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lige bewindvoering zijn schulden afgelost. 
Maar niet alles verliep volgens plan, waar-
door de volgende schuldeiser, de Belasting-
dienst, alweer op de stoep staat. Net nu hij 
dacht van alle ellende verlost te zijn. 

ZES JOINTS PER DAG
Van Rijn is altijd een buitenbeentje ge-
weest. Heel aanwezig en dwars. Rond zijn 
vijftiende krijgt hij verkeerde vrienden en 
ontspoort hij. “Ik hing op straat, begon te 
blowen en kwam zelfs in aanraking met 
de politie.” Op zijn zeventiende wordt hij 
van school gestuurd, uit huis geplaatst 
en belandt hij in de crisisopvang. Negen 
weken zit hij daar. Daarna verhuist hij naar 
begeleid wonen. Maar de begeleiding is te 
‘soft’ voor een geval als hij en bovendien 

 B
as van Rijn (32) woont in een 
flat met uitzicht op de Media-
markt, op loopafstand van het 
stadscentrum. In zijn woon-
kamer staan twee enorme tv’s, 

naast elkaar, met daarboven aan de muur 
een poster van de Japanse anime-game Ni 
No Kuni. “Je zult wel denken, twee tv’s en 
schulden”, zegt Van Rijn. “Maar ze zijn 
afbetaald. Ik hou van gamen en mijn vrien-
din zit dan naast me en kijkt een tv-serie.” 
Van Rijn heeft een open, vriendelijk gezicht 
en is welbespraakt. Altijd al geweest. Soms 
werkte dat in zijn nadeel. Want daarmee 
wekte hij de indruk dat hij zijn zaakjes zelf 
wel kon regelen. En dat was niet het geval. 
Van Rijn is net klaar met zijn schuldentra-
ject. Hij heeft in drie jaar tijd onder vrijwil-

Mensen met schulden hebben al moeite genoeg om hun geldzaken te regelen. 
Als ze dan ook nog te maken krijgen met instanties die langs elkaar heen werken 
is dat vragen om moeilijkheden. Bas van Rijn kan erover meepraten.
TEKST: CASSANDRA BOSTERS, BEELD: FLOREN VAN OLDEN

‘ DE SCHULD LIGT  
NOOIT BIJ DE SCHULD- 
HULPVERLENER’

MENSEN MET SCHULDEN DE DUPE 
VAN GEBREKKIGE SAMENWERKING 
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niet 24/7 aanwezig. En dus gaat Van Rijn 
op de oude voet verder.  
Als hij te oud wordt voor de jeugdzorg 
verkast hij naar een eigen woning. Daar 
gaat het van kwaad tot erger. “Op een 
gegeven moment rookte ik wel zes joints 
per dag. Ik zag door de bomen het bos niet 
meer en trok letterlijk een rookgordijn 
op. Mijn wereld werd steeds kleiner.” Van 
Rijn heeft dan een bijstandsuitkering van 
ongeveer 800 euro per maand, waarvan 
hij zo’n 500 euro uitgeeft aan wiet. De 
rekeningen stapelen zich op tot op een dag 
de deurwaarder aanklopt. Zijn ouders be-
talen zijn huurachterstand om huisuitzet-
ting te voorkomen. Maar niet zijn overige 
schulden van zo’n 20.000 euro. Van Rijn is 
inmiddels ook onder behandeling van een 

Het preventief inzetten 
van jeugdbeschermers 
moet zwaardere 
(en duurdere) zorg 
voorkomen

>

psychiater. De diagnose luidt: ADD en licht 
autisme. Eindelijk valt het kwartje. Hij is 
dan 24 jaar. 

GEEN CONTACT
Door zijn stoornis komt Van Rijn, via 
UWV, in de Wajong. Hij wordt voor 100 
procent afgekeurd. Na enkele jaren van 
tevergeefse pogingen om uit de schulden te 
komen stapt Van Rijn uiteindelijk in 2013 
naar de gemeente voor hulp. Hij is inmid-
dels 29. De gemeente treft een regeling 
met de schuldeisers en adviseert hem om 
een bewindvoerder te nemen. Hij krijgt de 
naam van een commercieel schuldhulp-
bureau mee. Van Rijn geeft zijn zaken in 
handen van dit bureau. Vanaf dat moment 
heeft hij drie jaar lang geen enkel contact 

meer met de gemeente. Tot hij zich eind 
2015 zelf bij de gemeente meldt met de 
vraag waarmee hij rekening moet houden 
nu zijn schuldtraject ten einde loopt. Tot 
zijn verbazing krijgt hij het verwijt dat hij 
nooit reageert op zijn post. De gemeente 
heeft elk jaar een afspraakverzoek gestuurd 
om zijn financiën te controleren maar 
nooit een reactie ontvangen. Van Rijn 
heeft deze correspondentie nooit gezien. 
Logisch, want die is naar de bewindvoerder 
gestuurd. De bewindvoerder beweert echter 
deze brieven nooit ontvangen te hebben. 

BOETE SAMENWONEN
De ‘verdwenen’ post krijgt een vervelend 
staartje als blijkt dat de gemeente niet op 
de hoogte is van het feit dat Van Rijn al 
anderhalf jaar samenwoont met zijn vrien-
din. Van Rijn had dit bij de bewindvoerder 
gemeld, die dat blijkbaar niet heeft doorge-
geven aan de gemeente. Doordat Van Rijn 
samenwoont hoeft hij nog maar de helft 
van de huur bij te dragen en had hij dus 
extra kunnen aflossen. Dat heeft hij niet 
gedaan, met als gevolg dat hij een boete van 
ruim 2.000 euro krijgt. Uiteindelijk besluit 
zijn vriendin haar spaargeld op te offeren 
om deze schuld af te kunnen lossen. 

BOETE HUURTOESLAG
De volgende klap komt in juni 2016. Van 
Rijn krijgt een aanslag van de Belasting-
dienst van weer ruim 2.000 euro voor te 
veel ontvangen huurtoeslag. Daarop had 
hij geen recht meer doordat hij was gaan 
samenwonen. “Toen was ik er helemaal 
klaar mee”, zegt Van Rijn. “Ik heb zelf de 
telefoon gepakt en ben gaan bellen. Van de 
Belastingdienst kreeg ik te horen dat ik dit 
maar moest oplossen met de bewindvoer-
der. Die was hartstikke moeilijk bereikbaar, 
maar toen ik die uiteindelijk te pakken 
had, kreeg ik te horen dat dat mijn eigen 
verantwoordelijkheid was. Toen ben ik echt 
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helemaal uit mijn pan gegaan.”  
In augustus 2016 stapt Van Rijn naar het 
Juridisch Loket om te kijken of hij de scha-
de kan verhalen op de bewindvoerder, die 
naar zijn mening in gebreke is gebleven.

VERWARRING
Van Rijn lijkt de dupe te zijn geworden van 
slecht met elkaar communicerende organi-
saties. Hoe komt het dat er bij de gemeente 
nooit een alarmbel is gaan rinkelen? De 
schuldenconsulent van Van Rijn geeft toe 
dat de gemeente steken heeft laten vallen. 
Hij heeft het dossier van Van Rijn in 2015 
overgenomen van zijn voorganger. En 
omdat er niet automatisch contact wordt 

gezocht met de bestaande caseload zag hij 
Van Rijn pas toen die zich uit eigen bewe-
ging meldde. De consulent legt uit dat het 
met zijn caseload onmogelijk is om ieder-
een persoonlijk te spreken. Bovendien gaat 
de gemeente ervan uit dat de zaken van 
mensen die onder bewindvoering staan, 
door de bewindvoerder worden behartigd.

ADVOCAAT
Van Rijn wordt door het Juridisch Loket 
doorverwezen naar een advocaat, mr. Leo-
nie Bettonvil, die de zaak van Van Rijn mo-
menteel bestudeert. Ze kent tal van dit soort 
zaken. “Overal worden fouten gemaakt, 
maar het is symptomatisch dat bewindvoer-
ders nooit de schuld bij zichzelf leggen. 
In het verhaal van Bas zitten elementen 
die representatief zijn voor veel schuldtra-
jecten. Mensen voelen zich machteloos. 
Door de versnippering van het hulpaanbod 
weten ze vaak niet welke informatie ze bij 
wie moeten opvragen. En instanties weten 
van elkaar niet waar ze mee bezig zijn. Ik 
heb cliënten die te maken hebben met een 
Wnsp-bewindvoerder (Wet schuldsanering 
natuurlijke personen, red.), de gemeente en 
de gewone bewindvoering. Zoek het maar 
uit!” Mr. Bettonvil wijst er ook op dat be-
windvoering er officieel niet is om de schul-

DE SCHULDHULPSPECIALIST: MEER IS NIET ALTIJD BETER
“De casus van Bas brengt duidelijk in beeld waar met kleine inspanning grote 
winst te behalen is”, zegt Karin van Nuland van Stimulansz. “Waarom is tijdens 
het begeleid-wonen-traject geen aandacht besteed aan zijn financiële situatie? 
Het doel van begeleid kamerwonen is de bewoner op eigen benen te leren staan. 
Is financiële educatie daar geen wezenlijk onderdeel van? Financiële voorlich-
ting bij life events zoals zelfstandig wonen sluit aan bij de behoeften van de 
klant, waardoor zijn motivatie hoog is. 
Waarom stelt de gemeente beschermingsbewind verplicht bij iedere schulde-
naar die een schuldregeling ingaat? Ter preventie van nieuwe schulden? Com-
municeert de gemeente liever met de bewindvoerder dan met de klant? Wat de 
reden ook is, het is een dure oplossing. En in de praktijk blijkt de communicatie 
met de bewindvoerder vaak lastig en vol van verwachtingen over en weer. Maat-
werk in de schuldhulpverlening hoeft geen ingewikkelde, dure oplossing te zijn. 

Door de zelfredzaamheid vooraf en gedurende het traject goed te meten en te 
monitoren, kan een passend traject worden geboden. Voor de klant motiverend 
en voor de gemeente goedkoper.”   
 
Meer weten? Bezoek op 11 oktober het seminar  
‘Van beschermings-bewind naar inkomensbeheer’  
(zie achterzijde Sprank)  

ADVIES?  
Karin.vannuland@stimulansz.nl 

of 06 - 83 67 02 54

denproblematiek op te lossen. De bewind-
voerder beheert in beginsel inkomsten en 
uitgaven en probeert de schuldenproblema-
tiek te stabiliseren, maar zorgt er niet voor 
dat iemand uit de schulden komt. Daarvoor 
is de gemeente. Er is dus geen sprake van 
uitwisselbare taken. Het is én-én.

PERSPECTIEF
Hoe ziet Van Rijn zijn toekomst? “Vroeger 
wilde ik altijd rijk worden. Maar zodra ik 
geld in mijn portemonnee had moest het er-
uit. Nu denk ik: als ik mijn lasten maar kan 
betalen en een pilsje kan drinken, is het ook 
goed.” Hij wil graag gaan werken, zestien 
uur per week en dan met begeleiding. Maar 
zonder schooldiploma of vakopleiding zal 
dat niet makkelijk zijn, weet hij. “Ik vind het 
niet erg om onderaan de ladder te beginnen. 
Als ik maar iets doe dat perspectief biedt, 
anders mis ik de uitdaging. Iets in de ICT 
of anders hulpverlener voor mensen met 
schulden. Ik weet immers als geen ander 
hoe het voelt om in die situatie te zitten.” 
Groot voordeel voor Van Rijn is dat hij nu 
samenwoont. “Mijn vriendin werkt in de 
beveiliging en doet aan kickboksen. Die 
blaas ik niet zomaar omver. Ze geeft me 
weerwoord. Ze pikt niks van me. Zij houdt 
me in het gareel. Dat heb ik nodig.”  

‘ Vroeger wilde ik rijk worden. Nu denk ik: als ik 
mijn lasten maar kan betalen en een pilsje kan 
drinken, is het ook goed’ 
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