
Goede voornemens voor 2021. Iedereen laat zich ertoe 
verleiden. Bijvoorbeeld meer bewegen, afvallen, minder drinken 
enzovoort. Allemaal voornemens die op lange termijn goed voor 
je zijn. Maar hebben mensen ook goede voornemens op het 
gebied van hun financiën? En hoe hou je deze goede 
voornemens vol? Daarin zit de grootste uitdaging. Daarom van 
ons een aantal tips om de goede voornemens vol te houden: 

- Spreek de goede voornemens uit naar je familie en 
vrienden.  Hierdoor weet jouw omgeving waar je mee 
bezig bent en is en voor jouw omgeving duidelijk wat ze 
wel of niet van je kunnen vragen.  

- Vraag aan je familie of vrienden je niet in verleiding te 
brengen. Door het uit te spreken zal je familie of 
vrienden rekening met je houden. 

- Maak meerdere doelstellingen. Bijvoorbeeld, je wilt 
graag sparen voor een nieuw huis. Dat kan in een keer 
een groot bedrag zijn waar je misschien lang mee bezig 
bent. Probeer dan je spaardoelen op te splitsen. Dus 
meerdere spaardoelen voor één einddoel. Op die manier 
is het spaarbedrag niet in een keer heel groot. De 
periode is dan ook korter en overzichtelijker.  

- Blijf proberen. Is nog niet gelukt je voornemen vol te 
houden? Je kunt altijd opnieuw beginnen. Uiteraard 
liever vandaag dan morgen. Is het in februari nog steeds 
niet gelukt te beginnen dan zou het natuurlijk zonde zijn 
pas 1 januari 2022 weer opnieuw te starten. Van uitstel 
komt afstel. 

 

 

 

  

  

 

Een maandelijkse update 
over alle zaken waar wij ons 

mee bezig houden. 
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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Wij wensen iedereen de beste wensen voor 2021. Wij hopen dat 
iedereen fijne feestdagen heeft gehad. We kijken terug op een 
bijzonder jaar. We hopen dat 2021 alleen maar beter gaat 
worden. Wij zijn allemaal weer fris gestart aan het nieuwe jaar. 
We werken voorlopig allemaal nog thuis. Dagelijks werken er wel 
2 mensen op kantoor. Dit doen we zodat we de post kunnen 
blijven verwerken en we vinden het belangrijk dat onze 
stagiaires de begeleiding blijven krijgen. 



Vereenvoudigd beslagvrije voet 

Per 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudigd beslagvrije voet 
in werking. Een beslagvrije voet is het deel inkomen waarop 
geen beslag gelegd mag worden. Voor 1 januari 2021 was de 
stelregel dat mensen zelf hun informatie moesten aanleveren 
aan de beslag leggende partij. In de praktijk bleek dat dit door 
een hele grote groep mensen niet werd gedaan. Met als gevolg 
dat mensen nog meer in de schulden raakten. Door deze nieuwe 
wet is daar een oplossing voor gekomen. De gegevens hoeft men 
zelf niet aan te leveren. De gegevens worden uit bestaande 
registraties gehaald. De beslagvrije voet kan hierdoor in de 
meeste gevallen worden vast gesteld aan de hand van 
leefsituatie, het inkomen van de persoon in kwestie en van de 
eventuele partner. De invoering van deze wet is een onderdeel 
van de Brede schuldenaanpak van het kabinet. 

Bij NovaLuta zijn wij gespecialiseerd in de berekening van de 
beslagvrije voet. Zijn er vragen hierover, dan kunt u contact met 
ons opnemen. 

Corona update 

We hadden gehoopt zoals vele met ons dat de maatregelen die 
genomen zijn rondom het coronavirus weer versoepeld konden 
worden. Helaas zitten we nog steeds in een lockdown. Dit heeft 
voor NovaLuta natuurlijk ook gevolgen. We hebben besloten ons 
kantoor voor een deel open te houden. In de ochtend tussen 
09.00 en 11.00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar. Wij proberen 
allemaal zoveel mogelijk thuis te werken. Dagelijks werken er 2 
mensen op kantoor voor verwerking van de post en e-mail en 
voor het opnemen van de telefoon. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u ons bellen en de voicemail inspreken of een e-mail 
sturen. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt 
van ons.  
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