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Geachte  
 
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw brief van 23 juni jl. Uit uw brief blijkt 
uw jarenlange ervaring met schuldhulpverlening en uw onvermoeibare inzet voor 
mensen met geldzorgen. U schetst verschillende voorbeelden van obstakels waar 
mensen in de praktijk tegenaan lopen. Een ambtenaar van mijn ministerie heeft 
inmiddels per mail contact met u opgenomen. In reactie op deze mail heeft u nog 
een aantal recente voorbeelden genoemd. In deze brief ga ik graag in op enkele 
onderdelen van uw brief en mail. 
 
U geeft aan dat het minimumloon te laag is en dat het systeem van toeslagen 
complex kan zijn. Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd het 
minimumloon per 1 januari 2023 met 10% te verhogen. De bijstand en AOW 
stijgen hierdoor ook. In de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, die op 12 
juli jl. met de Tweede Kamer is gedeeld, benoemt het kabinet het belang van het 
tegengaan van niet-gebruik van landelijke en lokale financiële ondersteuning. Hier 
zal de komende jaren vol op in worden gezet. 
 
Ik ben het met u eens dat het van belang is dat iemand die zich bij de gemeente 
meldt met schulden zo snel mogelijk rust zou moeten krijgen. Ik heb de NVVK een 
subsidie verleend voor het project Schuldenrust. Als onderdeel daarvan maken 
steeds meer gemeenten gebruik van de Verwijsindex Schuldhulpverlening. Hier 
kunnen gemeenten kenbaar maken wie schuldhulpverlening ontvangt, waarna 
deurwaarders hun activiteiten stopzetten en de kosten daarmee ook niet verder 
oplopen. Ook wordt er samengewerkt met het schuldenrustproject in de gemeente 
Amsterdam en met het Noodstop project van het CJIB.  
 
Ook beschrijft u uw ervaringen met de incassobranche. In dit verband ben ik 
verheugd te melden dat op 1 juli 2023 de Wet kwaliteit incassodienstverlening in 
werking treedt. Deze wet verplicht iedere incassodienstverlener die in Nederland 
actief is zich te registreren en aan kwaliteitseisen te voldoen. Ook zijn de 
incassokosten aan maxima gebonden. De Inspectie Justitie en Veiligheid zal 
toezicht houden op de incassodienstverleners.  
  
In uw brief geeft u aan dat mensen met een bijstandsuitkering moeite hebben met 
de onzekerheden bij het (deels) uitstromen naar werk. In de Kamerbrief De 
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Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse van 21 juni jl. is 
aangekondigd dat er een voorstel wordt uitgewerkt om het aanvaarden van 
(deeltijd) werk binnen de bijstand lonender te maken. Het project Simpel 
Switchen in de Participatieketen werkt aan het verlagen van drempels en het 
wegnemen van financiële onzekerheden bij het aanvaarden van werk vanuit de 
uitkering. Ook maakt dit het makkelijker voor mensen om een stapje terug te 
doen als werken onverhoopt toch niet lukt. 

U geeft aan dat de beslagvrije voet, die bedoeld is om een bestaansminimum voor 
schuldenaren te borgen, alleen goed werkt wanneer er sprake is van een enkele 
schuldeiser. Hoewel dit voorheen inderdaad het geval was hebben we de 
afgelopen jaren belangrijke stappen gezet waardoor de beslagvrije voet ook 
geborgd wordt wanneer er sprake is van meerdere schuldeisers. Met de Wet 
vereenvoudiging beslagvrije voet, die in januari 2021 in werking is getreden, is 
het proces van beslaglegging zo ingericht dat beslagleggende partijen beter op de 
hoogte zijn van elkaars beslagen en vorderingen. Hierdoor wordt de kans op 
samenloop verkleind. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het aanstellen 
van een coördinerend deurwaarder wanneer er sprake is van meerdere 
schuldeisers. De coördinerend deurwaarder heeft de taak om de beslagvrije voet 
te (her)berekenen, te innen, te verdelen en om te communiceren. Voor de 
schuldenaar is het prettig om maar met één deurwaarder te maken te hebben. De 
komende tijd werk ik verder aan de uitvoering en optimalisatie van de wet om het 
nog inzichtelijker te maken  

Ik ben onder de indruk van uw inzet voor mensen met schulden, en de overtuiging 
en toewijding waarmee u te werk gaat. Zoals hierboven met enkele voorbeelden 
geschetst en verder uitgewerkt in de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, 
werk ik samen met mijn collega’s in het kabinet aan verbeteringen voor minima 
en mensen met schulden. Dat neemt niet weg dat signalen uit de praktijk voor ons 
zeer waardevol blijven voor het aanscherpen van wet- en regelgeving. Veel dank 
daarom voor uw brief en de aandachtspunten daarin. 

 

Hoogachtend, 
De Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen, 
 
 
 
 
 
C.J. Schouten 
 




