  plaatsgevonden. En dan moet je eens kijken wat er met de 

vermogensgroei gebeurt, dat gaat veel harder dan de loonstijgingen, laat staan van 

uitkeringen. De aandeelhouders zitten op de bok. Het geld gaat grosso modo naar hen die al 

een goed tot zeer goed vermogen hebben en dat gaat ten koste van de loonvorming. En zo 

wordt onze maatschappij steeds verder uit elkaar getrokken. En moeten de meeste mensen 

steeds harder werken voor hun loon. En dat geldt dan helemaal voor het midden en 

kleinbedrijf. Op dit moment doet de staat er wel van alles aan om de boel een beetje aan het 

draaien te houden. Kijk naar de KLM, het openbaar  vervoer en de bedrijven die een beroep 

kunnen doen op de bedragen die het rijk daar voor beschikbaar heeft gesteld, o.a. de TOZO. 

Maar is dit vol te houden als dit langer dan een jaar of anderhalf jaar gaat duren? Ook al 

hebben we het binnen die termijn redelijk onder de knie, bijvoorbeeld een vaccin, dan zullen 

de naweeën nog wel een tijd na-ijlen. Waarbij de vraag rijst of sommige sectoren wel weer 

op het oude niveau terugkomen.  

Een gevolg van deze crisis is ook dat de onderkant van het sociaal gebouw meer en meer een 

beroep doen op de voedselbanken. Die vervolgens de vraag niet aankunnen, ondanks dat 

sommige supermarkten spontaan extra voedsel leveren. Voor de coronacrisis was die stijging 



al merkbaar. We gaan onzekere tijden tegemoet. Als deze coalitie van VVD, D’66, CDA en CU 

maar in de gaten houdt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. 

 Dus  kijk maar eens of er aan de bovenkant iets aan de belastingheffing kan worden gedaan. 

Het hoogste tarief bijvoorbeeld met 10% omhoog of misschien nog wel meer, want we zitten 

nog lang niet aan het oude percentage van 72%. En boven de 500.000 euro vermogen een 

extra belasting heffen van 15 tot 20%. 

Jan de Koning zei ooit tegen mij. De bovenkant redt zich wel. Als CDA moet je de situatie van 

de onderkant in de gaten houden. 

 

Arend Jansen 

 

 

Kan de leefwereld de systeemwereld wel vergeven waardoor 

geloofwaardigheid wordt behouden? 

Als je wijst naar de ander die je niet vertrouwt of niet geloofwaardig vindt, hoeveel vingers 

van je hand wijzen dan eigenlijk naar jezelf? In het geval van minister Grapperhaus speelt 

nog iets anders mee. Hij vertegenwoordigt in de rol van de minister ook een knalhard 

systeem dat wij met zijn allen dmv meerderheidsbesluiten in het parlement en onder sterke 

invloed van het neoliberalisme-gedachtegoed hebben gebouwd in onze samenleving. 

Het is protocol redenering waarmee wij en uitvoerenden te dealen hebben in 

verordeningen, wetten en regels. Er is geen ruimte meer voor genade en mildheid, de geest 

van een wet, punten waar de Kamer gisteren in het coronadebat notabene ook nog even bij 

aanhaakte.  

Dus de mens Grapperhaus kan ik wel vergeven en laten blijven in zijn geloofwaardigheid, 

hoewel ik hem niet persoonlijk ken. 

Maar het systeem waarmee de burgers te maken hebben als ze in een "kleine" overtreding 

zijn is meedogenloos. Ik doel uiteraard niet op misdrijven.  

Maar op kleine foutjes die mensen per ongeluk begaan in de samenleving, of kleine 

administratieve fouten van mensen die bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigd zijn, want dan krijg 

je te maken met een keiharde UWV of sociale dienst die disproportionele "maatregelen" 

opleggen. 

Want een systeem kan mij niet toetsen op mijn intenties of geloofwaardigheid. Er is alleen 

een goed of fout. Dus barbertje, in dit geval de burger, moet hangen. 

Dan is het verdraaid moeilijk om van daaruit weer een mens te vergeven die in functie 

verantwoordelijk is voor dat systeem. Er moet wat veranderen.......duidelijk in de regels, 

maar soepel in de uitvoering, willen we uit deze kramp komen."... 

 

Gert-Jan Jacobs 
 

 



Verlaging bijstandsuitkering  
Brief van de Landelijke Cliëntenraad 

 

Geachte heer Koolmees en de heer Van ’t Wout,  

 

Binnenkort gaat het kabinet in overleg over de Rijksbegroting 2021. Een begroting die in het 

teken staat van de coronacrisis. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) wil graag uw aandacht 

vragen voor armoede in Nederland.  

 

Armoede is een hardnekkig probleem dat de kwaliteit van leven van rond de één miljoen 

mensen dagelijks aantast. En dan zijn de effecten van de coronacrisis nog niet meegenomen.  

Door het huidige kabinetsbeleid is het aantal mensen in armoede de afgelopen jaren 

afgenomen. Maar vanaf 2021 zal de voorgenomen jaarlijkse verlaging van de 

bijstandsuitkering voor een kentering zorgen. Hierdoor komt een steeds groter deel van de 

bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens. Door dit kabinetsbeleid neemt het aantal 

Nederlanders in armoede na 2021 naar verwachting met ruim een kwart toe, zo blijkt uit 

onderzoek (Kansrijk armoedebeleid, CPB en SCP).  

 

En daar is zoals reeds aangeven het effect van de coronacrisis niet in meegenomen. Het 

bestrijden van schulden is één van de speerpunten van uw ministerie: Actieplan brede 

schuldenaanpak. Schulden ontstaan niet alleen bij arme burgers, dat beseft de LCR ook, 

maar zij zijn wel extra kwetsbaar om in de schulden te raken. Er hoeft maar iets te gebeuren 

om het einde van de maand rood te staan en vervolgens dieper in de schulden te geraken. 

Dat kan toch niet de bedoeling zijn als je als kabinet een Actieplan brede schuldenaanpak 

uitvoert.  

 

De gedachte achter de stapsgewijze verlaging van de bijstandsuitkering is om het voor 

mensen aantrekkelijker te maken om te gaan werken. De vraag is of het verlagen van de 

uitkering in de praktijk wel een goede prikkel is om het voor mensen aantrekkelijker te 

maken om te gaan werken. Als mensen dagelijks zorgen hebben vanwege schulden of om 

rond te komen dan staat hun hoofd niet naar het vinden van werk.  

 

Uit de bijstand duurzaam aan het werk gaan vraagt om inzet op scholing en het vergroten 

van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dat voorkomt ook dat mensen uit de bijstand 

werkende armen worden.  

 

De LCR verzoekt u dringend om de verlaging van de bijstand terug te draaien en de 

koppeling met het minimumloon te handhaven, zodat de inkomenskloof niet wordt 

vergroot. Met als positief effect dat de kans op armoede voor bijstandsgerechtigden met 

bijna de helft afneemt.  

 

Met vriendelijke groet,  

Amma Asante Voorzitter 
 



Kosteloos een ontwikkeladvies volgen vanaf morgen mogelijk 
Nieuwsbericht van de rijksoverheid  

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een 
ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen 
mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Is het 
nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je 
plek? Dat zijn vragen waar de loopbaanadviseur mee kan helpen. Mensen kunnen zich 
daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Door de 
coronacrisis verandert de economie namelijk fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er 
komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil 
mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit. 

In het ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis 
voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de 
juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van 
het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die iemand kan 
ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Iedereen tussen 18 jaar en de 
pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van deze mogelijkheid. Naar verwachting 
zullen zo’n 20.000 mensen dat de komende maanden doen. Om mee te doen, hoeven 
deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur bij hen in de buurt. De 
loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af. 
Op www.hoewerktnederland.nl kunnen mensen meer informatie vinden. 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat veel mensen deze 
zomer al aan de slag gaan met een loopbaanadviseur: “Onze arbeidsmarkt is snel aan het 
veranderen. Het is zaak dat iedereen zich daar goed op voorbereidt. Loopbaanadviseurs 
kunnen mensen daarbij helpen. Nu is het moment om in actie te komen en zo’n 
ontwikkeladvies aan te vragen.” 

Met de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen is het programma NL Leert 
Door definitief uit de startblokken. Dat programma helpt werkenden en werkzoekenden zich 
voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de hand van kosteloze 
ontwikkeladviezen en online scholing. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor 
beschikbaar. Werknemers kunnen bovendien gebruik maken van bestaande regelingen zoals 
de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun werkgever of O&O-fonds biedt. 

(ingestuurd door Madeline Andringa) 
 

Van de Regen in de Drup 
Grote groep huishoudens heeft maar voor drie maanden spaargeld in reserve.                                                                                                                                
Bij 73.000 huishoudens is de bodem van de spaarpot na drie maanden zonder salaris al in zicht. De 

huishoudens kunnen als zij hun inkomen verliezen niet meer rondkomen, ondanks het sociale 

vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dat 

melden het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een 

stresstest.                                                                                              

http://www.hoewerktnederland.nl/


Uit onderzoek blijkt dat onverwachte uitgaven, huishoudens nog eerder in de financiële problemen 

zouden brengen, niet eens meegenomen zijn in de bovenstaande cijfermtigheden. Na zes maanden 

zonder inkomen zouden er zelfs naar enige inschattingen 106.000 huishoudens hun rekeningen niet 

meer kunnen betalen. Volgens het CPB en de AFM blijken zelfstandigen extra kwetsbaar. Als de 

partner ook nog eens het inkomen verliest, neemt het aantal huishoudens dat snel in de financiële 

problemen komt met meer dan 20 procent toe. Een forse groep huishoudens komt al vrij snel in de 

financiële problemen bij verlies van hun werk.  

 

Grootste risico met Corona op inkomensverlies door baanverlies       
Tot overmaat van ramp, lopen huishoudens een direct en versnelt groot risico om het snelst in de 

problemen te komen door baanverlies mede door het verrassingseffect van de onvoorziene 

omstandigheden van en door Corona en de directe gevolgen hiervan bij inkomensverlies.  

Hierbij is geen sprake van natuurlijk verloop door een conjuncturele crisis waarbij mensen hun baan 

kwijtraken, maar door het grootste risico nu, om tijdens de Coronacrisis ook de baan direct kwijt te 

raken. In dit geval gaat het daarbij vaak om Nederlanders met lagere inkomens, ZZP-ers, 

alleenverdieners en jongeren. Na het verliezen van hun baan zijn de lasten van deze groepen 

huishoudens in doorsnee per direct 10 tot 40 procent hoger dan hun (nieuwe) inkomsten.      

Ik pleit dan ook voor bijzondere steunvormen van en door de Rijks Overheid welke in mijn ogen hard 

nodig zijn.  Volgens het CPB en de AFM bestaat de kans dat de meest kwetsbare groep schulden 

aangaat bij geldverstrekkers (gevers) waarvoor geen regels bestaan. En zij zullen daardoor mogelijk 

met een onhoudbare en voor velen in onomkeerbare schuldsituaties terecht komen. De 

Rijksoverheid moet daarom snel met regels komen om extra steun te verstrekken. Zodat men kan 

voorkomen dat die groep zich dieper in de schulden steekt. En er mede door deze nieuwe vorm van 

beleid, op voorhand een trendbreuk plaats kan hebben, op een nog verdere aangroei van mensen 

met problematische schulden is te voorkomen.  Immers Nederland doet er goed aan om in deze een 

trend te zetten omdat anderszins de weelvaart op termijn wel eens onder druk zou komen te staan. 

Bovendien is het rendement hiervan vele malen groter dan de Rijkssteun in de vorm van 

garantstellingen van 3,1 miljard voor KLM. Want minder schulden geeft direct betere vooruitzichten 

en mogelijkheden op een nieuwe baan.  

 

Reserves opbouwen         

Voor een deel van de kwetsbare huishoudens geldt echter dat zij structureel te weinig inkomen 

hebben om financiële reserves op te bouwen. Voor deze 'werkende armen' moet er onder meer 

scholing en begeleiding naar passend werk komen. Verder zouden banken en andere financiële 

instellingen adequater signalen over betalingsachterstanden moeten bijhouden en signaleren. Alleen 

zo kan mogelijk worden voorkomen dat de situatie van huishoudens met betalingsproblemen verder 

verslechtert.     

Al met al ben ik de mening toegedaan dat de gevolgen van COVID-19 heftiger zijn dan financiële crisis 

van 2007/2008. Mijn inziens is de impact van de coronacrisis op het aantal werklozen heftiger, dan 

toen de financiële crisis op haar hoogtepunt was. Ik denk dat het aantal WW-uitkeringen volgend jaar 

hoger zal oplopen dan het niveau van 2013/2014.  

Bijkomende zaken welke ook niet voor de poes zijn, zijn met name de her en door te voeren of reeds 

door gevoerde verhogingen in de zin van bijvoorbeeld de belastingdruk en de ongebreidelde 

verhogingen in de huursector. Deze verhogingen pakken door de bank genomen enorm fors uit en 

geven in deze tijd een extra forse klap aan de te feitelijk beschikbare en te besteden middelen voor 

de mensen welke in de lagere inkomensgroepen aanwezig zijn. 



Daarnaast verwacht ik, net als de Vereniging Eigen Huis, forse lokale belasting verhogingen. 

Waardestijging van woningen is op zichzelf niet verrassend, stelt ook de Vereniging Eigen Huis. De 

WOZ-waarden volgen immers de ontwikkelingen op de woningmarkt, waar de prijzen enorm zijn 

opgelopen. De WOZ wordt bovendien enkel als verdeelsleutel gebruikt voor het bepalen van de 

hoogte van belastingen per huis. Ik maak mij net als de belangenclub van woningeigenaren ernstige 

zorgen. Feit hierbij is dat de strijd tegen wantrouwen over WOZ-inschattingen door blijven gaan. 

Immers de WOZ-waarde stijgt fors voor het vijfde jaar op rij.  

Hoe zit het in jullie gemeente?  

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde als basis voor de onroerendezaakbelasting (ozb), een van hun 

belangrijke inkomstenbronnen. Tot nu toe is dat meestal redelijk goed gegaan, Nederland kent een 

traditioneel gematigd lokaal belastingbeleid. Bij een stijging van de WOZ-waarde volgt meestal een 

daling van het ozb-tarief waardoor lokale belastingen alleen met de inflatie of hoogstens gematigd 

stijgen. Zo als het zich nu laat aanzien zal er mede door de Coronacrisis dit jaar vermoedelijk sprake 

kunnen zijn van een trendbreuk. Immers veel gemeenten hebben het financieel moeilijk. Ze kampen 

met forse tekorten omdat de jeugd- en ouderenzorg duurder uitpakt dan gedacht en dan is er nog de 

Coronacrisis.    

 

Weliswaar komt het kabinet met extra Coronasteun over de brug, gemeenten klagen dat dit 

onvoldoende is. Ik hoor en zie al veel voorbeelden langskomen van gemeenten die de lokale 

belastingen flink willen verhogen. Meest in het oog springende voorbeeld is Amsterdam, waar het 

college van B&W de ozb flink verhoogt: bedoeling is komend jaar 36 miljoen euro extra op te halen 

bij hoofdstedelijke huizenbezitters, 20 procent meer dan dit jaar. Door het wegblijven van 

buitenlandse bezoekers zijn de inkomsten uit de toeristenbelasting en het dividend van Schiphol 

enorm gekelderd en loopt het Amsterdamse begrotingstekort op tot 200 miljoen euro per jaar. De 

begrotingsproblemen in Amsterdam mogen uitzonderlijk zijn, de hoofdstad is bepaald niet de enige 

gemeente waar burgers de dupe zijn. In het Drentse Hoogeveen, dat 8 miljoen per jaar moet 

bezuinigen, dreigt volgend jaar een ozb-verhoging van 28 procent. Een inwoner met een woning van 

200.000 euro is dan 96 euro meer kwijt. Steekproef In het Gelderse Duiven, dat eveneens met 

miljoenentekorten kampt, stijgt de ozb komend jaar met bijna 14 procent. En dat is nog te danken 

aan de gemeenteraad, want als aan het college had gelegen zou er een verhoging van 17 procent 

komen. Ook in tal van andere gemeenten dreigen flinke ozb-verhogingen zoals in Alphen a/d Rijn, het 

Limburgse Leudal en de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Dreigen volgend jaar forse ozb-

verhogingen, ook dit jaar is de onroerendezaakbelasting relatief flink gestegen. Uit een steekproef 

van Vereniging Eigen Huis onder 113 gemeenten bleek vorig jaar december dat woningbezitters in 

2020 vier procent meer ozb gaan betalen. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar en ruim boven de 

verwachte inflatie. 

 

Conclusie     
Kortom hoog tijd voor mijn eerder afgegeven signalen om te zetten in actiepunten. Een deugdelijk 

gesprek op niveau is dan ook meer dan dringend gewenst.  

Daarnaast wil ik de Rijksoverheid middels deze adviseren om vooral zelfstandigen te stimuleren meer 

financiële reserves op te bouwen hetgeen bijvoorbeeld bewerkstelligt zou kunnen worden door een 

hoger minimumuurloon in te voeren zonder dat daarbij belastingdruk wordt verhoogd. Dit laatste 

kan op vele manieren. Een ander alternatief zou de invoering van het basisinkomen kunnen zijn zoals 

ik dit eerder al heb voorgesteld met de daarbij behorende voorstellen.   

André Reumkens   

 



Huishoudelijke ondersteuning uit de WMO? Slecht plan! 
 
De gemeenteraad van Oldenzaal heeft een motie aangenomen om de huishoudelijke 
ondersteuning uit de WMO-voorziening te halen en over te hevelen naar de bijzondere 
bijstand. Vanwege financiële tekorten willen ze deze vorm van ondersteuning uit het 
takenpakket van de WMO halen. Ook zijn zij een lobby gestart om meer gemeenten mee te 
krijgen met dit plan. Een zeer slechte ontwikkeling vinden wij. 
 
Noodklok 
Met deze motie willen ze een duidelijk signaal afgeven aan Den Haag dat het zo niet langer 
verder kan. Op zich prima om ergens een punt van te maken, maar laten we niet vergeten 
dat diezelfde gemeente met de decentralisatie verantwoordelijk is geworden voor de 
uitvoering van de WMO-wet. Ze hebben de wettelijke plicht om mensen te helpen met zorg 
en ondersteuning. Wat in dit verhaal erg zorgelijk is, is dat de echte oorzaak van de tekorten 
niet wordt aangepakt. We gaan even terug in de tijd. 
 
Maximale Eigen Bijdrage 
Vanaf 2019 is de maximale eigen bijdrage (nu € 19,- per maand) voor het gebruik van 
voorzieningen uit de WMO voor iedereen gelijk gesteld. Deze maatregel komt uit het 
regeerakkoord van het huidig kabinet. Het werd ingesteld om de stapeling van zorgkosten bij 
mensen tegen te gaan en de administratie rondom de WMO eenvoudiger te maken. Op zich 
een mooie maatregel. Toch zit hier een addertje onder het gras. 
 
Negatief Effect 
Gelijktijdig met de invoering van de maatregel is ook de toets op het inkomen en het 
vermogen vervallen. Het maakt dus niet uit of je 3 miljoen verdient of veel minder. Iedereen 
betaalt hetzelfde. Direct gingen er stemmen op dat dit tot ongewenste effecten zou gaan 
leiden. En inderdaad hebben we nu te maken met een aanzuigende werking op de 
huishoudelijke ondersteuning. Ook mensen die het makkelijk zelf kunnen betalen, kloppen 
nu aan bij de gemeente. Want het is echt een koopje. Voor € 19,- per maand krijg je iedere 
week hulp. Door de vele aanvragen raken gemeenten in de problemen en kan er ook steeds 
vaker niet aan de vraag voldaan worden. Ook niet voor al die mensen die er echt van 
afhankelijk zijn. 
 
Denkfout 
Wij vinden het een slechte ontwikkeling om een negatief effect van een maatregel op deze 
manier op te lossen. Het overhevelen van de huishoudelijke ondersteuning naar de 
bijzondere bijstand, zal een grote groep mensen uit gaan sluiten. Niet alleen de mensen met 
een heel hoog inkomen, maar vooral de mensen die in eerste instantie juist geholpen waren 
met deze maatregel. De mensen die afhankelijk zijn van deze zorg. De mensen die ‘langer 
thuis’ wonen en hoge zorgkosten hebben. Het wegvallen van deze zorg zal leiden tot nog 
meer problemen, zoals bv. vervuiling en extra belasting van mantelzorgers. 
 
Oplossing 
Het is een kromme manier van pleisters plakken op een wond die ergens anders veroorzaakt 
is. De oplossing van de ongewenste effecten kan volgens ons veel simpeler. Handhaaf de 
huidige maximale bijdrage, maar kijk bij toekenning wel naar inkomen en vermogen. Het is 



voor ons onverteerbaar dat mensen die het zo hard nodig hebben straks geen goede 
ondersteuning meer krijgen. Dat ze afhankelijk worden van regels binnen de bijzondere 
bijstand. 
 
Toekomst 
Is dit onze toekomst? Dat gemeenten en instanties te pas en te onpas regels kunnen 
wijzigen? Voorzieningen kunnen schrappen. Indicaties kunnen wijzigen. En nu zelfs de wet 
naast zich willen neerleggen. Het doet ons denken aan protesterende pubers met 
geldgebrek. Alleen op zichzelf gericht, met een korte-termijn brein, zonder zich te realiseren 
dat de wereld niet alleen om hen draait. 
 

bron: https://mantelzorgelijk.nl/huishoudelijke-ondersteuning-uit-de-wmo-slecht-plan/ 

(ingestuurd door Jan Lammers) 
 

 

 

 

Inleiding van Jan Maassen, medewerker Diaconie van het bisdom Rotterdam. gehouden op 4 

september op de studiedag van het CSLK over “Financiële ethiek na de kredietcrisis?”  

geplaatst met toestemming van de auteur  

Achter cijfers gaan mensen schuil 
Hoe economische en financiële systemen het dagelijks leven van mensen op zijn kop kunnen zetten; 

over de gevolgen van leven met schulden en leven in armoede. 

 
In mijn inleiding ga ik niet rechtstreeks in op het Vaticaanse document, dat deze studiedag centraal 

staat. Wat ik wil doen is een beeld geven van de problematiek van armoede en schulden in 

Nederland, die verergerd is door de kredietcrisis van 2008. Armoede en schulden vallen niet geheel 

samen. Je kan ook met een hoog inkomen in de schulden raken als je structureel teveel uitgeeft. 

Maar deze groep vormt een minderheid. De relatie ligt eerder andersom. Mensen komen in de 

schulden omdat hun inkomen structureel te laag is of wordt door een ingrijpende levensgebeurtenis 

als het verlies van werk of partner. 

 

Rond de jaarwisseling heb ik met veel plezier het toen nieuwe boek van Geert Mak gelezen, ‘Grote 

verwachtingen in Europa’. Gezien de verkoopcijfers zal ik niet de enige in dit gezelschap zijn geweest. 

Mak schetst in dit boek de geschiedenis van ons continent in de afgelopen twee decennia. Heerste er 

rond de millenniumwisseling een sfeer van groot optimisme, kort daarna sloeg die om. Oorlogen, 

terreuraanslagen, politieke conflicten en economische crisissen wisselden elkaar in snel tempo af en 

speelden soms tegelijk. Gebeurtenissen elders in de wereld hadden ook hier grote invloed. De 

kredietcrisis, die vandaag centraal staat, was er maar een uit dit rijtje. En de inkt van Maks boek was 

nauwelijks droog, of er diende zich nog een nieuwe mondiale crisis aan, de coronapandemie.  

Wellicht meer nog dan de andere crisissen, heeft COVID-19 een grote impact op het gewone 

dagelijkse leven van iedereen. In normale omstandigheden zouden we niet hier hebben gezeten in 

deze kerk en op ruime afstand van elkaar. En dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen op de 

langere termijn van de ongekende economische teruggang. Die laten zich alleen maar raden. 

Vandaag staat niet de coronacrisis centraal. Daarom terug naar Mak. Het aardige van zijn boek is, dat 

het niet alleen herkenning en herinneringen oproept – we hebben deze geschiedenis allemaal 

bewust mee gemaakt – maar ook wat meer achtergronden biedt en zienswijzen op conflicten waar ik 

https://mantelzorgelijk.nl/huishoudelijke-ondersteuning-uit-de-wmo-slecht-plan/


mij toendertijd niet zo van bewust was. Het meest fascinerend vond ik nog de portretten van 

individuele mensen, die de inhoudelijke verhalen afwisselen en tegelijk illustreren hoe macro-

ontwikkelingen in politiek en economie doorwerken in het persoonlijke leven. Of het nu het verhaal 

van Fortis-medewerker Steven betreft en zijn waarneming, dat het bankensysteem geen moraliteit 

kent, of de Griekse kioskbeheerders Kostas en Efi, die alle winkels om zich heen zagen sluiten, maar 

zelf het hoofd boven water konden houden. 

 

Gevolgen kredietcrisis 

De banken- en kredietcrisis van 2007-2008 en de bezuinigingspolitiek die daarop volgde hebben 

jarenlang hun invloed gehad. De economie stagneerde, er werd bezuinigd op allerlei voorzieningen 

en het aantal mensen dat moest leven in armoede steeg. Het is moeilijk om over langere termijn 

cijfers met elkaar te vergelijken, omdat CBS en SCP de neiging hebben om met enige regelmaat 

wijzigingen aan te brengen in de gehanteerde armoededefinitie, de berekening van het inkomen of 

van andere componenten. De bijstelling zou elke keer een verbetering zijn. Laten we daar van 

uitgaan. Wel valt mij op, dat met elke bijstelling het aantal mensen, dat in armoede moet leven daalt 

en dat er sinds enige jaren wat omfloerst gesproken wordt over ‘mensen met een verhoogde kans op 

armoede’.  

Maar welke definitie van armoede je ook gebruikt en welke berekeningswijze, de trend is duidelijk. 

Tussen 2009 en 2013 nam het aantal huishoudens, dat in armoede leeft, sterk toe. Daarna zette een 

lichte daling in, om in de jaren 2016-2018 te stabiliseren op zo’n 7,9 % . Dan hebben we het over zo’n 

580.000 huishoudens. Het aantal huishoudens dat langdurig een laag inkomen heeft, steeg zelfs 

tussen 2014 en 2018, van 185.000 naar 232.000 (ofwel van 2,7 naar 3,3 %).  

 

Problematische schulden 

In het kielzog van de kredietcrisis is ook het bewustzijn gegroeid, dat schulden niet alleen een 

probleem kunnen zijn voor banken of landen, maar ook voor particulieren. Het gaat dan vooral om 

de zogeheten problematische schulden. Wanneer heb je een problematische schuld? Als het bedrag 

dat in 36 maanden kan worden afgelost lager is dan de totale schuldenlast. In dat geval beschik je 

structureel over te weinig geld om aan de periodieke betalingsverplichtingen te voldoen. Je schulden 

lopen dan verder op. 

Het is geen toeval dat SchuldHulpMaatje juist in 2011 is opgericht. Er is in de loop der tijd wel het 

een en ander veranderd. Waar huishoudens tien jaar geleden vooral betalingsachterstanden hadden 

op het gebied van consumptieve kredieten, wordt het grootste gedeelte van de schulden nu 

gevormd door achterstanden in de betalingen van de vaste lasten en door schulden bij de overheid. 

De schulden hebben nu dus veel meer te maken met de primaire levensbehoeften van wonen en 

zorg. De grootste schuldeisers zijn: incassobedrijven, de belastingdienst, zorgverzekeraars, 

gemeentelijke of regionale belastingen en woningdiensten, en het Centraal Justitieel Incassobureau. 

 

Volgens het NIBUD heeft een op de vijf personen betalingsproblemen. Bij twee-derde gaat het om 

lichte problemen, een derde kampt met ernstige betalingsproblemen. In dat laatste geval is iemand 

bijvoorbeeld afgesloten van energie, is er loonbeslag opgelegd, betaalt men regelmatig de huur of de 

hypotheek meer dan tien dagen te laat; heeft men regelmatig een voorschot op het salaris gevraagd, 

of is men aangemeld bij de schuldhulpverlening. In totaal gaat het om meer dan 700.000 

huishoudens met ernstige betalingsproblemen. Lang niet iedereen is bekend bij de 

schuldhulpverlening. Nog geen 95.000 hebben zich daar gemeld. Het gros heeft geen hulp gevraagd. 

Verschillende motieven spelen daarbij een rol. Ze hebben b.v. angst voor het saneringstraject dat 

hen te wachten staat: ‘alles wordt afgepakt’. Ze vinden het hulpverleningstraject ingewikkeld. Ze 

hebben niet door dat ze hulp nodig hebben of ze schamen zich voor het hebben van een schuld. 



Als mensen zich wel aanmelden, gaat het om forse bedragen. Dat komt ook omdat mensen vaak hulp 

vragen als het water hen tot aan de lippen gestegen is. Gemiddeld hebben zij 43.000 euro schuld bij 

gemiddeld 14 schuldeisers. Aan het begin van de crisis in 2008 was de schuld een stuk lager, 31.000 

euro. 

 

Spreiding 

De mensen met een problematische of risicovolle schuld wonen niet regelmatig verspreid over 

Nederland. Vooral in de regio’s Rijnmond (Rotterdam e.o.), Haaglanden (Den Haag e.o.), Midden-

Gelderland (Arnhem), Zuid-Limburg en Rivierenland (Tiel) is het minimumpercentage huishoudens 

met een risico op problematische schulden hoog.  

Het CBS heeft half augustus ook de huishoudens met geregistreerde problematische schulden in 

beeld gebracht. De publicatie heet ook ‘Schuldproblematiek in beeld’. Het CBS gebruikte een andere 

methode, maar constateerde ook dat met name de stedelijke gemeenten meer 

schuldenproblematiek hebben. Rotterdam had het hoogste aandeel (15,8 %), gevolgd door Lelystad 

(14,8 %), Almere (14,2 %), Schiedam (14,2 %) en Den Haag (14,2 %). Het CBS heeft ook een 

dashboard gemaakt, waar de cijfers voor elke gemeente zijn terug te vinden.  

Ben je overigens benieuwd hoe het gesteld is met je eigen straat? Doe dan de postcodecheck op 

eerstehulpbijschulden.nl   

 

Problematiek is hardnekkig 

De problematiek van armoede en schulden is hardnekkig. Dat komt ook, omdat we in een complexe 

samenleving leven. Om goed te kunnen functioneren, moeten mensen over de nodige capaciteiten 

beschikken op het gebied van: 

• kennis (weten). Ze moeten bijvoorbeeld financieel geletterd zijn. 

• kunnen. Ze moeten beschikken over financiële en digitale vaardigheden.  

• handelen. Mensen moeten gemotiveerd zijn om het gewenste gedrag te vertonen én in staat 

zijn tot voldoende zelfregulatie. 

De overheid is geneigd om voor gedragsverandering vooral in te zetten op voorlichtingscampagnes 

en dus op de kenniscomponent. Denk bijvoorbeeld aan de informatie op een pakje sigaretten over de 

slechte gevolgen van roken voor de eigen gezondheid. Of aan de milieu impact van vliegreizen. De 

meeste mensen weten wel, dat vliegen de meest vervuilende vorm van reizen is, maar het aantal 

vliegreizen blijft desondanks toenemen. Meer effect kan je verwachten van benaderingen, die direct 

inzetten op het handelen van mensen en daarbij gebruik maken van recente inzichten uit de 

gedragsleer en de hersenwetenschap. 

 

Schaarste 

In 2013 publiceerden Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan hun boek ‘Schaarste’. Zij lieten daarin zien 

hoe gebrek aan geld, tijd of calorieën het gedrag van mensen bepaalt en zelfs hun IQ negatief 

beïnvloedt. 

Schaarste neemt zodanig bezit van iemands denken, dat minder ruimte overblijft om aan andere 

dingen te denken. Als je arm bent, ben je de hele dag bezig met vragen als ‘hoe kan ik deze rekening 

nog betalen?’ of ‘heb ik voldoende geld om het eind van de week te halen?’ Het beperkt de 

denkruimte of de bandbreedte, zoals de auteurs het noemen.  

Het ervaren van schaarste heeft voor- en nadelen. Een voordeel is, dat schaarste zorgt voor focus. Je 

bent alerter en efficiënter om het probleem dat nu speelt op te lossen. Armen kunnen erg goed de 

eindjes aan elkaar knopen op de korte termijn. 

Een nadeel is het ontstaan van een tunnelvisie. Alle aandacht is gericht op het oplossen van het 

probleem dat hier en nu speelt. Al het andere valt buiten de tunnel. Ook de toekomst is niet in beeld. 



Dus ga je gemakkelijk een lening aan om je acute geldzorgen op te lossen. Dat lenen uiteindelijk meer 

geld kost, is een rationele afweging, waarvoor geen denkruimte is. 

De denkruimte of bandbreedte van de hersenen neemt dus af onder druk van de ervaren schaarste. 

En dat terwijl er meer een beroep op wordt gedaan: mensen die financiële schaarste ervaren moeten 

bij iedere financiële beslissing afwegingen maken tussen wel of niet doen. En een verkeerde 

beslissing heeft direct schadelijke gevolgen, omdat ze geen financiële buffer hebben. 

Mensen die rond moeten komen van een beperkt budget zijn volgens Shafir en Mullainathan niet 

dom, lui of ongemotiveerd. Ze maken alleen andere keuzes doordat ze een gebrek aan geld hebben. 

 

Hersenwetenschap 

De bevindingen van Shafir en Mullainathan worden de laatste jaren ook bevestigd en aangevuld door 

inzichten uit de hersenwetenschap. Hersenonderzoek wijst bijvoorbeeld uit, dat armoede en 

schulden invloed hebben op de werking en ontwikkeling van de hersenen. Dat effect wordt nog 

versterkt door risicofactoren als slechtere voeding, slechtere huisvesting, instabiele relaties, huiselijk 

geweld, verwaarlozing en ziekte. Armoede en schulden gaan daar vaak mee samen. 

Stress is een normaal verschijnsel en hoort bij het leven. Langdurige of chronisch stress heeft 

evenwel een aantal schadelijke gevolgen. Naarmate de stressreactie langer duurt, neemt ons 

immuunsysteem af. De energie moet ergens vandaan komen. Mensen worden vatbaarder voor 

ziekten. En de chronisch verhoogde hartslag en bloeddruk eisen ook hun tol. 

Door langdurige stress zijn mensen minder goed in staat zichzelf te reguleren en simpele tot zeer 

complexe handelingen te verrichten op basis van een actieplan.  

 

Omgaan met de effecten van stress 

Omdat armoede en schulden een bron van chronische stress zijn, is het raadzaam om bij de 

hulpverlening aan mensen, die in armoede leven of schulden hebben, rekening te houden met de 

oorzaken en effecten van stress. Dat hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Zo is bekend, dat stress 

ervoor zorgt, dat mensen zaken sneller als een bedreiging zien. Het helpt dan, als de ruimte waarin 

het contact plaats vindt vriendelijk wordt ingericht en er bijvoorbeeld ook een kapstok is om een jas 

op te hangen.  

Als je een brief of mail stuurt, zorg dan dat je de persoon aanspreekt met zijn of haar naam. Gebruik 

eenvoudige taal en noem de gemaakte afspraken. Wat ook helpt, is te spreken over ‘samen’ of ‘wij’. 

En stuur een herinnering de dag voor de afspraak.  

Omdat de executieve functies, zoals rationeel denken, informatie opnemen, plannen e.d., minder 

goed zijn ontwikkeld, is het aan te bevelen informatie eenvoudig aan te bieden.  

Meer in het algemeen geldt, dat mensen ook baat hebben bij het opknippen van complexe taken in 

kleine stappen en bij het herinneren aan afspraken en stappen.  

En vooral: luister naar de verhalen. Veel mensen in armoede of met schulden geven aan, dat 

hulpverleners en ambtenaren weinig tijd hebben en dat ze hun verhaal niet kunnen vertellen. Juist 

gehoord en gezien worden is belangrijk. 

 

Gevolgen van problematische schulden 

Als we nu het geheel overzien, kunnen we constateren dat problematische schulden niet alleen 

leiden tot persoonlijk leed, maar ook directe en indirecte maatschappelijke kosten met zich mee  

brengen. 

Bij persoonlijk leed kan je denken aan psychische problemen, zoals angstgevoelens, stress, piekeren 

over de situatie, soms zelfs leidend tot depressie. Aan sociale problemen, zoals schaamte, sociaal 

isolement, verkleining van de leefwereld, arbeidsverzuim e.d. En zoals we gezien hebben, kan stress 

ook leiden tot gezondheidsklachten. 



Bij de maatschappelijke kosten gaat het om de directe kosten van schuldhulpverlening, 

bewindvoerders, uitvoering WSNP e.d. Bij indirecte kosten moet je denken aan extra zorguitgaven, 

lagere arbeidsparticipatie, maar ook aan doorwerking in volgende generaties. De onderwijsprestaties 

van kinderen die opgroeien in huishoudens met problematische schulden hebben ook te lijden. 

 

Afsluiting 

Uit het oogpunt van integrale menselijke ontwikkeling is het leven in armoede en schulden een 

onwenselijke situatie. Het hele schuldensysteem gaat er eigenlijk vanuit, dat mensen via financiële 

prikkels als boeten, incassokosten e.d. gedwongen moeten worden hun schulden te betalen, als zij 

een achterstand oplopen. Dat werkt wellicht bij onwil, maar bij onmacht helpt het mensen alleen 

maar verder in de schulden. Die onmacht heeft deels te maken met te weinig inkomsten. In de 

afgelopen jaren is ook in Nederland het aandeel van de ‘working poor’, de werkende armen, fors 

gestegen. Een van de onderdelen van de sociale leer is het recht op een rechtvaardig loon. Is hiervan 

nog sprake als mensen structureel te kort hebben? De onmacht heeft voor een ander deel te maken 

met onvermogen. Tot de groep mensen met problematische schulden behoren opvallend veel 

mensen met een lichte verstandelijke beperking, met psychiatrische problemen of met lage lees-, 

schrijf- en rekenvaardigheden. Moeten zij niet extra beschermd worden? 

Ten slotte, ik heb een beeld willen schetsen van de huidige situatie op het gebied van armoede en 

schulden in Nederland. Ik wil niet suggereren, dat die allemaal het gevolg zijn van de kredietcrisis en 

het onethisch handelen van de financiële sector. Ik heb wel willen duidelijk maken, dat de effecten 

van onverantwoord handelen gevoeld kunnen worden door mensen die daar part noch deel aan 

hadden.  

 

 

 

Gemeenten moeten nieuwe beslagvrije voet hanteren 
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ 

 
In een uitspraak tegen de gemeente Gilze en Rijen heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 
besloten om uit te gaan van een beslagvrije voet van 95 procent in plaats van 90 procent. De 
Raad zal dat in het vervolg blijven doen. 
De reden is een oproep aan gemeenten van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid om vooruit te lopen op de invoering van de nieuwe Wet vereenvoudiging 
beslagvrije voet. De gemeente Gilze en Rijen had aan die oproep nog geen gehoor gegeven, 
maar de CRvB besloot dat het college dat wel had moeten doen. 
 
Vanaf nu 
In deze zaak betekent het dat de boete aan een inwoner die de inlichtingenplicht had 
geschonden met ruim vierduizend euro wordt verlaagd: van 5.467 naar 1.347 euro. Ook 
moet de gemeente de proceskosten aan de inwoner betalen. De bredere implicatie is dat 
alle andere gemeenten vanaf nu ook de nieuwe regels voor de beslagvrije voet moeten 
hanteren. 
 
Te laag 
De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop schuldeisers geen beslag mogen 
leggen. Die regel moet voorkomen dat mensen met schulden door beslaglegging onder de 
armoedegrens zakken en als gevolg daarvan nog meer schulden moeten maken. Maar 



wanneer er verschillende schuldeisers tegelijk in beeld zijn, die niet altijd van elkaar weten 
welke beslagen er al gelegd zijn, kan het lastig zijn om die beslagvrije voet te respecteren. 
In 75 procent van de gevallen wordt de beslagvrije voet te laag berekend, blijkt uit 
onderzoek. 
 
Vereenvoudiging 
'Het probleem is dat er gevraagd wordt om stukken zelf aan te leveren', verklaart Nadja 
Jungmann, lector schuld en incasso bij de Hogeschool Utrecht. 'Mensen doen dat niet omdat 
ze het eng vinden om de deurwaarder stukken te geven, omdat ze hem niet vertrouwen. Of 
ze doen het niet omdat het heel veel informatie is, die ze ook niet altijd tot hun beschikking 
hebben.' Dit soort coördinatieproblemen moeten met de nieuwe Wet vereenvoudiging 
beslagvrije voet voorkomen worden. Ook wordt de basis van de beslagvrije voet verhoogd 
naar 95 procent van het netto inkomen inclusief vakantietoeslag. 
 
Oproep 
De wet moest op 1 januari 2019 al in werking treden, maar werd vanwege ICT-
problemen twee jaar uitgesteld. Op 13 februari 2019 vroeg toenmalig staatssecretaris 
Tamara van Ark aan gemeenten om, anticiperend op de invoering van de wet op 1 januari 
2021, het nieuwe uitgangspunt van 95 procent van de bijstandsnorm al wel te hanteren. Met 
dit besluit heeft de CRvB de gemeente Gilze en Rijen opgedragen om aan die oproep gehoor 
te geven. Op die manier wil de Raad ook verschil voorkomen met gemeenten die de nieuwe 
norm al wel gebruiken. 
 

 

Financieel gezonde toekomst 
 Overgenomen van de website van René Peters, CDA-kamerlid 

 
De gemeente Midden-Drenthe biedt vijf jongeren met schulden een financieel gezonde 
toekomst. Dat is althans de inzet van een pilot. De gemeente neemt de schulden van 
jongeren over (max. 5000 euro). En maakt aan de voorkant afspraken over onderwijs, werk 
en inkomen. De schulden worden omgezet in een lening bij de gemeente die in vijf jaar moet 
worden terugbetaald. 
 
Dat veel jongeren in de schulden komen, dat is bekend. Ook in Drenthe. Dat men daar iets 
aan probeert te doen is heel mooi. Want wie start zonder werk of goede opleiding, maar 
met een schuld, heeft grote kans nooit meer uit de problemen te komen. En levenslang 
afhankelijk te zijn en blijven van ondersteuning door de gemeenschap. Dat is vreselijk 
natuurlijk. En even duur als mensonwaardig. Een investering in een goede toekomst voor 
deze jongeren is dus naast menselijk, waarschijnlijk behoorlijk rendabel. 
Natuurlijk zijn er vragen te stellen bij zo’n pilot. Waarom maar vijf jongeren? En waarom niet 
iedereen die zich meldt? Vanwaar dat maximum van 5000 euro? Zijn jongeren met hogere 
schulden dan per definitie afgeschreven? Waarom überhaupt een leeftijdsgrens, en waar is 
die op gebaseerd? Wat doet men met jongeren die zich onverhoopt niet aan de afspraken 
houden? En hoe denkt men de jongeren te bereiken? 
Allemaal terechte vragen natuurlijk. Maar de belangrijkste vraag die wat mij betreft gesteld 
moet worden, is de volgende: Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de kosten en 
(maatschappelijke) baten van deze pilot goed in beeld gebracht worden? En hoe zorgt men 

https://www.schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Bestaansminimum_beter_beschermd_Over_de_wet_vereenvoudiging_beslagvrije_voet.pdf
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2267296-twee-jaar-uitstel-voor-wet-die-mensen-met-schulden-moet-helpen-door-ict-problemen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2267296-twee-jaar-uitstel-voor-wet-die-mensen-met-schulden-moet-helpen-door-ict-problemen.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z21261&did=2018D54785
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z21261&did=2018D54785
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z02790&did=2019D06034


ervoor dat de ervaringen met dit mooie initiatief gekopieerd kunnen worden en breder 
kunnen worden ingezet? Want vijf jongeren die geholpen worden, is een mooi begin. Laat 
het daar niet bij blijven. Wordt vervolgd. 
 
 

Het wel en wee van de staat der Nederlanden 
 

Wonen 

CBS-cijfers geven aan dat huurders in 2009 34% van hun inkomen aan woonlasten 

betaalden. In 2018 was dat ruim 38%. Tussen 2010 en 2019 steeg  de huur in de sociale 

huursector met 26%, in de vrije huursector met 44%. Nu zijn er mensen die doordat ze in 

een huis wonen dat dicht tegen de huurtoeslaggrens zit door de stijging van de huren niet 

meer in aanmerking voor de huurtoeslag. Dan komen ze in huren terecht van 800 tot 900 

euro huur. Met een inkomen van 2.000 euro netto houd je met een gezin van vier tot vijf 

personen niet veel over om een buffer te kweken.  

Er zijn de laatste jaren te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Dan dwing je veel mensen 

een voor hun doen te dure koopwoning te kopen. Het rijk en veel gemeenten hebben zich te 

veel bezig gehouden met de (dure) koopsector. Met gevolg dat nu de woonsector, met name 

de sociale huur, voor modaal of daaronder totaal op slot zit. Dus daar zal op niet lange 

termijn handelend opgetreden moeten worden. Omdat anders het aantal daklozen nog 

harder gaat stijgen dan nu al het geval is. Wat daar dan het gevolg van is, is dat gezinnen 

weer moeten intrekken bij pa en ma of bij familie, dat is voor de lange termijn geen 

houdbare situatie. De coronacrisis zal deze problematiek alleen nog maar versterken.  

 

Schuldenproblematiek 

Dit kabinet is voornemens om in de schuldenproblematiek verlichting te brengen voor 

degenen die het aangaat. Ze is van plan met een schuldenfonds te komen, waar ze 30 

miljoen in wil stoppen. Men wil de schuld bij de mensen weghalen en spreekt een redelijke 

betalingstermijn af met de schuldeisers en ook een redelijke rente. Nu, dat laatste kan niet 

veel voorstellen gezien de lage rentestand. Het is duidelijk dat veel mensen in de schulden 

voor jaren en jaren verplichtingen aangaan voor het aflossen. Wat vaak veel stress 

veroorzaakt, wat dan veel gevolgen heeft voor hun gezondheid, vooral stress die een 

verlammende uitwerking kan hebben op hun functioneren in het werk en bij de opvoeding 

van eventuele kinderen. 

Het is ook bekend dat veel schulden ontstaan door domme pech, scheidingen waar vaak de 

vrouw en kinderen aan het kortste eind trekken. En  ik vrees dat door deze crisis het aantal 

mensen met schulden toeneemt. Dus veel gemeenten zullen hieraan extra aandacht moeten 

geven.  

 

Tot slot de toeslagenaffaire. 

De toeslagenaffaire woekert en woekert maar door. Recent werd bekent dat pas 300 tot 600 

gedupeerden voor het eind van dit jaar misschien worden gecompenseerd. Het zijn 

waarschijnlijk naar schatting 20.000 gezinnen die aanspraak maken op een regeling of 

teruggave. Wat ik niet snap dat is dat de politiek geen grip krijgt hierop. Het binnenhalen van 



die centen was WEL heel eenvoudig. Er ploft een brief met inhoud op de deurmat en 

ondanks veel verzet moest er wel betaald worden en vaak geen kinderachtige bedragen: 10 

tot 30 duizend euro komt gewoon voor. Sommigen komen er lettelrijk door aan de 

bedelstaf. En wat altijd weer blijkt, nu ook, komen er altijd weer nota’s en brieven boven 

tafel die jaren verborgen zijn gehouden en die door journalistiek speurwerk met beroep op 

de WOB met nieuwe informatie komen, wat dan ook weer inzicht geeft in het beleid en die 

dan tevens laten zien hoe het zo mis kon gaan. Ambtenaren onthullen dat er opdracht was 

scherp op de wind te zeilen om fraude te voorkomen. Dat is ook nog steeds zo bij de 

inkomenspolitiek aan de onderkant van onze maatschappij. Bij beiden blijkt altijd weer dat 

de zorg om fraude te voorkomen leidraad is en niet de behoefte van de mens. Dus de 

systemen overheersen. Maar de politiek had bij de toeslagenaffaire al lang met voorschotten 

moeten komen zodat mensen meer lucht krijgen. Als je het wel binnen kunt roven (want dat 

is het) had de politiek er voor moeten zorgen dat minstens de helft van het bedrag wat ze 

ten onrechte hebben betaald voor het eind van het jaar terugbetaald was. Of zitten er dan 

weer ambtenaren op de vertragingstour om hun straatje schoon te vegen? Kijk eens wat er 

kan gebeuren met de KLM en andere grote ondernemingen die in deze tijd ondersteuning 

krijgen. Maar ja, daar gaan de CEO’s over in de ons-kent-ons-wereld.  

Degenen die met smart wachten op teruggave van de te veel betaalde toeslag hebben vaak 

geen maatpak, dito overhemd en stropdas aan. Volksvertegenwoordigers doe eindelijk op 

korte termijn recht aan die burgers die recht op teruggave hebben.  

 

Arend Jansen 

 


