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Voorwoord

Deze uitgave is een product van alle bij onze

Dit is het laatste exemplaar van het Minimaatje in 2018. Het is weer
een bijzonder gevarieerd exemplaar geworden met vooral een selectie uit het relevante nieuws in de landelijke en regionale media.
Het MiM heeft de afgelopen maand weer het jaarlijkse etentje ge-

stichting werkzame vrijwilligers; eenieder heeft
zo zijn bijdrage geleverd.

houden. Dit etentje is bedoeld als een bedankje voor alle vrijwilli-

De eindredactie van dit

gers van het MiM die het afgelopen jaar actief zijn geweest voor de

exemplaar was in han-

minima in Zoetermeer. Het was een gezellig samenzijn onder het

den van Linda en Alex

genot van een overheerlijke Indische maaltijd.

van Kalken en Eddy

Op 24 november heeft een aantal vrijwilligers van het MiM deelge-

Molle.

nomen aan de studiemiddag die was georganiseerd door het BOAZ

Bijdragen kunnen wor-

in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. Zelf nam ik deel

den ingeleverd in de

aan twee workshops: ‘bewindvoerders’ en ‘hoe breed hebben

eerste twee maanden

Zoetermeerders het’. Beide workshops waren zeer informatief. Een

van een kwartaal, waar-

eyeopener vond ik het onderzoek naar hoe breed Zoetermeerders

na in de derde maand

het hebben. Daaruit blijkt dat de inwoners die een inkomen hebben

de uitgave wordt sa-

van 150 procent van de bijstandsnorm het slechtst af zijn. Dit komt

mengesteld.

voornamelijk door het wegvallen van allerlei voorzieningen als toeslagen en de Zoetermeerpas.
Ook dit jaar heeft het MiM weer een kerstpakkettenactie gehouden
in samenwerking met de Rotary Zoetermeer Zegwaart. Zoals de
afgelopen jaren gebruikelijk is, stonden bij de Jumbo-vestigingen in
de wijken Seghwaert, Meerzicht en Rokkeveen leden van de Rotary.
Zij vroegen het winkelend publiek extra artikelen te kopen voor de
kerstpakketten ten behoeve van de minima. Vervolgens gingen de
aangeschafte artikelen naar het MiM, waar de vrijwilligers er kerstpakketten van maakten. Al met al resulteerde dit in een behoorlijk
aantal kerstpakketten, namelijk 356.
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Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers van Rotary en MiM hartelijk bedanken voor hun inzet om zo´n
geweldig resultaat te halen. In het bijzonder wil ik Erica van de stichting SOS, de dames Molle en Kruif
en Martin (oud-vrijwilliger van het MiM) hartelijk bedanken voor hun geweldige hulp bij het maken
van de kerstpakketten. Tenslotte wil ik wederom de redactie van het Minimaatje – Eddy Molle, Linda
van Kalken en Alex van Kalken – hartelijk bedanken voor hun inzet om dit Minimaatje samen te
stellen.
Bert Blanken, voorzitter Stichting MiM

Speciale voedselbank zamelt verse groente en fruit in
De Westlandse burgemeester Agnes van
Ardenne heeft op het ABC-bedrijventerrein
in Poeldijk de Groente- en Fruitbrigade
geopend. Deze organisatie levert al sinds
afgelopen zomer groente en fruit aan de
voedselbanken.
Sinds de eerste levering op 16 juli is er een
ruime 70 ton aan versproducten binnengekomen. Groente en fruit met een klein plekje
en daarom afgekeurd door de kwekers, zijn
geleverd aan de voedselbank in onder andere
Haaglanden. Het gaat onder meer om tomaten, komkommers, courgettes, peren, pepers, avocado's,
mango's, passievruchten, paprika's, bloemkolen, meloenen, kiwi's, bosuien, knoflook en zoete aardappelen. Bij het distributiecentrum werken 33 vrijwilligers. De organisatie is nog op zoek naar meer
vrijwilligers.
Bron: Omroep West

Armoede onder werkende Nederlanders groeit hard
Een groeiende groep Nederlanders met een baan verdient te weinig om rond te kunnen komen. Sinds
het begin van deze eeuw is het aantal zogeheten werkende armen met 60 procent toegenomen.
Belangrijkste oorzaak is dat lonen relatief weinig zijn gestegen. Daarnaast verslechterde de positie van
zelfstandigen, die hun winsten zagen dalen, terwijl er tegelijkertijd juist veel zzp’ers bij kwamen. Dat
concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een omvangrijke studie. Kwamen in 2001 nog
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210.000 Nederlanders niet rond van hun salaris, in 2014 lag dat aantal op 320.000. Daarvan werkten er
175.000 in loondienst en 145.000 als zelfstandige.
Vooral zzp’ers, werkende alleenstaanden en werknemers met een migratie-achtergrond (met name van
Turkse en Marokkaanse afkomst) lopen volgens het SCP een verhoogd risico om arm te zijn. Wie voor
een baas werkt en toch te weinig inkomen verdient, maakt meestal te weinig uren. Zelfstandigen zijn
vooral arm doordat ze per uur te weinig verdienen.
In vergelijking met andere Europese landen is het aandeel werkende armen in Nederland met 5,3 procent relatief laag, al doen Denemarken (3,5 procent) en België (4,3 procent) het beter. In Duitsland (9,4
procent) en het Verenigd Koninkrijk (12,4 procent) ligt de percentages juist fors hoger. Volgens het SCP
kent Nederland ‘veel kwetsbaren’, maar hun armoederisico’s zijn soms lager dan in Denemarken.
Het SCP beschouwt iemand als werkende arme als die te weinig inkomen verdient om wonen, voeding, kleding en verzekeringen van te betalen, plus nog een klein bedrag voor ontspanning en sociale
activiteiten, zoals het abonnement bij een sportclub of bibliotheek.
Het aantal werkende armen neemt al sinds 1990 gestaag toe. Toch is deze groep amper in beeld bij lokale overheden, blijkt uit aanvullend onderzoek dat het SCP verrichtte in twintig gemeenten. Die richten zich vooral op mensen met een uitkering en vinden het moeilijk werkende armen te bereiken, zeker
als zij geen kinderen op school hebben zitten of nooit een bezoek aan de huisarts brengen. Met name
zelfstandigen zijn daarnaast vaak minder geneigd om hulp te vragen, is de ervaring.
Bron: Algemeen Dagblad

Ombudsman: overheid geeft inburgeraars valse start
'De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen
in de samenleving.' Dit stelt Nationale ombudsman Reinier
van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Een valse start' over
inburgering. Aan nieuwkomers worden allerlei ingewikkelde
eisen gesteld en als ze niet aan die eisen voldoen krijgen ze
een boete. 'Ze willen meedoen,' zegt Van Zutphen, 'maar het
wordt inburgeraars in plaats van gemakkelijk, juist lastig
gemaakt. Dat is raar.'
De problemen van de inburgeraars zijn vaak niet anders dan die van andere mensen. Mensen missen
een persoonlijk aanspreekpunt, instanties sturen hen van het kastje naar de muur en wetten en regels
staan centraal in plaats van een oplossing. Voor inburgeraars leidt dat tot problemen in het kwadraat,
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omdat ze aan allerlei eisen moeten voldoen om in te burgeren en tegelijkertijd hun leven op de rit moeten krijgen in een land dat ze niet kennen en waar ze de taal niet spreken.
Ombudsman Van Zutphen: 'In de klachten zie ik dat als er iets misgaat, het vaak goed misgaat. In wezen zie ik een overheid die het moeilijk vindt om de dienstverlening zo in te richten dat daarmee recht
wordt gedaan aan de grote diversiteit van burgers.' Hij trekt parallellen met zijn eerdere onderzoeken
naar het sociaal domein, de schuldhulpverlening en de BRP. 'Wat is er nu nodig voor deze mensen in
déze situatie om mee te doen, die vraag moet steeds centraal staan in het handelen van de overheid. Er
moet worden ingezet op het maximaal benutten van de mogelijkheden van mensen. En daar is oplossingsgerichtheid van de overheid voor nodig.'
Verantwoordelijk minister Koolmees van SZW onderkent de problemen en wil de inburgering vanaf
medio 2020 veranderen met meer nadruk op hulp en maatwerk voor inburgeraars. Maar de 84.459
mensen die nu bezig zijn om in te burgeren, zijn hier niet mee geholpen. De Nationale ombudsman
vindt dat de overheid daarom per direct dienstverlening op maat moet verlenen. De ombudsman roept
daarnaast DUO, die op dit moment een belangrijke rol speelt bij inburgering, op om zich ruimhartig,
oplossingsgericht en inventief op te stellen bij problemen. Van Zutphen: 'Ik doe een beroep op de overheid om die verandering in grondhouding te kunnen laten plaatsvinden.'
Bron: Nationale ombudsman

Ouderorganisaties: ‘Dure schoolreisjes zorgen voor tweedeling’
Kamperen op de Veluwe of een dagje dierentuin? Voor veel middelbare
scholen is het niet genoeg. Volgens Gaby van den Biggelaar, directeur van
Leergeld Nederland, neemt het aantal schoolreisjes toe en worden de tripjes
duurder en de bestemmingen exotischer. Haar organisatie, die gezinnen met
een inkomen op bijstandsniveau ondersteunt om kinderen ‘mee te laten
doen’, ziet het aantal financiële hulpvragen voor onderwijs de laatste jaren
flink stijgen. In 2011 steunde Leergeld Nederland 35.000 kinderen. In 2017
waren dat er 103.620. Daarbij plaatst ze wel de kanttekening dat de organisatie in die periode ook gegroeid is. Toch valt het Van den Biggelaar op
dat niet alleen het aantal hulpvragen stijgt; er is ook een verschuiving in de
zaken waarvoor ouders aankloppen. In 2011 ging dertig procent van alle
aanvragen over onderwijs, vorig jaar was dat ongeveer de helft. “Dat geeft
stof tot nadenken.’
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Met zo’n honderd afdelingen bestrijkt Leergeld Nederland ruim 260 gemeenten. Daarmee heeft de
stichting een aardig beeld van wat zich in het land afspeelt, zegt Van den Biggelaar. ‘Wij komen bij de
mensen thuis en horen van ouders dat de schoolkosten toenemen. Volgens de wet is onderwijs in
Nederland gratis. Je mag als school geen zaken verplicht voorschrijven die extra geld kosten. Scholen
stellen hun reizen dus niet verplicht. Maar dat argument van vrijwilligheid vinden wij flinterdun.’
Leergeld Nederland plaatst vooral vraagtekens bij ‘extraatjes’ zoals wintersport of een reis naar een
ontwikkelingsland. Dan zijn het de kinderen van ouders met geld die meegaan, zegt Van den
Biggelaar. Ze pleit voor duidelijke afspraken tussen scholen en vindt dat er maar één keer in de schooltijd een duurdere reis moet worden georganiseerd van 400 à 500 euro.
Ouderorganisaties Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en Ouders & Onderwijs delen de zorgen
van Leergeld Nederland. ‘Onze helpdeskmedewerkers hebben de indruk dat het een steeds vaker
voorkomend onderwerp is‘, zegt directeur Paul Oomen van VOO. ‘Wij zijn voor gelijke kansen voor
iedereen op school. Als er selecte gezelschappen ontstaan, doe je afbreuk aan het idee van samen naar
school gaan. Ons standpunt is dat schoolreisjes moeten bijdragen aan de onderlinge verbinding van
álle leerlingen. Er mogen absoluut geen leerlingen, al dan niet bewust, worden uitgesloten.’
Ook Ouders & Onderwijs krijgt veel telefoontjes van ouders met de vraag wat er gebeurt als ze niet
kunnen betalen, zegt coördinator Dorine Wiersma. ‘Het is een ingewikkeld ding. Als je niet betaalt,
mag je niet mee. Maar hoe vrijblijvend is het? Sommige scholen koppelen opdrachten aan hun reisjes,
zoals spreekbeurten. Dat is natuurlijk leuk, maar het voelt toch krom. Wij vinden dat scholen altijd
moeten benadrukken dat een reis vrijwillig is.’
Scholen voeren vaak het argument aan dat ze kinderen kennis willen maken met andere culturen, of
juist willen laten zien dat welvaart niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Maar volgens Casper
Hulshof, onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht, is een schoolreisje alleen nuttig als dat gepaard
gaat met veel leeractiviteiten. ‘Vaak is daarvan nauwelijks sprake. De reactie van scholen is meestal:
maar het is goed voor de groep. Dat is natuurlijk zo, maar dan hoef je niet ver weg te gaan. Mijn bevinding is dat scholen een beetje tegen elkaar op lijken te bieden, een soort race to the bottom. Maar het achterblijvende kind heeft natuurlijk het nakijken.’
Bron: ANP

Meer Nederlanders lopen risico op armoede dan tien jaar terug
Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting is de afgelopen
tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat 17
procent, blijkt uit cijfers van Eurostat.

Jaargang 22-3  5

‘t Minimaatje

Daarmee zitten meer dan 2,8 miljoen Nederlanders in armoedige omstandigheden. Het Europees statistiekbureau geeft niet aan wat de oorzaken van de stijging zijn.
Nederland zit wel ruim 5 procentpunt onder het EU-gemiddelde. Alleen in Tsjechië (12,2 procent),
Finland en Slowakije is de kans op armoede kleiner. Slovenië, Frankrijk en Denemarken zitten net
achter Nederland. Het risico is het grootst in Bulgarije (39,8 procent), Roemenië en Griekenland. De
kans op armoede in de EU neemt af sinds 2012, toen bijna een kwart van de bevolking daarop risico
liep. Vorig jaar ging het om bijna 113 miljoen Europeanen.
Het onderzoek brengt in kaart hoeveel mensen in de gevarenzone zitten om in armoede te vervallen.
Ze hebben dan een te laag (besteedbaar) inkomen of te weinig werk.
Nederland scoort vooral matig op het aantal mensen dat geen of weinig werk heeft. Eurostat rekent
iedereen die minder dan 20 procent van zijn totale arbeidspotentieel in uren benut onder die noemer.
Van de Nederlanders komt 9,5 procent niet aan die norm. Dat is zelfs iets meer dan het Europese gemiddelde van 9,3 procent. Eurostat hanteert voor alle lidstaten een verschillende armoededrempel,
afhankelijk van de levensstandaard. Voor alleenstaanden in Nederland lag de drempel vorig jaar op
ruim 14.000 euro netto per jaar, en voor een stel met twee kinderen op bijna 30.000 euro.
Bron: NU.nl

Voedselbank als supermarkt
De Voedselbank in Leiden gaat steeds meer op een echte supermarkt lijken. Sinds een jaar kunnen bezoekers er al met een winkelwagentje rondlopen, maar nu is er ook een gekoelde versafdeling en een
drogisterij te vinden. En daar zijn de bezoekers blij mee: 'Je kan nu zelf kiezen wat je meeneemt', aldus
Barbara de Jong.
Met je winkelwagen zelf de producten kiezen die je graag wil hebben. De Leidse Voedselbank is één
van de drie voedselbanken in Nederland die op deze manier werkt. ‘We hebben het afgekeken van
Groningen’, vertelt Eveline Idema van de Voedselbank. ‘En het werd al snel duidelijk dat dit een goed
idee is.’
Barbara de Jong is al enige tijd cliënt bij de Voedselbank en is blij dat het steeds meer op een supermarkt lijkt: 'Eerst kreeg je zo'n krat met eten en durfde je eigenlijk geen 'nee' te zeggen op iets wat je
niet wilde', vertelt ze. 'Nu kan je veel meer kiezen en je staat veel meer in contact met iedereen.'
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Idema ziet dat deze supermarktvorm een positief effect heeft op de bezoekers: 'Het geeft
ze een enorm gevoel van eigenwaarde, omdat
ze zelf kunnen beslissen wat ze nemen.' De
Jong kan dat beamen: 'Dat is goed voor mijn
zelfvertrouwen'.
Ook is er meer tijd voor een praatje, nu de
Leidse Voedselbank twee middagen geopend
is, in plaats van één. Daardoor komen bezoekers meer gespreid en hebben medewerkers meer tijd voor persoonlijke aandacht. De Jong adviseert
dan ook iedereen die krap zit eens te kijken of je aanmerking komt: 'Je hoeft je er niet voor te schamen.
Er zijn nou eenmaal situaties waar je niks aan kan doen.’
Bron: Omroep West

Ombudsman: lange wachttijd bij DUO onacceptabel
Studenten die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) telefonisch willen bereiken, staan zo'n half uur in
de wacht. En dat is veel te lang, vindt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die daarover opnieuw aan de bel trekt.
In een brief aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven zegt de ombudsman veel 'klachten en signalen' te krijgen over de telefonische bereikbaarheid van DUO. 'Zo'n lange wachttijd is niet acceptabel.
Studenten moeten kunnen rekenen op een adequate telefonische dienstverlening van DUO. Financiële
beperkingen van een departement mogen daarvoor geen excuus zijn. Voor studenten gaat het om ingrijpende zaken, zoals een oplopende studieschuld.' Na eerdere vragen van de ombudsman had Van
Engelshoven laten weten dat ze pas in het voorjaar weet of er ruimte op de begroting is om het telefoonteam van DUO te versterken. Maar de ombudsman vindt verbetering nu nodig.
Bron: Nationale ombudsman

‘Schulden afbetalen met vrijwilligerswerk'
Vrijwilligerswerk met een virtuele sociale munt, de Socialcoin, belonen zodat arme Zoetermeerders
schulden kunnen afbetalen; de Zoetermeerse fractie van ChristenUnie-SGP kwam onlangs met dat
voorstel tijdens het najaarsdebat.
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Volgens de fractie ziet de stichting Schuldhulpmaatje dat mensen met schulden de belastingen en heffingen van overheidsorganisaties niet meer kunnen betalen. ‘Als deze schulden niet meer geïnd kunnen worden, dan zijn deze in feite waardeloos. Toch vertegenwoordigen deze schulden een waarde’,
stelt de fractie in een motie.
‘Het idee is om mensen met schulden taken te laten uitvoeren met maatschappelijke waarde in de vorm
van vrijwilligerswerk. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Aan de ene kant wordt het maatschappelijke
vrijwilligerswerk gewaardeerd met virtueel geld, waarmee schulden bij overheidsorganisaties kunnen
worden afgelost. Aan de andere kant helpt het maatschappelijke vrijwilligerswerk de Zoetermeerder
met schulden om het sociale isolement te doorbreken. Hiermee neemt de schuldenaar de regie weer in
eigen hand.’
Bron: AD

Aantal mensen met laag inkomen vorig jaar toegenomen
Het aantal huishoudens met een laag inkomen is vorig jaar gestegen. Het risico op armoede nam met
name toe onder Syrische vluchtelingen, maar er zaten ook meer Nederlanders lange tijd in de bijstand, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In totaal moesten vorig jaar 599.000
huishoudens rondkomen van een
laag inkomen, stelt het CBS. Dat
waren er 27.000 meer dan in 2016.
Het aandeel huishoudens dat al
meer dan vier jaar onder de lage-inkomensgrens zit, is de afgelopen
jaren ook toegenomen. Het percentage steeg van 7,9 procent in 2016
tot 8,2 procent in 2017.
Ruim een derde van die toename
komt op het conto van vluchtelingen die sinds 2015 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij zijn
vaak afhankelijk van een bijstandsuitkering.
Daarnaast signaleert het CBS een toename van het aantal mensen dat langer dan vier jaar van een laag
inkomen moet rondkomen. Het gaat bijvoorbeeld om Nederlanders die in de crisis hun baan hebben
verloren en sindsdien geen nieuw werk hebben gevonden. Dat probleem treft vooral mensen tussen de
50 en 65 jaar. Deze leeftijdscategorie is dan ook oververtegenwoordigd in de groep die langdurig onder
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de lage-inkomensgrens leeft. Bij mensen die de AOW-leeftijd zijn gepasseerd, is de kans op armoede
juist het kleinst.
Het CBS hanteert een lage-inkomensgrens van 1.040 euro per maand voor een alleenstaande. Bij een
paar met twee kinderen is die grens 1.960 euro per maand.
Wie minder verdient, loopt volgens het statistiekbureau risico op armoede
Bron: CBS

Wat is bewind en hoe hef ik bewind op?
Als u ondersteuning nodig heeft met uw financiële zaken, kunt u in aanmerking komen voor beschermingsbewind. In dit artikel leest u meer over ‘wat is bewind’, ‘hoe lang bewind duurt’, en ‘hoe bewind
kan worden opgeven’.
Bewind houdt in dat uw geld en eigendommen door een bewindvoerder worden beheerd. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder. Van belang is dat de bewindvoerder slechts beheer heeft over de
goederen en de financiële zaken die bij beschikking onder het bewind zijn gesteld.
Beheren houdt in dat de bewindvoerder vanaf het moment dat hij aan u is toegewezen verantwoordelijk is voor al uw eigendommen, maar ook voor uw vorderingen en schulden. De bewindvoerder moet
er bijvoorbeeld voor zorgen dat rekeningen op tijd betaald worden, belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een PGB aanvragen.
Voor het aanvragen van een bewindvoerder kunt u gebruik maken van
een formulier op de website van Rechtspraak (www.rechtspraak.nl).
De kantonrechter van uw woonplaats is bevoegd om bewind uit te
spreken. Na het indienen van dit verzoek zal de kantonrechter u willen
horen in de rechtbank.
Als u onder bewind bent gesteld, wordt u in de wet ‘rechthebbende’ genoemd. U blijft bezitter / eigenaar van de goederen die door de kantonrechter onder bewind zijn gesteld. U blijft daarnaast ook juridisch bevoegd over de uw eigendommen
Bewind zorgt er echter voor dat de rechthebbende niet meer zonder medewerking van de bewindvoerder over zijn eigen eigendommen/goederen kan beschikken. U wordt handelingsonbevoegd. Dit wil
zeggen dat u zonder de toestemming van uw bewindvoerder de goederen (die onder bewind zijn
gesteld) niet kunt verkopen of weggeven.
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Tijdens het bewind kunt u slechts met medewerking van de bewindvoerder over deze goederen beschikken. U moet voor alle financiële zaken toestemming aan de bewindvoerder vragen. De bewindvoerder neemt hier dan beslissingen over, zo veel mogelijk in samenspraak met u. Als de bewindvoerder weigerachtig is, kunt u een machtiging van de kantonrechter vragen.
Zowel u als de bewindvoerder kunnen de kantonrechter verzoeken om de bewindvoerder te ontslaan.
Dit doet u door middel van een verzoekschrift (opheffing bewind), dat u bij de rechtbank indient. Van
belang is dat dit verzoekschrift met redenen is omkleed en is onderbouwd door middel van bewijsstukken waaruit blijkt dat de bewindvoerder niet meer voldoet aan de eisen om als bewindvoerder te mogen werken of omdat er simpelweg sprake is van slecht bewind. Daarnaast is het van belang dat voortzetting van het bewind niet zinvol is gebleken.
Als u een gemotiveerde verklaring van de bewindvoerder meestuurt waaruit blijkt dat hij/zij het met
het beëindigingsverzoek eens is, en dat de redenen waarom het bewind is ingesteld niet meer aanwezig
zijn, dan zal de kantonrechter beslissen zonder een zitting te houden. Stuurt u geen verklaring mee van
de bewindvoerder, dan zal de rechtbank de bewindvoerder de mogelijkheid geven om op uw verzoekschrift te reageren.
Over het algemeen zal het bewind pas op verzoek van u worden opgeheven als u gedurende langere
tijd heeft kunnen laten zien dat u in staat bent om uw eigen financiële zaken weer te beheren, bijvoorbeeld door succesvolle overschakeling op maandgeld.
Bron: Team Budgetjuristen

Vertraging voor wet die mensen met schulden beschermt
Een wet die mensen in de schuldhulpverlening iets meer ademruimte moet geven, is vertraagd. De wet
zou in eerste instantie op 1 januari 2019 ingaan.
Personen met schuldeisers mogen altijd een bedrag houden om van rond te komen. Dat is de zogenoemde beslagvrije voet waar geen beslag op mag worden gelegd.
De wet regelt dat die beslagvrije voet automatisch kan worden vastgesteld. Maar dat vereist ook een
geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen de betrokken instanties en dat lukt nog niet.
Met de wet moet worden vermeden dat mensen met schulden extra in de problemen komen. Veel mensen met schulden weten niet veel van hun financiële positie en reageren minder vaak op verzoeken om
informatie. Daardoor wordt hun beslagvrije voet vaak te laag vastgesteld, waardoor ze te weinig geld
hebben om van te leven.
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Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zoekt naarstig naar een oplossing, maar kan niet zeggen wanneer de ‘ingewikkelde’ wet wel in werking kan treden. Ze wil begin volgend jaar met tijdelijke
maatregelen komen voor de groep die het betreft.
Bron: ANP

SCP: minder Nederlanders leven in armoede
Nederland telt minder mensen die in armoede leven. In 2016 waren dat bijna 1 miljoen mensen, drie
jaar eerder ging het nog om 1,2 miljoen mensen. Die afname is te verklaren door onder meer de verbetering van de economie na 2013, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook houdt het SCP nu rekening met vermogens, schulden, huurtoeslag en de uitgaven voor gezondheidszorg en kinderopvang.
Van armoede wordt uitgegaan als mensen niet genoeg geld hebben voor basisbehoeften, ontspanning
en sociale participatie zoals een sportabonnement.
Het planbureau gaat uit van een 'niet-veel-maar-toereikendbudget'. Dat komt neer op 1139 euro per
maand voor een alleenstaande. Voor een paar zonder kinderen ligt de grens bij 1550 euro per maand en
voor stellen met een kind komt het neer op 1850 euro per maand. Wie 2300 euro per jaar tekort komt op
dat budget, wordt als arm bestempeld.
Mensen in de bijstand, niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen
lopen het grootste risico op armoede. In 2016 waren 280.000 kinderen arm, dat is bijna negen procent
van alle kinderen in Nederland.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde onlangs dat het aantal huishoudens met een laag inkomen is gestegen. Die lopen risico op armoede. Een belangrijk verschil met het SCP-onderzoek is dat het
CBS 1040 euro per maand voor een alleenstaande bestempelt als laag inkomen en het SCP 1139 euro.
Bron: NOS.nl

Jongeren geven makkelijk geleend geld uit
Nederlandse jongeren doen te gemakkelijk online aankopen met geleend geld. Dat vindt incassobureau
Intrum, dat onderzoek deed naar het betaalgedrag onder jongeren. Bijna een derde van de ondervraagde jongeren heeft zijn financiële situatie niet op orde.
60 Procent van de jongeren tussen de 18 en 24 is de afgelopen twaalf maanden te laat geweest met het
betalen van een of meerdere rekeningen, tegenover 40 procent van alle Nederlanders.
Gebruiksgemak is de grootste reden dat aankopen worden gedaan via internet en smartphones. Maar
ook druk door sociale media speelt een grote rol. Zo'n 37 procent van de ondervraagde jongeren zegt
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om deze reden aankopen te doen, ook als die niet binnen hun budget passen. Bij mensen tussen de 25
en 34 jaar is dat 24 procent.
Mensen lenen vooral geld bij de bank, familie en door met een creditcard te betalen.
De drempel om aankopen te doen, wordt volgens Intrum steeds lager. Zo is achteraf betalen bij webshops erg makkelijk. Hierdoor wordt niet alleen meer uitgegeven, maar worden ook duurdere aankopen gedaan. Ruim een derde van de ondervraagde jongeren zegt hierdoor uiteindelijk meer geld kwijt
te zijn dan ze hadden bedoeld.
ICS, de organisatie die onder meer de creditcards van Visa en Mastercard
uitgeeft, ziet ook dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar vaker een
betalingsachterstand hebben dan oudere creditcardgebruikers. Er zijn
naar schatting 80.000 jongeren met een creditcard. Inmiddels gelden
nieuwe maatregelen om problematische schulden te voorkomen. Zo
wordt de creditcard geblokkeerd als de betalingsachterstand boven de
dertig dagen komt.
Eerder bleek uit onderzoek van het Nibud uit 2017 dat 27 procent van de studenten een lening, betalingsachterstand of roodstand heeft. De stichting voor Budgetvoorlichting zegt dat het nieuwe leenstelsel en de lage rente eraan bijdragen dat studenten steeds vaker geld lenen.
Bron: NOS.nl

Aantal bijstandskinderen neemt af
Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is voor het eerst sinds 2009 gedaald. In 2017 nam het aantal
met bijna 3000 af naar 228.000. Dat is 7 procent van alle minderjarige kinderen, meldt het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Tussen 2009 en 2016 was het aantal bijstandskinderen nog met ruim 45.000 toegenomen. Uitzondering
op de daling van vorig jaar waren kinderen met een Syrische achtergrond. Deze groep groeide met
meer dan 8000 naar bijna 28.000. Van alle bijstandskinderen had vorig jaar 12 procent een Syrische achtergrond. Van de kinderen in een bijstandsgezin had 63 procent vorig jaar een niet-westerse achtergrond; 30 procent was van Nederlandse komaf.
Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat steeds meer kinderen al sinds hun geboorte wonen in een gezin
met één ouder. Vorig jaar ging het om ruim 15.200 kinderen, een toename van ruim 3000 ten opzichte
van 2000. Het CBS verklaart de toename van het aantal geboortes in een eenoudergezin door de toename van het aantal echtscheidingen. In totaal groeien bijna 570.000 kinderen tot en met 18 jaar oud op in
een eenoudergezin, een toename van 160.000 kinderen ten opzichte van 2000.
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Acht op de tien Nederlandse bijstandsgezinnen hadden in 2016 een vrouw als belangrijkste kostwinner. Dat aandeel was bij bijstandsgezinnen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond nog iets
hoger. Bij andere niet-westerse gezinnen met een bijstandsuitkering was de man relatief vaak kostwinner, namelijk bijna 40 procent.
Bijna 60 procent van de bijstandsgezinnen zei moeilijk rond te komen van hun inkomen. Ze moesten
bijvoorbeeld beknibbelen op kleding, meubels en vakantie. Bijstandsgezinnen hadden in 2016 gemiddeld ruim 22.000 euro te besteden. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde inkomen van andere
gezinnen met kinderen.
Bron: NOS.nl

Nieuw platform voor snel overzicht schulden
Mensen met schulden kunnen vanaf begin 2019 in één oogopslag een actueel overzicht van hun schulden krijgen op Schuldenwijzer.nl. De site is een initiatief van twee brancheorganisaties van gerechtsdeurwaarders, KBvG en SNG.
Het platform is opgericht om een eind te maken aan de versnipperde
situatie die nu bestaat, want die belemmert een effectieve aanpak van de
sanering en inning van schulden, aldus de twee organisaties. Ons land telt 170
gerechtsdeurwaarderskantoren, elk met hun eigen administratie. Ook de Belastingdienst en andere
(semi-)overheidsinstanties voeren hun eigen boekhouding. Om van al die kanalen informatie te krijgen,
kostte schuldenaren tot nu toe veel tijd. Op de Schuldenwijzer hoeven ze alleen maar in te loggen met
DigiD.
Op termijn kunnen ook de schuldhulpverleners, deurwaarders en overheidsinstanties via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de financiële situatie van de schuldenaren.
Volgens de website hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens (een risico op) problematische
schulden.
Bron: ANP

Pakjesavond met een laag inkomen
Sinterklaas is weer volop gevierd. Echter, voor ouders met een laag inkomen was dat een lastige tijd.
Zoals bij het gezin van Sylvana Klaasen uit Breda. Ze moet rondkomen van 80 euro per week. ‘Als ik
het verlanglijstje van mijn zoon zie, denk ik wel even van: o jee.’
Organisaties die zich bezighouden met het inzamelen van speelgoed en cadeaubonnen voor kinderen
in armoede, zien een enorme toename in het aantal aanvragen voor een ondersteuning bij Sinterklaas.
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Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er vorig jaar zo'n 277.000 kinderen in gezinnen
met een laag inkomen, zoals dat van Sylvana. Voor haar gezin is de decembermaand ieder jaar een
pittige tijd. ‘Wij hebben een jongen van 8 jaar en een meisje van vijftien maanden. De oudste gelooft
heilig in Sinterklaas. Op zijn verlanglijstje stonden dit jaar een gitaar en Playmobil.’
Mensen met een laag inkomen kunnen zichzelf niet aanmelden om in aanmerking te komen voor een
extraatje met Sinterklaas. Vaak gaat dat via Jeugdzorg of een bewindvoerder, iemand met inzicht in de
financiële situatie. Toch probeert Sylvana haar kinderen cadeaus te geven op 5 december. ‘Ik probeer
altijd al vanaf het begin van het jaar wat geld opzij te leggen, ook krijgen de kinderen vaak wat van
mijn schoonouders. Maar dat zijn dan echt de praktische zaken. Twee jaar geleden moest mijn zoon
echt een nieuw bed hebben, dat hebben we toen ingepakt.’
Dit jaar is het gezin geholpen door 'Actie Pepernoot' van het Fonds Kinderhulp. Zo kreeg Sylvana een
cadeaubon om uit te geven bij een webwinkel en zodoende toch cadeautjes voor haar kinderen te kunnen kopen. Ook bij stichting Sintvoorieder1 was men druk bezig om 6500 kinderen in de regio Den
Haag en Rotterdam van een cadeau te voorzien.
Sintvoorieder1 maakt geen gebruik van cadeaubonnen die de ouders kunnen inwisselen. ‘We horen
vaak van hulpverleningsorganisaties dat ouders deze bonnen voor iets anders gebruiken. Dat is niet de
bedoeling.’ Bij de sinterklaasbank van Elisa Nuij krijgen ouders 25 euro om cadeaus voor kinderen te
kopen. Dat gaat via een speciale coupon die alleen bij een grote landelijke speelgoedwinkel ingeruild
kan worden tot 6 december. ‘We hebben het een keer met cadeaukaarten gedaan en dan zie je dat er
dingen gebeuren die wij niet willen. Wij willen echt dat een cadeau bij het kind terechtkomt.’

Kerstpakkettenactie geslaagd
Op 8 december 2018 was het weer zover! In het voorwoord hebt u er al wat
van gelezen. Echter, in de afgelopen weken hebben alle Kerstpakketten ook
alweer een goede bestemming gevonden. Veel gezinnen hebben hierdoor
weer een fijne(re) Kerst kunnen vieren.
De gulheid van sommige Zoetermeerders viel ons wél op. Zélf hebben wij
als MiM’ers ’s middag bijgesprongen bij de Jumbo in het Winkelcentrum
Leidsewallen. Tussen alle haastige klanten door waren er toch wel pareltjes
bij. Iemand kwam met twee tassen boodschappen aan. Een ander had maar
weinig te besteden (7 euro), maar gaf toch nog een kleinigheid aan ons. Het
zijn juist déze mensen geweest, die wij via dit Minimaatje ook hartelijk
willen bedanken.
Pemmie, Harrie en Eddy
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Nieuwe normen en formulieren Voedselbank
Op de valreep bereikte onds het bericht dat de Voedselbank met ingang van 1 januari 2019 weer nieuwe normen hanteert. De formulieren hiervoor zijn dan ook weer aangepast. denkt u iemand te weten
(of bent u dat zelf) die in aanmerking zou kunnen komen voor een Voedselbankpakket? De
vrijwilligers van het MiM helpen u graag!

2019
In het nieuwe jaar, vanaf 2 januari 2019, staan wij weer voor u klaar! Alle vrijwilligers van het MiM
wensen u een jaar toe, waarin het beter zal gaan dan het afgelopen jaar.
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De stichting Mensen in de Minima (MiM) is een stichting die helpt bij het invullen
van alle soorten formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften.
Het MiM helpt bij vragen op het gebied van werk, zorg, inkomen en sociale
wetgeving. Ook geeft het MiM informatie over diverse zaken waar mensen in
hun dagelijks leven mee te maken krijgen.
De stichting MiM verzorgt ook zelf workshops. Deze worden gegeven als er veel
vraag naar is. Ook organiseert het MiM wel thema-ochtenden.
Daarnaast voert de stichting MiM regelmatig overleg met de gemeentelijke
afdeling Werk, Zorg en Inkomen. Het MiM heeft ook zitting in het Beleidsoverleg
Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ), waarin activiteiten van organisaties in
het kader van armoedebestrijding worden besproken en ontwikkeld.
De hulp die de stichting MiM biedt, is gratis.

Bezoekadressen:
Uiterwaard 27,
2716 VB Zoetermeer
Telefoon: 079-3165945 / 3163293 / 3165944
Fax: 079-3165942
E-mail: meerzicht@stichtingmim.nl
Oosterheemplein 198,
2721 NB Zoetermeer
Telefoon: 06-53883757
E-mail: oosterheem@stichtingmim.nl

Website:
http://www.stichtingmim.nl
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