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14 concrete voorstellen
van ChristenUnie en PvdA

Offensief tegen armoede en schulden
Nederland is een rijk land, maar toch hebben een miljoen mensen
niet genoeg geld voor de huur, boodschappen en een goede winterjas.
Het aantal mensen dat op straat slaapt verdubbelde naar 40.000.
Steeds vaker zijn mensen afhankelijk van de voedselbank: een teken
dat het niet goed gaat.
Mensen met financiële problemen hebben last van
stress, en zijn minder gelukkig. Relaties en gezinnen
kunnen eronder lijden. Je gezondheid wordt
slechter. Er is kans op grote psychische problemen
of verslaving. Mensen schamen zich, voelen zich
buitengesloten, of sluiten zichzelf ongewild buiten.
Kinderen zijn de dupe. Ze moeten zonder ontbijt
naar school. Soms worden ze gepest. Ze kunnen
niet sporten, of muziekles volgen.
Armoede en schulden zijn geen keuze. Niemand is
helemaal self made. Het kan iedereen overkomen.
Door ziekte of het overlijden van een geliefde.
Nadat je je baan bent verloren. Een rekening die
te lang is blijven liggen en vervolgens uitgroeit tot
een veelkoppig financieel monster.
Zelfs mensen die werken verdienen soms te
weinig om de eindjes aan elkaar te knopen.
En alls je moet rondkomen van de AOW of de
bijstand, is er soms helemaal geen beginnen aan.
De armoede in Nederland dreigt nog verder te
groeien. Door de corona-crisis. Maar ook zonder

de crisis zou het aantal mensen in armoede met
250.000 personen toenemen. Een voetbalstadion
extra aan kinderen die zonder ontbijt naar school
moeten, of met een te korte broek.
Het kabinet heeft in het nieuwe steunpakket
een fors bedrag uitgetrokken om armoede
te bestrijden. Het kindgebonden budget
wordt verhoogd voor gezinnen. Er komt een
Nationaal Schuldenfonds om mensen met
schulden te helpen.
Maar er is veel meer nodig. Daarom lanceren
ChristenUnie en PvdA een offensief tegen
armoede en schulden, met 14 voorstellen.
De partijen hebben voor dit plan gesprekken
gevoerd met diverse maatschappelijke
organisaties en hun input gebruikt.
De voorstellen kunnen rekenen op de
steun van de Landelijke Armoedecoalitie een netwerk van landelijke partijen die elkaar
vinden in het gezamenlijke doel om armoede
en schulden aan te pakken.

Onze 14
voorstellen:
Geen werkende armen meer

Van je inkomen moet je kunnen rondkomen.
Daarom verhogen we het minimumloon.

Verhoog het sociaal minimum

Het sociaal minimum is te laag om van rond te
komen. Daarom willen we dat uitkeringen als de
AOW en de bijstand meestijgen bij de verhoging
van het wettelijk minimumloon.

Maak toeslagen en belastingen simpeler

De toeslagen-jungle maakt mensen onzeker over
hun inkomen, is onnodig ingewikkeld en leidt tot
hoge schulden. Daarom moeten de toeslagen
worden afgeschaft en de inkomensondersteuning
op een andere, betere manier geregeld worden.

Ieder kind kan meedoen

Een op de negen kinderen groeit op in armoede.
Minstens twee kinderen per klas. Het leidt tot
verspilling van kansen, generatie op generatie.
Maar ieder kind moet mee kunnen doen:
sporten, muziekles, zwemles. Extra geld is nodig
om armoede onder kinderen te bestrijden.

Sparen stimuleren

Gemeenten moeten ruimere mogelijkheden
krijgen om lokale belastingen kwijt te schelden.
Dan kunnen mensen makkelijker sparen.
De vermogensnormen zijn nu te laag. Wie een
beetje spaargeld heeft, wordt dan gestraft.

Woekerrentes aan banden

We willen een einde aan het verdienmodel
van kopen op afbetaling, en het zogenaamde
‘bijpinnen’ bij de Wehkamp. Kopen op
afbetaling moet aan banden. We verbieden
de woekerrentes waardoor mensen in de
problemen komen. De rente bij de gemeentelijke
kredietbank moet omlaag.

Voorkomen en snel genezen

We willen meer aandacht voor preventie en
vroegtijdige hulp, door publiekscampagnes
met maatwerk per gemeente en versnelde

ingebruikname van de Nederlandse
Schuldhulproute.
Ook moet de financiële educatie op scholen
versterkt worden, zodat kinderen van jongs af
aan leren om te gaan met geld. Dit krijgt een
vaste plek in het curriculum.

Schuldenrust

Bied mensen schuldenrust. Zodra iemand zich
meldt voor hulpverlening, stoppen alle boetes
en verhogingen automatisch. Als iemand niet
kan betalen, maken boetes de problemen alleen
maar groter. De overheid moet hierin voorop
gaan, met verkeersboetes en vorderingen van
de Belastingdienst. De noodstopprocedure
moet worden uitgebreid naar alle (semi-)publieke
instellingen. Uiteindelijk moeten bedrijven ook
meedoen.

Verbied de handel in ellende van anderen

Er is een hele industrie ontstaan waarin
schulden worden doorverkocht en agressieve
incassopraktijken worden toegepast. Handel in
de ellende van anderen. Dat moet stoppen.
Het moet verboden worden om schulden door te
verkopen als dat met winstoogmerk gebeurt.

>

Malafide bewindvoerders aanpakken

Beschermingsbewindvoerders maken de
problemen soms erger. Gemeenten moeten
de regie krijgen over bewindvoering. Er komen
wettelijke eisen voor bewindvoerders, die moeten
bijdragen aan een oplossing voor de problemen.

Snellere schuldhulptrajecten

De duur van de schuldhulpverlening en de
schuldsanering moeten worden verkort naar
anderhalf jaar. Nu duurt het vaak drie jaar of
langer: een eindeloze tocht door de woestijn.
Bedrijven moeten kunnen worden verplicht
mee te werken aan een schuldenregeling.
De wettelijke schuldsanering moet beter benut
worden, door meer mogelijkheden te creëren
om een Wsnp-traject aan te vragen.

Hulp aan ondernemers

We willen dat ook ondernemers toegang krijgen
tot schuldhulpverlening en de schuldsanering.
Ook moeten gemeenten ondernemers met
een werkende partner kunnen helpen. De rente
op kredieten bbz-kredieten moet verlaagd van
8% naar 3%.

Een Nationaal Schuldenfonds

Er moet vaart gemaakt worden met de
uitwerking van het waarborgfonds. Met behulp
van dat fonds kunnen probleemschulden tegen
een fractie van de waarde worden afgekocht,
waarbij de restschuld wordt kwijtgescholden.
Daarmee krijgen mensen rust, overzicht en zicht
op een oplossing.
Dit fonds moet breed toegankelijk worden,
ook voor mensen die nu niet in aanmerking
komen voor schuldhulp. Specifieke aandacht
moet gericht zijn op het opkopen van schulden
van jongeren. We kunnen jongeren niet al van
jongs af aan met een achterstand aan hun leven
laten beginnen.

Meer inzet van vrijwilligers

Het is prachtig als vrijwilligers mensen
met financiële problemen willen helpen.
Als aanvulling op goed beleid, niet ter vervanging
daarvan. We willen zorgen dat het landelijk
dekkend netwerk van schuldhulpvrijwilligers
verder wordt uitgebouwd, om te zorgen dat
voor iedereen laagdrempelige persoonlijke
begeleiding bij schulden beschikbaar is.

