
 

Nieuwsuur in de klas 
Onder het bestaansminimum 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Veel mensen met schulden raken nog 
dieper in de problemen omdat de 
belastingdienst en deurwaarders 
maandelijks te grote bedragen inhouden 
op hun loon of uitkering. Om mensen met 
schulden te beschermen is er een 
wettelijk bestaansminimum afgesproken 
zodat er in ieder geval geld overblijft voor 
de huur en boodschappen. Maar daar komt 
in de praktijk weinig van terecht. 
 
Vakgebied 
Economie: bestaansminimum, schulden 
Maatschappijleer: sociale rechten 
 
Kernbegrippen 
Belastingdienst, deurwaarder, beslagvrije 
voet, Nationale Ombudsman, voedselbank 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
domein in het examenprogramma: 
Economie: G: Risico en informatie 
Maatschappijleer: D2: Sociale rechten 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van 
Schooltv.nl is meer te vinden over 
schulden. Bijvoorbeeld de aflevering 
Schuldsanering. 
 
Antwoorden 
1 Belastingschuld en restschuld van het 
huis 2 Ze heeft te weinig geld voor huur 
waardoor ze huurachterstand opbouwt 3 
Iedereen heeft recht op een minimum 
inkomen voor huur en boodschappen. Dit 
heet de beslagvrije voet. Schuldeisers 
mogen geen beslag leggen op dit bedrag. 4 
±800,-. 5 Werkloosheidswet, ziektewet. 6 
Verschaffen voedselpakketten aan 
mensen die onder de armoedegrens leven. 
Voedsel wordt gedoneerd door 
leveranciers en particulieren. 7 B.  
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe komt het dat Irene Rottger zulke 
hoge schulden heeft? 
 
2 De belastingdienst en deurwaarders 
leggen elke maand beslag op een deel van 
Irene’s inkomen om de schuld af te lossen. 
Hoe komt het dat de schulden van Irene 
toch blijven oplopen? 
 
3 In Nederland is een afspraak gemaakt 
over het minimum inkomen. Leg aan de 
hand van het begrip ‘beslagvrije voet’ uit 
wat deze afspraak inhoudt.  
 
4 Welk bedrag hoor je wettelijk gezien per 
maand over te houden voor huur en 
boodschappen? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Nederland is een verzorgingsstaat wat 
onder andere betekent dat we een sociale 
wetgeving kennen. Noem naast het 
bestaansminimum nog twee 
overheidsvoorzieningen waarmee sociale 
zekerheid geboden wordt. 
 
6 Mensen die niet kunnen rond komen van 
hun inkomen kunnen naar de voedselbank. 
Wat doet deze organisatie en hoe komt zij 
aan de producten? 
 
7 Wanneer je schulden hebt, is het in 
sommige gevallen mogelijk om 
schuldsanering aan te vragen. Welk van 
onderstaande beweringen over 
schuldsanering is waar? 
A Bij schuldsanering wordt je schuld deels 
kwijtgescholden door de overheid omdat de 
schulden buiten jouw schuld zijn ontstaan. 
B De overheid maakt afspraken met de 
schuldeisers over het terug te betalen 
bedrag. Je krijgt een minimum inkomen en 
het ingehouden bedrag gaat naar de 
schuldeisers. Je hoeft meestal niet het 
gehele bedrag af te lossen. 
C Bij schuldsanering moet je binnen drie 
jaar je schuld afgelost hebben. Daarna 
gaat de overheid afspraken maken met de 
schuldeisers. Het overige bedrag hoeft dan 
meestal niet terug betaald te worden. 
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http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-mensen-van-noord-korea/#q=noord%20korea
http://www.schooltv.nl/video/schuldsanering-wat-is-schuldsanering/#q=schulden

