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500 euro cadeau?

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.

D

Ineens liggen ze op de mat: rekeningen van GBLT en GBTwente. Zo maar vijfhonderd euro!
“Waar haal ik het vandaan?”, verzucht Klaas. Wij weten het!”Ik heb geen problemen met
schulden of zo, maar ik wil ze ook niet krijgen.” Zo begint Klaas aan de telefoon. Hij zit zonder
werk en schrikt nu flink van de rekeningen van GBLT en GBTwente.

oor Sandra Bakhuis

Hoera, ik verdien te weinig …

We nodigen hem uit in onze nieuwe kantoor aan de Brugstraat. Daarbij vragen we hem zijn toegangsbewijs voor overheidswebsites
(DigiD) mee te nemen, net als zijn jaaropgave. Daarin zien we dat hij in 2020 maar een half jaar werkte. Dat is in dit geval goed nieuws,
want zijn jaarinkomen is daardoor laag genoeg om kwijtschelding aan te vragen.

Zo gepiept

Klaas kijkt z’n ogen uit als we met hem inloggen. Want hij hoeft eerst maar 2 vragen te beantwoorden: Woont u samen? En bent u
ondernemer of student? Twee keer ‘nee’ betekent in zijn geval dat we de verkorte aanvraag mogen invullen. En die bestaat uit nog
slechts 3 vragen: wat verdiende u, moest u alimentatie betalen en hebt u een eigen woning?

Voorlopig niet betalen

Met een paar kliks vullen we samen de antwoorden in. En warempel, daarmee is zijn ‘hele’ aanvraag al gedaan. En er is meer goed
nieuws: Klaas hoeft voorlopig GLBT en GBTwente niet te betalen tot de beslissing er ligt over zijn kwijtschelding. Hij is dan ook blij
verrast: “Ik wist niet dat het zo simpel was.” Opgelucht en schuldenvrij loopt hij even later terug naar de lift.

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op weg. Ook u. Bel nu met 0546 45 69
09 voor een afspraak. 


