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Na alle ellende bracht 2020 op de valreep 
ook nog iets postiefs. In het verlengde van 
de woede over de toeslagena� aire kwam 
er eindelijk ook verontwaardiging over de 
veel te strenge bijstandsregels. 
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Meer menselijke
maat in 2021

Als u een schuld aan ons 
heeft houden we de a� ossing 
in op uw uitkering. Meestal 
is dit 6% of 10% van uw 
uitkering. Vanaf 1 januari 
2021 houden we 5% in plaats 
van 6% of 10%.  U houdt 
dan (iets) meer over van uw 
uitkering.

Lagere 
a� ossing op 
schulden
aan ons

De wet over beslag is gewijzigd.
Tot 1 januari 2021 was het beslag op uw 
uitkering 10% en nu is dit 5%. Door een 
foutje in de wet konden we niets inhouden 
als u de kostendelersnorm ontving. Dit is 
aangepast. Ook als u de kostendelersnorm 
ontvangt moet u 5% van deze norm 
a� ossen. Dit gaan we vanaf januari op
uw uitkering inhouden. 

Beslag
Als een deurwaarder of belastingdienst 
of wie dan ook beslag heeft gelegd op 
uw uitkering, blijft dit hetzelfde als voor 1 
januari 2021 (meestal 10%). Dit mogen we 
niet zelf aanpassen. De deurwaarder moet 
ons hiervoor opdracht geven. Zij hebben 
een jaar de tijd om dit aan te passen naar 
5%. Als u hierover vragen hebt kunt u 
contact opnemen met de deurwaarder die 
beslag gelegd heeft. 

Een vrouw moet 7000 euro terugbetalen 
omdat ze wekelijks wat boodschappen 
van haar moeder kreeg en de rechters 
konden niet anders dan concluderen dat 
dit helemaal volgens de wet is.....

In Midden-Groningen zijn we zo soepel 
mogelijk bij giften en bijstand, maar ook 
wij moeten landelijke regels uitvoeren 
die regelmatig eigenlijk niet uit te 

leggen zijn. Ik hoop daarom dat de 
ministers en Kamerleden in Den Haag 
in 2021 eindelijk bij zinnen komen en 
de menselijke maat terugbrengen in 
de regels. En verder wens ik u vooral 
een gezond jaar toe zonder nieuwe 
coronabeperkingen. 

Peter Verschuren
wethouder sociale zaken 



Hogere bijstandsnormen 
vanaf januari

De uitkeringen zijn verhoogd vanaf
1 januari 2021. Hieronder vindt u de
meest voorkomende normen. 
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Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
eltje.hut@bwri.nl
marleen.koenders@bwri.nl

Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg 
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan 
geen rechten ontlenen.
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Meldpunt gedupeerde
ouders toeslagenaffaire

Met vakantiegeld zijn de bedragen per maand (let op: Vakantiegeld van 
5% wordt ingehouden en in mei betaald):

De gemeente Midden-Groningen gaat ouders 
helpen die getro� en zijn door de problemen 
rondom de kinderopvangtoeslag. Gedupeerde 
ouders kunnen zich met hun hulpvraag melden bij 
de gemeente voor ondersteuning.

De gemeente Midden-Groningen gaat 
ouders helpen die getro� en zijn door de 
problemen rondom de kinderopvang-
toeslag. Gedupeerde ouders kunnen 
zich met hun hulpvraag melden bij de 
gemeente voor ondersteuning.
De Belastingdienst compenseert ouders 
die in de problemen zijn gekomen 
� nancieel. Naast die compensatie kan er 
behoefte zijn aan andere ondersteuning, 
zoals bijvoorbeeld bij schulden, gezond-
heidsproblemen, het vinden van werk, 

dagbesteding, gezinshulp of huisves-
ting.  De Rijksoverheid, Vereniging van 
Nederlandse gemeenten (VNG) en de 
Belastingdienst hebben afgesproken dat 
gemeenten gedupeerde ouders hierbij 
gaan helpen.
Melden als gedupeerde
De Belastingdienst kan in verband met 
privacywet AVG geen gegevens van 
ouders aan de gemeente doorgeven. 
Daarom roepen wij de getro� en ouders 
op zich bij ons te melden met naam en 

contactgegevens via
meldpunttoeslagen@midden-groningen.nl. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op.

Vragen stopzetting kinderopvangtoeslag
Is uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 
2019 stopgezet en weet u niet waarom? Dan 
kunt u contact opnemen met het serviceteam 
toeslagen van de Belastingdienst via: 0800 - 
2358 358. Of kijk voor meer informatie op:
services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel

Normen met vakantiegeld* 1 juli 2020 1 januari 2021

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 1.059,03 1.075,44

Samenwonenden en gehuwden 1.512,90 1.536,34

Normen zonder vakantiegeld 1 juli 2020 1 januari 2021

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 1.006,08 1.021,67

Samenwonenden en gehuwden 1.437,25     1.459,52


