
 

 

 
  

 
Bijdrage Plangroep rondetafelgesprek ‘Rondkomen’ – Tweede kamer (25 januari, 2023) 

 
Meer steun nodig voor mensen in financiële problemen – en dit betreft 

steeds vaker de middeninkomens    
  

  
Minister Schouten heeft in haar Kamerbrief over Brede schulden van 23 november 2022 jl. 
bekendgemaakt dat het kabinet de komende jaren structureel €120 miljoen uittrekt voor de aanpak 
van geldzorgen, armoede en schulden. Dit is wat Plangroep betreft een stap in de goede richting, 
maar het is niet genoeg. Als het doel is om het aantal mensen met problematische schulden in 2030 
te halveren is veel meer nodig.   
 
Vooral omdat alles duurder wordt (energierekening, zorgpremie, etc.) komen steeds meer 
Nederlanders in de financiële problemen. Wij zien dagelijks hoe dit bijvoorbeeld kan leiden tot een 
tekort aan de meest basale vormen van levensonderhoud. En dit betreft niet alleen mensen met een 
laag inkomen, maar ook steeds vaker de middeninkomens. Plangroep pleit er daarom voor dat ook 
deze groep steun krijgt, omdat ook voor deze groep de gevolgen zeer groot kunnen zijn.  
 
Steeds meer Nederlanders hebben betalingsproblemen - ook de middeninkomens 

 
Meer dan 42% van de Nederlanders had in het afgelopen jaar één of meer betalingsproblemen, blijkt 

uit onderzoek dat het Nibud eind vorig jaar publiceerde.1 Dit betreft ook steeds vaker mensen met 

een middeninkomen. Zo heeft een kwart van de middeninkomens problemen met het betalen van de 

boodschappen en kan 12% de energierekening niet betalen. Dit kan er – in combinatie met de hoge 

hypotheekrente - toe leiden dat zij hun huis moeten verkopen en vervolgens op straat komen te 

staan omdat er groot tekort aan beschikbare huurhuizen is. Dit moet natuurlijk ten alle tijden 

voorkomen worden, maar recent maatregelen zoals het verlagen van accijnzen, btw en belastingen 

op energie en brandstof is voor veel huishoudens niet genoeg. 

 
Daar komt bij dat uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het afgelopen jaar de cao-lonen met 3,2 
procent zijn gestegen, terwijl de inflatie zo'n 10 procent was. Dit is het grootste verschil tussen 
inflatie en loonstijging sinds de start van de metingen in 1973 en het betekent dat werkenden er in 
2022 per saldo flink op achteruit zijn gegaan.2 Het is de verwachting dat ondanks de 
koopkrachtmaatregelen van het kabinet, het aantal huishoudens met schulden – waaronder veel 
middeninkomens - verder toe zal nemen.  
 
Veel maatregelen zijn niet gericht op middeninkomens 
 
De zorgpremie, energie, water, huur en hypotheek worden door velen vaak te laat betaald. Om die 
problemen op te lossen, trekken velen hun spaarrekening leeg, lenen ze geld bij familie of vrienden, 
treffen ze een betalingsregeling of vragen ze een voorschot op het salaris bij de werkgever. Niemand 

 
1 https://www.nibud.nl/onderzoeksrapporten/rapport-rondkomen-en-betalingsproblemen-2022/   
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/01/grootste-cao-loonstijging-in-veertien-jaar-maar-inflatie-stijgt-
harder#:~:text=Grootste%20cao%2Dloonstijging%20in%20veertien%20jaar%2C%20maar%20inflatie%20stijgt%
20harder,-
5%2D1%2D2023&text=In%20het%20laatste%20kwartaal%20van,cao%2Dloonstijging%20in%20twintig%20jaar 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/23/brief-tweede-kamer-brede-schuldenbrief


 

 

houdt dit lang vol. Mensen bouwen bovendien schulden op en hebben straks geen buffer meer, met 
als gevolg dat ze nog lange tijd financieel kwetsbaar zijn. Het kabinet schiet de allerlaagste inkomens 
extra te hulp. Zo krijgen zij bijvoorbeeld, naast de verlaging van de btw op energie, 800 euro om de 
hoge energierekening te compenseren. De middeninkomens komen daar echter niet voor in 
aanmerking terwijl voor hen de nood hoog is.  
 
Maatregelen om ook de middeninkomens te helpen 
 
Met de volgende maatregelen worden ook de middeninkomens met financiële problemen geholpen: 

• Verruimen inkomensgrenzen van toeslagen (huur, zorg); 

• Verruimen normen kwijtschelden schulden en bijzondere bijstand; 

• Realiseren maatwerk voor toeslagen (dus alleen energietoeslag voor de mensen die het echt 
nodig hebben; 

• Gebruiken Toetsingsinkomen gebaseerd op voorgaand kalenderjaar (vooraf in plaats van 
achteraf);  

• Verlagen belasting op energie - weer terug naar 9% (zolang de energiecrisis duurt); 

• Omzetten van betalingsachterstand van energierekeningen naar een krediet en mogelijk 
toevoegen aan een bestaande schuldregelingen. 

Om de beste mogelijke oplossingen zoals bovenstaande maatregelen te realiseren heeft het de 
voorkeur dat alle betrokkenen om de tafel gaan zitten – om ieder vanuit zijn eigen expertise en rol bij 
te dragen. Hierbij heeft wat ons betreft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
coördinerende rol en gaat het verder vooral om banken, gemeenten, Verenigingen van Eigenaren en 
schuldhulpverleners zoals Plangroep. 
 
Voor vragen:  
Albert Nijholt (Directeur Plangroep) 
Tel. 06 2888 6534 
Email: anijholt@plangroep.nl 
 
 
Over Plangroep 
 

• Plangroep (onderdeel van Cohedron) is een financieel zorgverlener. Wij bieden mensen met 
schulden een oplossing voor hun financiële problemen. Hierbij kan het gaan om outsourcing van 
schuldhulpverlening, budgetbeheer, vroegsignalering, budgetcoaching, schuldpreventie, 
voorlichting, beleidsondersteuning of consultancy. Dit doen wij al meer dan 30 jaar namens 
gemeenten, werkgevers, zorgorganisaties, woningcorporaties en schuldeisers.  

• Plangroep is lid van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) en NVVK 
geaudit. Onze schuldhulpverleners werken volgens de gedragscode van de NVVK en treden op als 
intermediair tussen schuldenaren en schuldeisers. Dit betekent dat wij de belangen behartigen 
van cliënten én voor schuldeisers de beste regeling tot stand te brengen. Als NVVK-lid maken wij 
gebruik van convenanten met landelijke organisaties zoals het CJIB, diverse energieleveranciers 
en Zorgverzekeraars Nederland. 
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