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Nieuwsbrief  Sociaal Juridische Dienstverlening

Groei SJD-trajecten 2020 

Over het jaar 2020 zijn 645 SJD-

trajecten geregistreerd. Dat is een groei 

van 47 trajecten ten opzichte van 2019. 

Er zijn steeds meer mensen die 

ondersteuning nodig hebben bij 

financiële/juridische zaken. De 

coronacrisis speelt hier een rol in, omdat 

met name flexwerkers uit de getroffen 

branches te kampen hebben met 

inkomensverlies.  

 

Scholing 

In 2020 hebben medewerkers van team 

SJD de volgende trainingen gevolgd bij 

Stimulansz: 

- Training Wet vereenvoudiging 

beslagvrije voet en herziening 

beslag- en executierecht; 

- Training Nieuwe wet inburgering. 

De wet treedt naar verwachting 1 

januari 2022 in werking; 

- SJD Actualiteiten: Wetgeving 

Sociale Zekerheid. 

 

 

Gemeenten: sneller signaleren van 

schulden 

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten 

eerder mensen helpen die door schulden 

in de problemen dreigen te komen. Dat 

is mogelijk door een wijziging in de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening 

Bepaalde bedrijven en instanties mogen 

vanaf 1 januari 2021 gemeenten 

waarschuwen, als zij zien dat hun 

klanten hun rekeningen niet betalen. Het 

gaat hierbij om verhuurders van 

woningen, drinkwaterbedrijven, 

energieleveranciers en zorgverzekeraars. 

Ze hebben hiervoor niet eerst 

toestemming nodig van de klant. De 

bedrijven en instanties geven een 

signaal als hun eigen inspanningen 

betalingsachterstanden niet oplossen. 

Het gaat dan om inspanningen zoals een 

betalingsregeling aanbieden en 

persoonlijk contact zoeken. 

Een gemeente kan na een signaal van 

bijvoorbeeld een verhuurder zelf iemand 

met schuldproblemen uitnodigen voor 

een gesprek. Sterker nog: op elk signaal 

moet zo’n uitnodiging volgen. Iemand 

mag de hulp van de gemeente wel 

weigeren. 

Door de wetswijziging kan een gemeente 

in actie komen voordat financiële 

problemen te groot zijn geworden. 

Mensen met problematische schulden 

blijken in de praktijk namelijk lang te 

wachten voordat ze zelf hulp 

inschakelen. 

 

Vanaf 1 januari 2021 krijgen mensen 

met problematische schulden betere hulp 

en ondersteuning van gemeenten. 

Gemeenten hebben na  instelling van 

een beschermingsbewind de 

mogelijkheid om de rechter te adviseren. 

Bijvoorbeeld over andere vormen van 

ondersteuning. Dit zorgt voor meer hulp 

op maat zoals: een voortzetting van het 

bewind of een lichtere vorm van 

gemeentelijke schuldhulpverlening.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp

en/schulden/gemeenten-sneller-

signaleren-van-schulden  

 

Actieweken 

Sabewa/belastingaangiften 

Uiteraard komen de aanslagen van 

Sabewa er weer aan net als de 

belastingaangifte van 2020. I.v.m. de 

coronacrisis worden daarvoor dit jaar 

geen vrijwilligers ingezet. Wij vanuit SJD 

zullen zelf de aanvragen en aangiftes 

gaan doen in blokroosters. Ons 

informatiepunt is bereikbaar voor 

het inplannen van afspraken. 

 

Veranderingen belastingen: 

- De arbeidskorting, heffingskorting 

en ouderenkorting gaan omhoog. 

De arbeidskorting die voor 2022 

gepland stond, is vervroegd naar 

2021. Met deze heffingskorting 

betalen werkenden minder 

belasting.  

- De algemene heffingskorting gaat 

omhoog. Daardoor hoeven 

mensen met een inkomen tot € 

68.507 minder belasting te 

betalen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/nieuws/2020/06/23/eerste-kamer-stemt-in-met-wijziging-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/nieuws/2020/06/23/eerste-kamer-stemt-in-met-wijziging-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/vroegsignalering-door-verhuurders
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/vroegsignalering-door-verhuurders
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/vroegsignalering-door-verhuurders
https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK009023
https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK009023
https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK009023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/gemeenten-sneller-signaleren-van-schulden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/gemeenten-sneller-signaleren-van-schulden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/gemeenten-sneller-signaleren-van-schulden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/algemene-heffingskorting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/algemene-heffingskorting
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- De ouderenkorting gaat omhoog. 

Ouderen met een jaarinkomen 

tot € 49.323 hebben hier voordeel 

van. De korting bedraagt 

maximaal € 1.703.  

- Heffingsvrij vermogen in box 3 

omhoog. Het heffingsvrij 

vermogen in box 3 gaat omhoog 

naar € 50.000 of € 100.000 met 

fiscaal partner. 

- Inkomensafhankelijke 

combinatiekorting (IACK) is 

aangepast. De maximale IACK 

wordt met € 113 per jaar lager. 

De IACK is eenmalig lager omdat 

het aantal IACK-gerechtigden is 

toegenomen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp

en/veranderingen/werk-en-inkomen  

 

 

Kinderopvangtoeslagaffaire 

I.v.m. de toeslagen affaire zou het 

kunnen zijn dat mensen zich bij ons 

gaan melden voor 

ondersteuning/begeleiding. De gemeente 

Borsele heeft aan SMWO gevraagd of wij 

een contactpersoon kunnen aanwijzen en 

of we deze casussen met voorrang willen 

oppakken indien cliënten zich melden. 

Hier is het volgende over besloten: 

- Wilke van Eck zal contactpersoon 

zijn voor de gemeente Borsele. 

- Nicole den Ouden en Ellen 

Meesters zijn al contactpersoon 

voor Schouwen-Duiveland. 

Deze casussen kunnen met voorrang 

worden opgepakt indien mogelijk. 

 

 

Huurtoeslag en liberalisatiegrens 

Vanaf 2021 stijgt de liberalisatiegrens 

naar € 752,33. Deze grens bepaalt of 

iemand een sociale woning huurt, of een 

woning in de vrije sector. De maximale 

huurprijs voor huurtoeslag stijgt mee 

met de liberalisatiegrens naar € 752,33. 

Huurt iemand een sociale huurwoning 

van een woningcorporatie? Dan kunnen 

zij in 2021 één keer huurverlaging 

krijgen als de kale huur te hoog is voor 

het inkomen. Voor de eenmalige 

huurverlaging moet de kale huur per 

maand hoger zijn dan: 

- € 633,25 als men met maximaal 

2 personen in de woning woont. 

-  €678,66 als men met 3 of meer 

personen in de woont. 

Ook mag het inkomen niet te hoog zijn. 

 

Wet vereenvoudiging beslagvrije 

voet 

Bij het invorderen van schulden kan een 

deurwaarder beslag leggen op het 

inkomen. De beslagvrije voet (hierna: 

bvv) is het bedrag dat de beslaglegger 

niet mag inhouden van het inkomen, 

zodat de schuldenaar genoeg geld 

overhoudt om van te leven en er geen 

verdere problemen ontstaan. Echter, in 

de praktijk blijkt dat de bvv in 75% van 

de gevallen te laag wordt vastgesteld, 

waardoor er te veel geld wordt 

ingehouden. Dat komt doordat een juiste 

berekening van de bvv sterk afhankelijk 

is van informatie die de schuldenaar zelf 

moet aanleveren. Vaak zijn de 

vaardigheden om informatie te 

verstrekken onvoldoende aanwezig. De 

wet vereenvoudiging beslagvrije voet 

moet hier verandering in brengen, 

doordat de beslaglegger zelf de 

gegevens kan inzien die voor de 

berekening van de bvv nodig zijn. Ook is 

minder informatie van belang. Zo speelt 

o.a. de hoogte van de zorgpremie geen 

rol meer in de berekening. Aan de hand 

van de informatie uit de Basisregistratie 

persoonsgegevens en de Polis 

administratie van het UWV kan in de 

meeste gevallen de bvv correct door de 

beslaglegger worden berekend. Een 

andere vernieuwing is die van één 

coördinerend deurwaarder per 

inkomstenbron. Het idee is dat de burger 

1 aanspreekpunt heeft voor het 

loonbeslag. De wet is van kracht per 1 

januari 2021.  

Schuldinfo. 

 
De berekening van de beslagvrije 

voet 

Bij de berekening van de bvv wordt 

uitgegaan van 95% van de toepasselijke 

bijstandsnorm incl. vakantietoeslag. 

Indien het inkomen lager is dan de 

bijstandsnorm, dan wordt 95% over het 

daadwerkelijke inkomen berekend. Het 

bedrag wordt bij een midden-en hoog 

inkomen verhoogd met een 

compensatiekop i.v.m. verminderd of 

geen recht op toeslagen, die afhangt van 

de leefsituatie en de hoogte van het 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/ouderenkorting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/box-3
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/box-3
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/iack
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/iack
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/werk-en-inkomen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/werk-en-inkomen
https://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/huurwoning/sociale-huurwoning-vrije-sector/
https://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/huurwoning/huurtoeslag/
https://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/huurwoning/huurbevriezing-huurverlaging/
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inkomen. De beslagvrije voet wordt voor 

ten hoogste de helft verlaagd met het 

niet onder beslag liggend inkomen 

inclusief aanspraak op vakantietoeslag 

van de echtgenoot of partner. 
Voor uitgebreide informatie: 
https://www.juridischloket.nl/actueel/corona
virus/ 

 
Controleren hoogte beslagvrije voet  

De schuldenaar krijgt van de 

beslaglegger een modelmededeling 

waarin staat op basis van welke 

gegevens de beslagvrije voet is 

berekend. Via www.uwbeslagvrijevoet.nl 

kunnen burgers controleren of hun bvv 

juist berekend is.  

 

 

 

 

 

 

Een verzoek voor aanpassing van de 

beslagvrije voet moet binnen 4 weken 

vanaf de datum op de brief bij de 

modelmededeling van de bvv ingediend 

worden bij de beslaglegger.   

 

De beslagvrije voet kan bijvoorbeeld 

verhoogd worden omdat het inkomen 

ondertussen lager is geworden. Of omdat 

er sprake is van een koopwoning. De 

verhoging is dan ongeveer gelijk aan de 

huurtoeslag die de burger zou krijgen 

wanneer de eigen woning een 

huurwoning zou zijn geweest. Dit kan 

alleen indien de beslagvrij voet lager is 

dan het maximum bedrag. Ook kan de 

bvv worden verhoog wanneer de 

woonkosten (voor huurwoning of eigen 

huis) hoger zijn dan € 828,66 (norm 

2021). De beslagvrije voet wordt 

verhoogd met het meerdere voor een 

periode van in beginsel zes maanden.  

 

SJD kan burgers ondersteunen bij 

het aanleveren van informatie voor 

het aanpassen van de bvv.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Overgangsrecht en uitstel invoering 

Voor een beslaglegging van vóór 1 

januari 2021 geldt het overgangsrecht. 

Dit betekent dat de oude regels voor 

berekening van de beslagvrije voet 

blijven gelden totdat uiterlijk binnen 12 

maanden de beslagvrije voet volgens de 

nieuwe regels herberekend wordt. Een 

aantal organisaties hebben voor de 

invoering van de wet zes maanden 

uitstel gekregen. Voor deze organisaties 

geldt dat de beslagvrije voet bij een 

beslaglegging of besluit tot verrekening 

ná 1 januari 2021 maar vóór 1 juli 2021, 

berekend wordt volgens de oude regels. 

Let op: Wanneer de debiteur erom 

vraagt moet de beslagvrije voet wel 

volgens de nieuwe regels worden 

toegepast. De debiteur moet 

hiervoor dan wel zelf de gegevens 

aanleveren. Vanuit SJD zullen we 

hier alert op zijn.  

 

Bronnen: 

https://www.juridischloket.nl/actueel/coronavirus/
https://www.juridischloket.nl/actueel/coronavirus/
http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/


 
  Januari 2021 

https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=

14 

https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/ 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nie

uws/2020/12/08/wet-vereenvoudiging-

beslagvrije-voet-per-2021-in-werking 

www.divosa.nl  

 
 

Wet herziening beslag en 

executierecht 

Deze wet treedt gefaseerd in werking en 

heeft net als de wet vereenvoudiging 

beslagvrije voet als doel te voorkomen 

dat mensen onder het bestaansminimum 

komen. De wijzigingen zijn in hoofdlijnen 

als volgt: 

- Er wordt in beginsel geen beslag 

meer gelegd op bijvoorbeeld de 

inboedel van mensen met 

schulden als de kosten van 

verkoop hoger zijn dan de 

opbrengsten; 

 

- Het is niet langer mogelijk om de 

gehele bankrekening van iemand 

met schulden op te eisen. Zo 

komen mensen niet onder het 

bestaansminimum en houden zij 

geld over om van te leven; 

 

 

- Het wordt makkelijker om beslag 

te leggen op een auto of 

aanhangwagen. Het beslag wordt 

in het kentekenregister vermeld. 

Dit beschermt de koper tegen de 

verkoper die zijn auto met een 

beslag erop wil verkopen. 

 

Bron: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nie

uws/2020/09/30/herziening-van-beslag-

-en-executierecht-biedt-schuldenaar-

meer-zekerheid 

 

 
Bijstandsnormen per 1 januari 2021 

Voor alle nieuwe bedragen verwijzen we 

naar bijgaande link. 

https://www.st-ab.nl/bijstandsnorm.htm 

 
 

 

 

 

Het SJD-team: 

Nicole den Ouden 

Emmy van de Merwe 

Judith Goetheer 

Ellen Meesters 

Wilke van Eck 

Marieke Slingenberg 

Noor Riemens 

https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=14
https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=14
https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/08/wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-per-2021-in-werking
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/08/wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-per-2021-in-werking
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/08/wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-per-2021-in-werking
http://www.divosa.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herziening-van-beslag--en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-zekerheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herziening-van-beslag--en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-zekerheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herziening-van-beslag--en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-zekerheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herziening-van-beslag--en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-zekerheid
https://www.st-ab.nl/bijstandsnorm.htm

