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Schuldhulpverlening is een onderwerp van stevige politieke en maat-
schappelijke discussie. VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland 
verspreidden in april een pamflet waarin zij de Rijksoverheid en ook de 
eigen leden oproepen de aanpak van schulden te verbeteren. Wat is er 
sindsdien gebeurd?
TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: SHUTTERSTOCK

‘ Ons budget is 
niet toereikend’

GEMEENTEN NAAR EEN BETERE AANPAK VAN SCHULDEN EN ARMOEDE
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e omvang van schul-
den neemt toe en 
een groeiend aantal 
mensen lukt het niet 
meer om zelfstandig 

uit de schulden te komen. Betaald 
werk is lang niet altijd de oplossing. 
Ook werkenden kampen steeds 
vaker met problematische schulden. 
Is er sprake van multiproblematiek, 
dan spelen schulden- en inkomens-
problemen daarin bijna altijd een 
rol. Volgens de Transitiecommissie 
Sociaal Domein zijn schuldenproble-
men aan de orde bij 80 procent van 
alle hulpvragen op sociaal vlak. 
De afgelopen maanden buitelden 
onderzoeken, pamfletten, Kamer-
brieven en overleggen over elkaar 
heen, onder meer van de Nationale 
ombudsman, de Kinderombudsman, 
de Algemene Rekenkamer en de 
WRR. Dat schuldhulpverlening beter 
kan en moet, daar is iedereen het 
over eens. Maar over de maatregelen 
en beleidsaanpassingen die getrof-
fen moeten worden, verschillen de 
meningen.
Op 6 juli sprak de vaste Kamercom-
missie SZW met staatssecretaris 
Klijnsma over haar evaluatie van de 
Wet gemeentelijke schuldhulpver-
lening. Die evaluatie laat zien dat 
er veel verbeterd is nu gemeenten 
verantwoordelijk zijn. Gemeen-
ten zetten zich meer in voor het 
voorkomen en effectiever aanpakken 
van problematische schulden. Maar 
Klijnsma vindt dat het nog beter kan, 
bijvoorbeeld op het gebied van pro-
fessionalisering en innovatie. Divosa 
stelt daartegenover dat de focus te 
veel ligt op de verbetermogelijkhe-

den van gemeenten en te weinig 
op de rol van de Rijksoverheid als 
schuldeiser.

PAMFLET
Het bestaande stelsel van wet- en 
regelgeving rond schuldhulpverle-
ning is onwerkbaar en niet efficiënt. 
Het belemmert mensen om uit hun 
schulden te komen. En erger: het 
stelsel veroorzaakt meer of nieuwe 
schulden, zo stellen VNG, Divosa, 
NVVK en Sociaal Werk Neder-
land (voorheen MOgroep) in hun 
pamflet ‘Naar een betere aanpak van 
schulden en armoede’. Een van de 
verbetervoorstellen uit het pamflet 
betreft de rol van de Rijksoverheid 
als schuldeiser. De opstellers willen 
onder meer dat de preferente positie 
en de bijzondere incassobevoegdhe-
den van het Rijk en andere publieke 
instellingen worden beperkt. 
Staatssecretaris Klijnsma lijkt nu 
bereid de rol van de overheid als 
schuldeiser aan te pakken door 
vereenvoudiging van het vaststel-
len van de beslagvrije voet en door 
meer gegevensuitwisseling tussen 
incasserende overheidsorganisaties. 
Ook heeft zij – voortbordurend op de 
Rijksincassovisie van april – de mo-
gelijkheid genoemd van een centrale 
overheidsincassodienst. NVVK-
voorzitter Joke de Kock waardeert dat 
de overheid zo openlijk erkent dat 
het niet goed is dat allerlei verschil-
lende overheidsinstanties langs 
elkaar heen werken, maar signaleert 
ook dat die verschillende instanties 
eigen beleid mogen blijven voeren 
en hun bijzondere bevoegdheden als 
schuldeiser houden; kritiek die ook 
Divosa heeft geuit.

ADEMPAUZE
In mei publiceerden staatssecretaris 
Klijnsma en minister Van der Steur 
van Veiligheid en Justitie het concept 
Besluit breed moratorium (streef-
datum: 1 januari 2017). Om uit de 
schulden te komen, kan het soms 
nodig zijn even een adempauze te 
krijgen. Tijdelijk geen brieven van 
deurwaarders, geen telefoontjes van 

bedrijven die vragen waar hun geld 
blijft, geen aanmaningen van de Be-
lastingdienst of andere overheidsor-
ganisaties. Tijd om orde en overzicht 
te krijgen in de financiën en een 
plan te maken om op een realistische 
manier schulden te gaan afbetalen, 
zo redeneert de overheid. Hoewel zij 
het idee erachter onderschrijven, vin-
den diverse partijen dat het voorstel 
van Klijnsma niet ver genoeg gaat. 
De NVVK bijvoorbeeld pleit voor een 
standaard moratorium aan het begin 
van elke schuldregeling en verplichte 
reactietermijnen voor schuldeisers. 
‘Zo kunnen schuldhulpverleners 
hun werk beter en sneller doen, 
waardoor meer mensen met schul-
den geholpen kunnen worden’, aldus 
De Kock in een brief aan Klijnsma.

ONTOEREIKEND
Mensen die niet in staat zijn om zelf 
hun financiële belangen te beharti-
gen, kunnen hun bezittingen onder 
bewind laten stellen. Steeds meer 
mensen krijgen dit beschermings-
bewind toegewezen door de recht-
bank. Wie daarvoor geen geld heeft, 
kan bijzondere bijstand aanvragen 
bij de gemeente. Uit onderzoek van 
Divosa blijkt dat gemeenten jaarlijks 
veel meer uitgeven aan bijzondere 
bijstand en minimabeleid – pakweg 
700 miljoen en in 2015 zelfs 910 
miljoen – dan zij aan budget ontvan-
gen van de overheid – jaarlijks zo’n 
400 miljoen. Naast de groeiende 
groep vluchtelingen met verblijfssta-
tus is de enorme kostenstijging voor 

Tijdelijk geen brieven 
van deurwaarders 
of telefoontjes van 
bedrijven die vragen 
waar hun geld blijft
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bewindvoering daarvoor de belang-
rijkste verklaring. 
Omdat de instroom nauwelijks te 
beïnvloeden is, zijn de kosten van 
beschermingsbewind vrijwel onbe-
heersbaar. Hoewel het budget voor 
bijzondere bijstand en minimabeleid 
vanaf 2016 omhoog gaat, blijft het 
verre van toereikend; gemeenten 
leggen meer en meer toe op schuld-
hulpverlening en het voorkomen van 

schulden. VNG, Divosa, NVVK en 
Sociaal Werk Nederland vragen daar-
om om een specifiek budget voor 
beschermingsbewind. Klijnsma gaat 
daar vooralsnog niet in mee. Wel wil 
ze pilots starten waarbij de kanton-
rechter, met inspraak van de betref-
fende burger, de gemeente vraagt 
een alternatief aanbod te doen. Gaat 
de burger op dit aanbod in, dan hoeft 
geen onderbewindstelling te worden 

uitgesproken. De bedoeling is dat de 
pilots eind 2016 starten. 

JONGEREN
Er is veel zorg over de schulden-
problematiek van jongeren. De 
organisaties die betrokken zijn bij 
schuldhulpverlening zijn daarom 
blij dat het Rijk via het Nibud in 
het onderwijs aan de slag wil om de 
financiële weerbaarheid van jonge-
ren te vergroten. Gemeenten zitten 
ondertussen niet stil. Leiden kwam 
met het voorstel om de schulden 
van 25 jongeren over te nemen, 
die zij vervolgens in vijftien jaar 
moeten terugbetalen. Den Haag gaat 
schulden van jongeren opkopen. 
In ruil daarvoor moeten zij serieus 
werk maken van hun toekomst 
– een opleiding volgen, een baan 
zoeken, vrijwilligerswerk doen. De 
schuldeisers van de jongere krijgen 
een aflossingsvoorstel in ruil voor 
kwijtschelding van het grootste deel 
van de schuld. De restschuld wordt 
door de gemeente via het Jongeren 
Perspectief Fonds overgenomen. 
Amsterdam wil schulden bij het 
Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) overnemen van Amsterdam-
mers die al in de schuldhulpverle-
ning zitten – zo’n vijftienduizend 
gevallen per jaar. In Het Parool 
zei wethouder Arjan Vliegenthart 
dat het innen van achterstallige 
betalingen bij de gemeente in betere 
handen is. Hij stelt het kabinet voor 

de komende jaren bij wijze van proef 
het CJIB het innen van boetes uit 
handen te nemen. Uiteindelijk wil 
hij hetzelfde doen voor de Belasting-
dienst, UWV en de studieschulden 
bij DUO. ‘Het is niet zo dat de 
schulden per definitie worden kwijt-
gescholden. Wij denken dat mensen 
met problematische schulden beter 
af zijn als het beheer van hun schuld 
in één hand komt.’
In de verschillende gemeenteraden 
toonde met name de VVD zich kri-
tisch over de plannen. In de Tweede 
Kamer riep VVD’er Perjan Moors 
de staatssecretaris op de betreffende 
gemeenten tot de orde te roepen. 
Groen Links liet weten dat het dit 
soort maatregelen juist vindt passen 
bij decentralisaties. Ook de staats-
secretaris vindt dat gemeenten in de 
eerste plaats verantwoordelijk zijn.

EFFECTIVITEIT
De Algemene Rekenkamer stelde 
onlangs vast dat niet duidelijk is 
hoeveel mensen problematische 
schulden hebben, of zij wel of geen 
hulp krijgen, wat de resultaten van 
schuldhulp zijn en welke kosten 
daarmee gemoeid zijn. Gevolg: 
staatssecretaris Klijnsma en minister 
Van der Steur kunnen de doelmatig-
heid en doeltreffendheid van het 
stelsel voor de aanpak van problema-
tische schulden niet vaststellen en 
daarover dus geen verantwoording 
afleggen aan de Tweede Kamer. De 
Algemene Rekenkamer pleit nu 
voort landelijk geldende afspraken 
tussen Rijksoverheid en gemeen-
ten over schuldhulpverlening en 
afspraken met beschermingsbewind-
voerders over schuldenbewind. Zo 
kunnen de registraties van gemeen-
ten en beschermingsbewindvoerders 
de basis vormen van het landelijk 
beeld. 

  Kijk voor het pamflet van VNG, Divosa, 
NVVK en Sociaal Werk Nederland op: 
www.divosa.nl/nieuws/nu-echt-tijd-voor-
maatregelen-beschermingsbewind

Het is onduidelijk 
hoeveel mensen 

problematische schulden 
hebben en welke kosten 

daarmee gemoeid zijn


