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Heeft u zoveel schulden dat u er zelf niet meer uitkomt? Vraag zo snel mogelijk hulp bij de Financiële Winkel van Delft. 
Anders wordt uw schuld alleen maar groter. Een schuldregeling is niet leuk. Judith Rumling moest drie jaar rondkomen van 
€ 50 per week. ‘Maar het bracht zóveel rust.’
Judith Rumling: “Ik heb 25 jaar bij de NS gewerkt, maar 
toen hield het daar voor mij op.  Als alleenstaande 
moeder van een dochter moest ik voor het inkomen 
zorgen. Daarom ben ik een bedrijfje begonnen: ik 
kookte kant-en-klaar-maaltijden om af te halen. Het 
liep niet goed en na anderhalf jaar ben ik gestopt. Maar 
de huur, elektriciteit en andere kosten liepen steeds 
verder op en ik kon het niet meer betalen. Had ik toen 
maar geweten dat ik WW had kunnen aanvragen én 
een kredietregeling voor starters bij de gemeente. 
De stress die ik door die schulden kreeg, was enorm. 
Als er aan de deur werd gebeld, durfde ik niet open te 
doen. Ik was bang dat het deurwaarders waren. De 
post liet ik dicht. Op een dag zei een nicht dat ik hulp 
moest vragen bij de gemeente. Dat heb ik gedaan.”

Helpen
“Wat je dan allemaal moet regelen! Gelukkig hielpen 
ze me bij Isofa met het ordenen van mijn schulden. 
Mijn administratie was een chaos, maar na vijf of zes 
afspraken was er overzicht. En de Financiële Winkel 
besloot dat ik in aanmerking kwam voor schuldhulp. 
Zodra ik was aangemeld, voelde ik rust. Ik wist: iemand 
gaat me helpen. Ze namen voor mij contact op met 
alle schuldeisers; ik hoefde daar zelf niets meer mee. 
Toen stopten ook de dreigementen van incasso- 
bureaus en belden er geen deurwaarders meer aan. 
Wat een opluchting.”

Dankbaar
“Ik kreeg bij de Financiële Winkel een consulent, 
trainingen en een budgetbeheerder. Die laatste 
beheerde mijn rekeningen. Vanaf mei 2017 kreeg ik  

€ 50 per week om van te leven. De schuldeisers 
tekenden ervoor dat ze wat minder kregen, zodat ik 
zeker wist dat ik er na drie jaar vanaf zou zijn. 
Het is pittig om rond te komen van heel weinig geld, 
maar het wordt gemakkelijker als je je eraan overgeeft, 
het lichter maakt. Ik ontdekte kinderactiviteiten die 
niets kosten en met de Delftpas kun je van alles doen. 
Mijn dochter haalde haar kleren voor bijna niets bij de 
Kringloopwinkel; een geluk dat ze dat leuk vond. Het 
werd voor ons een soort sport – al was het zeker niet 
altijd leuk – om aan het eind van de maand iets over te 
houden. We beloonden onszelf dan met een taartje, 
een uitje naar een betaalde speeltuin of, in december, 
een kerstboompje. 
Je gaat anders kijken. Andere dingen worden 
belangrijker dan dure kleren of een nieuwe fiets. Ik was 
heel dankbaar dat ik dit in Nederland meemaakte. We 
hoefden niet op straat te leven, er werd drie jaar voor 
me gezorgd en ik wist dat ik daarna mijn leven weer 
kon oppakken. Ik voelde me dan ook gebonden om er 
voor honderd procent voor te gaan.” 

Meebewegen
“In mei 2020 was ik van mijn schulden af. Vrij! Ik denk 
dat veel mensen in deze coronatijd ervaren wat ik in 
die drie jaar ervaren heb: onvrijheid, leven met 
beperkingen. Mij gaat het niet moeilijk af: ik heb 
geleerd mee te bewegen. Ik kijk naar wat er wél kan 
en ben dankbaar voor wat er wél is: gezondheid, gezin, 
mensen om me heen. 
Al een tijd solliciteerde ik elke dag. Net voor mijn 
WW afliep, vond ik een baan. Gelukkig heb ik dus 
nooit een bijstandsuitkering nodig gehad. Inmiddels 

  Verwachte 
 

Uiterste
  betaaldatum     betaaldatum

April 26 april 30 april

Mei   26 mei 31 mei

Juni  25 juni 30 juni

Uitbetaling uitkering

ben ik fulltime contactmedewerker bij een GGZ-
jeugdinstelling. In mijn vrije tijd maak ik een boekje met 
tips om van weinig geld rond te komen. Én volg ik een 
opleiding tot schuldhulpverlener. Want ik wil mijn 
ervaring graag gebruiken om andere mensen te 
helpen.” 

Heeft u schulden? Vraag hulp! Kijk voor meer 
informatie op www.delft.nl/schulden.

Foto Charles Borsboom

Heeft u na de uiterste betaaldatum nog geen uitkering
ontvangen? Bel dan 14015. Let op: contact opnemen vóór de
uiterste datum heeft geen zin.

Judith Rumling: “Je gaat anders kijken. Andere dingen worden belangrijker dan dure kleren  
of een nieuwe fiets.”
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Elk kind moet de kans krijgen het beste uit zichzelf te 
halen. Daarom geeft het Talentenhuis Delft (huiswerk)
begeleiding aan leerlingen van groep 7 en 8 basisschool 
tot aan het eindexamen middelbare school. Het 
Talentenhuis is een sociaal huiswerkinstituut. Gezinnen 
met weinig geld krijgen veel korting. 

HULP BIJ HERORIËNTATIE
Bent u zelfstandig ondernemer? En heeft u door de coronacrisis minder inkomen 

gehad? Denkt u daarom na over een nieuwe toekomst? U kunt hulp krijgen om zich 

voor te bereiden op nieuwe mogelijkheden. Deze heroriëntatie is onderdeel van de 

Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo). 

Nieuwe mogelijkheden

Een nieuwe toekomst kan betekenen dat u (weer) in loondienst gaat werken. Of dat u 

wel doorgaat met ondernemen maar op een andere manier. Misschien heeft u door de 

coronacrisis geldproblemen die u graag wilt oplossen. Wat het ook wordt, u hoeft het 

niet alleen te doen. Er zijn veel organisaties die u kunnen helpen. 

Meer informatie

Wilt u weten bij welke organisatie u moet zijn? Op www.delft.nl/heroriëntatie vindt u 

de lijst met organisaties en leest u wat ze voor u kunnen betekenen. 

Wat doet het Talentenhuis?
De begeleiders van het Talentenhuis helpen leerlingen bijvoorbeeld om beter 
te plannen, de lesstof beter te begrijpen en te oefenen voor toetsen. Ook 
kunnen ze helpen bij het kiezen van een middelbare school, een vakkenpakket 
of een vervolgopleiding.

Hoe gaat de begeleiding?
De leerling bespreekt met de begeleider hoe het die week is gegaan op school. 
Dit kan over het huiswerk gaan, maar ook over het leerwerk of een toets. Is er 
iets wat de leerling moeilijk vond, dan helpt de begeleider daarbij. Daarna gaat 
de leerling zelfstandig huiswerk maken of oefenen voor een toets. 

Wanneer en waar?
Er is begeleiding mogelijk op dinsdag en donderdag van 15.30 tot 18.00 uur.  
Als de begeleiding bij het Talentenhuis gegeven wordt, heeft elke groep 
minimaal twee begeleiders en maximaal vijftien leerlingen. De begeleiding 
wordt normaal gegeven op het Science Center aan de Mijnbouwstraat 120.

En als de scholen dicht zijn vanwege corona?
Als vanwege corona de scholen dicht zijn, krijgen leerlingen de begeleiding niet 
op het Science Center, maar digitaal. Digitaal zijn er ook andere dagen mogelijk, 
in overleg met de begeleiders.

Nieuwe leerlingen welkom!
Martijn Kirsten, initiatiefnemer van het Talentenhuis Delft: “We zijn met een 
heel enthousiaste groep begeleiders: jonge en oude vrijwilligers, allemaal 
ervaren en getraind. En er is nog plaats voor nieuwe leerlingen. We roepen 
vooral leerlingen op van ouders die het niet zo breed hebben. Want we zijn er 
juist om die groep te helpen. Dit doen we omdat iedereen dezelfde kansen 
moet hebben.”

Weinig geld? Dan flinke korting
Heeft u een laag inkomen en een Delftpas voor € 5, waar ook een 
tegemoetkoming in de schoolkostenregeling op staat, dan betaalt u voor één 
dag begeleiding van uw kind € 2. Twee dagen begeleiding kost per kind in totaal 
€ 3. Dus € 3 per week van 2 dagen per kind.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden? Bel dan naar Martijn Kirsten, 
06- 20 04 79 78. Of kijk op www.talentenhuisdelft.nl.

Het is vaak in het nieuws geweest de afgelopen maanden: de 
toeslagenaffaire. De Belastingdienst is te streng geweest met het 
terugvragen van kinderopvangtoeslag. Dit staat bekend als de 
‘toeslagenaffaire’. Duizenden ontvangers van kinderopvangtoeslag 
zijn onterecht als fraudeur aangewezen. Een fraudeur is iemand 
die expres bedriegt om er beter van te worden. Veel ouders 
kregen daarom geen kinderopvangtoeslag of moesten zelfs geld 
terugbetalen. Met grote financiële problemen tot gevolg. 

Bent u gedupeerde?
Is uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 onterecht stopgezet? Denkt u dat u onterecht  
geld moest terugbetalen aan de Belastingdienst? Of kreeg u geen kinderopvangtoeslag, terwijl u er 
wel recht op had? Dan bent u misschien een gedupeerde van de toeslagenaffaire: u bent financieel 
benadeeld. 

Herstelregeling
De Belastingdienst wil de fouten goedmaken die zij heeft gemaakt. In december 2020 werd bekend 
gemaakt dat gedupeerde ouders € 30.000 vergoed krijgen. Dat bedrag wordt betaald aan ouders 
die bij de Belastingdienst bekend zijn als gedupeerde. Bent u nog niet bekend als gedupeerde ouder 
bij de Belastingdienst? Dan moet u zich wel eerst aanmelden bij de Belastingdienst. Ga naar de 
website van de Belastingdienst: services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel. Of bel gratis het 
Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag op 0800 235 835 8.

Niet alleen financiële problemen
Veel gezinnen kregen door de toeslagenaffaire ook andere problemen. Ouders werden  
bijvoorbeeld ziek, gingen uit elkaar of raakten hun baan kwijt. Met veel verdriet en boosheid als 
gevolg. De gemeente Delft komt graag in contact met deze ouders. U kunt namelijk hulp krijgen.

Contact met de gemeente
De gemeente weet nu nog niet welke ouders gedupeerd zijn in Delft. Daar komt binnenkort 
verandering in. Tot die tijd kunnen gedupeerde ouders zelf contact opnemen met de gemeente.  
Dat kan via www.delft.nl/toeslagenaffaire. 

Let op: u moet zich wel eerst aanmelden bij de Belastingdienst als gedupeerde ouder. 
Daarna kunt u hulp van de gemeente krijgen. 

Huiswerkbegeleiding 
van het Talentenhuis 

HULP 
voor gedupeerden toeslagenaffaire
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In februari heeft u een bericht van de Regionale Belastinggroep 
(RBG) ontvangen. Hierin staat dat u gemeentelijke belastingen moet 
betalen. Dit wordt een aanslag genoemd.

Iedereen is verplicht een paspoort of ID-kaart te hebben.
Je moet je namelijk altijd kunnen identificeren. Bijvoorbeeld 
als je een bankrekening wilt openen of een uitkering wilt 
aanvragen. Maar wist u dat je een deel van de kosten van 
een paspoort of ID-kaart kunt terugkrijgen als je een laag 
inkomen hebt?
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Nieuw paspoort of ID?
Vraag uw geld terug!

VRIJSTELLING 
VAN GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN

Een paspoort kost € 74,75. U kunt maximaal € 32,87 terugkrijgen als u van een 
uitkering moet rondkomen. Een ID-kaart kost € 64. Wie een bijstandsuitkering 
ontvangt, kan maximaal € 25,39 terugkrijgen. U moet het paspoort of de ID-kaart 
wel eerst zelf betalen.

Kwijtschelding
U krijgt het geld niet vanzelf terug: u moet zelf kwijtschelding aanvragen bij de 
gemeente. Als u uw paspoort of ID-kaart aanvraagt of ophaalt, vraag de medewerker 
dan wat u hiervoor moet doen. U kunt ook een kwijtscheldingsformulier downloaden 
via www.delft.nl/paspoort. Vul het formulier volledig in. Daarna kunt u het formulier 
per post versturen naar de gemeente Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft. Of verstuur 
het formulier via het contactformulier op de website van de gemeente. U vindt dit 
formulier op www.delft.nl/contact.

Let op: u moet de kwijtschelding altijd binnen twee maanden na de aanvraag van 
een paspoort of ID-kaart aanvragen.

De Financiële Winkel voor Ondernemers is onderdeel van 
de Financiële Winkel van Delft. Hier werken deskundige 
medewerkers die ondernemers met schulden kunnen 
helpen.  

Voor wie?
De Financiële Winkel voor Ondernemers is er voor alle 
ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn voor 
schulden van de onderneming. Dat betekent dat u met  
uw eigen geld de schulden van uw bedrijf moet betalen.  
Dit geldt bijvoorbeeld voor een:
• Zzp’er (zelfstandige zonder personeel)
• Eenmanszaak
• vof (vennootschap onder firma).

Ook in andere situaties kunt u hulp krijgen van de 
Financiële Winkel voor Ondernemers. Heeft u een besloten 
vennootschap (BV)? En bent u als bestuurder persoonlijk 
aansprakelijk voor de schulden van de BV? Of heeft u 
schulden en wilt u geen zelfstandig ondernemer meer zijn? 
Ook dan kunt u bij ons terecht. 

Samenwerkingspartners
Andere ondernemers verwijzen wij door naar één van 
onze samenwerkingspartners: Support voor 

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor iedereen. Zo krijgen steeds meer ondernemers financiële problemen.  
Bent u zelfstandig ondernemer in Delft? En kunt u uw rekeningen niet meer betalen of heeft u schulden? U kunt nu hulp bij 
schulden krijgen van de Financiële Winkel voor Ondernemers. 

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en 
een deel van de rioolheffing. Kwijtschelding betekent dat u de belasting (voor een deel) niet hoeft 
te betalen. De kwijtschelding gebeurt niet vanzelf. Dit moet u zelf aanvragen bij de RBG. 

Let op: dit moet u doen binnen twee maanden na de datum die op de aanslag van de RBG staat.  
U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Uw inkomen is op of onder het bijstandsniveau of AOW-niveau.
• U heeft geen spaargeld.
• U heeft dit jaar geen motor/auto gekocht of gekregen.
• De waarde van de motor/auto is minder dan € 2.269,00. 
• U heeft geen koopwoning.
• U heeft geen eigen bedrijf, tenzij u een ZZP’er bent met een Bbz-uitkering.
• U heeft de belasting niet langer dan 3 maanden geleden betaald. 

U kunt kwijtschelding aanvragen via www.derbg.nl/kwijtschelding of door te bellen  
naar 088-291 11 99. 

Ondernemers, Ondernemersklankbord, Geldfit Zakelijk of 
Bureau Zelfstandigen. Deze organisaties staan graag voor 
u klaar voor advies of andere begeleiding. 

Afspraak maken 
Een afspraak maken met de Financiële Winkel voor 
Ondernemers is eenvoudig. U belt het telefoonnummer 
14015. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Ook kunt u online een 
afspraak maken. U vindt hier meer informatie over op  
www.delft.nl/schuldhulpondernemers. De afspraak met de 

Financiële Winkel voor Ondernemers is gratis en verplicht 
u tot niets. Door corona zijn nu alle afspraken telefonisch. 

Samen een stapje verder
Als u achter loopt bij het betalen van rekeningen, kunnen 
die betalingsachterstanden snel erger worden. Wacht dus 
niet te lang met hulp zoeken, want anders wordt uw 
schuld alleen maar hoger. Praat erover met uw naasten en 
vraag om hulp. U hoeft het niet alleen te doen. Samen 
komen we een stapje verder.

Wist u dat..
de Formulierenbrigade in Delft u kan  
helpen met het invullen en indienen  
van het kwijtscheldingsformulier?  
Als u hulp wilt, kunt een afspraak  
maken. Stuur een e-mail naar  
info@delftvoorelkaar.nl of bellen  
015 760 02 00. 

Hoe de Formulierenbrigade u helpt,  
hangt af van de coronamaatregelen. 



ACHTEROP

Verlenging  
tegoed Delftpas
Het was een bijzonder jaar voor de 

Delftpas. We keken allemaal uit naar leuke 

uitjes in Delft voor jong en oud. Maar het 

virus gooide roet in het eten. Ondanks 

alles is het nieuwe pasjaar gewoon 

begonnen. Alsof er niets aan de hand is.  

De uitjes laten nog wel even op zich 

wachten, maar er is goed nieuws! Het 

tegoed op de Delftpas van pasjaar 2020 

blijft langer geldig. 

Heeft u een Delftpas voor € 5 gekocht en 

hebben uw kinderen een gratis pas? Dan is 

er geld op de pas van uw kind gestort. 

Met het geld kunt in winkels die meedoen 

met de Delftpas spullen kopen voor 

school of sport. Omdat de winkels nu nog 

gesloten zijn, blijft het tegoed geldig tot  

1 maart 2022. U kunt het tegoed blijven 

gebruiken, maar dan moet u wel eerst de 

Delftpas verlengen. U heeft daar een brief 

over ontvangen. Op www.delftpas.nl leest 

u er meer over.

Wanneer kom ik in 
aanmerking voor …?

…. een pas met een schoolkostenregeling? 

Dat werkt zo. U betaalt € 5 voor de 

Delftpas als u in Delft woont en het 

gezamenlijk netto-maandinkomen lager is 

dan 110 procent van de bijstandsnorm. 

Kinderen tot 18 jaar, waarvan de ouders 

een € 5 pas hebben, krijgen dan een gratis 

pas. De gemeente Delft stort een tegoed 

op de pas van het kind. Hier kunt u 

schoolspullen mee kopen. Met de pas kunt 

u ook de ouderbijdrage op school betalen. 
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Aan de inhoud kunnen geen  

rechten worden ontleend.

De Delftpas – en het coronavirus
Leuke dingen doen als het weer kan, gratis of met korting. Met de Delftpas beleef je de leukste 
activiteiten in Delft en de regio. Ga gratis naar de film of een museum. Of naar de dierentuin 
en haal een ijsje in de stad. Ook in coronatijd is er volop leuks te doen. Maar neem vooraf 
altijd contact op met de aanbieder. Wilt u een Delftpas kopen? Lees op www.delftpas.nl waar 
dat kan.’

U hoeft alleen het Delftpasnummer aan de 

school door te geven. De gemeente 

betaalt dan de ouderbijdrage aan de 

school. Nog geen Delftpas? Ontdek  op 

www.delftpas.nl hoe je er één kunt kopen.

Hoeveel tegoed staat 
er op mijn pas?

Bent u benieuwd of er nog tegoed op de 

pas staat? Maak dan een account aan via 

www.delftpas.nl. Via MijnPas kunt u zien 

hoeveel tegoed op elke pas staat.

Uitjes voor in de 
Delftpas voor 
zelfstandigen

Bent u zelfstandige en hebt u een laag 

inkomen of ontvangt u een Tozo 

4-uitkering? Dan komt u misschien in 

aanmerking voor korting op de Delftpas.  

U betaalt dan € 5 voor de Delftpas in 

plaats van € 60. Kinderen tot 18 jaar die 

nog thuis wonen krijgen een gratis pas. 

Hierop stort de gemeente een 

tegemoetkoming in de schoolkosten. 

Daarmee kunnen kinderen in geselecteerde 

winkels hun spullen voor school en gym 

kopen. Ook kunt u de ouderbijdrage aan 

de school betalen met de pas.

Wanneer kom ik in 
aanmerking voor een 
Delftpas met korting?

Zelfstandigen die in aanmerking komen 

voor een € 5 Delftpas mogen maximaal 

het volgende jaarinkomen (over 2020) 

hebben: Alleenstaanden: € 15.399. 

Gehuwden, samenwonenden, (eenouder)

gezinnen: € 21.999. Maak een afspraak bij 

de gemeente en neem een kopie van de 

jaarrekening 2020 mee als bewijs. 

Kosteloos boeken 
reserveren bij DOK?

Lekker lezen tijdens de lockdown? Met de 

Delftpas kunt u een gratis jeugdabonne- 

ment aanschaffen. Volwassenen krijgen  

25 procent korting op een volwassenen 

abonnement.

Tijdens de lockdown kunt u als DOK-lid 

kosteloos boeken reserveren. Dat kan 

gemakkelijk online via www.dok.info. Wilt u 

of uw kind(eren) eens wat anders lezen? 

Dan zoekt DOK een boek voor jullie uit. 

DOK kiest maximaal twee boeken voor 

volwassenen uit en vier boeken voor 

kinderen. U kunt de boeken zelf afhalen of 

laten thuisbezorgen.


