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01. Minister Schouten: Overstap van beschut werk naar ander werk
(en terug) makkelijker
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 25 juli 2022

Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken
naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Vandaag
maakt minister Schouten bekend de overstap te versimpelen door en aanpassing van het
Besluit advisering beschut werk vrij te geven voor een zogenoemde internetconsultatie.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of een aanpassing van de
werkplek nodig. Voor heb is beschut werk beschikbaar. Doorstroming naar een baan binnen
de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke beoordeling door het UWV. Per 1 juli
2023 vervalt dit. Minister Carola Schouten voor Participatie schrapt de beoordeling en maakt
het voor hen die willen en kunnen makkelijker om direct over te stappen.
Wanneer iemand van beschut werk de stap zet naar een baan binnen de Banenafspraak of
zelfs een baan zonder begeleiding maar dit toch niet past, is het even gemakkelijk om weer
terug te stappen naar beschut werk. Ook dan verdwijnt de inhoudelijke beoordeling. Het
belangrijkste is, stelt minister Schouten in haar wijzigingsbesluit, dat mensen zo weinig
mogelijk drempels ervaren. Niet alleen voor mensen met een arbeidsbeperking is dit zeer
welkom. Ook voor de uitvoering verlicht gemakkelijker overstappen de werkdruk.
Wie nog mee wil praten over deze aanstaande wijziging kan dit doen via de
internetconsultatie van de ‘wijziging Besluit beschut werk’. Dit kan vanaf vandaag tot en met
5 september 2022. Gelijktijdig vindt er een formele uitvoeringstoets plaats bij de VNG,
Inspectie SZW, ATR, AP, UWV en LCR. De uitkomsten van beide deelt minister Schouten bij
de bekendmaking van het ‘Wijzigingsbesluit advisering beschut werk’. Dit Wijzigingsbesluit
gaat in juli 2023 in.
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02. Update ontwikkelingen Suwinet-Inkijk voor schuldhulpverlener
Bron: VNG 22 juli 2022

Sinds juli 2021 is het voor gemeenten mogelijk om Suwinet-Inkijk te raadplegen voor het
opvragen van gegevens bij verschillende bronhouders voor de uitvoering van de
schuldhulpverlening (Wgs).

BKWI werkt aan aanvullende functionaliteiten waaronder Suwinet-Inkijk breder inzetbaar
maken voor samenwerkingsverbanden. In de komende releases rolt BKWI alvast een aantal
van deze functionaliteiten uit.
Opvragen specifieke rapportages mogelijk
Naast generieke rapportages is het na de juli release (21 juli) ook mogelijk om specifieke
rapportages aan te vragen. Naar aanleiding van bijzonderheden in een generieke rapportage
kan in de meeste gevallen een specifieke rapportage worden opgevraagd om nader
onderzoek te doen. Een specifieke rapportage bevat gegevens over opgevraagde BSN’s per
medewerker. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Daarom kan alleen een daartoe
geautoriseerde medewerker binnen de organisatie een specifieke rapportage opvragen.
Tijdelijke oplossing
Voor het beschikbaar stellen van specifieke rapportages aan geautoriseerde medewerkers is
een tijdelijke oplossing gerealiseerd. In module 1 van de online rapportage staat een extra
menu item voor de WGS rapportage genaamd ‘Specifieke rapportage WGS’. Hiermee kan
de specifieke rapportage worden aangevraagd. Deze tijdelijke oplossing wordt nog
aangepast. Het opvragen van rapportages is daarna bij alle afnemende partijen van SuwinetInkijk hetzelfde. De verwachting is dat deze gereed is vanaf de release van september of
oktober.
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Filter
Vanaf de augustus release (18 augustus) rolt BKWI een filterfunctionaliteit in Suwinet-Inkijk
uit. Dit filter heet ‘de whitelist’ en regelt dat medewerkers alleen gegevens op kunnen vragen
van inwoners die tot hun werkvoorraad (klantenbestand) behoren. Op bkwi.nl en onze
andere communicatiekanalen is hierover binnenkort meer informatie te vinden. Zodra het
zover is ontvangen de daarvoor geautoriseerde medewerkers hiervan een bericht.
Bij sommige gemeenten is het mogelijk om voor het bepalen van ‘toegang tot
schuldhulpverlening’ gegevens op te vragen van inwoners die niet op deze ‘whitelist’ staan.
Dit is een zogenaamde ‘escape mogelijkheid’. Uiteraard wordt het gebruik van deze ‘escape’
gelogd en gerapporteerd.
Vanaf augustus 1-login beschikbaar
Gepland is ook om vanaf de augustus release de zogenaamde ‘1-login’ beschikbaar te
stellen. Met deze functionaliteit kunnen ook partijen die namens andere gemeenten
schuldhulpverleningstaken uitvoeren (onder mandaat) op Suwinet-Inkijk aansluiten. Met deze
functie in Suwinet-Inkijk kan aangegeven worden voor welke gemeente de taak wordt
uitgevoerd. Dit is een vereiste vanuit de bronhouder RvIG (BRP).
Uitbreiding van taken
In een vorige release zijn er ook een aantal taken bijgekomen waarmee het mogelijk is om
gebruikers te autoriseren voor specifieke uitvoeringsfases binnen de Wgs: de ‘toegang tot
schuldhulpverlening’ en het maken van een ‘Plan van Aanpak’. De eerstgenoemde taak biedt
toegang tot een beperkte set gegevens waarmee kan worden vastgesteld of een inwoner
toegang krijgt tot het traject van schuldhulpverlening. De tweede taak biedt toegang tot de
volledige set van gegevens welke is vastgesteld voor het gebruik voor schuldhulpverlening.
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03. UWV: 74.093 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak
Bron: Divosa 1 augustus 2022

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 74.093 extra banen gerealiseerd. De doelstelling
van de banenafspraak voor 2022 is het realiseren van 92.500 extra banen. Ten opzichte van
het vierde kwartaal van 2021 zijn er in het eerste kwartaal van 2022 515 meer banen. Dat is
een toename van 0,3%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in
het eerste kwartaal van 2022 toegenomen met 1.064 personen.

Foto: © Raoul Croes

Toename aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak
In het eerste kwartaal van 2022 zijn 129.532 personen uit de doelgroep banenafspraak aan
het werk. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (7.016) is groter dan
het aantal personen dat werk verliest (6.826). Hiernaast is het aantal werkzame personen
dat instroomt in de doelgroep banenafspraak (2.532) groter dan het aantal werkzame
personen dat uitstroomt (1.658). Dit veroorzaakt de positieve toename (1.064) van het aantal
werkzame personen in de doelgroep banenafspraak.
Toename aantal personen in de doelgroep banenafspraak
Er zijn 4.869 personen of ingestroomd in de doelgroep banenafspraak of waarvan het
dienstverband binnen de WSW beschutte werkplek is beëindigd: 2.511 behorend tot de
groep Participatiewet en 1.302 WSW-geïndiceerden die niet meer beschut aan het werk zijn
in de WSW. Daarnaast zijn er 2.023 personen of uitgestroomd uit de doelgroep
banenafspraak of waarvan het dienstverband niet meer mag meetellen: 1.541 van de WSW
geïndiceerden zijn in de WSW beschut aan het werk gegaan, 237 kregen een indicatie
beschut werk binnen de Participatiewet en 62 personen hebben zich vrijwillig laten
uitschrijven. Dit betekent dat er een toename is van 2.846 personen binnen de doelgroep
banenafspraak waarvan ten opzichte van het vorig kwartaal het dienstverband meetelt. Het
totaal aantal personen in de doelgroep banenafspraak komt uit op 248.730.
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Cijfers (nieuw) beschut werk
Naast de cijfers Banenafspraak zijn vandaag ook de cijfers Beschut Werk gepubliceerd. Op
31 maart 2022 hadden 10.608 personen een positief advies beschut werk. Van deze
personen zijn 7.101 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 334 meer dan in het voorgaande
kwartaal.
Interactieve Dashboards
In het interactieve ‘Dashboard banenafspraak’ geeft UWV op verzoek van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de
banenafspraak weer. In het dashboard staan cijfers over de omvang van de doelgroep
banenafspraak, het aantal werkzame personen uit de doelgroep en het aantal banen, ook
verdeeld naar arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en
eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met
landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.
De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor
banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene
informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut
werk worden in een Dashboard beschut werk weergegeven en ieder kwartaal
geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een PDF
rapportage Transparantie van klantprofielen.
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04. Gemeente Nijmegen sluit studenten onterecht uit voor
eenmalige energietoeslag
Bron: Rechtspraak.nl 5 augustus 2022

De rechtbank oordeelt dat de beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit als gehele groep voor het eenmalige
categoriaal verstrekken van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Het
college stelt dat studenten niet in aanmerking komen voor de energietoeslag omdat de
woonsituatie van studenten als groep zeer divers is. Op deze wijze wordt volgens de
rechtbank een niet te rechtvaardigen onderscheid gemaakt.

De gemeente besloot op 21 april 2022 dat een student uit Nijmegen geen eenmalige
energietoeslag zal ontvangen omdat hij student is. De student is het hier niet mee eens en
stelt dat hij als student ten onrechte is uitgesloten van het recht op de eenmalige
energietoeslag. Volgens hem maakt de gemeente een ongerechtvaardigd onderscheid
tussen personen die in dezelfde financiële omstandigheden verkeren, namelijk studenten en
niet-studenten. De student zit zelf ook in de situatie dat hij de gevolgen voelt van de
verhoogde energieprijzen en weinig te besteden heeft. Dit maakt dat hij als student juist niet
uitgesloten moet worden.
Diversiteit in woonsituatie onder studenten
De gemeente heeft een beleidsregel vastgesteld op grond waarvan studenten niet voor de
energietoeslag in aanmerking komen. Dit beleid kwam tot stand naar aanleiding van het
advies van minister Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen). De minister
adviseerde - ter bevordering van een uniforme uitvoering van de eenmalige energietoeslag gemeenten via de landelijke richtlijnen om studenten als categorie uit te sluiten van het recht
op een eenmalige energietoeslag. Daarvoor bestaat volgens de minister een
gerechtvaardigde - en in principe ook juridisch houdbare - reden. De woonsituatie van
studenten is namelijk zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten. Ongeveer de helft
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van de studenten woont nog thuis bij de ouders en heeft dus geen eigen energierekening.
Voor een aanzienlijk deel gaat het bij uitwonende studenten bijvoorbeeld om
kamerbewoners, met een huurprijs inclusief energiekosten. Vanwege deze diversiteit in
woonsituatie acht de minister voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een
geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand. Op deze wijze komt de
financiële ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand uitsluitend terecht bij de
studentenhuishoudens die het daadwerkelijk nodig hebben.
Gemeente gaat voorbij aan doel wet
De rechtbank oordeelt dat deze motivering te algemeen is. Hiermee wordt geen recht
gedaan aan de feitelijke woonsituatie van studenten en aan het doel van de wet. Het doel
van het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag is immers om te voorkomen
dat huishoudens met een laag inkomen als gevolg van de sterk gestegen energierekening
ernstig in de financiële problemen raken. De gemeente gaat aan dit doel voorbij door alle
studenten op grond van haar beleid uit te sluiten van het eenmalig categoriaal verstrekken
van de energietoeslag. Onder studenten bevinden zich per slot van rekening ook
huishoudens of alleenstaanden die die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in
precies dezelfde situatie bevinden als niet-studenten die wel in aanmerking komen voor het
eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag. Op deze wijze wordt een niet te
rechtvaardigen onderscheid gemaakt en worden studenten als gehele groep ten onrechte
uitgesloten voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag.
Geen redelijk alternatief
De gemeente noemt als alternatief dat studenten wel in aanmerking kunnen komen voor
energietoeslag op grond van individuele bijzondere bijstand. Zij hanteert bij de beoordeling
dan verschillende criteria. De criteria op basis waarvan iemand in aanmerking kan komen
voor individuele bijzondere bijstand verschillen volstrekt van de criteria die gelden voor
verstrekking van de categoriale bijzondere bijstand. De rechtbank vindt daarom dat dit geen
redelijk alternatief is. Aannemelijk is dat een deel van de betrokkenen die in dezelfde
financiële positie verkeren, wel in aanmerking komen voor de categoriale bijzondere bijstand
maar niet in aanmerking komen voor de individuele bijzondere bijstand.
Lees ook: Waarom studenten niet mogen worden uitgesloten van de energietoeslag
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05. Heeft aanpassing Participatiewet oog voor de waarde van werk?
Bron: Sociaal Web 3 augustus 2022

In juni presenteerde minister Schouten haar plannen om de Participatiewet aan te passen.
De wet is nu namelijk onnodig hardvochtig, zoals blijkt uit een recente analyse van de wet.
Meer maatwerk, meer oog voor de menselijke maat, en meer ruimte voor de rol van de
professional, aldus de minister. Dat aanpassingen nodig zijn staat buiten kijf. Maar kan de
wetsaanpassing systeemdenken doorbreken om werkelijk te komen tot inclusie, participatie
en menswaardig werk voor iedereen?

Aanpassing van de Participatiewet
Ook volgens de analyse van minister Schouten zijn er in de Participatiewet bepaalde
“hardheden” ingebakken, die “hardvochtig” kunnen uitpakken en mensen “in de knel” brengt.
Deze hardheden zelf staan echter niet ter discussie. Dat staat onder meer in
de publicatie Participatiewet In Balans: Uitkomsten Beleidsanalyse (Ministerie van SZW, p.
22).
Wat deze beleidsanalyse duidelijk maakt, is dat het systeem van controle en wantrouwen de
overhand kreeg. Hierdoor ging de wens, die gemeenten en re-integratie professionals wel
degelijk óók voor ogen hebben, verloren. Uiteindelijk is de bedoeling van de wet mensen
bestaanszekerheid te bieden door middel van een uitkering én te ondersteunen op weg naar
een zinvolle en duurzame bijdrage aan de samenleving.
Wat in de discussie onvoldoende duidelijk wordt, is dat er een normatieve vraag aan ten
grondslag ligt: wat willen wij met de wet bereiken? Hoe wegen we de verschillende doelen?
En zijn we bereid doelen te heroverwegen als blijkt dat bepaalde doelen (fraude bestrijding)
andere doelen (bestaanszekerheid en een duurzame en zinvolle bijdrage leveren aan de
samenwerking in de vorm van werk) in het gedrang brengen?
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Toekomstvisie en ruimte voor de professional
Dat de Participatiewet aangepast gaat worden, is een belangrijke stap vooruit. Toch staat er
meer op het spel dan alleen een disfunctionele wet die om aanpassing vraagt. De discussie
zou zich wat mij betreft breder moeten richten op de vraag wat eigenlijk de bedoeling van de
bijstand/Participatiewet is. In hoeverre is een menswaardige bejegening van kwetsbare
burgers, waar mensen rechten aan kunnen ontlenen en een overheid op kunnen
aanspreken, op zichzelf een belangrijk democratische waarde?
Met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en het idee dat met hard werken iedereen een
baan moet kunnen vinden (zeker in de krappe arbeidsmarkt van nu), worden conjuncturele
schommelingen en structurele kwetsbaarheden, zoals onvoldoende scholing en begeleiding
van werkzoekenden, toenemende eisen van werkgevers en individuele verschillen in
vermogens en gezondheid als oorzaken van werkloosheid gebagatelliseerd.
Voor de NSvP: Kenniscentrum innovatief in werk was de huidige Participatiewet al langer
een doorn in het oog. Twee onderzoekers kregen met behulp van een NSvP/NIAS-fellowship
de ruimte om verandering te agenderen die nodig is om tot een arbeidsmarkt te komen die
inclusief is en mensen werkelijk een duurzaam perspectief op werk biedt. Ik vat hun ideeën
samen om de achterliggende problemen te verhelderen en de discussie de nodige diepgang
te geven.
Toekomstvisie voor een inclusieve arbeidsmarkt
In 2021 schreef Ton Wilthagen, hoogleraar Universiteit Tilburg, het whitepaper De
arbeidsmarkt transitie: naar meer waarde en meer werk. Zijn observatie is dat de
Nederlandse arbeidsmarkt een inclusietekort heeft. In vergelijking met andere Europese
landen is in Nederland de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking relatief laag.
Hetzelfde geldt voor de uitstroom uit de langdurige bijstand en de investeringen in
arbeidsmarkt- en scholingsprogramma’s voor mensen die buiten de arbeidsmarkt staan.
Zijn analyse gaat verder dan die van minister Schouten: om andere doelen te bereiken,
moeten andere uitgangspunten geformuleerd worden. Wilthagen noemt er vier:
1.
2.
3.
4.

de brede waarde van werk en het meedoen aan werk;
de maatschappelijke baten van werk dienen beter inzichtelijk te worden gemaakt;
de arbeidsmarkt moet meerdere vaarwegen krijgen naar zinvol werk;
de menselijke maat en het (er)kennen van talent zijn cruciaal.

Deze adviezen gaan uit van een brede welvaart-agenda, waarin wij als samenleving als
norm hanteren dat iedereen recht heeft op deelname aan de arbeidsmarkt. Als een wet
participatie als uitgangspunt heeft, wordt het een normatief probleem als mensen worden
afgeschreven en langdurig aan de kant staan. Het gaat dan niet over een technisch falen van
een wet die participatie voor ogen heeft, maar een fundamenteel democratisch probleem.
Uitvoeringsorganisaties bepalen het gezicht van de overheid. De zogenoemde
kinderopvangtoeslag- en boodschappenaffaires raken de democratie veel dieper dan alleen
een doorgeschoten focus op fraude. Aanpassing van de wet beoogt dan om, met de
menselijke maat en contact als uitgangspunt, het wederzijds vertrouwen te herstellen en
daadwerkelijk mensen te ondersteunen bij het zetten van duurzame stappen naar de
arbeidsmarkt. Niet als surplus op bestaanszekerheid, maar als fundamentele waarde.
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Het probleem van focus op “effectieve uitvoering” en de basale rol van de
professional
Een vergelijkbare analyse maakt Roland Blonk, hoofdonderzoeker bij TNO en bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Als het gaat om de vraag hoe de effectiviteit van
de uitvoering vergroot kan worden, vraagt Blonk zich terechte af wat precies met effectiviteit
wordt bedoeld. De effectiviteit wordt vaak vertaald in beoogde output: een zo snel mogelijke
uitstroom uit de uitkering. In dat geval gaan de economische afwegingen in een gemeente de
boventoon voeren. Het belang van de inwoner, en de waarde van het vinden van zinvol werk
voor de kwaliteit van leven van de werkzoekende, raakt daarbij uit beeld.
Andere bezwaren zijn dat uitkomstmaten erg weinig zeggen over effectiviteit; uitstroom wordt
door veel verschillende factoren bepaald, en daardoor geeft het weinig inzicht in de kwaliteit
van de begeleiding.
Tenslotte wekt outputsturing een instrumentele benadering in de hand. De focus komt te
liggen op instrumenten die een snelle uitstroom mogelijk moeten maken, tegen zo laag
mogelijke kosten. De aanname is dat het instrumentarium bepalend is voor de effectiviteit.
Dit perspectief negeert de basale intermenselijke relatie tussen werkzoekende en
professional.
Het is deze intermenselijke relatie die van belang is om een werkzoekende te ondersteunen
op een weg naar werk die geplaveid is met afwijzing en teleurstelling. Als er geen
vertrouwensrelatie is tussen professional en werkzoekende, ontbreekt de basis waarop
instrumenten überhaupt effectief kunnen zijn.
Conclusie
Het is goed dat de wet herzien wordt, maar zal een andere wet, gebaseerd op dezelfde
uitgangspunten, het verschil gaan maken? Bejegening en de menselijke maat hebben
namelijk een breder belang dan de technische werking van de Participatiewet. In een
democratische rechtstaat is een menselijke bejegening een waarde op zichzelf. De huidige
financiële prikkels om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk uit te laten stromen, zonder
daarbij oog te hebben voor de langere termijn en de belangen van de werkzoekenden,
dragen dan ook niet bij een aan goed functionerende arbeidsmarkt.
Het is belangrijk om te onderkennen dat de verschillende doelen die de Participatiewet voor
ogen heeft, elkaar kunnen tegenwerken. Een duidelijke prioritering in het beleid is van
cruciaal belang. Alleen dan kan een wetsaanpassing systeemdenken doorbreken om
werkelijk te komen tot inclusie, participatie en menswaardigheid werk voor iedereen.

06. Eén uitkering voor gezondheid, sport en sociale basis
Bron: VNG 5 augustus 2022

VWS gaat een aantal uitkeringen bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en
bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis bundelen in één
specifieke uitkering (SPUK). Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen hebben
gemeenten hier per brief over geïnformeerd.
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De bewindslieden schrijven: 'We willen meer samenhang faciliteren tussen de verschillende
onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis (een integrale
aanpak) en stellen hier gerichte middelen voor ter beschikking.' Het ministerie van VWS
verwacht de regeling eind dit jaar te kunnen publiceren.
Gemeenten geraadpleegd
De afgelopen maanden heeft VWS met de VNG en de Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG) gezocht naar een manier om de beschikbare middelen rondom preventie, sport en
bewegen meer te bundelen. Hierbij is ook een klankbordgroep van gemeenten
geraadpleegd. Ook is in de afgelopen periode met meerdere gemeenten gesproken over de
herziening van de Brede Regeling Combinatiefuncties en worden gemeenten en andere
stakeholders betrokken bij de doorontwikkeling van het Sportakkoord via de 'Festival
Sportakkoorden'.
Gelijktijdig een aanvraag indienen rondom meerdere thema's
VWS werkt op dit moment aan een specifieke uitkering (SPUK) waarbij gemeenten
gelijktijdig een aanvraag kunnen indienen rondom meerdere thema's. Randvoorwaarde is dat
aan gemeenten de relevante bestedingseisen en verantwoordingseisen kunnen worden
gesteld. De ondersteuningsteams van de VNG en de VSG voor het Preventieakkoord en het
Sportakkoord kunnen te zijner tijd helpen bij de aanvraag, gemeenten kunnen bij hen terecht
met vragen.
Meer informatie


Download de brief aan de gemeenten over de bundeling van de uitkeringen
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07. Onterecht uitkeringsgeld wordt na 5 jaar niet meer
teruggevorderd
Redactie
Bron: Binnenlands Bestuur 21 juli 2022

Voor uitkeringsinstanties wordt het makkelijker om een uitkering stop te zetten als de
ontvanger onbereikbaar is.

Onterecht ontvangen uitkeringsgeld zal nog maar tot maximaal 5 jaar na ontvangst worden
teruggevorderd. Nu is dat nog 20 jaar.
Tweede Kamer
Dit schrijven ministers Schouten (Armoedebestrijding, ChristenUnie) en Van Gennip (Sociale
Zaken, CDA) in een brief die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Het goede
Eerder maakte Schouten al bekend dat de regels rond de bijstand soepeler worden. De
maatregelen passen bij het nieuwe mensbeeld van de overheid. Niet langer wordt er in het
geval van fouten of nalatigheid automatisch uitgegaan van kwade opzet bij de burger. Het
nieuwe uitgangspunt is dat verreweg de meeste mensen het goede willen doen, zo schrijven
Van Gennip en Schouten.
Openbaar ministerie
Overtredingen zijn volgens de bewindslieden vaak het gevolg van onmacht of onvermogen.
Uitkeringsinstanties hoeven dan niet meteen te kiezen voor een boete, ze kunnen ook eerst
een waarschuwing afgeven. Als er overduidelijke signalen zijn van fraude, dan blijft een
onderzoek geboden. ‘Indien sprake is van een dermate ernstig feit dat dit maatschappelijk
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ontwrichtend is, wordt dit overgedragen aan het Openbaar ministerie en verder in het
strafrecht vervolgd en bestraft’, aldus de brief.
Last
Op dit moment moet iemand die een WW-, AOW- of bijstandsuitkering ontvangt tot 20 jaar
terug in de tijd kunnen aantonen dat hij of zij daar recht op had. Hiermee wordt volgens de
ministers een veel te grote last gelegd bij de ontvangers van deze uitkeringen. Door de
termijn te verkorten tot 5 jaar - net als in het belastingrecht - neemt ook de overheid een deel
van die last op zich.
Onbereikbaar
Voor uitkeringsinstanties wordt het makkelijker om een uitkering stop te zetten als de
ontvanger onbereikbaar is. De instantie kan in dat geval niet controleren of de uitkering
rechtmatig is. ‘Dit kan leiden tot misbruik van overheidsgeld omdat iemand onterecht een
uitkering krijgt en het doorbetalen van de uitkering kan leiden tot steeds hogere
terugvorderingen en boetes.’
Schone lei
In de brief kondigen de ministers ook een nieuw schuldenbeleid aan. Het UWV en de SVB
moeten, op verzoek, bij alle schulden uitstel van betaling gaan verlenen tot maximaal drie
jaar. Betalingsregelingen worden eindig zodat mensen perspectief houden en met een
schone lei kunnen beginnen.

08. Overheid moet menselijker gezicht krijgen
Adriaan de Jonge
Bron: Binnenlands Bestuur 29 juli 2022

Als eerste armoedeminister schippert minister Carola Schouten tussen noodhulp op korte
termijn en lange termijn strategieën tegen armoede.

Afbeelding © Bart Maat/ANP
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Je zou denken dat armoedeminister Carola Schouten haar handen vol heeft aan de
koopkrachtcrisis die steeds meer huishoudens raakt. Maar terwijl ze noodhulp biedt aan
mensen die de energierekeningen niet meer kunnen betalen, is ze ook bezig met een
fundamentele hervorming van de sociale zekerheid. De overheid moet weer een menselijk
gezicht krijgen.
Noodhulp
Carola Schouten is de eerste minister voor armoede in de Nederlandse geschiedenis. En dat
is geen eenvoudige baan. Armoede is een acute kwestie die vraagt om onmiddellijke actie –
zeker nu veel mensen hun energierekening en boodschappen nauwelijks meer kunnen
betalen. Maar het is ook veelkoppig probleem met diepliggende oorzaken, dat vraagt om een
langetermijnstrategie. Daarom is Schouten de afgelopen maanden druk bezig geweest met
het bieden van noodhulp voor de laagste inkomens, in de vorm van een eenmalige
energietoeslag.
Ambities
Tegelijkertijd heeft ze grote ambities voor de komende jaren: in 2025 moet het aantal
kinderen dat opgroeit in armoede gehalveerd zijn. Vijf jaar later moet de gehele armoede- en
schuldenproblematiek met 50 procent zijn teruggedrongen. Schouten maakte de afgelopen
tijd al een deel van haar plannen bekend om die ambities waar te maken. Zo worden de
regels in de bijstand versoepeld en wordt er meer geïnvesteerd in het voorkomen en
verhelpen van schuldproblemen. Ook gaat het wettelijk minimumloon omhoog, nog sneller
dan al in het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV was aangekondigd. Maar er ligt nog meer
aan kabinetsplannen in het verschiet: de belasting voor lage en middeninkomens moet
omlaag, zodat werken meer loont. En het hele toeslagenstelsel wordt afgeschaft, ‘zodat
mensen verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge
terugvorderingen’, aldus het coalitieakkoord.
Ten diepste gaat het over de vraag: hoe kun je als overheid laten zien dat mensen je
niet hoeven te wantrouwen?
U zit nu een half jaar op deze post. Valt het u mee of tegen, de armoede in Nederland?
‘Toen ik begon hadden we een aantal jaren gehad waarin de armoede telkens iets afnam. Je
ziet nu dat het, door de oplopende inflatie, voor veel mensen echt ingewikkeld is geworden.
Ook voor mensen die normaal altijd wel goed konden rondkomen. Toen ik aantrad dacht ik:
we gaan in de startblokken en we gaan de armoede nog verder omlaag brengen. Nu denk ik:
als het niet verder oploopt, dan zijn we al een heel eind.’
In hoeverre is het armoedeprobleem te wijten aan de overheid zelf?‘
De overheid heeft met de beste bedoelingen heel veel regelingen gemaakt. Maar een van de
problemen die ik bij mijn werkbezoeken vaak hoor, is de complexiteit van die regelingen. Dat
men niet weet waar ze moeten zijn of waar ze recht op hebben. Maar zelfs als mensen dat
wel weten, durven ze het soms niet aan te vragen. Omdat er wantrouwen, bijna een angst
voor de overheid, is ontstaan. Dat vind ik een van de meest confronterende zaken die ik ben
tegengekomen. Daarom moeten we fundamenteel anders naar mensen kijken. Ik kan aan
een heleboel knoppen gaan draaien, en dat doen we ook, maar ten diepste gaat het over de
vraag: hoe kun je als overheid laten zien dat mensen je niet hoeven te wantrouwen?
Mensen in de bijstand worden niet meer gestraft als ze mantelzorg verlenen, een bijbaan
hebben, hun kinderen na hun 21e in huis houden of af en toe een boodschappentas van de
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buurvrouw krijgen. Dat klinkt eigenlijk heel vanzelfsprekend, toch?‘ Het is inderdaad zo
vanzelfsprekend dat het eigenlijk raar is dat we dit eerder niet hebben toegestaan. Die
vanzelfsprekendheid wil ik weer terugbrengen in de wet.’
Al jarenlang leeft meer dan 60 procent van de mensen in de bijstand onder de
armoedegrens. Zijn deze aanpassingen dan niet te weinig en te laat?‘
Als het om geld gaat, gaan we ook het wettelijk minimumloon verhogen, met daaraan
gekoppeld de uitkeringen.’
Maar die verhoging wordt ingehaald door de inflatie, en bovendien liep het minimumloon al
veel langer achter bij de gemiddelde loonstijging. ‘Om de inflatie te dempen hebben we
ondertussen ook een aantal incidentele maatregelen genomen. En we blijven nadenken of
dit nu genoeg is. We zeggen niet: we hebben een beslissing genomen, klaar. Ook deze
zomer liggen de koopkracht en de hogere energieprijzen weer of tafel, en gaan we kijken
hoe we daar oplossingen voor kunnen bieden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we breder
kijken, dat we mensen in de bijstand niet alleen een vangnet bieden, maar ook perspectief
op werk. Uiteindelijk is dat natuurlijk de weg waarop je het snelst uit de armoede komt. Ik
geloof dat mensen het beste terechtkomen als ze mee kunnen doen. Dat zal misschien niet
altijd via betaald werk zijn, maar ze moeten wel gezien worden als mens met talenten en
capaciteiten.’

09. Olievlek van geldproblemen: 'Als energiecontract eindigt, komt
de afrekening'
Bron: RTL Nieuws 16 augustus 2022

800.000. Dat is de schatting van het aantal huishoudens dat maandelijks te weinig betaalt
voor energie. Met alle gevolgen van dien, want betaal je te weinig, dan krijg je aan het eind
van je contract de afrekening. Dat zeggen het Nibud, energiebedrijven en de Nederlandse
Vereniging voor Schuldhulpverlening (NVVK).

© ANP Olievlek van geldproblemen: 'Als energiecontract eindigt, komt de afrekening'
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Het aantal huishoudens dat een te laag maandbedrag betaalt stijgt, weet Chantalle
Grootscholten van Energie Nederland. "Die stijging is ingezet sinds de hogere prijzen vorig
najaar, maar vooral sinds het voorjaar."
Steeds meer mensen dus die - soms bewust - te weinig betalen. De organisaties maken zich
grote zorgen. Want een echte oplossing lijkt nog niet echt voorhanden. "Stiekem hoop ik op
stevige kabinetsmaatregelen op Prinsjesdag", zegt woordvoerder Auke Schouwstra van de
NVVK.
Niet iedereen kan geholpen worden
Schouwstra laat weten dat er jaarlijks 80.000 mensen aankloppen voor hulp. Dat gebeurt bij
gemeenten, maar ook bij private organisaties die schuldhulp verlenen. "Maar bij de mensen
die nu bij ons aankloppen, zit een groep die we eigenlijk niet stabiel kunnen krijgen. De
inkomsten en uitgaven zijn niet in evenwicht, en dat is ook moeilijk goed te krijgen, omdat
levensonderhoud en energie al zo'n groot deel zijn van de uitgaven. Daar is niet altijd iets
aan te doen."
Het probleem met energierekeningen sluimert en wordt als een olievlek langzaam groter. Het
wordt namelijk pas écht een probleem als het contract eindigt en je maandbedrag te laag
was. Die eindafrekening komt bij iedereen op een andere datum. "Er staat dus nu ook geen
rij met mensen die schuldhulpverlening nodig hebben, dat komt in groepjes."
Het heeft grote gevolgen, niet alleen financieel. De problemen leveren stress op bij mensen,
die incasso na incasso door de brievenbus zien komen. "Ook voor schuldeisers is dat geen
efficiënt proces. De schuld neemt toe, mensen kunnen niet betalen en ziekteverzuim groeit.
Dat brengt weer allerlei maatschappelijke kosten met zich mee."
Steeds meer betaalregelingen
Het is een zwart scenario, maar als er geen verandering komt niet uitgesloten. Bij het Nibud
zien ze de problemen ook en wordt ook toegewerkt naar Prinsjesdag. Een nieuw jaar,
nieuwe kansen? "Het probleem wordt steeds groter", zegt Max Vermeer. "Er zijn steeds
meer mensen die niet kunnen rondkomen."
Energiebedrijven zien zelf ook de problemen. Zo zijn er steeds meer mensen die
betaalregelingen treffen, een teken van problemen. Zij zeggen ook dat het aantal
mensen dat wordt doorverwezen naar schuldhulpinstanties groeit. Vermeer van het Nibud
begrijpt het, maar waarschuwt ook: "Klinkt leuk, betaalregelingen. Maar als je niks kunt
betalen, dan lukt dat ook niet."
Energie eerder duurder
Volgens woordvoerder Robert Portier van Vattenfall proberen energiebedrijven coulant te zijn
en uit te vinden wat het beste werkt. Maar die coulance werkt vooral als de prijzen niet nog
verder oplopen en daar zou de overheid verder moeten bijspringen.
"We denken dat de energieprijzen eerder omhoog zullen gaan dan omlaag."
De overheid moet dus helpen. Maar wat kan er nog? De verantwoordelijke ministers praten
er momenteel over, maar maatregelen op korte termijn worden waarschijnlijk niet meer
getroffen. Dat gebeurt komend jaar mogelijk wel. Op Prinsjesdag worden de plannen
bekendgemaakt.
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Lonen omhoog?
"Maar de overheid kan niet alles", zegt minister van Financiën Sigrid Kaag. Zij en minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip doen ook een oproep aan
werkgevers. "Een groot gedeelte van de koopkrachtreparatie moet van loonstijgingen
komen", zegt Van Gennip. En Kaag: "Het is belangrijk dat werkgevers kijken naar een
structurele verhoging van de lonen."
En in de tussentijd? "Structureel veel te weinig betalen voor energie lijkt me onverstandig",
zegt Schouwstra van de NVVK. Vermeer is het ermee eens, al begrijpt hij de nood die
mensen voelen. "Maar alle mensen die maandelijks te weinig betalen, gaan uiteindelijk
grotere problemen krijgen."

10. Oproep Aedes aan kabinet: Vervroeg eenmalige huurverlaging
voor minima
Bron: Aedes 17 augustus 2022

Aedes pleit in een reactie op de voorgestelde wijziging van de Woningwet voor het
vervroegen van de eenmalige huurverlaging voor minima om zo snel mogelijk bij te dragen
aan de koopkracht van huurders. Deze eenmalige verlaging gaat wat de woningcorporaties
betreft al in per 2023 en niet pas in 2024.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Als woningcorporaties hebben we in de Nationale
Prestatieafspraken volkshuisvesting al met het kabinet afgesproken dat er in 2024 een
huurverlaging komt voor de huurders die dat het hardst nodig hebben. Daarmee dragen we
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bij aan hun koopkracht. Maar huurders komen nu al in de knel door dure boodschappen en
een hoge energierekening. Daar past een jaar langer wachten niet bij.’
In de Nationale Prestatieafspraken was al overeengekomen dat de huren van huurders met
een inkomen tot 120% van het minimuminkomen eenmalig worden verlaagd. Deze
maatregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om sociale huurwoningen
betaalbaar te houden. In de tekst van het akkoord wordt het jaartal 2024 vermeld, met
daarbij de opmerking dat het kabinet met woningcorporaties wilde bespreken deze afspraken
eerder in te laten gaan. Daar is Aedes gelet op de negatieve koopkrachtontwikkeling een
groot voorstander van. De Woonbond steunt dit voorstel.
Cruciaal dat huurverlaging volledig bij huurders terechtkomt
In de uitvoering moet er voor gewaakt worden dat huurders onvoldoende profiteren van de
verlaging. Dat risico bestaat doordat een huurverlaging ook van invloed is op de hoogte van
de huurtoeslag. De gemiddelde huurverlaging wordt geschat op €57 per maand. Als gevolg
van deze huurverlaging wordt de huurtoeslag lager met een gemiddeld bedrag van €37 per
maand. Dat betekent dat de huurder van een huurverlaging van €58 slechts €20 per maand
in zijn of haar portemonnee overhoudt. En tegelijkertijd de overheid financieel voordeel heeft
van deze voor huurders bedoelde maatregel.
“Het is cruciaal en absoluut noodzakelijk dat de eenmalige huurverlaging volledig bij
de huurders terechtkomt. De maatregel is immers voor hun koopkracht bedoeld.” –
Martin van Rijn, voorzitter Aedes
Technisch is hulp snel mogelijk
Minister van Financiën Kaag gaf eerder in een brief aan dat een verhoging van de
huurtoeslag binnen de huidige systematiek al in 2022 technisch mogelijk is, maar grote
consequenties voor de uitvoering heeft. Toch roept Aedes op om in ieder geval in 2023 tot
een adequate oplossing te komen voor deze groep huurders. Dat past ook in het voornemen
van het kabinet om in augustus te besluiten over structurele maatregelen die per 2023
ingaan. Minister De Jonge was al bereid met de corporatiesector te verkennen of het
mogelijk is de huren voor de laagste inkomens al in 2023 eenmalig te verlagen. Daarbij is
wel van belang dat de Belastingdienst de benodigde inkomensindicaties op tijd kan leveren
aan de woningcorporaties.
Meer informatie
Aedes heeft haar uitgebreide reactie op de voorgestelde wijziging Woningwet ingebracht. De
complete tekst van de voorstellen van Aedes vind je hieronder.
Consultatiereactie Huurverlaging
Consultatiereactie Huurverlaging 2024 (pdf)
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11. Kabinet onderschat volgens VNG geldzorgen burgers
Redactie
Bron: Binnenlands Bestuur 12 augustus 2022

'Carola Schouten moet zo snel mogelijk laten weten of koopkrachtmaatregelen ook in 2023
doorlopen.'

De VNG vindt het ‘zeer teleurstellend’ dat het kabinet nog geen extra middelen heeft
toegezegd voor het stijgend aantal huishoudens dat financiële problemen heeft. ‘Dit doet
geen recht aan de enorme urgentie.’
Peter Heijkoop
Dat zegt Peter Heijkoop namens de VNG tegen EenVandaag. Heijkoop is, behalve CDAwethouder Sociale Zaken in Dordrecht, voorzitter van de commissie Participatie,
Schuldhulpverlening en Integratie van de VNG.
Koopkracht
Gisteren kwamen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen bijeen om te praten over de
koopkracht die voor steeds meer Nederlanders onder druk staat. Dit heeft te maken met de
stijgende energiekosten en de oplopende inflatie. Concrete beslissingen over eventuele
aanvullende financiële tegemoetkomingen werden tijdens het overleg niet genomen.
'Gestreste huishoudens'
Het kabinet wacht eerst de cijfers af over de stand van de Nederlandse economie waar het
Centraal Plan Bureau (CPB) volgende week mee komt. ‘Ik heb de indruk dat sommige leden
van het kabinet nog onvoldoende zien wat er echt aan de hand is in de samenleving’, zegt
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Heijkoop. ‘Dat heel veel kinderen nu opgroeien in gestreste huishoudens, dat er
gezondheidsklachten en eenzaamheid ontstaan, dat mensen dakloos raken.’
Carola Schouten
Het kabinet zou volgens Heijkoop onmiddellijk alle verloven moeten intrekken ‘om te
proberen om deze gezinnen overheid te houden.’ Van minister van Armoede Carola
Schouten verwacht hij zo snel mogelijk duidelijkheid over welke koopkrachtmaatregelen in
2023 zullen doorlopen, zoals de btw op energie.
'Winst afromen'
Ook moet wat hem betreft het minimum loon fors omhoog, veel meer dan de aangekondigde
7 procent. En de winst van bedrijven die extreem hoge winsten boeken – bijvoorbeeld
dankzij de gestegen energieprijzen – moet volgens de wethouder worden afgeroomd, zoals
dit in een aantal andere landen gebeurt.
Essent
De afgelopen dagen kwamen er meerdere alarmerende berichten naar buiten over de
koopkracht. Zo sprak energieleverancier Essent de verwachting uit dat 1 op de 3
huishoudens de komende tijd in de problemen komt door de hoge energieprijzen.

12. Link met betrekking tot rapport financieel kwetsbare mensen
7199-wig-nib-rapport-financieel-kwetsbaar-def.pdf (wijzeringeldzaken.nl)

13. Link Kamerbrief Aanpak geldzorgen, armoede en schulden
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/07/12/kamerbriefaanpak-geldzorgen-armoede-enschulden/Kamerbrief+Aanpak+geldzorgen+armoede+en+schulden.pdf

14. Nibud: Groeiende groep mensen radeloos
Bron: Nibud 19 augustus 2022

Het Nibud krijgt steeds meer berichten van mensen die structureel geld tekortkomen en hun
begroting niet rond krijgen, maar niet in aanmerking komen voor regelingen of hulp. Ook de
nieuwste koopkrachtcijfers van het CPB laten zien dat steeds meer mensen moeite hebben
met rondkomen.
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De koopkracht daalt dit jaar enorm en de verwachtingen voor volgend jaar zijn mager en
zeer onzeker. Lage inkomens profiteren weliswaar van de energietoeslag, maar zij worden
alsnog geconfronteerd met een forse koopkrachtdaling. Vanwege het eenmalige karakter
van de toeslag gaan zij er volgend jaar nog forser op achteruit. De gerichte
energiecompensatie helpt de laagste inkomens. Zit je net daarboven? Dan moet je het zelf
oplossen.
Het Nibud heeft steeds vaker contact met mensen die radeloos zijn. Hun vaste lasten zijn te
hoog en ze staan iedere maand rood, maar kunnen (nog) niet aankloppen bij de
gemeentelijke schuldhulpverlening omdat ze nog geen schulden hebben. Deze groep
budgetteert, begroot en let op de kleintjes. Velen zouden goedkoper willen wonen, of ook in
aanmerkingen willen komen voor de energiecompensatie om op die manier de gestegen
kosten het hoofd te bieden.
Leven wordt onbetaalbaar
Mensen met betalingsachterstanden kunnen bij gemeentelijke wijkteams terecht voor hulp
waarbij er bijvoorbeeld betalingsregelingen kunnen worden getroffen. Alleen kunnen de
betalingsachterstanden niet ingelopen worden als de begroting niet rond te krijgen is. Dan
verzanden mensen in ernstige financiële problemen, die nog jaren kunnen voortduren.
Het Nibud spreekt van een zeer zorgwekkende situatie. Het leven is voor grote groepen
mensen onbetaalbaar geworden. Het instituut vindt dat het kabinet hierop de regie moet
pakken en met een met aanpak moet komen waarbij zowel naar inkomenskant als uitgaven
wordt gekeken. En waarbij inkomens net boven de 120 procent van het minimumloon ook
financieel tegemoet gekomen worden.
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15. Verpanding in opkomst door stijgende prijzen, ook
middenklasse levert spullen in
Bron: RTL Nieuws 24 augustus 2022

Door de torenhoge inflatie en de stijgende energieprijzen verpanden mensen vaker
hun gouden sieraden of dure spullen. Het is dit jaar veel drukker bij pandhuizen en
goudinkopers, bovendien verschijnen er steeds meer klanten uit de middenklasse aan
de balie. "Voor veel mensen is dit een noodgreep", waarschuwt het Nibud.
Verpanden klinkt misschien als iets van vroeger. Maar het wordt snel drukker bij de ketens
die deze dienst aanbieden. De jaarlijkse 'dip' in de omzet van pandhuizen aan het begin van
de zomer, vanwege de storting van het vakantiegeld, is vrijwel uitgebleven, blijkt uit een
rondgang van RTL Nieuws.
Budgetinstituut Nibud waarschuwde al langer dat steeds meer gezinnen, ook met een
modaal inkomen, in de knel komen. Aan de balie van de pandhuizen zien ze het nu
gebeuren.
Lang verhaal kort


Spullen verpanden om de rekening te betalen is in opkomst



Used Products zag de voorraad beleende spullen in een half jaar groeien met 34
procent



Bij het Goudwisselkantoor werden 16 procent meer sieraden verpand sinds januari.



Al 12.000 mensen verpandden dit jaar iets bij Pandhuis Den Haag, tegen 8000
mensen in de eerste helft van 2021

Snel geld
De gouden ring van oma inleveren voor een snelle stapel geld, of een nieuwe iPhone als
onderpand achterlaten om de hoge energierekening te betalen. Verpanden is het afstaan
van bezit in ruil voor een geldbedrag met als mogelijkheid om het een paar weken of
maanden later weer terug te kopen. Tegen een rente natuurlijk, van zo'n 4,5 procent per
maand. Wie z'n spullen na de afgesproken periode niet komt afbetalen, is ze kwijt.
De verpandingsketen Used Products, met 53 vestigingen marktleider in Nederland, ziet een
flinke stijging. De voorraad verpande spullen die de winkels van Used Products gezamenlijk
in opslag hebben is de afgelopen zes maanden gegroeid met 34 procent, zegt directeur
Berthold Bakker. "Wij zijn de voelsprieten van de samenleving. Dit zijn signalen waarvan wij
weten dat ze een voorbode zijn van wat over een halfjaar of een jaar door iedereen herkend
gaat worden."
Trendbreuk
Bij Goudprijs BV, het moederbedrijf achter de tientallen vestigingen van de keten
Goudwisselkantoor, zien ze ook een toename in het aantal beleningen. Hier groeide de
waarde van de verpande voorraad, zoals juwelen, horloges of goudbaren, sinds januari met
16 procent.
Volgens directeur Johan de Ruiter van Goudprijs BV is die groei opmerkelijk, omdat het
aantal verpandingen aan het begin van de zomer in reguliere jaren juist daalt. "Mensen
krijgen dan hun vakantiegeld en hebben meestal geen extra geld nodig. Dit jaar was die dip
er nauwelijks, dat is echt een trendbreuk."
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Enorme groei
Bij het Pandhuis Den Haag, een gemeentelijke instelling, is dezelfde trend zichtbaar. In
augustus was de voorraad beleende spullen met 11 procent gestegen ten opzichte van het
begin van dit jaar. Ook hier bleef de rustige periode door de storting van het vakantiegeld dit
jaar achterwege.
In de eerste helft van vorig jaar waren er zo'n 8000 klanten die iets beleenden bij het
Pandhuis, dit jaar stond de teller na zes maanden op 12.000 mensen. Hoewel die enorme
groei deels wordt verklaard door de lockdowns van 2021, ziet manager financiële
hulpverlening Jan van der Hulst wel een trendbreuk. In de periode voor corona daalde het
aantal verpandingen juist jaar op jaar, nu is er weer een stijging.
"Wat mensen ons vertellen is dat prijzen zijn gestegen, het is lastiger om je rekening bij de
kassa te betalen, de energieprijzen zijn omhoog geschoten", zegt Van der Hulst.
Bij zowel de goudinkopers als de pandhuizen is nog iets opvallends zichtbaar: het type
klanten lijkt te veranderen, zegt Berthold Bakker van Used Products. "Niet alleen de van
oudsher kwetsbare inkomensgroepen, maar ook de tweeverdieners en zzp'ers zien we
steeds vaker aan onze inkoopbalies verschijnen", zegt hij.
Middenklasse
In 2019 lag de waarde van een gemiddelde transactie bij Used Products op ongeveer 90
euro, nu ligt die op 128 euro. Volgens Bakker is dat een aanwijzing dat de clientèle
verandert. "De traditionele doelgroep van pandhuizen had nauwelijks dure spullen, mensen
die nu komen hebben dat wel", zegt Bakker. "Waar we tot een aantal jaar geleden vooral
tweedehands smartphones van een paar jaar oud kregen aangeboden zijn de producten die
worden aangeboden nu steeds vaker bijna nieuw."
Hoe gaat een pandhuis te werk
Verpanden is een bijzondere vorm van lenen, waarbij de schuldenaar een waardevol object
achterlaat in ruil voor een geldbedrag.
Na verloop van tijd, meestal enkele maanden, moet de schuldenaar het object afbetalen om
het weer in bezit te krijgen, inclusief een wettelijk gemaximaliseerde rente van 4,5 procent
per maand.
Volgens Berthold Bakker, directeur van pandhuisketen Used Products, krijgen klanten
ongeveer de helft van de dagwaarde van het object als lening in contanten uitgekeerd. Als
de lening niet terugbetaald kan worden binnen de afgesproken termijn, wordt het pandhuis
eigenaar van het object. Die verkoopt de spullen dan in de etalage.
Doorgaans wordt zo’n 10 procent van de verpande spullen niet meer opgehaald omdat de
eigenaar het bedrag niet meer kan ophoesten. De afgelopen zes maanden is dit bij Used
Products gestegen naar 15 procent.
Zorgelijk
Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is niet verbaasd dat pandhuizen het drukker krijgen.
Eerder dit jaar waarschuwde zijn instituut dat niet alleen lage inkomensgroepen, maar ook
gezinnen met een modaal of hoger inkomen financieel in de knel komen door de gestegen
prijzen van boodschappen en energie. Een op de drie gezinnen worstelt momenteel met de
uitgaven, zegt hij, niet gek dus dat verpanden in opkomst is.
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"Dit is een heel logisch gevolg van dat mensen tekortkomen en daardoor creatief worden in
manieren om financiële middelen bij elkaar te verzamelen", zegt Vliegenthart. "Dit geldt niet
alleen voor de reguliere klanten van de verpandingshuizen, die al aan de onderkant zaten,
maar ook nieuwe groepen die goed rond konden komen en nu moeten puzzelen."
Het Nibud keurt verpanden niet af, maar waarschuwt wel voor de rentekosten. "We zien dat
mensen pas naar een pandhuis gaan als ze met de rug tegen de muur staan en geen andere
opties meer hebben om ergens anders te lenen. Het is ook relatief duur, voor veel mensen is
dit een noodgreep."

16. Divosa: Toenemende armoede vraagt om sterke overheid en
solidariteit in samenleving
Bron: Divosa 25 augustus 2022

De nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB) liet vorige week niets aan de
verbeelding over: inwoners gaan er flink op achteruit. Het CPB berekende dat de koopkracht
daalt met 6,8% en de armoede toeneemt tot 7,6% van alle inwoners in 2023. Deze situatie is
in Nederland de afgelopen decennia niet voorgekomen, aldus het CPB. Divosa vraagt het
kabinet om structurele oplossingen voor bestaanszekerheid, en de samenleving om
solidariteit met elkaar.

Het kabinet debatteert deze week in de Tweede Kamer over de koopkrachtproblemen, maar
premier Rutte gaf eerder al aan geen verwachtingen te willen wekken over mogelijke
oplossingen voor dit jaar. De VNG reageerde hier fel op: ‘Het is een farce dat het kabinet de
koopkrachtcrisis niet kan oplossen. Er is geen visie en leiderschap bij het kabinet en
structurele oplossingen om de koopkracht op peil te brengen blijven uit en dat is
teleurstellend’, aldus VNG-bestuurder Peter Heijkoop eerder deze week in Nieuwsuur.
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Structurele oplossingen
Ook Divosa is teleurgesteld over het uitblijven van duurzame oplossingen voor de
bestaanszekerheid van een steeds grotere groep inwoners. Divosa-voorzitter Erik
Dannenberg maakt zich zorgen over de verwachte toeloop op schuldhulp bij gemeenten.
Ook denkt hij dat armoedestress gezinnen zal ontregelen, wat ook op andere terreinen
gevolgen zal hebben voor de dienstverlening van gemeenten.
‘Het geldgebrek van mensen nu leidt straks tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen
en opvoedproblemen, en dus tot een grotere hulpvraag bij gemeenten voor uiteenlopende
regelingen. En die gemeenten waren de afgelopen periode en nog steeds druk met het
uitvoeren van de energietoeslag, leefgeldregelingen voor Oekraïners, huisvesten van
vluchtelingen en de coronasteunmaatregelen', aldus Dannenberg.
'De koopkracht-, woon-, opvang- en andere crises hangen samen en zijn een aanslag op de
capaciteit van gemeenten die hun inwoners niet in de kou willen laten staan. Wij vragen het
kabinet om structurele oplossingen voor bestaanszekerheid, en de samenleving – inclusief
bedrijven en maatschappelijke organisaties – om solidariteit met elkaar. We hebben elkaar
nu en straks hard nodig.’

17. Vijftig miljoen voor gemeenten om werkzoekenden te begeleiden
naar werk
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 augustus 2022

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt 50 miljoen euro uit
Europese middelen ter beschikking aan gemeenten voor de begeleiding van werkzoekenden
naar werk. Van het bedrag was 12,5 miljoen euro al eerder toegezegd door de minister.

Foto: Peetie Dijk
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Gemeenten kunnen het extra geld gebruiken voor lopende arbeidsmarktgerichte projecten
gericht op werkzoekenden die dienstverlening van de gemeente krijgen. Ze kunnen het ook
inzetten voor de bemiddeling naar werk van Oekraïense vluchtelingen. “Gemeenten kunnen
zo meer doen om mensen die nu nog langs de kant staan en graag willen werken een
opstap te bieden naar een baan”, aldus minister Schouten. “De huidige krappe arbeidsmarkt
biedt volop kansen om ieders talent te benutten.”
De middelen worden aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegevoegd. Voor activiteiten
die gemeenten tot 1 oktober 2022 uitvoeren geldt dat zij volledig uit dit fonds worden
gefinancierd. Daarna kunnen gemeenten via het nieuwe ESF+-programma gebruik blijven
maken van de subsidie, waarbij ze zelf een deel dienen te financieren.
Actieplan
Minister Schouten en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn dit
voorjaar gestart met een actieplan om de kansen op werk voor werkzoekenden te vergroten
en werkgevers sneller te helpen aan personeel via de arbeidsmarktregio’s. Hierin werken
UWV en gemeenten samen aan dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden.

18. Steeds hoger oplopende schulden in Sittard-Geleen een ‘stille,
onhoudbare ramp’, pleidooi voor noodfonds
Door Marjolein Welling: Dagblad de Limburger 29 augustus 2022

Werkplaats Financiën bepleit bij de gemeente Sittard-Geleen een noodfonds voor mensen
met steeds hoger oplopende schulden. „Het is een stille, onhoudbare ramp, er moet nu iets
gebeuren.”

Afbeelding ter illustratie. — © ANP/HH
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Werkplaats Financiën, een steunpunt voor mensen in financiële moeilijkheden, ziet dat
tientallen huishoudens in Sittard-Geleen het niet of nauwelijks meer bolwerken om een
leefbaar leven zonder achterstanden te hebben. „Tevens is er een grote toename van
pagina’s op social media waar mensen elkaar helpen door gratis eten of kleding aan te
bieden”, zegt Dick Haster, oprichter en coördinator van de werkplaats.
„Door de stijgende energieprijzen en dure boodschappen kunnen mensen niet meer in hun
basisbehoeftes voorzien. Ze gaan bezuinigen op belangrijke zaken als zorgverzekering en
kosten voor medische behandelingen, waardoor ze met klachten blijven rondlopen. Het is
een stille, onhoudbare ramp, er moet nu iets gebeuren.”
Lees ook: Geldgebrek is omvangrijk probleem: ‘Werkt door in alles wat we doen, denken en
voelen’
Isolatie
Daar komt volgens Haster bij dat deze doelgroep steeds meer geïsoleerd raakt. „Een kopje
koffie op het terras zit er bijvoorbeeld niet meer in, want een busritje is duur. Naar een
verjaardag gaan ook niet, omdat ze zich geen cadeau kunnen veroorloven. Dit treft vooral
mensen met een inkomen rond de 1300 of 1400 euro, want die vallen vaak buiten regelingen
als de Bijzondere Bijstand.”
„Een ander probleem is dat ondersteuning vragen in Sittard-Geleen nog te moeilijk is”, weet
Haster. „Dat komt mede door ingewikkelde procedures om voorzieningen te kunnen krijgen.
Wij pleiten dan ook voor een noodfonds waar hulpverlenende instanties een beroep op
kunnen doen, waarvan we budgetbeheer kunnen aanbieden en waarmee we mensen
kunnen helpen met achterstanden en onverwachte financiële tegenslagen.”
Lees ook: De inflatie is voelbaar bij meerdere inkomensgroepen: ‘Ik moet kiezen tussen fruit
of avondeten
Grenzen
Werkplaats Financiën pleit tevens voor een noodfonds omdat de medewerkers tegen
grenzen aanlopen. Haster: „Het bieden van ondersteuning, advies en informatie is niet meer
genoeg. Je kunt bezuinigen, kosten verlagen en gebruikmaken van voorzieningen maar op is
op. Een Voedselbank heeft bijvoorbeeld een maximaal aantal mensen die zij kan helpen, wij
zelf ook.”
„Het noodfonds zou een adempauze kunnen bieden voor mensen met financiële problemen”,
denkt Haster. „Als je de procedure niet al te bureaucratisch wil maken, – waarbij je niet een
heel scala aan documenten en bewijzen moet aanleveren – is er wel wederzijds vertrouwen
nodig tussen onder meer gemeente en bewoners. Belangrijk is wel dat mensen zich melden
en er zelf alles aan doen om zich te redden.”
Lees ook: Duizenden euro’s mislopen door het niet aanvragen van zorg- of huurtoeslag:
groeiend probleem in Sittard-Geleen
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19. Meer huishoudens noodgedwongen aan een variabel
energiecontract
Onze verslaggever: bron ANP dagblad de Limburger 30 augustus 2022

Steeds meer huishoudens sluiten een variabel energiecontract af met
energiemaatschappijen. Vaak noodgedwongen omdat het oude contract afloopt en vaste
contracten met een langere looptijd nagenoeg niet meer aangeboden worden of
onbetaalbaar zijn.

© Hollandse Hoogte / Lex van Liesh

In de eerste zes maanden van het jaar steeg het aantal huishoudens dat een variabel
energiecontract heeft naar 56 procent, aldus toezichthouder Autoriteit Consument & Markt
(ACM). Dat was aan het begin van het jaar nog 50 procent. Bij een variabel contract kan de
energieleverancier de tarieven tussentijds aanpassen als dat nodig is. Prijsstijgingen zoals
nu op de gasmarkt worden daarmee sneller gevoeld in de portemonnee.
Voorschot
De ACM krijgt via zijn consumentenloket veel vragen over energiebedrijven die het
termijnbedrag verhogen. Het termijnbedrag is een voorschot op de uiteindelijke
eindafrekening. Leveranciers kunnen het termijnbedrag verhogen als de tarieven stijgen of
als het verbruik van een klant hoger blijkt te zijn dan eerder was ingeschat.
Lees ook: Eerste signalen van economische tijdbom zichtbaar: ‘Ik kan het betalen, maar
mensen met een kleine portemonnee?’
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Spreiden
De ACM waarschuwt consumenten niet zomaar het termijnbedrag te verlagen om daarmee
acuut wat financiële lucht te krijgen. Die rekening moet namelijk later worden betaald. „Het
doel van het termijnbedrag is om de totale energierekening te spreiden over het hele jaar en
zo te voorkomen dat er in de winter veel meer en in de zomer veel minder betaald hoeft te
worden”, aldus de ACM. Andersom moet ook niet opzettelijk teveel aan voorschot worden
betaald om maar een „spaarpotje” bij energieleveranciers te hebben.
Betalingsregeling
De ACM roept mensen die in de problemen komen op om vooral contact op te nemen met
de energiemaatschappij om tot een betalingsregeling of een andere oplossing te komen. Die
kan ook in de hoek van de schuldhulpverlening zitten, aldus een zegsman van de ACM.
Aantallen over huishoudens die morrelen aan de termijnbedragen heeft de ACM niet.

20. Opnieuw minder mensen in de bijstand
Onze verslaggever (bron: dagblad de Limburger 31 augustus

Eind juni ontvingen 401.000 Nederlanders een algemene bijstandsuitkering. Dit is het laagste
aantal in negen jaar tijd. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

© Hollandse Hoogte
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Ten opzichte van eind juni vorig jaar zijn er ruim 22.000 bijstandsgerechtigden minder.
Vooral aan jongeren tot 27 jaar werden minder bijstandsuitkeringen verstrekt. Onder 45plussers liep het aantal naar verhouding het minst terug.
Sterke daling
Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. De
sterkste jaar-op-jaardaling deed zich in al die kwartalen voor bij jongeren tot 27 jaar. Eind juni
2022 telde deze leeftijdsgroep 34.000 bijstandsontvangers.
Net als bij de jongeren liep onder de oudere leeftijdsgroepen het aantal bijstandsontvangers
het sterkst terug in de laatste drie kwartalen. Bij de 27- tot 45-jarigen waren er eind juni
138.000 bijstandsontvangers.

21. Koopkrachtpakket kabinet van 15 miljard bevat onder andere
belastingverlagingen en verhogen AOW, pas vanaf volgend jaar
Bron: dagblad de Limburger 31 augustus 2022

Om de koopkracht te stutten trekt het kabinet met Prinsjesdag flink de knip. Met zeker meer
dan 15 miljard euro wil het kabinet onder meer de inkomstenbelasting verlagen en het
minimumloon en de AOW sneller verhogen. De zorg- en huurtoeslag gaan ook omhoog. De
maatregelen gaan wel pas per 1 januari in. En de rekening komt onder meer bij het
bedrijfsleven te liggen.

© ANP
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Dat is volgens ingewijden de uitkomst van het afsluitende begrotingsoverleg van de coalitie
in de nacht van dinsdag op woensdag. Om de gierend hoge inflatie het hoofd te bieden trekt
het kabinet volgend jaar ettelijke miljarden uit voor lastenverlagingen. Dat gaat onder meer
om het pakket waar dit jaar al bijna 7 miljard euro voor werd uitgetrokken, onder meer voor
lagere belastingen op energie en een accijnsverlaging op brandstof.
Niet al die maatregelen worden weer overgenomen, omdat er veel kritiek op de
ongerichtheid van de maatregelen kwam: het geld zou ook terechtkomen bij mensen die het
niet nodig hadden. Daarom gaat er een streep op de btw-verlaging van energie die voor dit
jaar geldt, in ruil daarvoor gaat de energiebelasting wel fors omlaag. En om de steun te
richten op lagere en middeninkomens gaan de zorg- en huurtoeslag omhoog. Het gaat wel
om maatregelen vanaf 1 januari, extra steun voor het lopende jaar lijkt er niet in te zitten.
Structurele koopkrachtreparatie
Naast de incidentele maatregelen steekt het kabinet ook geld in structurele
koopkrachtreparatie. Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (voor inkomens
tot bijna 70.000 euro) gaat omlaag. De verhoging van het minimumloon (nu in 3 stapjes van
2,5 procent per jaar) wordt naar voren gehaald, waardoor ook de daaraan gekoppelde AOW
en bijstand per 1 januari fors stijgen.
Om de maatregelen voor de lange termijn te betalen, legt het kabinet de rekening onder
meer bij het bedrijfsleven. Mkb’ers zullen meer winstbelasting betalen, het tarief voor winsten
tot 2 ton gaat omhoog. Het kabinet wil daarnaast ook de mijnbouwheffing verhogen, om
daarmee energiebedrijven die flink verdienen aan de hoge prijzen zwaarder te belasten.
Lees ook: Witte rook over begroting: coalitie sluit koopkrachtdeal

