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01. Blog Fatma Koşer Kaya: eerste werkdag 
 

Bron: LCR 1 november 2022 
 

Terwijl ik naar mijn werk loop denk ik na over hoe ik aan mijn rol als voorzitter van de LCR 
invulling wil geven. Hoe wil ik samen met al onze lid-organisaties en partners een stem 
geven aan al die mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de overheid? Mensen die 
nog steeds niet of onvoldoende worden gehoord en gezien. Mensen, die ook dromen 
hebben, voor hun kinderen, geliefden, voor zichzelf. Mensen die daarbij extra steun nodig 
hebben of een zetje in de juiste richting. 

 

Iedereen die in een tijd van heel veel onzekerheid grip wil houden op het leven, maar door 
de bomen het bos niet meer ziet. Ik heb het over geldgebrek, armoede, kinderen die zonder 
ontbijt naar school gaan, werkenden die essentiële kosten van onderhoud niet meer kunnen 
betalen. 

We weten dat wetten, regels, beleidsstukken voor de meeste mensen vaak nauwelijks te 
begrijpen zijn en al helemaal niet voor mensen die al enorm in onzekerheid en stress leven. 
Mensen die in een onmogelijke situatie zitten, omdat ze simpelweg pech hebben of fouten 
maken door die onbegrijpelijke regels. Mensen die vaak met instanties en wetgeving te 
maken krijgen die uitgaan van wat niét mag, geen maatwerk en ruimte bieden. Grip houden 
op je leven, je bestaanszekerheid veilig stellen, wordt zo wel erg ingewikkeld. 
Wegzakken in armoede is dan niet ver weg. 

Een aantal jaar geleden concludeerde de ombudsman dat de overheid te hoge 
verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van mensen.  

Dat zei ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het onderzoek  

‘Weten is nog geen doen’.  

Vaardigheden als stressbestendigheid, discipline, alertheid zijn enorm belangrijk. Juist die 
vaardigheden verliezen mensen als hen iets ernstigs overkomt, terwijl ze die hard nodig 
hebben om bijvoorbeeld niet in de schulden te raken. 

Kunnen we het verbeteren? Ja, door wetten te maken die uitgaan van vertrouwen en niet 
van wantrouwen. Door niet de enkele valserik als uitgangspunt te nemen in ons beleid, maar 
wel maatwerk bieden aan al die welwillende mensen die een kans willen en steun in de 
goede richting nodig hebben. 
Door de drempels voor schuldhulpverlening niet torenhoog te maken. Door wet- en 
regelgeving die met elkaar botst aan te pakken. Door oog te hebben voor nuance en de 
discussie niet te vertroebelen door ‘boe’ en ‘bah’ te roepen. En vooral door mensen niet als 

https://www.nationaleombudsman.nl/dossier/dossier-schulden
https://www.nationaleombudsman.nl/dossier/dossier-schulden
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
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B-burgers te behandelen. 
En nooit, nooit door een deken van zieligheid over mensen heen te gooien. Want als iets 
kleinerend is, dan is het dát wel. Schroom, schaamte, onzekerheid zijn daar het resultaat 
van, terwijl hen trots, vertrouwen en zelfvertrouwen toekomt, omdat hun 
doorzettingsvermogen ongekend is ondanks alle papieren valkuilen. 
 
Ik begin nog steviger door te lopen. Mijn handen jeuken om aan het werk te gaan. Ik zal 
mensen die op ons rekenen de komende jaren met trots dienen! 

Fatma Koşer Kaya 
Voorzitter LCR 
 

02. Vincentius ziet aantal hulpvragen niet toenemen 

Door Paul Dolhain dagblad de Limburger 2 november 2022 

Steeds meer mensen dreigen in financiële problemen te komen. In Beek is er de 
Vincentiusvereniging. Toch ziet de vrijwilligersorganisatie het aantal hulpvragen niet oplopen. 
Hoe kan dat? 

Beek 

Stijgende gasprijzen, hogere energierekeningen, maar vaak ook botte pech na bijvoorbeeld 
een ontslag. Er zijn verschillende redenen waardoor mensen het moeilijker krijgen de eindjes 
aan elkaar te knopen. De Vincentiusvereniging in Beek werd 155 jaar geleden, in 1867 
opgericht met als doel mensen te helpen die in de schulden (dreigen te) raken of hulp nodig 
hebben bij acute nood. 

Als mensen zich melden bij een officiële instantie, belanden ze wel eens tussen wal en schip 
omdat ze niet passen in een profiel. Zij kunnen bij ons aankloppen. Dan bekijken we de 
situatie en helpen we waar nodig of we zorgen dat ze bij de juiste instanties terechtkomen. 

Tevens blijven we naast ze staan tot het is opgelost, vertelt voorzitter in spe Hub 
Hodzelmans. Hij volgt binnenkort Giel Coumans op die de afgelopen 16 jaar de 
voorzittershamer in handen had.  

Van eind jaren 80 tot 2006 leidde onze vereniging een slapend bestaan. Er waren destijds 
veel nieuwe regelingen in het leven geroepen, waardoor werd gedacht dat wij niet meer 
nodig waren, vertelt Coumans. 

Pastoor 

Het was pastoor Kenis die in 2006 aanklopte bij Coumans en wijlen Louis Lemmens die 
destijds als penningmeester actief was. Pastoor Kenis komt regelmatig bij mensen op 
bezoek en verwijst mensen naar ons als hij constateert dat zij dringend om hulp of 
begeleiding verlegen zitten. Maar ook via andere instanties, zoals Partners in Welzijn, de 
gemeente en stichting MEE en Vluchtelingenwerk vinden doorverwijzingen plaatst. Zij zien 
wat er achter de voordeur speelt. 

Zo’n tien vrijwilligers, die allemaal anoniem actief zijn ter bescherming van de privacy van de 
hulpvragers en van henzelf, helpen bij de financiële ondersteuning of anderszins. Dat 
verschilt van directe hulp bij de aanschaf van primaire levensbehoeften en vervanging van 
een plots defecte wasmachine tot het ordenen van financiën en juridische hulp als mensen 
niet weten hoe ze zaken moeten aanpakken. 

Het vreemde is, dat nu de kosten van levensonderhoud en energie stijgen, het bij ons niet 
stormloopt. Dat zouden we wel verwachten. We denken dat dit komt omdat veel mensen niet 
weten wat we precies doen en hoe ze ons kunnen bereiken of er is schroom om over hun 
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eigen situatie te spreken, vertelt Coumans eerlijk. We zijn elke werkdag bereikbaar op ons 
noodnummer, waarop mensen ons kunnen benaderen. Mijn advies: schroom niet om dit te 
doen. 

Het noodnummer van de Vincentiusvereniging Beek is: 

06 – 11 10 30 92 

Mail: secretariaat@vincentiusbeek.nl 

 

03. SCP: ‘Maak mensbeelden onder beleid expliciet’ 

Bron: Binnenlands Bestuur 3 november 2022 

Adriaan de Jonge 

Ook gemeenten doen er goed aan om te reflecteren op de mensbeelden die ze hanteren, 
zegt onderzoeker Peteke Feijten. 

De mensbeelden die ten grondslag liggen aan beleid zijn vaak te gesimplificeerd, te positief 
of te negatief. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de burgers die met dat beleid te 
maken krijgen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau biedt beleidsmakers daarom handvatten 
om hun mensbeelden beter te laten aansluiten op de werkelijkheid. 

Stille ideologie 

Overheidsbeleid is altijd gebaseerd op mensbeelden. Maar die mensenbeelden worden 
zelden hardop uitgesproken. Vaak komen ze voort uit impliciete aannames. Ze zijn 
onderdeel van een 'stille ideologie', zo stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het 
onlangs verschenen essay *Mensbeelden bij beleid. Om mensbeelden realistischer te 
maken, moeten ze daarom eerst expliciet worden gemaakt en in alle openheid worden 
besproken. 

Toeslagenaffaire 

Ondanks dat mensbeelden dus altijd al een rol speelden in beleid, is het voor het eerst dat 
het SCP de wetenschappelijke inzichten daarover heeft verzameld. 'We zien dat het thema 
leeft', zegt SCP-onderzoeker Peteke Feijten. De meest concrete aanleiding daarvoor is de 
toeslagenaffaire, waarbij verkeerde aannames over de doelgroep leidden tot schrijnende 
uitkomsten. 'Maar het speelt breder, ook op andere beleidsterreinen.' 

Je moet een balans vinden waarin je rekening houdt met verschillen, zonder dat het 
onwerkbaar wordt. (Peteke Feijten) 

Vertrouwen 

'Mensbeelden zijn vaak te gesimplificeerd, te optimistisch of te somber', stelt het SCP in het 
essay. 'Het is ook logisch dat mensbeelden gesimplificeerd zijn', legt Feijten uit. 'Je krijgt 
zoveel indrukken van de wereld om je heen, je móét simplificeren. Iedereen doet dat, dus 
beleidsmakers ook.' Die simplificaties kunnen echter doorslaan in stereotypen die 
overdreven positief of negatief zijn. Dat kan leiden tot ineffectief beleid of zelfs discriminatie. 
'En het vertrouwen van de burger in de overheid wordt er ook niet groter op als mensen het 
idee hebben dat het beeld dat de overheid van hen heeft, niet klopt.' 

 

mailto:secretariaat@vincentiusbeek.nl
https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/adriaan-de-jonge
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Balans 

Toch ontkom je als beleidsmaker niet aan een zekere mate van simplificatie. 'Je kunt niet 
zo'n genuanceerd beeld opstellen dat het voor iedereen klopt', zegt Feijten. 'Elk individu 
heeft andere eigenschappen en geschiedenissen. Je moet een balans vinden waarin je 
rekening houdt met verschillen, zonder dat het onwerkbaar wordt.' 

Twee aspecten 

Mensbeelden bestaan vaak uit twee aspecten, legt het SCP uit. Groepen mensen worden 
enerzijds beoordeeld als positief of negatief – mensen zijn bijvoorbeeld sociaal, eerlijk en 
hardwerkend of juist egoïstisch, onbetrouwbaar en lui. Anderzijds worden groepen gezien als 
machtig of onmachtig. Daarbij kan het gaan om geld of invloed, maar ook om kennis, 
zelfredzaamheid en burgerschapsvaardigheden. 

Streng 

Wanneer groepen worden gezien als overdreven negatief én machtiger dan ze daadwerkelijk 
zijn, kan dat leiden tot een overmatig streng regime. Feijten: 'Dan gaat het beleid er aan de 
ene kant vanuit dat mensen proberen te profiteren van het systeem, en aan de andere kant 
dat ze alle regels goed snappen en kunnen opvolgen.' Dan wordt een onbedoelde fout dus al 
snel uitgelegd als een bewuste poging tot fraude. 

Het mensbeeld van de Jeugdwet en de Wmo is positief en ondersteunend van aard, 
terwijl dat van de Participatiewet wantrouwender is. (Peteke Feijten) 

Arbeidsvermogen 

Feijten noemt de Participatiewet als een voorbeeld van beleid waarbij de mensbeelden niet 
kloppen. De wet gaat er vanuit dat de doelgroep (die onder andere bestaat uit 
bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking) in principe in staat is om te 
werken, mits dat onder de juiste omstandigheden gebeurt. Dat strookt echter niet met de 
realiteit, bleek uit de evaluatie van de wet door het SCP. De doelgroep geeft zelf aan veel 
minder arbeidsvermogen te hebben dan de wetgever veronderstelt. 

Overschat 

Ook geven gemeenten aan dat sancties, die uitkeringsgerechtigden zouden moeten 
stimuleren om op zoek te gaan naar werk, soms juist belemmerend werken. Daarnaast blijkt 
de aanname dat werkgevers op de hoogte zijn van de instrumenten die ze kunnen inzetten 
om mensen uit de Participatiewet aan het werk te helpen, te optimistisch. 'De bereidheid en 
capaciteit van de doelgroep en werkgevers worden op een aantal punten overschat', 
concludeert het SCP in de evaluatie. 

Praktische tips 

'We zien wel blijken van goede wil om mensbeelden realistischer te maken', zegt Feijten. Ze 
noemt de plannen van minister Schouten (Participatie, ChristenUnie) om de bijstandsregels 
te versoepelen als voorbeeld. Maar beleidsmakers weten vaak nog niet goed hoe ze tot 
betere mensbeelden komen. Daarom geeft het SCP een aantal praktische tips. In de eerste 
plaats moeten mensbeelden bewust en expliciet worden gemaakt. Dat kan door 
mensbeelden te bespreken met de doelgroep zelf. Of door middel van een gedachte-
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experiment: beleidsmakers stellen zich voor hoe ze het mensbeeld onder het beleid zouden 
verantwoorden tegenover de doelgroep of tegenover de Tweede Kamer. 

Fundamentele keuzes 

Ook gemeenten doen er goed aan om te reflecteren op de mensbeelden die ze hanteren, 
vindt Feijten. Gemeenten staan dichter bij de burger en zien eerder wanneer mensbeelden 
niet kloppen. In het sociaal domein hebben gemeenten bijvoorbeeld last van conflicterende 

mensbeelden, weet Feijten. 'Het mensbeeld van de Jeugdwet en de Wmo is positief en 
ondersteunend van aard, terwijl dat van de Participatiewet wantrouwender is. Terwijl het 
vaak om dezelfde mensen gaat. Dat bijt elkaar. Het is goed als gemeenten het uitspreken 
wanneer de aannames over mensen in de wetten te veel verschillen. Gemeenten moeten 
niet te bang zijn om fundamentele keuzes te maken om die mensbeelden gelijk te trekken.' 

*https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2022/10/20/mensbeelden-bij-
beleid/Mensbeelden+bij+beleid.pdf 

 

04. 'Iedereen met schulden wordt geholpen' 

Bron: Binnenlands Bestuur 1 november 2022 

 

© ANP/Koen Suyk 

Iedereen met schulden krijgt voortaan hulp, ook iemand die opnieuw schulden maakt of zijn 
aflossing niet op tijd voldoet. Dat zeggen de VNG, het ministerie van Sociale Zaken, de 
NVVK en grote schuldeisers – waaronder Zorgverzekeraars Nederland, DUO, Aedes, de 
Landelijke Vereniging Lokale Belastingen en de Belastingdienst – in een gezamenlijke 
intentieverklaring. 

Energieprijzen 

Op dit moment eindigt de schuldhulpverlening, bijvoorbeeld door gemeenten, vaak als 
iemand niet aan zijn aflossingsverplichting kan voldoen of nog meer schulden maakt. Nu de 
inflatie hoog is en de energieprijzen voor veel mensen door het dak gaan, zijn deze strenge 
regels volgens de betrokken partijen echter niet langer houdbaar. ‘Het is zowel in het belang 

https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2022/10/20/mensbeelden-bij-beleid/Mensbeelden+bij+beleid.pdf
https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2022/10/20/mensbeelden-bij-beleid/Mensbeelden+bij+beleid.pdf
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van schuldeisers als van gemeenten/gemeentelijke schuldhulpverleners om klanten hulp te 
kunnen blijven bieden’, aldus de verklaring. 

Oplossing 

Schuldeisers beloven onder meer dat zij niet langer zullen verzoeken om de beëindiging van 
de schuldregeling als iemand een betalingsachterstand oploopt. In plaats daarvan zullen ze 
contact opnemen met de schuldhulpverlener en proberen om gezamenlijk tot een oplossing 
te komen. 

Maanduitgaven 

Schuldhulpverleners zeggen op hun beurt toe dat zij hun trajecten niet langer zullen afbreken 
zodra een hulpvrager de afgesproken maanduitgaven overschrijdt. Wel stellen zij op dat 
moment de schuldeisers op de hoogte van de situatie. 

Aedes 

Tot de ondertekenaars behoren onder meer Zorgverzekeraars Nederland, DUO, Aedes, de 
Belastingdienst, het CJIB, de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen, de Nederlandse 
Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen en de Nederlandse Vereniging van 
Banken. 

Carola Schouten 

'Het komt nu aan op de praktijk', aldus minister Schouten tijdens de ondertekening op 
maandag. 'Dat we laten zien: wat we beloven doen we ook.' Door ze uit een schuldregeling 
te zetten komen mensen met schulden volgens Schouten alleen maar ‘van de regen in de 
drup’. 

Zo spoedig mogelijk 

De afspraken worden 'zo spoedig mogelijk' in de praktijk gebracht, zo staat in de 
intentieverklaring die in principe geldt tot 1 juli 2023. Eind maart 2023 zullen de partijen 
bekijken of de maatregelen voldoende soelaas bieden voor mensen met schulden.   

Prinsjesdag 

De intentieverklaring sluit aan op de belofte van het kabinet op Prinsjesdag dat inwoners met 
problematische schulden ‘altijd terecht moeten kunnen bij de gemeentelijke 
schuldhulpverlening.’ 
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05. Maatschappelijk initiatief helpt bij huisvesting statushouders 

Bron: Binnenlands Bestuur 31 oktober 2022 

Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen roept zijn collega’s op om zich aan te sluiten 
bij het landelijke project. 

De gemeente Kampen krijgt hulp van een particuliere woningstichting bij het huisvesten van 
statushouders. Kampen is de eerste gemeente die op die manier samenwerkt met 
maatschappelijke initiatieven. Veertig andere gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om 
dezelfde methode toe te passen. 

Seniorenwoning 

Dat meldt dagblad Trouw maandagochtend. De eerste twee statushouders (vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning) die op deze manier worden gehuisvest zijn twee 50-plussers. 
Het echtpaar gaat een halfjaar in een seniorenwoning van een particuliere woningstichting in 
Kampen wonen. Daarna regelt de gemeente een permanente woonplek. 

Versnellen 

Het is een eerste stap in het kader van het landelijke initiatief Thuisgevers, opgezet door de 
Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. De bedoeling is om de huisvesting 
van statushouders, waarvan er nu nog veel wachten op een woning, te versnellen. 
Gemeenten lopen al jaren achter op hun taakstelling op dat gebied, waardoor de druk op 
asielzoekerscentra steeds groter wordt. 

Draagvlak 

De burgemeester van Kampen, Sander de Rouwe (CDA), roept zijn collega’s op zich aan te 
sluiten bij het initiatief. 'Overheden praten vooral veel met elkaar over de opvang', aldus De 
Rouwe. 'Dit project helpt lokale overheden om in contact te komen en te staan met kerken, 
sportverenigingen en andere organisaties. Daarmee vergroot je het speelveld, en het 
draagvlak.' 

Veertig gemeenten 

Bij Thuisgevers hebben zich inmiddels zestig organisaties en veertig gemeenten gemeld die 
geïnteresseerd zijn in de aanpak. Met die aantallen zouden zo'n 8000 tot 10.000 
statushouders aan een tijdelijke woning geholpen kunnen worden. Het rijk vergoedt de 
huurlasten van de tijdelijke woningen. 

 

06. Divosa: Gemeenten eindelijk aan het stuur bij de inburgering 

Bron: Divosa 4 november 2022 

Gemeenten zijn dit jaar voortvarend aan de slag gegaan met de Wet inburgering 2021. Zij 
willen inburgeraars – statushouders én gezinsmigranten – goed en snel ondersteunen bij 
hun inburgering. Toch is er voor gemeenten en hun samenwerkingspartners nog veel werk 
aan de winkel om de ambities van het nieuwe inburgeringsstelsel waar te kunnen maken. Dit 
blijkt uit de jaarlijkse monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering 
statushouders en gezinsmigranten van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) in 
samenwerking met Divosa, dat nu voor de zesde keer op rij uitkomt. 

https://www.trouw.nl/binnenland/lokale-samenleving-kampenregelt-woning-voor-statushouders~bfe8d9c9/
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Statushouders volgen programma Voorbereiding op inburgering © Inge van Mill 

Snel starten met inburgeren 

Uit de monitor blijkt dat gemeenten verwachten dat zij 45% van de statushouders onder de 
Wi2021 al kunnen gaan begeleiden vanuit het azc. Veel statushouders verblijven lang in het 
azc, omdat er voor hen nog geen woning beschikbaar is. Daarbij wonen zij vaak in azc’s die 
ver zijn van de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn. 

Daarom werken gemeenten en het COA steeds vaker samen om al in het azc te starten met 
de begeleiding in het kader van de inburgering. ‘Out of the box’- oplossingen – zoals het 
organiseren van activeringsactiviteiten in de buurt van de opvanglocatie – zijn nodig zolang 
de wachttijden voor vestiging in de gemeente hoog zijn. 

Betrekken van werkgevers blijft uitdaging 

De monitor laat zien dat bijna alle gemeenten bezig zijn met het organiseren van participatie-
activiteiten in de inburgering. Werkgevers blijken echter niet altijd bereid om 
participatieplekken voor inburgeraars te bieden, zeker als zij nog aan het begin van hun 
taaltraject staan. 

Gemeenten hebben nu relatief veel afspraken gemaakt met vrijwilligersorganisaties en de 
sociale werkvoorziening. Dit kan een goede start zijn, maar de stap naar werk is in zo’n geval 
nog ver weg. Er is een intensivering van de samenwerking met werkgevers nodig om meer 
plaatsen te realiseren. 

Toegang tot geschikte onderwijsroute 

De monitor van 2021 toonde aan dat de ontwikkeling van de onderwijsroute in gemeenten 
stagneerde. Dit kwam onder andere omdat het binnen de gestelde financiële kaders niet 
lukte om onderwijsinstellingen te contracteren voor het aanbieden van taalschakeltrajecten 
op alle niveaus. 
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Na een onderzoek naar de kostenopbouw van de onderwijsroute in de zomer van 2021 is 
extra budget vrijgemaakt om er op regionaal niveau voor te zorgen dat het aanbod voor de 
onderwijsroute tot stand kan komen. Gemeenten vinden de onduidelijkheid over de 
structurele financiering en organisatie van de onderwijsroute een knelpunt: dit belemmert het 
afsluiten van meerjarencontracten met onderwijsinstellingen.  

Een flink deel van de gemeenten constateerde ten tijde van de invulperiode van deze 
monitor (eerste kwartaal 2022) dat er in hun gemeente of regio nog geen onderwijsinstelling 
was gevonden die taalschakeltrajecten voor de onderwijsroute wilde aanbieden. Er is een 
tekort aan leerkrachten en gemeenten schatten – net als in 2021– dat slechts een klein deel 
van de inburgeraars in aanmerking komt voor de onderwijsroute. 

Dit betekent dat het daadwerkelijk realiseren van (een tijdige start) van trajecten op diverse 
niveaus lastig is, omdat de benodigde groepsgrootte niet wordt gerealiseerd. Naar 
verwachting kan een deel van de inburgeraars voor wie de onderwijsroute het meest 
passend is, (nog) niet via deze route inburgeren. Het is nog te vroeg om conclusies te 
trekken over de werking van deze route.  

Gezinsmigranten nog niet bij alle gemeenten goed in beeld 

Tot slot zien we in de monitor dat zes op de tien gemeenten van plan zijn om – bovenop hun 
wettelijke taken – gezinsmigranten te ondersteunen bij het inburgeren. Bijvoorbeeld door het 
bieden van hulp bij de keuze van een taalcursus en het actief wijzen op het aanbod in de 
gemeente voor arbeidstoeleiding, informele taallessen of vrijwilligerswerk. In tegenstelling tot 
statushouders, betalen gezinsmigranten zelf het taalonderwijs. 

Tegelijkertijd geven gemeenten aan dat zij – omdat ze eerder geen rol hadden in de 
inburgering van gezinsmigranten – nog niet goed weten hoe deze ‘doelgroep’ eruit ziet en 
wat hun eventuele vragen en behoeften zijn. 

Samengevat zegt onderzoeker Marjan de Gruijter over de monitor van dit jaar: ‘We zien dat 
gemeenten hun regierol pakken en blij zijn dat zij meer dan eerst kunnen doen om 
nieuwkomers te ondersteunen bij hun inburgering.’ 

 

07. Overheid start campagne om mensen met geldzorgen te wijzen 
op hulp 

Bron: Rijksoverheid 7 november 2022 

Steeds meer huishoudens komen financieel in de knel door de hoge inflatie en de fors 
gestegen energierekening. Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen van de overheid 
is er de vrees dat het aantal huishoudens met schulden flink zal toenemen de komende 
periode. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start daarom met Geldfit een 
offensief om mensen met geldzorgen te wijzen op de beschikbare hulp en aan te moedigen 
om de eerste stap te zetten. 
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Als je maar een kleine buffer hebt, is een betaalachterstand snel opgelopen en kan het van 
kwaad tot erger gaan. Er vroeg bij zijn en voorkomen dat de problemen boven je hoofd 
groeien, is dan het allerbelangrijkste wat er is. Dat is moeilijk, want financiële zorgen houden 
we liever voor onszelf. Ook maakt de stress die gepaard gaat met geldzorgen hulp vragen 
lastig. 

‘Juist daarom moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat mensen hun geldzorgen 
voor zich houden en dat de problemen zich opstapelen.’ aldus minister Schouten van 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. ‘En moeten we nog veel beter vertellen welke 
hulp en ondersteuning er is. Want veel mensen kennen de weg niet naar de schuldhulp van 
de gemeente, een budgetcoach of een schuldhulpmaatje. Of weten niet dat het mogelijk is 
om een betalingsregeling te treffen. Ook gebruikt niet iedereen de inkomensregelingen die er 
zijn. Ik wil dat echt verbeteren, de hulp dichterbij brengen. De campagne die we vandaag 
starten, helpt om de drempel te verlagen. Daarmee zeggen we: je staat er niet alleen voor.’ 

Geldfit 

Geldfit is de plek waar alle beschikbare hulp samen komt. Op geldfit.nl kan je via een online 
test zien hoe je financiële situatie is en welke stappen je kunt zetten om weer grip op je geld 
te krijgen. Als het nodig is, krijg je gelijk contactgegevens van organisaties in de buurt die je 
daarbij kunnen helpen. Ook kan je voor een persoonlijk advies bellen of chatten met de 
hulplijn voor geldzorgen, 0800-8115. Medewerkers van Geldfit bieden een luisterend oor 
denken mee en brengen je in contact met passende hulp in de buurt. 

Het afgelopen kwartaal hebben 367.000 duizend mensen de website www.geldfit.nl bezocht, 
maar liefst 3 keer zoveel als vorig jaar. Jong en oud, werkend of werkzoekend en ook 
ondernemers met een eigen bedrijf. Het platform rekent komende winter op een verdere 
toename van het aantal hulpvragen, mede vanwege de campagne van het ministerie en van 
andere partijen die naar Geldfit verwijzen, zoals energiemaatschappijen en banken. 

http://www.geldfit.nl/
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De campagne ‘Je staat er niet alleen voor’ van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid start vandaag. Andere partijen, zoals gemeenten, zijn uitgenodigd om erop 
aan te sluiten.  

Meer informatie: www.geldfit.nl/nietalleen 

. 

08. NZa: zorgen over mogelijke tweedeling op de 
zorgverzekeringsmarkt 

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit 3 november 2022 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over de solidariteit op de 
zorgverzekeringsmarkt. We zien dat zorgverzekeraars steeds meer goedkopere polissen met 
beperkende voorwaarden aanbieden (budgetpolissen), aan vooral jonge en gezonde 
verzekerden. Dit kan duiden op een tweedeling tussen polissen voor jonge en gezonde 
verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben. Hierdoor komt de 
risicosolidariteit, één van de pijlers onder het zorgstelsel, onder druk te staan. Dit staat in 
de monitor Zorgverzekeringen 2022 waarin we jaarlijks trends en ontwikkelingen op de 
polismarkt monitoren. 

 

 
Tweedeling 

Concurrentie tussen zorgverzekeraars draagt bij aan een passend zorgaanbod en lagere 
prijzen voor de burger. Het is echter ongewenst als concurrentie leidt tot selectie op 
winstgevende verzekerden. Zorgverzekeraars presenteren de goedkopere budgetpolissen 
vooral als een interessante optie voor jonge en gezonde verzekerden. De kans bestaat dat 
er door dit gedrag een tweedeling ontstaat tussen polissen voor jonge en gezonde 
verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben. Omdat de zorgkosten 
door alle verzekerden samen moeten worden opgebracht, zorgt deze tweedeling ervoor dat 

http://www.geldfit.nl/nietalleen
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verzekerden zonder budgetpolis relatief steeds meer gaan betalen voor hun zorgverzekering. 
Samen met de ACM steunen wij het voornemen van VWS om per 2023 de winsten voor zeer 
winstgevende polissen te beperken en verdere maatregelen te nemen om de compensatie 
van chronisch zieke verzekerden in de risicoverevening structureel te verbeteren. We 
verwachten dat als deze compensatie verder wordt verbeterd zorgverzekeraars zich minder 
gaan focussen op jonge en gezonde verzekerden en meer gaan investeren in een goede 
zorginkoop voor groepen verzekerden die zorg nodig hebben. 

Goede informatieverstrekking aan burgers 

Voor de komende overstapperiode vragen we extra aandacht voor een goede 
informatieverstrekking aan mensen over hun zorgverzekering. In deze tijd van stijgende 
kosten bestaat het risico dat mensen kiezen voor een zo goedkoop mogelijke 
zorgverzekering en/of een hoger eigen risico. Als die verzekering niet bij hen past, kunnen zij 
geconfronteerd worden met hoge kosten als zij toch meer zorg nodig hebben, naar een niet-
gecontracteerde zorgverlener gaan of als zij zorg nodig hebben die niet onder de 
basisverzekering valt. Goede informatieverstrekking door bijvoorbeeld zorgverzekeraars en 
vergelijkers is daarom van groot belang. We gaan samen met deze partijen, VWS en 
consumentenorganisaties bekijken of er aanvullende acties nodig zijn om verzekerden te 
helpen bij het maken van een goede keuze.  
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09. Akkoord moet openbaar vervoer toegankelijker maken voor 
mensen met beperking 

Bron: Rijksoverheid 7 november 2022 

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking. 
Daarom hebben vandaag staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), 
regionale bestuurders, ov-bedrijven en ProRail het Bestuursakkoord Toegankelijkheid 
Openbaar Vervoer 2022-2032 getekend. 

 

 
In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in 2040 het openbaar vervoer 
volledig toegankelijk is voor iedereen. In Nederland hebben 2 miljoen mensen een 
beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of 
verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij ervaren nog obstakels in het openbaar 
vervoer, waardoor zij er geen of weinig gebruik van maken. Nederland heeft eerder een VN-
verdrag ondertekend waarin is afgesproken hier iets aan te doen. Dit verdrag is de basis 
voor het vandaag getekende akkoord. 
 
De ondertekenaars hebben onder meer afgesproken dat de reisinformatie eenvoudiger en 
duidelijker wordt, de toegankelijkheid van haltes en perrons wordt verbeterd en dat er vaker 
hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen. 
Ook is afgesproken dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende 
organisaties worden betrokken bij het maken van nieuw beleid. 
 
Alle partijen zien het bestuursakkoord niet als een eindpunt maar als een vertrekpunt. Zo 
hebben nog niet alle treinen toiletten, maar zijn er wel afspraken gemaakt hoe daar aan 
wordt gewerkt. Ook zijn nog niet alle bushaltes in Nederland toegankelijk, maar ligt er nu wel 
een plan hoe dat in 2040 gerealiseerd moet zijn. 
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Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Met dit bestuursakkoord hebben we goede en 
realiseerbare afspraken gemaakt die ervoor gaan zorgen dat het openbaar vervoer 
toegankelijker wordt. Ik stel € 10 miljoen ter beschikking voor de uitvoering van de afspraken. 
Het liefste zou ik zien dat we alle drempels die het gebruik van het ov bemoeilijken voor 
mensen met een beperking morgen hebben weg gehaald, maar dat is niet realistisch.  De 
kern van dit akkoord is de overtuiging en inzet van alle partijen dat iedereen in Nederland 
met het ov moet kunnen reizen en dat we ons daar de komende jaren heel hard voor gaan 
inzetten.” 

Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Het sluiten van dit bestuursakkoord is een belangrijke 
stap richting een toegankelijker ov voor mensen met een beperking. Het akkoord moet wel 
leiden tot merkbare verbeteringen in de praktijk. Denk aan het snel oplossen van problemen 
met defecte liften, reisassistentie of ontoegankelijke perrons. Reizigers moeten ook 
daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de verbeteringen waar dit akkoord voor bedoeld 
is.” 
 
Fleur Gräper-van Koolwijk, bestuurder van het Interprovinciaal Overleg/Gedeputeerde 
Mobiliteit Provincie Groningen: “Goede en betaalbare toegankelijkheid van het openbaar 
vervoer is voor iedereen van groot belang. Des te fijner dat er nu een akkoord ligt dat ook 
specifiek toeziet op toegankelijk ov voor mensen met een beperking. Mede daarom hebben 
we er vanuit het IPO op aangedrongen om het Openbaar Vervoer ook in deze moeilijke tijd 
overeind te houden. De ondertekening van dit Bestuursakkoord is voor mij een erkenning dat 
het Rijk zich hier samen met ons voor in wil zetten.” 
 
John Voppen, CEO ProRail: "ProRail werkt met hart en ziel aan het toegankelijk maken van 
spoor en stations en daar gaan we mee door. We realiseren ons dat het gebruik van ov voor 
mensen met een beperking een uitdaging kan zijn en blijven stappen zetten. We juichen het 
toe dat ook andere ov-vormen de toegang voor mensen met een beperking verbeteren. Op 
die manier werken we aan een drempelloze reis altijd, overal en voor iedereen." 
 
Jacco van der Tak, directeur Communicatie & Corporate Affairs NS: “Als NS vinden wij het 
belangrijk dat alle reizigers zich welkom voelen in de trein. Goed dat we met alle partijen de 
handen nu ineenslaan voor een toegankelijk openbaar vervoer. We doen al veel, denk 
bijvoorbeeld aan de NS-reisassistentie die op meer dan 200 stations beschikbaar is. Een reis 
zonder drempels is waar we aan blijven werken: elke dag toegankelijk openbaar vervoer 
voor iedereen! ‘’ 
 
De ondertekenaars van het bestuursakkoord zetten voor 2032 al grote stappen op weg naar 
een toegankelijk ov in 2040. De partijen gaan ervan uit dat het effect van het 
bestuursakkoord al op korte termijn voor de reiziger merkbaar is. 
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10. Verhuurder tot isolatie kunnen dwingen 

Bron: dagblad de Limburger 8 november 2022 

Den Haag 

Het moet voor particuliere huurders mogelijk worden om zelf subsidie aan te vragen voor 
woningisolatie en de verhuurder te dwingen de werkzaamheden daarvoor uit te voeren, vindt 
D66. De verhuurder mag wel met een alternatief komen of met zwaarwegende redenen om 
de isolatieplannen niet uit te voeren. De rest van de coalitie steunt het idee. 

Het is de partij een doorn in het oog dat de subsidiepot bedoeld voor isolatie van woningen 
amper wordt gebruikt. Van de 152 miljoen euro uit de pot van de Subsidieregeling 
Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen is nog maar 400.000 euro aangewend, aldus 
kamerlid Faissal Boulakjar (D66). Daarom wil hij dat particulieren zelf de subsidieaanvraag 
kunnen doen. Als de verhuurder binnen zes weken niet met een ander idee komt, wordt de 
subsidie toegekend en moeten de plannen die de huurder heeft voorgesteld worden 
uitgevoerd door de verhuurder. De subsidie is bedoeld voor isolatie, onderhoud, andere 
vormen van energiebesparing en energieadvies. Het gaat om maximaal 6000 euro subsidie 
per woning 

 

11. Rijk werkt aan Wet energietoeslag 2023; wie krijgt (extra) 
energietoeslag? 

Bron: Divosa 8 november 2022 

In de miljoenennota staat dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld om aan huishoudens 
die leven van maximaal 120% van het sociaal minimum nogmaals een energietoeslag uit te 
keren bovenop de energietoeslag van 1.300 euro die zij dit jaar ontvingen. Welke 
huishoudens voor welke (extra) vergoeding in aanmerking komen, hangt af van hun situatie 
in 2022 en op 1 januari 2023. 

 Huishoudens die in 2022 op maximaal 120% van het sociaal minimum leefden en in 2022 
de energietoeslag toegekend kregen, ontvangen een extra toeslag van 500 euro. Voor 
2022 ontvangen zij dan in totaal 1.800 euro. 

 Is hun inkomen op peildatum 1 januari 2023 nog steeds maximaal 120% van het sociaal 
minimum, dan ontvangen zij daarbovenop in 2023 nog een toeslag van 800 euro. Is hun 
inkomen op peildatum 1 januari 2023 hoger dan 120% van het sociaal minimum, dan 
ontvangen zij in 2023 geen extra toeslag van 800 euro. 

 Huishoudens die in 2022 leefden van meer dan 120% van het sociaal minimum – en dus 
in 2022 geen energietoeslag ontvingen – en waarvan het inkomen op peildatum 1 januari 
2023 onder de 120% van het sociaal minimum zakt, hebben in 2023 recht op een 
energietoeslag van 800 euro. Over 2022 krijgen zij geen energietoeslag. 

Het ministerie werkt op dit moment aan een nieuwe Wet energietoeslag 2023, waarin de 
peildatum van 1 januari 2023 en het toeslagbedrag van 800 euro wordt vastgelegd. Het lukt 
niet alle gemeenten om de extra toeslag van 500 euro voor 2022 al dit jaar uit te keren. Dit 
hangt ook samen met onduidelijkheid over wanneer gemeenten daarvoor vergoed worden 
door het Rijk. Divosa pleit voor een eenvoudige manier om na te gaan of de doelgroep van 
2022 nog steeds binnen de doelgroep in 2023 valt. 
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12. Bijverdienpremie is onvoldoende prikkel tot werk 

Adriaan de Jonge bron: Binnenlands Bestuur 10 november 2022 

Een financiële prikkel is niet genoeg om bijstandsgerechtigden naar betaald werk te helpen, 
concludeert de gemeente Tilburg. 

 

Wethouder Esmah Lahlah leefde in 2021 een maand op bijstandsniveau. − ANP (Ton Toemen) 

Een pilot waarin bijstandsgerechtigden een financieel extraatje krijgen als ze werken naast 
hun uitkering, heeft in Tilburg niet de gewenste resultaten opgeleverd, en wordt daarom 
stopgezet. De uitkomsten verbazen wethouder Esmah Lahlah niet. 'De financiële prikkel 
neemt misschien één van de drempels weg, maar mensen in de bijstand ervaren vaak 
meerdere drempels om aan het werk te gaan.' 

Bijverdienen 

Het gaat om de bijverdienpremie, die vanaf 1 september 2021 een jaar lang bij wijze van 
experiment werd ingezet. Mensen met een bijstandsuitkering die in deeltijd gingen werken, 
mochten in die periode 25 procent van hun bijverdiensten houden. Daarmee konden ze tot 
2.629 euro op jaarbasis bijverdienen naast de uitkering. Normaal gesproken worden 
inkomsten uit werk gekort op de uitkering. 

Motivatie 

De gemeenten wilde weten of de premie bijstandsgerechtigden zou aansporen om aan het 
werk te gaan. Dat bleek niet het geval: het percentage van bijstandsgerechtigden met 
bijverdiensten (6 procent) veranderde tijdens de proefperiode niet. Ook klantregisseurs van 
de gemeente merkte niet dat de premie bijdroeg aan de motivatie van bijstandsontvangers 
om aan het werk te gaan. Daarnaast was de pilot nogal tijdrovend in de uitvoering, omdat de 
premie handmatig berekend moest worden. Reden genoeg voor de gemeente om de proef te 
staken. 

Ik heb nooit geloofd in het idee van een calculerende inwoner die denkt: ik ga alleen 
werken als ik meer verdien dan de bijstand. (Esmah Lahlah) 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/adriaan-de-jonge
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Calculerend 

Toch is het geen gefaald experiment, vindt wethouder Esmah Lahlah (GroenLinks, 
bestaanszekerheid). De gemeente heeft er namelijk lessen uit kunnen trekken. 'We hebben 
geleerd dat mensen in de bijstand veel zorgen ervaren wanneer ze een stap zetten op de 
arbeidsmarkt. Enkel een financiële prikkel kan niet al die zorgen wegnemen.' Of dat haar 
verbaasde? 'Nee, ik heb namelijk nooit geloofd in het idee van een calculerende inwoner die 
denkt: ik ga alleen werken als ik meer verdien dan de bijstand.' 

Drempels 

De wethouder ziet dat de stap richting werk vaak gepaard met financiële onzekerheid, omdat 
mensen niet precies weten wat de gevolgen voor hun inkomen zijn. De stap naar werk kan 
immers nadelig uitvallen door het verliezen van het recht op toeslagen of andere vormen van 
inkomensondersteuning. De bijverdienpremie kan die armoedeval verlichten, maar dat is 
vaak niet genoeg, zegt Lahlah. 'Er zijn nog allerlei andere drempels. Soms zijn mensen 
gewoon nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. Of ze hebben bijvoorbeeld moeite om dingen in 
de thuissituatie te organiseren.' 

Ingewikkeld 

Wel heeft Lahlah gemerkt dat er onder bijstandsgerechtigden veel behoefte is aan 'financiële 
ontzorging' wanneer ze de stap naar werk zetten. De wethouder gaat de komende tijd op 
zoek naar nieuwe manieren om mensen in de bijstand daarmee te helpen. 'En richting het 
Rijk blijven we deze problemen onder de aandacht brengen. Als iemand niet direct kan zien 
wat voor consequenties het aannemen van werk heeft, dan moet je concluderen dat we het 
wel heel ingewikkeld hebben gemaakt.' 

Experimenten 

In andere gemeenten heeft de bijverdienpremie wél een stimulerend effect gehad op het 
aantal bijstandsgerechtigden met betaald werk. In onder 
andere Amsterdam, Wageningen, Groningen en Utrecht zijn positieve resultaten gevonden. 
In Den Bosch vielen de resultaten echter, net als in Tilburg, tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/amsterdam-voert-bijverdienpremie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/wageningse-bijstandsgerechtigden-krijgen-bijverdienpremie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/bijstandsexperimenten-wijzen-nog-geen-wondermiddel-uit
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/verdeelde-meningen-over-uitkomsten-bijstandsexperiment
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13. Statushouders zonder het juiste diploma, maar handig genoeg 
als monteur 
 
Bron: dagblad de Limburger 11 november 2022 
 

 

Statushouders werken aan de modernisering van een trein. — © ANP/Remco de Waal 

 

Bedrijven komen 60.000 technici tekort, maar zien volgens experts ruim een miljoen mensen 
over het hoofd. NS en Alliander wierven statushouders en zorgen voor scholing. 
 
Voordat de vraag naar monteurs zo prangend werd, had hij er eigenlijk niet over nagedacht, 
bekent Erik Koning. „Ze mochten natuurlijk altijd al bij ons mogen solliciteren. Maar nu weet 
ik: statushouders vinden ons niet zomaar, en wij hen niet.” 

Koning is manager bij het NS-bedrijfsonderdeel treinmodernisering in Haarlem. Met zijn team 
zorgt hij ervoor dat oude treinen weer als nieuw worden. Tenminste, als hij daarvoor genoeg 
monteurs heeft. 

Net als de rest van NS en talloze andere werkgevers in Nederland heeft Koning moeite 
openstaande vacatures te vullen. Vorig jaar liet bovendien ook Randstad, het uitzendconcern 
waarmee hij samenwerkt, nog eens weten geen personeel meer voor hem te hebben. Niet 
onlogisch, beide bedrijven zoeken hun mensen op dezelfde krappe arbeidsmarkt. Om te 
voorkomen dat het werk in Haarlem stil zou vallen, besloten Koning en Randstad in een 
andere vijver te gaan vissen: die van statushouders. 

En het lukte: de eerste zeven van hen kwamen begin dit jaar in een leer-werktraject. Eén dag 
per week krijgen ze nu op een ROC les in mechatronica, vier dagen in de week werken ze 
op de NS-werkplaats in Haarlem onder begeleiding van meer ervaren collega’s. Ook krijgen 
ze Nederlandse les. Deze zomer kwamen er nog eens acht statushouders bij. Het eerste half 
jaar worden ze gedetacheerd via Randstad, daarna komen ze in dienst bij de NS zelf. 
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Koning noemt het een succes. „Ze hebben soms wat meer begeleiding nodig, maar ze doen 
erg hun best. Het bevalt goed.” 

Toch staan statushouders niet hoog op het lijstje van werkgevers die personeel zoeken. Van 
de mensen die sinds 2014 in Nederland aankwamen en daarna een verblijfsvergunning 
kregen, heeft slechts 42 procent na vijf jaar een baan, niet in de laatste plaats door 
praktische barrières. Zo mogen vluchtelingen het eerste halfjaar na aankomst in Nederland 
niet werken, en mag dat daarna maximaal 24 weken per jaar zolang ze geen 
verblijfsvergunning hebben. Bovendien beheerst niet iedereen het Nederlands even goed. Zo 
ontstaat vanzelf afstand tot de arbeidsmarkt. 

Inclusiever 

Wendel Röntgen zette bij uitzendconcern Randstad het leer-werktraject bij NS op en ging 
onder meer langs buurthuizen om statushouders voor het programma te werven. Ook is hij 
betrokken als begeleider. Röntgen ziet „sinds een jaar of vijf” de interesse bij werkgevers 
toenemen om te werven onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die 
organisaties willen veelal inclusiever worden. „Het personeelstekort heeft dat in een 
versnelling gebracht.” 

Dat blijkt ook uit het ‘aanvalsplan techniek’ waarmee werkgeversorganisatie VNO-NCW 
vorige week kwam om het personeelstekort in techniek, bouw en energie aan te pakken. 
Naar schatting van VNO-NCW staan voor technici 60.000 vacatures open. De komende 
jaren zullen er, mede vanwege de energietransitie, veel technisch geschoolde krachten 
nodig zijn. Een van de actiepunten in het plan? Meer statushouders opleiden en aannemen. 

Netwerkbedrijf Alliander, dat voor de komende vier jaar nog 2.500 technici zoekt, werkt al 
langer met statushouders. Het vormde de afgelopen jaren vier keer een klas met ongeveer 
tien statushouders die al „affiniteit met of een achtergrond in” techniek hebben. Zij worden 
opgeleid tot ‘eerste monteur laag- en midden-spanningsdistributie’. Ook krijgen ze taallessen 
en, als het nodig is, rijlessen. 

Wouter van de Loo, manager arbeidsmarkt, scholing en behoud bij Alliander: „Dit is voor ons 
nooit een quick win geweest. Het kost tijd, investering, opleiding. Elektrotechniek is overal ter 
wereld hetzelfde, maar het elektriciteitsnet niet. Dus dat moeten ze bijleren, net als de taal, 
want het werk moet wel veilig gebeuren. Daarvoor moet je goed kunnen communiceren.” 

Juist die extra inspanning weerhoudt werkgevers er nog wel eens van statushouders aan te 
nemen, of andere mensen die meer begeleiding nodig hebben. „Er zijn genoeg mensen die 
willen werken”, zegt Röntgen. „Maar je moet er als werkgever wel iets extra’s voor doen, je 
moet willen investeren.” 

Ouderwets wensenlijstje 

Arbeidsmarktdeskundigen storen zich al langer aan de onwil van werkgevers om te putten uit 
het ‘onbenut arbeidspotentieel’. Dat is een groep van ruim een miljoen mensen die graag 
(meer) zouden werken. Onder hen deeltijders die meer uren willen maken, mensen met een 
beperking, scholieren en statushouders. 

Volgens arbeidssocioloog Fabian Dekker, verbonden aan het Rotterdamse 
onderzoeksbureau SEOR, zien werkgevers deze groep over het hoofd omdat ze er bij 
werving en aanname een ouderwets „wensenlijstje” op nahouden: „Werkervaring, opleiding 
en leeftijd.” Dan mis je statushouders al snel: „Want ook als ze diploma’s hebben, zijn die 
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hier vaak niet geldig.” Volgens de arbeidssocioloog doen werkgevers er beter aan naar het 
‘potentieel’ van mensen te kijken: wat kunnen ze en wat kunnen ze leren? 

Koning ondervond dat ook bij de start van het NS-leer-werktraject voor statushouders. „We 
konden niet terugvallen op diploma’s. Dan moet je zelf onderzoeken of mensen geschikt 
zijn.” De mensen die nu zijn aangenomen bij NS Treinmodernisering, werden daarom eerst 
getoetst op verschillende handigheden die als monteur van pas komen. 

Een andere drempel bij werkgevers, ziet Dekker, is dat ze bang zijn hun investering in 
mensen ‘kwijt te raken’. „Ze vrezen dat die na een paar jaar alsnog vertrekken.” 

Van de Loo van Alliander probeert juist vanuit het belang van de sector te denken, zegt hij. 
„Als ze dan bij aannemers in onze keten terechtkomen, is dat ook prima. Daar werken we 
nauw mee samen.” 

Tegelijk stelt hij vast dat de meeste statushouders die Alliander heeft opgeleid, nog steeds 
voor het bedrijf werken. En dat is toch een opluchting: „Van de reguliere scholen komen er 
lang niet genoeg technici om al onze vacatures te vullen.” 

 

14. VNG: Gemeenten steunen ambities aanpak dakloosheid 

Bron: VNG 10 november 2022 

Een brede coalitie van partijen heeft een ambitieus Plan van Aanpak dakloosheid 
opgeleverd. Daarin is de wens van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) uitgewerkt om de 
omslag te maken van klassieke maatschappelijke opvang naar ‘wonen eerst’ en de focus op 
preventie. 
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Positief advies aan VNG-bestuur 

Het Plan van Aanpak wil dakloosheid in 2030 zelfs beëindigen. Om de ambities te realiseren, 
stelt het kabinet jaarlijks structureel € 65 miljoen extra beschikbaar. In een bestuurlijk overleg 
met de staatssecretaris zegde de VNG-delegatie toe het plan met een positief advies aan het 
VNG-bestuur voor te leggen. De staatssecretaris beloofde in het overleg de financiële 
middelen voor gemeenten in 2023 via de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang 
beschikbaar te stellen. 

Monitoren van de voortgang 

De VNG spant zich ervoor in om via een dashboard de voortgang van het Plan van Aanpak 
te monitoren. Dat zal ook helpen om tussentijds te beoordelen of alle partijen met hun 
plannen op koers liggen om de ambities waar te maken. Gemeenten hebben er namelijk wel 
op gewezen dat een aantal maatschappelijke ontwikkelingen niet helpen bij het halen van de 
ambities. De krappe woningmarkt is daarvan de belangrijkste, maar ook de economische 
ontwikkelingen zijn zorgelijk. 

Eens over de noodzaak tot extra inspanningen 

Rijk en gemeenten stellen vast het eens te zijn over de noodzaak tot extra inspanningen en 
de richting daarvan. Als VNG doen we dit uit de overtuiging dat de centrumgemeenten, die 
het beleid coördineren, allemaal bezig zijn met het voorkomen van dakloosheid en het zo 
snel mogelijk onder dak helpen van mensen die dat nodig hebben. 

Dwarsverbanden met bestaande programma's 

In dat kader is het ook belangrijk dat gemeenten op heel veel vlakken samenwerken met 
andere partners in programma’s die hieraan bijdragen, zoals het programma ‘Een thuis voor 
iedereen’ en ‘Eén tegen armoede’. De Aanpak Dakloosheid is een integrale aanpak vanuit 
de ministeries van VWS, SZW en BZK met duidelijke dwarsverbanden met deze 
programma’s. 

 

15. Divosa: Nieuwe handreiking breed offensief voor gemeenten 

Bron: Divosa 11 november 2022 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft 
Stimulansz een handreiking breed offensief geschreven, met informatie over de wijzigingen 
in de Participatiewet in het kader van het breed offensief. Met het breed offensief worden 
maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en 
aan het werk te houden. 
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De handreiking dient als informatiebron en ondersteunt gemeenten bij de implementatie. In 
de handreiking zijn handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering opgenomen. 
De handreiking is te vinden op de website van Stimulansz. 

Modelverordening 

Voor het einde van dit jaar publiceert de VNG de modelverordening rond dit onderwerp. 

Meer informatie 

 Handreiking breed offensief  (handreiking en modelbrieven) 

 

16. Onderzoek naar opties lokaal energiebedrijf 

Door Marjolein Welling dagblad de Limburger 14 november 2022 

De gemeente Sittard-Geleen start een onderzoek naar een Sociaal Lokaal Energiebedrijf. 
Hierbij wekken inwoners binnen de gemeente duurzame energie op. Wat ze niet zelf 
gebruiken, verkopen ze aan andere inwoners tegen een lokaal tarief. Dit scheelt beiden 
honderden euro’s per jaar. 

Sittard-Geleen 

De fractie GroenLinks-PvdA introduceerde dit initiatief in Sittard-Geleen. Tijdens de 
begrotingsbehandeling van afgelopen donderdag dienden zij samen met CDA, GOB en D66 
een motie in. Hierbij roepen zij het College op om de mogelijkheden te verkennen voor een 
Sociaal Lokaal Energiebedrijf (SLE), die daar positief tegenover staat. De motie werd op de 
PVV na door alle partijen aangenomen. 

 

https://www.stimulansz.nl/wp-content/uploads/2022/11/Handreiking-Breed-Offensief-Stimulansz-9-november-2022-1.pdf
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Als veertigduizend huishoudens lid worden van het bedrijf, zouden we jaarlijks zo’n 
dertig miljoen euro binnen de regio houden 

Kim Schmitz, GroenLinks-PvdA 

De SLE is een coöperatie waar iedereen in de gemeente – inwoners, bedrijven, instellingen, 
etc. lid van kan worden. Elk lid dat duurzaam elektriciteit opwekt, ontvangt een opslag 
bovenop de kostprijs. Stel je hebt zonnepanelen en produceert meer dan je kunt gebruiken, 
dan krijg je hier dus geld voor. Een lid dat energie nodig heeft, kan dit tegen een voordelig 
tarief kopen van de SLE, dat geen winstoogmerk heeft. 

Alle leden produceren dan een goedkoper energietarief, zegt Kim Schmitz, raadslid van 
GroenLinks-PvdA. Een huishouden dat in september tegen de toen geldende marktprijzen 
een energiecontract moest afsluiten zal binnen het SLE tot 750 euro per jaar besparen. Als 
veertigduizend huishoudens lid worden van het bedrijf, zouden we jaarlijks zo’n dertig miljoen 
euro binnen de regio houden in plaats van weg te laten vloeien naar de grote, commerciële 
energiebedrijven die veelal in het buitenland gezeteld zijn. 

Leden van de coöperatie hoeven niets te regelen als het gaat om handelen op de 
energiemarkt, administratie of het aanvragen van vergunningen. Het bestuur regelt dit alles, 
legt Schmitz uit. Leden hebben ook inspraak, zoals over wat de koers van het bedrijf gaat 
zijn. 

GroenLinks-PvdA is ook in gesprek met woningcorporatie ZoWonen, die kijkt naar hoe de 
SLE iets zou kunnen betekenen voor hun huurders. 

 

17. Nationale ombudsman: Veel jongeren in de bijstand langdurig in 
financiële problemen 

De Nationale ombudsman 14 november 2022 

Jongeren tot 21 jaar in de bijstand lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te 
komen. Vooral als hun ouders hen niet financieel kunnen ondersteunen of begeleiden. Dat 
schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport Watertrappelen in de bijstand. Hij onderzocht 
de (financiële) knelpunten van deze jongeren.   

 

 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Nationale%20ombudsman%20-%20Watertrappelen%20in%20de%20bijstand.pdf
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Jongeren tot 21 jaar vormen in de bijstand een bijzondere groep. Zij hebben een zeer lage 
uitkering, omdat hun ouders nog verantwoordelijk zijn voor de kosten van verzorging en 
opvoeding. Wanneer ouders dat niet doen, of niet kunnen, moeten gemeenten de bijstand 
aanvullen. Maar niet alle gemeenten doen dat voldoende. Jongeren in de bijstand komen 
hierdoor in de knel. 

Conclusies en aanbevelingen 

De Nationale ombudsman concludeert dat jongeren tegen diverse knelpunten aanlopen in 
wet- en regelgeving, zoals de verplichte zoektermijn. Daarnaast is (deeltijd) werken vanuit de 
bijstand onnodig ingewikkeld en niet altijd lonend. De ombudsman wijst in zijn rapport ook op 
praktische problemen. Zo is de (weg naar de) bijstandsprocedure te ingewikkeld en 
ontbreekt het aan snelle, eenvoudig te begrijpen informatie over de bijstand. De manier van 
informeren en de begeleiding vanuit gemeenten sluiten niet altijd aan op de behoeften van 
jongeren. Bovendien is het beleid er niet op gericht dat jongeren vanuit de bijstand een 
opleiding volgen. Al helemaal niet als ze in de schuldhulpverlening zitten. Dan gaat werken 
vóór studeren. Terwijl juist een studie ervoor kan zorgen dat jongeren niet alleen uit de 
bijstand komen, maar er ook niet meer in terugvallen. 

Reinier van Zutphen: "Ik vind het onbegrijpelijk dat jongeren met een dringende behoefte aan 
financiële hulp, vier weken moeten wachten voor toelating tot de bijstand. Ik roep de 
betrokken partijen op om de verplichte zoektermijn niet meer toe te passen. En de 
bijstandsuitkering voor jongeren zonder ouderlijk vangnet áltijd aan te vullen tot het sociaal 
minimum." De ombudsman beveelt ook aan dat gemeenten meer inzetten op duurzame 
uitstroom uit de bijstand. En dat jongeren meer proactief en begrijpelijk worden geïnformeerd 
en goede (financiële) begeleiding krijgen. 

Sociale minima in de knel 

In 2021 besloot de Nationale ombudsman om bijzondere aandacht te besteden aan de 
financiële problemen van verschillende groepen sociale minima. Dit onderzoek is het derde 
in de reeks van drie onderzoeken. Op Wereldarmoededag publiceerde hij de reflectie Sociale 
minima in de knel, met daarin de overkoepelende problemen uit de drie onderzoeken en 
suggesties voor oplossingen. De ombudsman houdt voortdurend aandacht voor burgers die 
financiële problemen hebben en afhankelijk zijn van de overheid. 

Bijlagen 

Watertrappelen in de bijstand - Rapport Nationale ombudsman (pdf) 

 

18. Plan: sociaal internetpakket 

Bron: dagblad de Limburger 15 november 2022 

Den Haag 

Het kabinet werkt aan een plan om mensen met een kleine beurs een goedkoop 
internetabonnement aan te bieden, een ‘sociaal internetpakket’. Dat zei staatssecretaris 
Alexandra van Huffelen (digitalisering) gisteren in een debat in de Tweede Kamer. Dat moet 
ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale wereld. 

Het precieze plan heeft de staatsecretaris nog niet uitgewerkt, liet ze weten. Wel hintte ze 
erop dat providers verplicht worden een goedkoop pakket aan te bieden voor mensen die 
niet veel te besteden hebben. In het uiterste geval kan de minister van Economische Zaken 
en Klimaat een dienstverplichting aan de markt opleggen, zei ze daarover. 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Nationale%20ombudsman%20-%20Watertrappelen%20in%20de%20bijstand.pdf
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De D66-bewindsvrouw wil ook gratis wifipunten gaan aanbieden. Maar die zijn volgens van 
Huffelen niet altijd veilig en daarom denkt ze dat ook het goedkope abonnement nodig is. 

Een ander plan van de staatssecretaris is om 150.000 laptops en tablets die zijn gebruikt 
door de overheid, te doneren aan kinderen van ouders die hier geen geld voor hebben. 

 

19. Kabinet wil bij uitvoering sociale zekerheid meer uitgaan van 
vertrouwen 

Bron: Rijksoverheid 18 november 2022 

Het kabinet wil bij de uitvoering van de sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen in 
mensen. Dat schrijven de ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in de kabinetsreactie op het 
rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale 
zekerheid' van Panteia, Muzus, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. 
Volgens beide ministers is de balans in regelgeving de afgelopen jaren doorgeslagen naar 
handhaving en fraudebestrijding. Ze kondigen daarom meerdere maatregelen aan om meer 
te kijken naar individuele omstandigheden. 

 

 
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat een regeling die voor de één hardvochtig kan 
uitpakken, dat niet hoeft te zijn voor de ander. Het is erg afhankelijk van wat er speelt bij de 
persoon in kwestie. Beide ministers schrijven daarom aan de Kamer dat ze de mens weer 
centraal willen zetten. 

Er wordt aangekondigd dat verschillende regelingen op het gebied van de sociale zekerheid 
worden aangepast. Veel is al in gang gezet. De Participatiewet wordt eenvoudiger gemaakt 
en de balans tussen menselijke maat en rechten en plichten wordt hersteld. Samen met 
vakbonden en werkgevers wordt gekeken wat er op korte en op middellange termijn gedaan 
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kan worden aan hardheden in de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Ook is er een 
commissie aangekondigd om het hele WIA-stelsel tegen het licht te houden.  

De ministers schrijven verder dat de handhaving van sociale zekerheid wordt aangepast, 
zodat er meer wordt uitgegaan van vertrouwen. Het UWV zet in op meer persoonlijk contact 
met uitkeringsgerechtigden en de Sociale Verzekeringsbank neemt bij ingrijpende 
beslissingen actief contact op en let daarbij op signalen die wijzen op bijzondere persoonlijke 
omstandigheden. Beide organisaties kijken ook meer naar wat de bedoeling van wetgeving 
is. Daarnaast wordt er bekeken waar er meer discretionaire bevoegdheden en 
hardheidsclausules moeten komen in wetgeving, zodat er in schrijnende gevallen kan 
worden afgeweken van regels. Deze punten worden verder uitgewerkt zodat de Kamer daar 
spoedig over kan worden geïnformeerd. 

 

20. Minister gaat onderzoeken of statushouder meteen baan kan 
krijgen 
 
Bron: RTL Nieuws / ANP 22 november 2022 

 
Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voelt er wel wat voor om 
statushouders naast een huis ook meteen een baan te geven. Ze steunt het plan dat de VVD 
gisterochtend presenteerde en gaat onderzoeken of het mogelijk is. 

 

 
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ter illustratie.© ANP / Hollandse Hoogte 

/ Sandra Uittenbogaart 

De VVD stelde gisteren voor om statushouders een zogenaamde 'startbaan' aan te bieden. 
Dat moet voorkomen dat mensen die hier al jaren zijn, nog altijd zonder werk zitten. "Werk is 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5348111/statushouders-integratie-arbeidsmarkt-startbaan
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/minister-gaat-onderzoeken-of-statushouder-meteen-baan-kan-krijgen/ar-AA14os1U?ocid=msedgdhp&pc=W099&cvid=c33d29a4a2194a508e078bf5ddb1a2f5&fullscreen=true#image=1
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nou eenmaal een fantastische manier om mee te doen in de samenleving", zei VVD-
Kamerlid Thierry Aartsen over het voorstel. 

Al werkende de taal leren 

Minister Van Gennip heeft gisteren laten weten dat ze bereid is om met gemeenten in 
gesprek te gaan over deze startbanen. 

Volgens haar is gebleken dat het huidige beleid van het kabinet waarin staat dat 
statushouders al werkende de Nederlandse taal moeten leren, niet werkt. Daarom is ze 
bereid om 'alles te kunnen proberen om statushouders aan het werk kunnen krijgen'. 

Diploma's die aansluiten 

Het voorstel van de VVD krijgt steun van GroenLinks en D66. Toch plaatsen beide partijen 
ook kanttekeningen. Zo vindt Groen-Linkser Senna Maatoug dat in enkele gevallen 
participeren beter werkt als statushouders vanuit de bijstand kunnen werken. 

D66'er Anne-Marijke Podt vindt het belangrijk dat nieuwkomers in Nederland ook de kans 
moeten krijgen om een baan te vinden die aansluit bij hun diploma's uit het land van 
herkomst. Ook moeten statushouders volgens haar de mogelijkheid krijgen om door te 
studeren 'zodat ze in de sectoren kunnen instromen die wij heel erg hard nodig hebben'. 

Sanctie bij weigeren 

Aartsen wil dat niet een uitkering maar een startbaan aan statushouders worden 
aangeboden als ze in een gemeente komen te wonen. "Als entree op de arbeidsmarkt zodat 
ze ook direct mee kunnen doen in de samenleving." Daarmee kan het personeelstekort in 
veel sectoren volgens Aartsen ook aangepakt worden. 

Als statushouders zo'n startbaan weigeren, dan is het wat de VVD betreft aan gemeenten 
om een passende sanctie op te leggen. 
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21. Inloophuis voor daklozen Bie Zefke in Sittard voorlopig weer 
open, maar het wordt hoog tijd voor een vaste plek 
 
Door Geertjan Claessens dagblad de Limburger 21 november 2022 
 

 

Een van de bezoekers van inloophuis Bie Zefke, die weer binnen kunnen genieten van warmte en een 
kop koffie. — © Ermindo Armino 

 

Sittardse daklozen kunnen weer terecht bij Bie Zefke. Het inloophuis is na ruim een maand 
heropend, tot komende zomer. Mooi, maar er is ook kritiek op de trage zoektocht naar een 
vaste stek. 
 
Ruim een maand waren de deuren van het inloophuis voor daklozen aan de President 
Kennedysingel dicht. De deur ging op slot na vernielingen in het tijdelijke onderkomen, dat 
komende zomer wordt gesloopt. Voor het zover is zoeken de gemeente en het bestuur van 
Bie Zefke met spoed naar een blijvend onderkomen, stelt Sittard-Geleen. 

Volgens de gemeente hebben de buren van Bie Zefke geen moeite met de heropening, maar 
ervaren ze wel overlast van enkele bezoekers buiten. Na de heropening zijn 
camerabewaking en verlichting bij het pand geplaatst om de overlast te beperken en te 
voorkomen dat er opnieuw vernielingen plaatsvinden. 

Hard hoofd 

Enkelen van de aanwezige vrijwilligers hebben er een hard hoofd in dat er bijtijds een nieuw 
permanent onderdak komt. Ze vinden dat de daklozen vergeten worden. „Ze hadden al lang 
iets kunnen vinden. Er staan zoveel panden leeg”, zegt Carolien Snijders, die al zestien jaar 
actief is bij het inloophuis. Voorzitter Marnix van Gurp van Bie Zefke heeft goede hoop dat 
het nu wel gaat lukken, omdat de situatie na de heropening meer urgentie heeft. 
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Lees ook: Na wekenlange, noodgedwongen sluiting gaat Bie Zefke binnenkort weer open 
voor dak- en thuislozen in Sittard 

Van Gurp is blij met de heropening. Net als de bezoekers, op deze druilerige 
maandagmiddag. Het is niet echt druk. In de grote, wat kale ruimte zitten bezoekers en 
vrijwilligers op stoelen en banken te kletsen bij een kopje koffie. Beter dan buiten, nu het 
kouder en natter wordt. 

Aan de deur 

In de dikke maand dat de deur dicht was stonden de bezoekers letterlijk op straat, al konden 
ze aan de deur wel iets te eten en drinken krijgen. 

Lees ook: Dak- en thuislozen radeloos door sluiting dagopvang Bie Zefke in Sittard: ‘Wij 
komen nu op straat te staan, zonder eten en in de kou’ 

Bezoeker Nicky van der Aa is blij dat hij weer binnen kan. Hij komt sinds vier maanden naar 
Bie Zefke, waar hij door daklozenopvang Moveoo op werd gewezen. En hij is ook blij met de 
warmte, het kopje koffie en de aanspraak. Want hij kent niet zoveel mensen in Sittard. „Fijn 
dat er lieve mensen zijn die ons helpen.” 

Te streng 

Een van die mensen is Carolien Snijders. Ze was al vrijwilligster toen Bie Zefke in de 
Sittardse binnenstad zat. „Daar zaten we bij Moveoo. En hadden we ook te maken met hun 
regeltjes.” Volgens sommige vrijwilligers zijn de regels ook nu te streng. Van Gurp verklaart 
die kritiek mede uit de druk van de afgelopen periode. Hij ontkent dat Bie Zefke regels 
hanteert die door anderen zijn opgelegd. Maar hij zegt wel dat het inloophuis regels hanteert 
om te zorgen dat alles goed verloopt. 

 

22. Onzekerheid over vaste energiecontracten voor Nederlandse 
huishoudens 
 
Bron: Redactie dagblad de Limburger 21 november 2022 

 

 

© Getty Images/iStockphoto 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221020_94890417
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221020_94890417
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_95223564
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_95223564
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Nederlandse huishoudens blijven nog langer in onzekerheid en geconfronteerd met hoge 
energierekeningen, nu volstrekt onzeker en vaag blijft of en wanneer energieleveranciers 
verplicht vaste (jaar)contracten moeten gaan aanbieden aan consumenten. Minister Rob 
Jetten (Energie) wil dit in de wet opnemen, maar vooralsnog blijft onduidelijk wanneer. 
 
Uit een brief van Jetten blijkt dat veel consumenten momenteel al een variabel 
energiecontract hebben. Zij hebben te maken met zeer hoge flexibele energieprijzen en 
onzekerheid, omdat energieleveranciers hun tarieven kunnen aanpassen. In Duitsland 
kunnen wel langjarige energiecontracten worden aangegaan (voor veel lagere 
maandbedragen), onder andere omdat overstapvergoedingen veel hoger zijn. Hierdoor 
stappen consumenten niet snel over naar concurrerende energieleveranciers. Dit geeft 
energieleveranciers voldoende zekerheid om langjarige energiecontracten aan te bieden met 
een vaste prijs. Dat vertaalt zich door in veel lagere maandbedragen. Maar in Nederland is 
de situatie heel anders. 

Uit de meest recente cijfers, gepubliceerd door het CBS, blijkt ongeveer 67 procent van de 
energiecontracten variabel en ongeveer 33 procent van de energiecontracten vast. „Omdat 
er geen aanbod van vaste energiecontracten is, stijgt het aandeel variabele 
energiecontracten en daarmee de onzekerheid onder consumenten over hun 
energierekening. Consumenten hebben daarmee op dit moment niet de keuze om voor een 
variabel tarief of een vast tarief (met meer zekerheid) te gaan”, erkent Jetten. 

Overstappen 

Het ontbreken van het aanbod aan vaste energiecontracten zorgt bovendien voor een grote 
daling in het aantal consumenten dat overstapt naar een andere energieleverancier (van 27 
in 2021 naar 14 procent in 2022). 

„De voornaamste aanleiding voor consumenten om over te stappen is gelegen in het 
besparen van maandelijkse kosten. Wanneer een consument overstapt en bij een nieuwe 
energieleverancier een variabel energiecontract afsluit, wordt hij in de huidige markt 
doorgaans geconfronteerd met een hoger tarief dan het tarief dat geldt ten opzichte van 
bestaande klanten met een variabel energiecontract.” 

Jetten heeft vele weken geleden al aangegeven dat hij de wet wil wijzigen zodat 
energieleveranciers verplicht jaarcontracten moeten gaan aanbieden tegen een vast tarief. 
Maar wanneer dat gaat gebeuren blijft nog volstrekt onduidelijk. De D66-bewindsman wil 
eerst nog ’bezien hoe deze wettelijke eis het beste verder vormgegeven kan worden’. Dat 
terwijl coalitiepartijen VVD en CDA pleiten voor meer vaart op dit dossier. Zij willen dat die 
wetswijziging per 1 januari van kracht wordt. Onduidelijk blijft of dat gaat lukken. 

Spoed 

CDA-Kamerlid Henri Bontenbal maant Jetten dan ook tot spoed. „Wat mij betreft kan de 
minister niet genoeg haast maken met het op orde van de consumentenbescherming.” Hij is 
blij dat Jetten die handschoen wil oppakken. „Het is echter nog niet duidelijk wanneer de 
aanpassingen zullen ingaan.” De Limburgse VVD’er Silvio Erkens bepleit eveneens de snelle 
terugkeer van vaste contracten. „Die moeten consumenten zekerheid bieden. Vandaar dat 
deze ook zo snel mogelijk beschikbaar moeten komen.” 

Jetten erkent wel dat ’het vrijwel volledig wegvallen van het aanbod aan dergelijke contracten 
illustreert dat er behoefte is aan een basis voor het bieden van meer zekerheid.’ Ook is hij 
voornemens de overstapvergoedingen omhoog te brengen, ook naar Duits voorbeeld. 
Daarnaast is Jetten ’voornemens’ een onderzoek te starten nu blijkt dat mensen die voor het 
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eerst een nieuw contract afsluiten (bijvoorbeeld starters, studenten of gescheiden mensen) 
tot wel drie keer meer voor hun energie moeten betalen dan bestaande klanten. „Ik wil 
daarbij tevens onderzoeken of en hoe er meer gelijkheid gevraagd kan worden in de tarieven 
voor bestaande en nieuwe klanten.” 

Lees ook: Eigen gas en stroom, maar 190 euro energiecompensatie gaat aan deze 
bewoners voorbij 

 

23. Hoe gaat naturaliseren met de nieuwe inburgeringswet? 

Bron: Stimulansz 17 november 2022 

Met de invoering van de Wet inburgering 2021 op 1 januari 2022 is het inburgeringsstelsel 
sterk veranderd. 

 

Met de invoering van de Wet inburgering 2021 op 1 januari 2022 is het inburgeringsstelsel 
sterk veranderd. Wat is er veranderd voor inburgeraars die willen naturaliseren onder de 
nieuwe wet? 

Inburgeraars vestigen zich blijvend in Nederland en een volgende stap kan naturalisatie zijn. 
Nieuwkomers verkrijgen dan de Nederlandse nationaliteit en kunnen een Nederlands 
paspoort aanvragen. Een aanvraag tot naturalisatie is over het algemeen mogelijk na een 
verblijfsduur van vijf jaar in Nederland. 

Wet inburgering 2013 en naturalisatie 

Naturalisatie valt niet onder de Wet inburgering 2013, maar er bestaat wel een sterk verband 
tussen beide. Eén van de voorwaarden voor naturalisatie is namelijk dat men de 
Nederlandse taal beheerst en hiervoor moet een naturalisatietoets afgelegd worden. Het 
inburgeringsexamen op niveau A2 staat gelijk aan deze naturalisatietoets. Inburgeraars die 
een inburgeringsdiploma hebben gehaald zijn direct vrijgesteld van de naturalisatietoets. 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221110_97813178
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221110_97813178
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Uitzonderingen inburgeringsexamen 

Onder de Wet inburgering 2013 bestaan uitzonderingen op het behalen van het 
inburgeringsexamen als voorwaarde voor naturalisatie. Als het inburgeraars niet lukt om het 
inburgeringsexamen te halen, kunnen zij door aantoonbare inspanningen ontheven worden 
van de inburgeringsplicht. Deze inburgeraars komen toch in aanmerking voor naturalisatie, 
zonder dat zij een extra (naturalisatie)toets hoeven af te leggen. Dit komt omdat de gronden 
voor vrijstelling of ontheffing van de inburgeringsplicht uit de Wet inburgering 2013 gelijk zijn 
gesteld met de gronden voor vrijstelling of ontheffing van de naturalisatietoets. 

Wet inburgering 2021 en naturalisatie 

De Wet inburgering 2021 is inmiddels ingevoerd, maar over aanpassingen van de 
naturalisatietoets en de voorwaarden voor naturalisatie wordt nog gesproken. In het vorige 
regeerakkoord (2017) was het streven opgenomen om de taaleis voor naturalisatie op te 
hogen naar B1, net zoals het streefniveau in het nieuwe inburgeringsstelsel. Ook in het 
nieuwe regeerakkoord zien we dit streven terug. In de laatste kamerbrief hierover staat 
echter dat in ieder geval in 2022 de huidige voorwaarden blijven gelden. Er geldt een 
overbruggingsperiode totdat de eisen met betrekking tot de naturalisatietoets zijn aangepast. 
Dit betekent dat taalniveau A2 voorlopig nog de voorwaarde voor naturalisatie blijft. Mensen 
die ontheven of vrijgesteld zijn van de inburgeringsplicht, kunnen nog steeds naturaliseren 
zonder aanvullende toets. 

Naturalisatie voor inburgeraars in de Z-route 

Onder de Wet inburgering 2021 bestaat niet langer de ontheffingsmogelijkheid op basis van 
aantoonbare inspanningen, zoals die onder de Wet inburgering 2013 bestond. In plaats 
daarvan kunnen inburgeraars met een lage leerbaarheid de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) 
volgen. 

Wat betekent dit nu voor naturalisatie? Deze groep wordt niet ontheven van de 
inburgeringsplicht en behaalt geen examen op taalniveau A2. Daardoor komen zij niet 
(automatisch) in aanmerking voor naturalisatie. 

Willen zij hiervoor toch in aanmerking komen? Dan moeten zij aanvullend een 
naturalisatietoets maken. Van deze groep is echter vastgesteld dat zij waarschijnlijk het 
taalniveau A2 niet halen. Juist daarom volgen ze de Z-route. Dit brengt dus een 
tegenstrijdigheid met zich mee. Onder de Wet inburgering 2013 komt deze groep 
inburgeraars wel in aanmerking voor naturalisatie, terwijl dezelfde groep onder de Wet 
inburgering 2021 daarvoor niet (automatisch) in aanmerking komt. 

Toekomst 

De afstemming van de Wet inburgering 2021 op de voorwaarden voor naturalisatie moet nog 
plaatsvinden. In de meest recente wijziging van het Besluit naturalisatietoets staat dat het 
aanwijzen van het inburgeringsexamen als naturalisatietoets waarschijnlijk niet meer 
mogelijk gaat zijn. Dit komt doordat het inburgeringsstelsel onder de nieuwe wet zo 
maatwerkgericht is. Het voornemen is daarom om een apart regime voor de 
naturalisatietoets in te stellen. Het zou dus kunnen dat in dit aparte regime de mogelijkheden 
voor inburgeraars in de Z-route ook worden meegenomen. 

 

 

https://www.stimulansz.nl/nieuwe-wet-inburgering-2021/
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Wat kunt u doen? 

Het duurt nog een tijd voordat naturalisatie gaat spelen voor inburgeraars onder Wet 
inburgering 2021. Na vijf jaar komt iemand namelijk pas in aanmerking voor naturalisatie. 
Echter zijn er veel inburgeraars die hier in de brede intake al vragen over stellen. In de keuze 
voor een leerroute in het inburgeringstraject kan naturalisatie dus meespelen. Als 
inburgeraars als doel hebben om te naturaliseren in de toekomst, dan kan de keuze voor de 
Z-route dit toekomstdoel op dit moment beperken. Het is dus goed om de inburgeraar 
hierover te informeren. 

 

24. Sittard-Geleen steekt 6 miljoen in bestrijding energiekosten 
samenleving 

Sittard-Geleen 25 november 2022 

De gemeente Sittard-Geleen investeert 6 miljoen euro in een pakket maatregelen om 
de energiekosten voor inwoners, verenigingen & maatschappelijke organisaties en het 
mkb te verlagen en energieverbruik te verminderen. Dat staat in de vierde 
programmarapportage waar de gemeenteraad van Sittard-Geleen op 15 december een 
besluit over neemt. 

De meest actuele cijfers vanuit het rijk over de gemeentefinanciën bieden een aantal 
positieve ontwikkelingen waardoor geld beschikbaar kan worden gesteld. De gemeente wil 
de samenleving zo direct ondersteunen. 

Gemeenteraad en college koesterden al langer de wens om lokaal extra maatregelen te 
nemen om de samenleving te ondersteunen. Zo werd begin november een pakket 
energiebesparende maatregelen voor huishoudens aangekondigd. Daarmee nam Sittard-
Geleen met energiecoaches, een pilot met energieklussers, cadeaubonnen voor zuiniger 
witgoed en isolatiesteunmaatregelen al extra maatregelen gericht op de meest kwetsbare 
inkomensgroep. 

'Ongekende tijden' 

 “Het zijn ongekende tijden. De prijzen gaan zo hard omhoog dat het lastig is om snel sterke 
hulpmaatregelen op te stellen. Het is een langgekoesterde wens van dit college en ook van 
de gemeenteraad om zo breed mogelijk in te zetten op hulp voor onze inwoners, onze 
verenigingen en onze bedrijven,” aldus wethouder Bühler (financiën). “Iedereen zal begrijpen 
dat wij als gemeente de problemen niet kunnen oplossen maar het college is hoopvol dat we 
met dit pakket van verstrekkende maatregelen bij kunnen dragen aan mensen die hulp het 
hardste nodig hebben.“ 

Drie onderdelen 

Het pakket bestaat uit drie onderdelen. Anderhalf miljoen euro wordt gereserveerd voor 
maatwerk om aanvullend op de maatregelen vanuit het rijk ook lokaal tegemoet te komen in 
de directe energierekening van inwoners. Een voorstel daarvoor komt binnenkort in de raad 
aan de orde. 

Een miljoen euro wordt gereserveerd om verenigingen en maatschappelijke organisaties 
tegemoet te komen. De gemeente gaat bij hen onder voorwaarden tot 75% van de stijging 
van de energiekosten over nemen. Door zelf voor een deel van de rekening aan de lat te 
blijven staan worden de verenigingen gestimuleerd om aan energiebesparing te blijven 
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werken. De gemeente gaat de verenigingen daarbij helpen door samen een plan van aanpak 
op te stellen met concrete maatregelen. Denk aan het aanbrengen van LED verlichting, 
zonnepanelen, betere isolatie, zuinigere installaties etc. 

Daarnaast stelt de gemeente 3,5 miljoen beschikbaar voor maatregelen voor vooral het mkb. 
Zo wordt de Greendeal van het mkb uitgebreid en komt er een implementatiefonds om 
bedrijven te helpen panden aan te passen, anders te werken en zoveel mogelijk te 
bezuinigen op energieverbruik. Ook hierover volgt een voorstel ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad. 

Tot slot gaat de gemeente zelf met het eigen maatschappelijk vastgoed aan de slag. Bij de 
Kadernota 2023 volgen voorstellen ter verdere verduurzaming daarvan. 

Investering 

Fundament voor de investeringen is de vierde programmarapportage. Met deze rapportages 
stelt de gemeente Sittard-Geleen de begroting bij aan de hand van actuele gegevens vanuit 
het rijk. Het bijgestelde financiële beeld dat nu voor ligt in de raad schetst in de komende 
jaren tot 2026 betere cijfers. Onder de streep is er dit jaar een positieve bijstelling van €4,2 
miljoen. Voor de komende jaren worden de extra bedragen nog niet ingezet in afwachting 
van welke verdere ontwikkelingen en uitdagingen zich nog voor doen. 

De gemeenteraad bespreekt het energiekostenpakket voor inwoners, verenigingen en het 
MKB in de ronde op 1 december en neemt op 15 december tijdens de raadsvergadering een 
besluit.   
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25. Kabinet: Meer inzet op schuldhulpverlening en het voorkomen 
van geldzorgen 

Bron: Rijksoverheid 24 november 2022 

Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van 
geldzorgen, armoede en schulden. Het geld gaat onder meer naar gemeenten zodat zij meer 
mensen schuldhulpverlening kunnen aanbieden, financiële educatie ter voorkoming van 
geldzorgen en naar maatschappelijke organisaties die zich inzetten om kinderarmoede terug 
te dringen. Dit schrijft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de 
Tweede Kamer.  

 

 
Een van de speerpunten in de meerjarige aanpak is het verlagen van de drempel voor 
schuldhulpverlening en het verkorten van schuldhulptrajecten. Geldzorgen duren nu vaak 
lang en schulden lopen hoog op voordat mensen aan de bel trekken en hulp krijgen. 
Schouten wil de duur van schuldhulptrajecten sterk terugbrengen deze kabinetsperiode en 
het aantal huishoudens dat schuldhulp ontvangt meer dan verdubbelen. 

Saneringskredieten 

De minister wil een snellere aflossing van schulden onder meer bereiken door de inzet van 
saneringskredieten. Hierbij neemt de gemeente de schulden over van schuldeisers tegen 
een gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld. Huishoudens lossen dan nog maar af bij één 
schuldeiser, namelijk de gemeente of de kredietbank. Dit geeft rust en verkort de duur van 
de schuldhulpverlening. Het kabinet heeft vorig jaar een waarborgfonds ingesteld dat het 
risico voor gemeenten bij saneringskredieten afdekt.  

Als tijdelijke crisismaatregel heeft het kabinet besloten om het verstrekken van deze 
kredieten vanaf 1 december 2022 ook toe te staan aan huishoudens die vanwege de 
gestegen (energie)prijzen hun schulden niet meer (volledig) kunnen aflossen of geen of 
onvoldoende afloscapaciteit hebben om een schuldregeling overeen te komen met 
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schuldeisers. Gemeenten kunnen zo rekening houden met individuele omstandigheden en 
de schuldregeling laten meebewegen met iemands betalingsmogelijkheden.  

Aanpak kinderarmoede  

Het kabinet heeft de ambitie om het aantal kinderen in armoede in 2025 te halveren ten 
opzichte van 2015. Naast inkomensmaatregelen, zoals een hoger minimumloon en meer 
kindgebonden budget, zet het kabinet in op betere financiële educatie. Het wil ervoor zorgen 
dat alle kinderen en jongeren via school, maar ook daarbuiten, financiële basiskennis krijgen 
waardoor op de lange termijn geldzorgen en armoede worden tegengegaan. Ook komen er 
traineeships en stages voor kinderen en jongeren in armoede waarmee zij hun vaardigheden 
kunnen versterken en waarmee kansenongelijkheid wordt tegengegaan. 

Gevolgen energiecrisis beperken 

Naast de structurele middelen voor de aanpak geldzorgen, armoede en schulden is er voor 
de periode 2023-2024 aanvullend 150 miljoen euro beschikbaar om de gevolgen van de 
energiecrisis voor huishoudens zoveel mogelijk te beperken. Het kabinet wil deze middelen 
onder meer gebruiken voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van 
vroegsignalering van schulden en voor het verwachte extra beroep van huishoudens op de 
bijzondere bijstand van de gemeente. 

Actieplan geldzorgen armoede en schulden 

Het kabinet heeft deze zomer een actieplan geldzorgen, armoede en 
schulden gepresenteerd met een veertigtal maatregelen die moeten leiden tot een halvering 
van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2015 (ten opzichte van 2015), een 
halvering van het aantal mensen in armoede in 2030 (ten opzichte van 2015) en een 
halvering van het aantal mensen met problematische schulden in 2030. In haar brief aan de 
Tweede Kamer schetst minister Schouten op welke manier de gekozen maatregelen 
bijdragen aan deze doelstellingen, wanneer ze worden uitgevoerd en welke middelen het 
kabinet hiervoor inzet.  

 

26. Rode Kruis Limburg start uitgifte ontbijttassen: ‘Steeds meer 
vraag naar voedsel’ 
 
Ron Langenveld dagblad de Limburger 28 november 2022 

 

Het Rode Kruis gaat in Limburg ontbijttassen verspreiden voor basisschoolleerlingen die 
onvoldoende te eten hebben. De hulporganisatie ziet de vraag naar voedsel in Limburg 
toenemen. 
 
De Limburgse Rode Kruis-afdelingen zien het aantal hulpvragen van mensen die financieel 
klem zitten al enkele maanden gestaag oplopen. In toenemende mate is de situatie daarbij 
zo nijpend dat er zelfs geen geld meer is voor voldoende eten. „We krijgen steeds meer 
verzoeken om voedsel”, beaamt districtsmanager Noord- en Midden-Limburg Nora 
Assakkali. Waarbij mogelijk ook een rol speelt dat het om mensen gaat die nog niet eerder te 
maken hebben gehad met een armoedesituatie en zodoende de weg niet weten naar 
bijvoorbeeld de voedselbank. „Maar er is ook heel veel schaamte”, weet Monique Stoffels 
van het district Zuid-Limburg, waardoor soms niet bij de voedselbank wordt aangeklopt maar 
wel bij het Rode Kruis. 
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Ontbijttassen 

Met ontbijttassen willen de Limburgse Rode Kruis-afdelingen in elk geval de nood lenigen 
voor kinderen waar thuis onvoldoende eten is. „Het streven is om in onze regio zo’n 
driehonderd kinderen die dat het hardst nodig hebben van ontbijttassen te gaan voorzien”, 
zegt Assakkali over de regio Noord- en Midden-Limburg. Vanaf begin volgend jaar moet de 
verspreiding starten. Om stigmatisering te voorkomen gebeurt dat niet via scholen, maar via 
wijkcentra of andere hulporganisaties, zoals Vincentius-verenigingen of het Leger des Heils. 
In Noord- en Midden-Limburg zijn al gesprekken gaande met diverse gemeenten over de 
ontbijttassen. In het district Zuid-Limburg heeft het Rode Kruis plannen liggen om in de regio 
Parkstad een ontbijttassen-project te gaan starten. 

Boodschappenbonnen 

Een ander initiatief van het Rode Kruis om mensen te helpen die hun eten niet meer kunnen 
betalen, zijn boodschappenbonnen ter waarde 17,50 euro, waarmee eenieder in de reguliere 
winkels etenswaren of andere producten kan halen. „Vooral bedoeld voor degenen die 
tussen wal en schip raken”, stelt Stoffels. Want in de regel probeert het Rode Kruis de 
hulpvragen – zeker als het gaat om voedsel – door te leiden naar de reguliere 
hulporganisaties, zoals de voedselbank. „De bonnen zijn vooral bedoeld voor mensen die 
bijvoorbeeld nog wachten op hun aanvraag bij de voedselbank en even zonder geld en eten 
zitten. Of die een uitkering hebben aangevraagd, maar nog geen geld ontvangen hebben.” 
Het Rode Kruis geeft de bonnen zelf uit, of distribueert ze via andere hulporganisaties. 

Voedselhulp 

Het beeld in Limburg dat steeds meer mensen door inflatie en stijgende energieprijzen in de 
problemen komen qua voedsel en andere voorzieningen, komt overeen met wat het Rode 
Kruis landelijk ziet gebeuren. In een aantal districten in het land is het Rode Kruis daarom al 
begonnen met het verstrekken van voedselhulp. „We proberen iedereen te helpen” zegt 
Monique Stoffels. „Maar we zien het probleem alleen maar groter worden.” 

Lees ook: Leger des Heils ziet stijging aantal dakloze jongeren: ‘De situatie zal niet 
rooskleuriger worden’ 

 

27. Regels bijstand versoepeld: tot 1200 euro aan giften 
 
Redactie dagblad de Limburger 28 november 2022 

 

Dat maakt minister Schouten (Armoedebeleid) maandagavond bekend. Ze broedde al langer 
op een versoepeling van de bijstandsregels en geeft daar nu invulling aan. 

Een van de veranderingen is het schrappen van wat Schouten een ‘boete op compassie’ 
noemt. Het gaat om kleine giften die mensen krijgen om met hun beperkte budget rond te 
komen, zoals een tas boodschappen. Ze mogen nu maximaal 1200 euro aan giften per jaar 
krijgen, zonder dat dat ten koste gaat van hun uitkering. 

Hetzelfde geldt voor het bijverdienen. Daarvoor gelden nu verschillende regels voor 
verschillende groepen, maar dat wordt gelijk getrokken. Iedereen mag tot 15 procent van de 
uitkering bijverdienen, zonder dat die inkomsten van de bijstand worden afgetrokken. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221128_96079542
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221128_96079542
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Daar vallen inkomsten uit het verkopen van spullen, bijvoorbeeld via Marktplaats, straks 
helemaal niet meer onder, zegt Schouten. Geld dat mensen op deze manier verdienen, hoeft 
helemaal niet met de uitkering verrekend te worden, tenzij het een ‘structureel en 
bedrijfsmatig karakter’ krijgt. 

De veranderingen gaan als het aan Schouten ligt vanaf juli 2024 in, maar de Tweede Kamer 
moet er nog wel groen licht voor geven. 

Noodfonds 

Schouten komt daarnaast maandag met een energie-noodfonds. Het is een onderdeel van 
de maatregelen tegen de stijgende energienota, met als voornaamste maatregel het 
prijsplafond. Het kabinet hoopt daarmee al de meeste mensen uit de brand geholpen te 
hebben. 

Maar mocht het toch misgaan, is er nog het fonds voor noodgevallen. „Het gaat dan om 
huishoudens met een laag of middeninkomen en een hoge energierekening, voor wie alle 
mogelijkheden van maatschappelijk verantwoorde incasso zijn uitgeput”, meldt het kabinet, 
dat 50 miljoen euro vrijmaakt. 

Het fonds is bedoeld voor mensen die maximaal 200 procent van het bruto sociaal minimum 
verdienen: zo’n 3500 euro per maand voor een echtpaar of 2500 euro voor een 
alleenstaande. Zij moeten dan minstens 13 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de 
energierekening. 

 

28. Jongeren mogen langer thuis wonen zonder dat hun ouders 
gekort worden op hun uitkering 
 
Peter Heesen dagblad de Limburger 30 november 

 

 
© Getty Images 
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Jongeren mogen vanaf volgend jaar tot hun 27ste thuis blijven wonen zonder dat hun ouders 
gekort worden op hun bijstandsuitkering. Nu is die leeftijdsgrens nog 21 jaar. 
 
Dat is het gevolg van een wetswijziging waarmee de Tweede en Eerste Kamer ingestemd 
hebben. Tot nog toe wordt ervan uitgegaan dat jongeren vanaf 21 jaar kunnen bijdragen aan 
de kosten die hun bijstandsgerechtigde ouders hebben voor het huishouden. Hij of zij heeft 
immers inkomen. Des te meer 21-plussers onder één dak wonen, des te lager de 
bijstandsuitkering wordt. 

Dakloosheid 

Vanaf 1 januari 2023 gaat die leeftijdsgrens omhoog naar 27 jaar om moeilijkheden in 
bijstandsgezinnen te voorkomen, licht minister Carola Schouten van Participatie toe. „Uit de 
vele verhalen die ik heb gehoord van bijstandsgerechtigde gezinnen, weten we dat zij veel 
stress ervaren rondom de 21ste verjaardag van hun kind. Iets wat juist feestelijk moet zijn, 
dreigt extra problemen met zich mee brengen, zoals financiële nood of zelfs dakloosheid 
voor de jongere zelf. Met het ophogen van de leeftijd voorkomen we dit en nemen we de 
negatieve gevolgen voor de uitkering van de ouder(s) weg.” 

Lees ook: Snelle oplossing voor woningtekort is niet bouwen, maar samenwonen 

Het aanpassen van de kostendelersnorm, zoals de regeling wordt genoemd, was ook één 
van de oplossingen die onderzoekers aan de Universiteit Maastricht eerder opperden om het 
woningtekort te beperken. De wetenschappers, onder wie hoogleraar vastgoedfinanciering 
Piet Eichholtz, wezen erop dat de overheid vooral denkt aan het bouwen van nieuwe 
woningen. Om de nood te lenigen moeten er jaarlijks honderdduizend huizen bijkomen, zo 
werd becijferd. Eichholtz en de zijnen wezen er echter op dat bouwplannen vaak een lange 
adem vergen door protesten van omwonenden. De stikstofcrisis maakt woningbouw alleen 
nog maar lastiger. 

Woningtekort 

Zij stelden daarom voor om samenwonen te stimuleren. Maar, voegden ze in één adem toe, 
dan moet het wel lonen. De onderzoekers noemden de kostendelersnorm als voorbeeld. Als 
een kind na zijn 21ste verjaardag bij een bijstandsmoeder blijft wonen, wordt de moeder 
gekort. Begrijpelijk, omdat een volwassen kind in zijn eigen inkomen kan voorzien, maar 
deze financiële prikkel zorgt er tegelijk voor dat kinderen een eigen onderkomen zoeken er 
het woningtekort verder vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220301_95439544
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29. Kabinet komt met extra taks overwinsten 
elektriciteitsproducenten 
 
Redactie dagblad de Limburger 30 november 2022 

 

 

© De Telegraaf 

Met een extra taks op overwinsten hoopt het kabinet de komende maanden bijna 2 miljard 
euro op te halen bij elektriciteitsproducenten. De opbrengst wordt gebruikt om het gat in de 
begroting te dichten. 
 
De taks vloeit voort uit het besluit van de Europese Commissie om zo’n belasting in te 
voeren. Het doel is om elektriciteitsproducenten te raken die forse winsten maken door de 
hoge energieprijzen. De extra belasting gaat gelden voor bedrijven die meer dan 130 euro 
per megawattuur elektriciteit verdienen. Vanaf dat tarief is er volgens het kabinet nog een 
‘goede winstmarge’ te halen. 

Voor producenten van kolen en biomassa gelden andere regels. Bij biomassa gaat de taks 
pas gelden vanaf 240 euro per megawattuur, omdat dat duur is om dat op te wekken. Voor 
kolen komt een flexibel plafond, afhankelijk van onder meer de kosten voor kolen. 

December 

De taks gaat al vanaf 1 december in, ook al moet het wetsvoorstel nog uitgewerkt worden. 
Dat is waarschijnlijk pas in het voorjaar af. De taks geldt tot juli volgend jaar. „Door de snelle 
totstandkoming van de Europese verordening en de datum dat de heffing van kracht wordt, 
moet er heel veel geregeld worden in korte tijd. Daarom kies ik ervoor met terugwerkende 
kracht de heffing in te zetten”, zegt minister Jetten (Energie). 
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Het kabinet verwacht 1,8 miljard op te halen met de belasting, al hangt de uiteindelijke 
opbrengst af van de hoogte van de elektriciteitsprijs.  

Het geld is nodig om de rekening voor onder meer het prijsplafond voor burgers en de 
energiesteun voor ondernemers te betalen. 

Lees ook: In deze Limburgse gemeente ben je een relatief flink deel van je inkomen kwijt 
aan energie 

Eerder kwam het kabinet al met meerdere maatregelen om energiebedrijven aan te slaan. 
Zo gaan de mijnbouwheffingen, een taks voor bedrijven die energie winnen, de komende 
jaren omhoog. En er kwam, ook op aandringen van Brussel, een ‘solidariteitsheffing’ voor 
fossiele bedrijven waarmee met terugwerkende kracht forse winsten over 2022 worden 
aangeslagen. 
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