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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 15 december spreekt u met minister Koolmees over het armoede en schuldenbeleid. Er is een 

aantal onderwerpen waar wij uw aandacht voor willen vragen. Dit betreft het sociale incassobeleid 

door de Belastingdienst, de wanbetalersregeling voor de zorgpremie, het verkorten van 

schuldsaneringstrajecten en de noodzaak van structurele middelen voor gemeenten om armoede te 

bestrijden. 

Sociale incasso structureel maken 

Sociale incasso is een van de doelstellingen van deze regering. De Belastingdienst heeft 

aangekondigd tijdelijk af te gaan zien van zijn preferente positie als schuldeiser (voor de periode 

augustus 2022-september 2023). We vragen ons af waarom dit een tijdelijke en geen permanente 

maatregel is? Door als overheid afstand te nemen van de preferente positie kunnen 

saneringstrajecten sneller opgestart en opgelost worden. Bovendien kan de overheid het goede 

voorbeeld geven van sociale incasso door direct alle invordering- en incassokosten te stoppen na 

aanmelding bij de schuldhulpverlening. Waarom wordt dit nog niet gedaan? 

Wanbetalersregeling 

In Coronatijd krijgen steeds meer mensen te maken met problematische schulden en achterstanden. 

Mensen met een zorgpremieschuld krijgen dan te maken met de wanbetalersregeling. Door middel 

van ‘bronheffing’ wordt de premieschuld geïnd. Bronheffing betekent dat het CAK maandelijks een 

verhoogde premie inhoudt op salaris, pensioen of uitkering van een verzekerde. De wanbetalers-

regeling gaat ervan uit dat mensen de zorgverzekering niet willen betalen en dat er meer druk op de 

schuldenaar moet worden gezet door een maandelijkse boete. Uit onderzoek is bekend dat vrijwel 

alle schuldenaren wel willen betalen, maar dat niet kunnen. Het kabinet heeft in januari 2020 

uitgesproken1 dat er meer maatwerk voor burgers moet komen in de uitvoering van dienstverlening, 

waaronder de schuldhulpverlening. Iedereen lijkt te begrijpen dat mensen met schulden geholpen 

                                                           
1 Januari 2020: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/16/kabinet-burgers-verdienen-betere-
uitvoering  
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moeten worden en dat financiële stress juist weggenomen moet worden. We vragen ons af waarom 

de wanbetalersregeling dan nog steeds bestaat. 

Goed voorbeeld uitbreiden 

De gemeente Utrecht is een proef begonnen met Corona-saneren, waarbij de saneringstrajecten 

verkort zijn van drie jaar naar twee jaar. Kan het kabinet deze mogelijkheid ook aan andere 

gemeenten bieden door bijvoorbeeld het Waarborgfonds uit te breiden? 

Alleen structurele aanpak lost armoede op 

Het kabinet is vanuit de Brede Schuldenaanpak voorstander van intensivering van de 

schuldenaanpak. Met het oog op de stijging van het aantal mensen met problematische schulden is 

dat zeker nodig. Gemeenten kunnen dit alleen goed aanpakken indien zij structurele middelen van 

het Rijk krijgen om mensen in armoede en schulden snel en effectief te kunnen helpen. We pleiten 

dan ook voor versterking van het sociaal domein door gemeenten van voldoende middelen te 

voorzien voor de uitvoering van deze taak. 

Voor informatie of nadere toelichting op deze brief kunt u terecht bij ondergetekende.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Esmé Wiegman–van Meppelen Scheppink 

Directeur Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


