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Uitstel van betaling voor
jongeren met schulden
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat jongeren uitstel van betaling geven voor
bepaalde onderwijsgerelateerde schulden. Dat staat in een brief van staatssecretaris
Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) aan de Tweede Kamer.
DUO doet dit alleen voor de duur van het schuldhulpverlenings
traject en minimaal voor de duur van de studie. Onder voorwaarde
dat de schuldhulpverlener heeft aangegeven dat dit noodzakelijk
is om een minnelijke schuldregeling tot stand te brengen. Dit wil
zeggen dat de schuldhulpverlener tot een betalingsregeling
probeert te komen met de schuldeisers.

Banenafspraak werkt
Gelukkig gaat het de goede kant op met
de werkgelegenheid in Nederland. Uit een
eerste tussenmeting van UWV blijkt dat
de overheid zich aan de beloofde banen
afspraak heeft gehouden om drieduizend
banen te creëren in 2015.
De overheid en het bedrijfsleven moeten
jaarlijks zorgen voor nieuwe banen, zodat
mensen uit de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), bijstand
en sociale werkvoorziening aan de slag kunnen
bij een reguliere werkgever. Dit staat in de Wet
banenafspraak 2015 en in het quotum arbeidsbeperkten.

Maatwerk

Doel gehaald

Omdat studenten die geen inkomen hebben, maar wel proble
matische schulden, moeilijk toegang krijgen tot schuldhulp
verlening, zoekt DUO samen met de NVVK (brancheorganisatie
voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) naar oplossingen
voor hun schuldenproblematiek. Naast deelname aan een ronde
tafelbijeenkomst over jongeren en schulden, heeft de NVVK met
verschillende gemeenten proefprojecten gedraaid om oplossingen
te testen. De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
constateerde hieruit, dat een meer op de situatie toegesneden
incassobeleid kan leiden tot een oplossing.

In 2015 hebben meer dan vijfduizend mensen
uit deze doelgroep een baan gevonden bij de
overheid of in het bedrijfsleven. 40 procent
werd ingevuld door mensen uit de Wajong,
45 procent door mensen uit de sociale werkvoorziening en 16 procent door mensen uit de
bijstand.

Stabiele financiële situatie
CAV is blij met deze regeling, die de student de ruimte geeft om in
een stabiele financiële situatie zijn studie af te ronden en zich te
focussen op zijn toekomst.

Quotumregeling
Staatssecretaris Klijnsma van SoZaWe kan
jaarlijks meten hoeveel nieuwe banen er zijn en
een quotum opleggen als werkgevers de door hen
beloofde doelen niet halen. Van deze quotum
regeling hoeft ze nu geen gebruik te maken.
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‘Overheid gaat teveel uit
van zelfredzaamheid van
burgers’
In zijn onlangs gepubliceerde rapport ‘Burgerperspectief
op schuldhulpverlening’ concludeert Nationale ombudsman
Reinier van Zutphen dat de overheid onterecht teveel uitgaat
van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke
schuldhulpverlening.
Volgens de ombudsman stuiten minder
zelfredzamen voor en tijdens het
schuldhulpverleningstraject op drempels, waardoor zij buiten de boot vallen.

Burgers aan het woord
Bent u zelfstandig ondernemer of in het
bezit van een eigen woning? Dan kan
het zijn dat u niet wordt toegelaten tot
het schuldhulpverleningstraject. Dat is
een van de ervaringen die ombudsman
Van Zutphen ophaalde. Ook wordt er te
weinig gekeken naar een passend
alternatief als iemand niet aan de eisen
voor een schuldregeling voldoet.

Burgers vinden de gemeentelijke
dienstverlening daarnaast onvol
doende. Van Zutphen concludeert:
‘de overheid gaat te vanzelfsprekend
uit van de zelfredzaamheid van
mensen. Het gebrek hieraan is juist een
van de redenen waarom mensen in
financiële problemen terecht komen.’

Websites
Elk kwartaal de beste bespaartips
Schrijf u nu in op de website
consumentenbond.nl/bespaar en
ontvang elk kwartaal praktische
bespaartips en advies. Steeds over een
ander thema, zoals energiecontract,
autoverzekering, zorg of reizen. Een
handige hulp om geld over te houden.

Financiën saai?
How2spendit.nl is een online com
munity die erop is gericht om vrouwen
financieel zelfredzamer te maken.
Omdat geldonderwerpen vaak saai en
ingewikkeld zijn, maakt How2spendit
met digitale tools en artikelen thema’s
als schulden, salarisonderhandelingen,
pensioen en samenwonen toegankelijk
en leuk.

Ga in gesprek
De ombudsman heeft staatssecretaris
Klijnsma opgeroepen om over deze
knelpunten met gemeenten in gesprek
te gaan en hiervoor oplossingen aan
te dragen.

Online hulp bij psychische klachten

Huismerkijs het goedkoopst
en het lekkerst
Uit een smaak
test van de
Consumenten
bond blijkt, dat
veel consumenten
en experts ijsjes
die lijken op
Cornetto’s en
Magnums lekkerder
vinden dan het
origineel.
Niet alleen zijn huismerk
ijsjes veel goedkoper
dan dure merken als
Cornetto en Magnum,
ze zijn ook nog lekkerder.
Dat bepaalde een smaak

panel van veertig consumenten
onlangs. Zij testten de Cornetto- en
Magnumachtige ijsjes op smaak,
romigheid en de hoeveelheid noten.

Verrassende uitslag
Jumbo’s Cornet scoorde het beste bij
de Cornetto’s en het huismerk Chocs!
van Jumbo, dat lijkt op de Magnum
Almond, haalde bij de Magnums de
hoogste score. Op de tweede plaats bij
de Cornetto’s eindigde de Cones van
AH Basic en bij de Magnums Gelatelli
van Lidl. Een verrassende uitslag, die
ook door een expertpanel van acht
professionele ijs en/of chocolademakers
is bevestigd.

Heeft u psychische klachten en vindt
u het lastig om erover te praten?
Op zelfhulpwijzer.nl kunt u anoniem
een test doen die u helpt bij het vinden
van de kern van uw klachten. Met tips
voor geschikte zelfhulpcursussen!

Zet u in voor uw buurt
Op 24 september is het Burendag.
Wilt u uw buurt ook leuker, socialer en
veiliger maken? Dien dan een aanvraag
in voor financiële ondersteuning bij het
Oranje Fonds. Uw verzoek moet wel
gaan om een activiteit in, met en voor
de buurt, waarbij u iets opknapt of
uitvoert. Kijk op burendag.nl voor
inspiratie en tips.
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Twee op de drie
huishoudens in 2016
op vakantie

Goedkoop
van de
muggen af

Vakantie is weer populair. Dit blijkt uit de vakantiegeldenquête 2016 van het Nationaal Instituut voor Budget
voorlichting (Nibud). Terwijl vorig jaar nog een kwart van
de Nederlanders thuis bleef, gaat dit jaar 67 procent van de
huishoudens op vakantie.

Lekker dat warme zomerweer,
maar het heeft ook minder fijne
kanten, zoals de komst van de
mug die u zoemend uit uw slaap
houdt en u jeukende bulten
bezorgt. Met anti-muggen
kaarsen houdt u muggen op
afstand en kunt u rustig in uw
tuin of op uw balkon genieten
van een mooie zomeravond.
Op de Facebookpagina van het
tijdschrift Genoeg vonden we
onderstaand recept, waarmee
u zelf anti-muggenkaarsen kunt
maken om muggen te verdrijven.
Goed a
 nti-muggenspul met de
werkzame stof DEET kost al gauw
10 tot 15 euro. Met dit recept
bent u veel goedkoper uit.

Benodigdheden
• limoenen en citroenen
• glazen potten
• verse kruiden
• 10 druppels citronella
essentiële olie
• drijfkaarsen
• stukje touw
Mensen ervaren volgens het Nibud
weer meer ruimte in hun portemonnee om op vakantie te gaan.
Gemiddeld besteden huishoudens
2.483 euro aan hun langste
vakantie. Maar ook huishoudens
met een inkomen beneden modaal
gaan dit jaar op reis. Zij geven
hieraan gemiddeld 1.625 euro uit.

betalen. Bijna de helft van de
ondervraagde huishoudens, met
name gezinnen, maakt zelfs voor
tijdens de vakantie een begroting.
Want hoewel 43 procent vakantiegeld uitgeeft aan de vakantie, is er
nog altijd 14 procent die het
vakantiegeld gebruikt voor het
aflossen van schulden.

Voorzichtigheid geboden

Tip

Dit zijn forse bedragen. CAV vindt
het positief nieuws dat 71 procent
van de huishoudens calculerend
omgaat met hun financiën en
berekent of ze de vakantie kunnen

Bent u nog niet op vakantie
geweest of kijkt u graag vooruit naar
volgend jaar? Op www.nibud.nl/
geldtip/vakantiebegroting/ vindt u
een handige vakantiebegroting.
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Aan de slag
Snijd de limoenen en citroenen in
plakjes en leg deze even aan de
kant. Stop in elke pot wat verse
kruiden. Denk aan rozemarijn,
citroentijm, lavendel en kamille.
Elke pot vult u vervolgens voor de
helft met water. Doe er daarna
10 druppels citronellaolie bij.
Leg de plakjes citrusfruit bovenop
dit mengsel en vul de pot verder
met water.
Laat tot slot de kaarsen op het
water drijven en bind een stukje
touw om de rand van de potten.
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