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De NVVK

“branchevereniging voor schuldhulpverlening 

en sociaal bankieren”

• ±100 leden 

• landelijk dekkend netwerk

• publiek, privaat, kredietbanken

• NVVK-audit

• Gedragscodes en modules



PROCESSEN, DIENSTEN EN PRODUCTEN



Schuldhulpverlening is intermediair. Doel is een 

oplossing voor de gehele schuldenproblematiek te 

vinden. Dit in samenwerking met schuldenaar én 

schuldeiser en op basis van gelijkberechtiging. 



Cijfers en feiten

Kerngegevens jaarverslag 2015

Aanmeldingen 90.400

Ø Schuld € 42.900

Aantal schuldeisers 14

Stabilisatie 49% van de klanten

Doorverwijzingen Wsnp 25% toegelaten klanten

Niet- regelbare schuld 14.500 

Succesvol na 36 maanden 

(finale kwijting)

66% van de regelingen

Flankerende hulpverlening 13% van de klanten



Algemeen beeld

Schulden oplossen is niet eenvoudig, de materie is 

complex.  Vaak lukt het om een regeling te treffen, maar 

vaak ook niet. Dat heeft twee belangrijke oorzaken: 

SYSTEEM & KLANT



Willekeurige klant
Schuldeiser Bedrag
CZ €158,10 

Gemeentelijke belastingen €190,32 

VESTING FINANCE FIDITON €10.246,52 

Leenbijstand €750,00 

JONG DE GERECHTSDEURWAARDER/Ennatuurlijk €3.389,49 

GGN BRABANT/CZ €755,17 

VANLITH DEURWAARDER/InVesting B.V. €653,59 

LAVG/Ziggo €392,33 

VESTING FINANCE APELDOORN/ SNS €2.770,43 

BRABANT WATER €174,56 

GROENENDAAL Deurwaarder/SNS €50.613,33 

ENECO €230,65 

CANNOCK CHASE/ Gem/ Waterschap belasting €193,89 

BELASTINGDIENST OOST BRABANT/H €4.173,00 

BELASTINGDIENST OOST BRABANT €27,00 

LAVG BREDA/ASR €1.092,76 

DSB €75.293,05 

BELASTINGSAMENWERKING WEST-BRABANT €342,39 

Totaal €151.446,58 



Inkomensontwikkeling: een 

verschuiving is zichtbaar!



Schulden en gedrag…



Gedrag: hoe ga je ermee om?

• Niet willen 
& niet 
kunnen

• Kunnen
maar niet 
willen

• Willen 
maar niet 
kunnen

• Willen & 
kunnen

Aanbieden 
instrumenten

autonomie

Kennis 
overdragen 

en 
bestendigen

Iets voor de 
SHV?

“Zachte” 
dwang en 
motivatie



Life events



De uitdagingen van “de klant”:

• Dalend inkomen, meer bijstandsgerechtigden

• Complexe schuldenpakketten

• zwak sociaal netwerk, veel psychosociale problematiek

• ook: meestal alleenstaand, tussen de 46 – 65 jaar

• Gedrag en motivatie was en is knelpunt

‘One size fits all’ of maatwerk?



In het proces van schuldhulpverlening

• Beslag blijft mogelijk, ook na start schuldregeling,

• Informatievergadering moeizaam en uit verschillende bronnen,

• preferentie overheden, verdringing andere schuldeisers,

• reactietermijnen schuldeisers vaak zeer langzaam



Systeem schiet tekort



Voorbeeld beslaglegging



• preferentie 

• bronheffing & verrekening 

• fraudeurs & wanbetalers

De overheid als schuldeiser



• vereenvoudiging beslagvrije voet

• breed wettelijk moratorium

• Amvb gegevensuitwisseling

• bezuinigingen en decentralisatie

•…maar ondertussen ook groei “schuldenbewind”

De overheid als systeemverantwoordelijke



Soms heeft een “klein” probleem grote gevolgen



Joke de Kock

www.nvvk.eu


