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Inleiding 
 
Op 7 februari 2012 is het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 
aangenomen door de Eerste Kamer. De Wgs treedt per 1 juli 2012 in werking. Veel 
gemeenten, maar ook kredietbanken en private schuldhulpverleners, zijn hier al op 
voorbereid. Als gevolg van deze wet krijgen gemeenten een wettelijke zorgplicht op het 
terrein van integrale schuldhulpverlening. Daarnaast is de regering van mening dat de 
gemeente de regierol moet voeren op dit terrein. Zij moet dus gaan nadenken over hoe het 
proces van integrale schuldhulpverlening eruit ziet, welke partijen er op welk moment bij 
betrokken zijn en wat hun rol is. 
 
De Wgs schrijft voor dat de gemeenteraad een plan dient vast te stellen dat richting geeft aan 
de integrale schuldhulpverlening aan inwoners van haar gemeente. Daarnaast beveelt de 
regering aan dat het college beleidsregels formuleert over de toegang tot de integrale 
schuldhulpverlening. De NVVK wil haar leden ondersteunen in de werkzaamheden die de 
nieuwe wet met zich meebrengt en heeft daarom een werkgroep samengesteld. De 
projectgroep heeft deze leidraad in 2010 ontwikkeld en herzien in 2012, waarin voor 
gemeenten aanbevelingen zijn opgenomen om het beleidsplan en de beleidsregels vorm te 
geven.  
 
Artikel 2 van het wetsvoorstel bepaalt dat de gemeenteraad het plan inzake de integrale 
schuldhulpverlening telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren dient vast te stellen. 
Deze kan tussentijds gewijzigd worden. Het plan moet de hoofdzaken bevatten van het door 
de gemeente te voeren beleid betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen 
dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen.  
 
Artikel 2 lid 4 schrijft voor dat in het plan in ieder geval de hieronder genoemde punten onder 
3 tot en met 6 moeten worden opgenomen. De NVVK doet de aanbeveling om daarnaast in 
het plan ook de punten onder 1, 2, 7 en 8 op te nemen:  
1. Doelstellingen: wat de gemeentelijke doelstellingen zijn betreffende de integrale 

schuldhulpverlening;  
2. Beleid en acties: hoe het samenhangende beleid betreffende integrale 

schuldhulpverlening zal worden uitgevoerd en welke acties in de door het plan bestreken 
periode zullen worden ondernomen; 

3. Resultaten: welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst 
te behalen;  

4. Kwaliteit: welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de kwaliteit te 
borgen van de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd;  

5. Wachttijd: het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft om het eerste gesprek 
waarin de hulpvraag wordt vastgesteld te voeren met een persoon die zich tot het college 
heeft gewend voor schuldhulpverlening; 

6. Minderjarige kinderen: hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende 
minderjarige kinderen wordt vormgegeven; 

7. Preventie: welke maatregelen het college neemt om te voorkomen dat personen 
schulden aangaan die ze niet kunnen betalen;  

8. Maatwerk: de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt afgestemd op de 
situatie van de verzoeker. 

Deze punten zullen per hoofdstuk aan bod komen.  
 
Daarnaast kan de gemeenteraad in het plan aangeven onder welke voorwaarden het college 
de verzoeker verplicht over een basisbankrekening te beschikken. Dit wordt beschreven in 
hoofdstuk 9. 
In hoofdstuk 10 is nadere informatie opgenomen over het nieuwe minnelijke instrument: het 
wettelijk breed moratorium. 
Een advies rondom op te nemen beleidsregels met betrekking tot de toegang tot de 
schuldhulpverlening is beschreven in hoofdstuk 11.  
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In hoofdstuk 12 is opgenomen wat de juridische gevolgen zijn van implementatie van de Wgs. 
De toegang tot de integrale schuldhulpverlening zal namelijk onder toepassing van de 
Algemene wet bestuursrecht komen te vallen. 
 
Het ministerie van SZW werkt momenteel een Algemene Maatregel van Bestuur uit wat de 
gegevensuitwisseling betreft zoals opgenomen in artikel 8 van de Wgs. Hier is nog 
onvoldoende informatie over om er een hoofdstuk aan te wijden.  
Het betreft het verstrekken van informatie door bestuursorganen en andere instanties aan het 
college en vica versa, welke van belang zijn voor uitvoering van de Wgs.   
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Definities 
 
In artikel 1 van het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de volgende 
begripsbepalingen opgenomen: 
College:   College van burgemeester en wethouders; 
Inwoner:  Een persoon die op grond van de Wet gemeentelijke   
   basisadministratie persoonsgegevens bij een gemeente is  
   ingeschreven; 
Onze minister:  Onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
Schuldhulpverlening: Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht 
   op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat 
   een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen 
   van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft 
   opgehouden te betalen, alsmede de nazorg; 
Verzoeker:  Persoon die zich tot het college heeft gewend voor   
   schuldhulpverlening.  
 
In de leidraad is aansluiting gezocht bij bovenstaande definities. Er worden ook begrippen 
gebruikt in de leidraad, die niet in het wetsvoorstel zijn gedefinieerd. De NVVK hanteert 
daarvan de volgende definities: 
Crisissituatie:  Een bedreigende situatie zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van het  
   wetsvoorstel. Onder een bedreigende situatie wordt verstaan  
   gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, 
   elektra of water of opzegging dan wel ontbinding van de   
   zorgverzekering.  
Integrale   Integrale schuldhulpverlening is het actief ondersteunen van een 
schuldhulpverlening:  inwoner bij het vinden van een oplossing voor zijn/haar financiële 
   problemen, maar ook bij het vinden van een oplossing voor de  
   eventuele oorzaken hiervan of voor omstandigheden die verhinderen 
   dat de financiële problemen kunnen worden opgelost. Integrale  
   schuldhulpverlening houdt daarnaast in dat zoveel mogelijk  
   voorkomen wordt dat problematische schulden ontstaan. 
Maatwerk:  Afstemmen van de integrale schuldhulpverlening op de situatie van 
   een specifieke inwoner. 
 
Voor overige definities wordt aangesloten bij de begrippenlijst opgenomen in de Gedragscode 
Schuldregeling van de NVVK. 
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Hoofdstuk 1. Doelstellingen  
 
Definitie integrale schuldhulpverlening 
De Wgs spreekt over integrale schuldhulpverlening, maar geeft daar geen definitie van. Als 
gemeente is het daarom van belang te bepalen wat voor de uitvoering van het beleidsplan 
verstaan wordt onder integrale schuldhulpverlening. Ter formulering hiervan heeft de 
werkgroep aangehaakt bij de toelichting op het wetsvoorstel. Onderstaand voorstel is een 
brede verwoording van het begrip. Het is mogelijk het begrip te concretiseren met de 
aanbevelingen die hierna worden gegeven. 
 
Integrale schuldhulpverlening is het actief ondersteunen van een inwoner bij het vinden van 
een oplossing voor zijn/haar financiële problemen, maar ook bij het vinden van een oplossing 
voor de eventuele oorzaken hiervan of voor omstandigheden die verhinderen dat de 
financiële problemen kunnen worden opgelost. Integrale schuldhulpverlening houdt daarnaast 
in dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat problematische schulden ontstaan (preventie) en 
terugkeren (nazorg). 
 
Bij het vinden van een oplossing voor de niet-financiële problemen wordt samengewerkt met 
andere gemeentelijke diensten en ketenpartners. Hierop wordt ingegaan in Hoofdstuk 2.  
 
Hoofddoelstelling en subdoelstellingen 
De gemeente moet zich het doel stellen wat zij met integrale schuldhulpverlening wil 
bereiken. Dit kan bijvoorbeeld geformuleerd worden als: “bijdragen aan de participatie in de 
maatschappij door middel van het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid”.  
 
Een gemeente kan in haar doelstellingen opnemen dat gekeken wordt naar de hoogst 
haalbare mate van financiële zelfredzaamheid van haar inwoners. Van bepaalde inwoners is 
aannemelijk dat zij nimmer financieel zelfredzaam zullen worden. Het hoogst haalbare is dan 
bijvoorbeeld stabiliseren ter bescherming van de eerste levensbehoeften. De gemeente zal 
dus breed moeten denken bij de formulering van haar doelen.  
 
In de reïntegratiesector wordt gewerkt met een reïntegratieladder waarin, afhankelijk van de 
afstand tot de arbeidsmarkt, verschillende treden onderscheiden worden. Bij iedere trede op 
de ladder hoort een bij de doelgroep passend productenpakket. Naar analogie hiervan kan de 
gemeente een schuldhulpverleningsladder uitwerken. Het doel hiervan is om, aan de hand 
van de kenmerken van de inwoner, te kunnen bepalen wat de maximaal haalbare financiële 
zelfredzaamheid van deze persoon is. In de bijlagen zijn diverse praktijkvoorbeelden van 
zelfdredzaamheidladders opgenomen.  
 
Het is van belang dat de gemeente bij het vaststellen van haar doelstellingen zich bewust is 
van de terreinen waarmee integrale schuldhulpverlening verbonden kan zijn. Dit zal verder 
terugkomen in Hoofdstuk 2.  
Daarnaast is het raadzaam dat de gemeente bij de formulering van haar doelstellingen ook 
rekening houdt met preventie. Dit zal verder terugkomen in Hoofdstuk 7.  
Onder de hoofddoelstelling kunnen drie subdoelstellingen geformuleerd worden:  
- Doelstelling preventie: bewustwording om te voorkomen dat mensen schulden aangaan 

die ze niet kunnen betalen. Mensen moeten zich bewust worden van de waarde van geld 
en van het aangaan van financiële verplichtingen.  

- Doelstelling stabilisatie: creëren van financiële stabiliteit en rust. Voorkomen moet worden 
dat de schulden (verder) escaleren, dit betekent dat er geen crisissituaties ontstaan. De 
instrumenten die ingezet kunnen worden om deze doelstelling te bereiken zijn onder 
andere: 

o flankerende hulp, zoals algemeen maatschappelijk werk (AMW) en geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ); 

o budgetbeheer;  
o beschermingsbewind; 
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o de module Duurzame Financiële Dienstverlening van de NVVK.  
- Doelstelling schulden oplossen: de inwoner een schuldenvrije toekomst geven. Indien 

hiervoor de schuldbemiddeling of het saneringskrediet wordt ingezet, moet het vinden 
van een oplossing voor schulden bewerkstelligd worden binnen een termijn van maximaal 
36 maanden. 

  
Naast het formuleren van doelstellingen kan de gemeenteraad haar doelgroep voor integrale 
schuldhulpverlening bepalen. Dit zijn bijvoorbeeld alle inwoners van de gemeente van 16 
jaar1 of ouder waarvan voorzien wordt dat zij niet kunnen voortgaan met het betalen van hun 
schulden. Voor preventiemaatregelen kan de doelgroep reeds bepaald worden vanaf 
bijvoorbeeld de leeftijd van 8 jaar.  
In artikel 3 lid 5 van de Wgs is bepaald dat een vreemdeling alleen voor integrale 
schuldhulpverlening in aanmerking komt indien hij of zij rechtmatig in Nederland verblijft in de 
zin van artikel 8 onder a tot en met e en I van de Vreemdelingenwet 2000. 
 
Aanbevolen wordt dat het college de toegang tot integrale schuldhulpverlening verder inkleedt 
in beleidsregels. Zie hierover Hoofdstuk 11.  
 
Hoofdstuk 2. Beleid en acties 
 
Samenhangend beleid 
Integrale schuldhulpverlening zit verweven in meerdere beleidsterreinen. Onder het 
samenhangend beleid vallen de gemeentelijke beleidsterreinen waar integrale 
schuldhulpverlening een rol op speelt. Bezien kan worden of het effect van het beleid op het 
terrein van integrale schuldhulpverlening tot successen leidt op andere beleidsterreinen die 
hier raakvlakken mee hebben. Zo kan het maximale maatschappelijk rendement uit het beleid 
worden gehaald, denk bijvoorbeeld aan het aantal geslaagde reïntegratietrajecten.  
 
Bij de formulering van het samenhangend beleid moet de gemeente het terrein van integrale 
schuldhulpverlening afstemmen op beleidsterreinen die zich op dat terrein begeven. Bij de 
samenhangende beleidsterreinen valt te denken aan: 
- Zorg (verslaving, gezondheid);  
- Werk (reïntegratie);  
- Welzijn (psychosociale hulpverlening);  
- Armoedebeleid (terugdringen niet gebruik sociale voorzieningen);  
- Onderwijs (lespakketten/voorlichting); 
- Openbare orde en veiligheid (criminaliteit).  
 
Aangezien de gemeente de regierol vorm moet geven, wordt aanbevolen dat de gemeente 
het beleid van de verschillende beleidsterreinen op elkaar afstemt. Bij de afstemming van het 
beleid moet ook worden gedacht aan de rol van samenwerkingpartners en andere betrokken 
organisaties. Het verdient aanbeveling dat met al deze ketenpartners bindende afspraken 
worden gemaakt. Mogelijke ketenpartners zijn: 
- Maatschappelijk werk; 
- Vrijwilligersorganisaties; 
- Verslavingszorg; 
- UWV; 
- Geestelijke gezondheidszorg; 
- Maatschappelijke opvangorganisaties; 
- Bemoeizorgteams; 
- Re-integratiebedrijven; 
- Etc.  
 

                                                
1 De leeftijd van 16 jaar is gebaseerd op de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). De WIJ is inmiddels 
ingetrokken. 
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Indien de gemeente over een stedelijk kompas beschikt, kan zij gebruik maken van deze 
sociale kaart om inzicht te krijgen in alle ketenpartners. 
 
Schuldeisers kunnen niet worden aangemerkt als ketenpartners, maar zijn wel belangrijke 
stakeholders en moeten meegenomen worden in het samenhangend beleid. Denk 
bijvoorbeeld aan interlokale schuldeisers waarmee afspraken kunnen worden gemaakt, zoals 
met woningcorporaties.  
 
NB: De gemeente kan schuldhulpverlening als instrument inzetten op andere 
beleidsterreinen, zoals voor een reïntegratietraject. Schuldhulpverlening is een onderdeel van 
dit traject. Zou de gemeente een sanctie willen opleggen omdat de inwoner zich niet houdt 
aan de verplichtingen uit het schuldhulpverleningstraject, dan moet deze sanctie (in dit 
voorbeeld) in de reïntegratieverordening worden vastgelegd.  
 
Acties 
De gemeente dient op grond van de wet de positie van regisseur vorm te geven. De 
gemeente kan zelf regie houden of die taak uitbesteden. De gemeente blijft wel 
eindverantwoordelijk. Alle voornoemde ketenpartners, belanghebbenden en schuldeisers 
moeten met elkaar in verbinding worden gebracht. Het verdient aanbeveling dat de gemeente 
vastlegt op welke wijze het contact en de informatie-uitwisseling met deze actoren verloopt en 
zal moeten gaan verlopen. Er moeten dus afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over de 
wijze waarop de schuldenaar zich moet melden en hoe het traject verder verloopt. Dit is mede 
afhankelijk van de manier waarop de gemeente invulling geeft aan de integrale 
schuldhulpverlening.  
Het is mogelijk dat een gemeente alle taken zelf inricht, maar ook dat zij (bepaalde) acties 
uitbesteedt. Het controleren van taken die de gemeente heeft uitbesteed is ook een actie die 
kan worden vastgelegd. Daarbij dient de gemeente na te denken over de wijze waarop zij de 
positie van regisseur gaat invullen.  
 

Hoofdstuk 3. Resultaten 
 
Aan de hand van het einddoel dat de gemeenteraad heeft geformuleerd, bepaalt zij welke 
doelstellingen zij tijdens de duur van het beleidsplan (maximaal 4 jaar) wil behalen. De 
gemeenteraad kan hiertoe concrete resultaten bepalen, maar kan daarnaast ook algemene 
doelen formuleren.  
 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven2 dat de 
doeltreffendheid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor een belangrijk deel 
afgemeten kan worden aan de mate waarin de effectiviteit van de gemeentelijke 
schuldhulpverlening als gevolg van die wet is verbeterd. Om deze effectiviteit te meten heeft 
de minister de volgende criteria genoemd: 
- Het aantal huishoudens met problematische schulden; 
- De mate waarin de integraliteit van de schuldhulpverlening wordt gerealiseerd; 
- De mate waarin de integraliteit in structurele zin bijdraagt aan de oplossing van de 

schuldenproblemen van cliënten; 
- De mate waarin gemeenten de brede toegankelijkheid realiseren; 
- De kwaliteit van de schuldhulpverlening; 
- De effectiviteit van op preventie gerichte activiteiten; 
- De mate waarin gemeenten maatwerk aan cliënten leveren; 
- De lengte van de wachttijden die gemeenten realiseren; 
- De mate waarin gemeenten inzicht bieden in de doorlooptijden en de lengte van die 

doorlooptijden.  
 

                                                
2 Nota naar aanleiding van het verslag, kamerstuk 32 291, nr. 6, p. 44. 
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Op basis van deze algemene criteria is het mogelijk om prestatie-indicatoren te formuleren, 
aan de hand waarvan de gemeente concreet het succes van het beleid kan bepalen. 
Mogelijke prestatie-indicatoren zijn:  
- Aantal huishoudens in schulden;  
- Gemiddelde wachttijd; 
- Het aantal crisissituaties en het aantal dat wordt opgelost; 
- Het aantal recidivegevallen;  
- Gemiddelde doorlooptijd; 
- Uitvalpercentage; 
- Succesvol of niet succesvol afronden van een traject; 
- Verantwoorde uitstroom bij budgetbeheer; 
- Input (wachttijd), throughput (doorlooptijd), output (geslaagd of niet geslaagd);  
- Aantal verwijzingen naar ketenpartners; 
- Ketentevredenheid; 
- Naamsbekendheid; 
- Aantal doorverwijzingen naar de Wsnp. 
 
Afhankelijk van de producten die een gemeente levert, de kerncijfers van de gemeente en de 
gestelde doelen, dient een gemeente zelf een concrete invulling te geven aan het gewenste 
resultaat. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met de meetbaarheid hiervan. 
Aanbevolen wordt om een nulmeting te maken bij aanvang van het beleidsplan.  
 

Hoofdstuk 4. Kwaliteit 
 
De gemeente moet kwaliteitseisen stellen, aan zichzelf, maar ook aan de ketenpartners en 
eventuele uitvoerders van de integrale schuldhulpverlening. Daarnaast is het wenselijk dat de 
gemeente bepaalt in hoeverre zij samen wil werken met vrijwilligersorganisaties en hoe zij de 
kwaliteit van die dienstverlening wil garanderen. Bij inzet van vrijwilligers is het belangrijk dat 
er een heldere taakafbakening komt. Het verdient voorkeur deze op schrift te stellen en aan 
de inwoner te verstrekken. In de bijlage treft u als voorbeeld een tabel met een mogelijke 
taakverdeling aan, zoals gemeente Eindhoven die toepast. 
 
Voor de uitvoering van integrale schuldhulpverlening wordt het aanbevolen de volgende 
kwaliteitseisen te stellen: 
- De gemeente en/of de uitvoerende schuldhulpverlenende organisatie moet beschikken 

over aantoonbare kwaliteitseisen. Het lidmaatschap van een branchevereniging als de 
NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en/of de 
organisatiecertificering NEN 8048 worden als een kwaliteitsborg gezien. Daarnaast is in 
het kader van beschermingsbewind en inkomensbeheer het lidmaatschap van de BPBI 
(branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders) een 
kwaliteitsborging;  

- Naleving van de Gedragscodes van de NVVK; 
- Werken volgens de modules van Schuldhulpverlening nieuwe stijl3; 
- Kwaliteitseisen opnemen over de integrale aanpak:  

o Gemeentes dienen de regiefunctie te omschrijven: wie is de regisseur en wie zijn 
de ketenpartners? Wat zijn de rollen en de verantwoordelijkheden van alle 
partijen? 

o Afspraken met uitvoerende partijen moeten schriftelijk worden vastgelegd, 
bijvoorbeeld over de inkleding van de wachttijden.  

o Er moeten eisen worden gesteld aan de uitvoerende partijen. Gelet moet worden 
op de kwaliteit van de dienstverlening van die organisaties. De kwaliteit kan 

                                                
3 De certificeringsnorm wordt hier niet apart genoemd, aangezien Schuldhulpverlening nieuwe stijl 
certificering plus is. Er wordt minimaal aan de certificeringsnorm voldaan bij naleving van de werkwijze 
Schuldhulpverlening nieuwe stijl. 
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worden afgemeten aan de mate van naleving van de Gedragscodes en modules 
van de NVVK en/of certificering van ketenpartners en vrijwilligersorganisaties. 

 
Hoofdstuk 5. Wachttijd 
 
In artikel 4 lid 1 van het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is opgenomen 
dat indien een persoon zich tot de gemeente wendt voor integrale schuldhulpverlening, 
binnen vier weken het eerste gesprek dient plaats te vinden waarin de hulpvraag wordt 
vastgesteld. De regering acht het wenselijk dat de gemeente een eigen richtlijn voor deze 
wachttijd bepaalt die korter is dan vier weken.  
Voor crisissituaties (lid 2) hoeft dat niet, dan dient het eerste gesprek waarin de hulpvraag 
wordt vastgesteld binnen drie werkdagen plaats te vinden. Naar aanleiding van deze termijn 
stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid4 dat dit betekent dat de gemeente 
zich bij de indiening van de aanvraag direct een beeld moet vormen of er mogelijk sprake is 
van een bedreigende situatie of mogelijk van een andere situatie die reden is om de 
dienstverlening met voorrang op te pakken. Het feit dat kinderen de gevolgen van schulden 
ondervinden kan volgens de minister zeker aanleiding zijn om de schuldhulpverlening met 
voorrang op te pakken. Dit betekent dat de gemeenteraad een soort tussencategorie kan 
hanteren bij het bepalen van de nagestreefde wachttijd. 
 
De gemeente dient in haar plan op te nemen wat zij verstaat onder het eerste gesprek waarin 
de hulpvraag wordt vastgesteld. In de toelichting op de wet wordt dit gesprek aangeduid als 
de ‘intake’. In het wetsvoorstel wordt echter niets gezegd over de inhoud van de intake. De 
NVVK is van mening dat door middel van het intakegesprek de schuldproblematiek en 
daarmee in verband liggende problematiek kan worden gesignaleerd. In het kader van de 
Wet SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) zal de schuldhulpverlener 
reeds beschikken over inkomensgegevens van de schuldenaar die een uitkering ontvangt.  
 
In de module Aanmelding en Intake van de NVVK is opgenomen dat de intake een proces is 
dat maximaal drie maanden in beslag neemt en bestaat uit de stappen: inventarisatie, 
analyse en advies. In de module is opgenomen welke gegevens ten minste geregistreerd 
moeten worden in de inventarisatiefase. Tijdens de analyse vindt onderzoek plaats naar de 
hulpvraag, de schulden en de onderliggende problematiek. De adviesfase bestaat uit het 
opstellen van een plan van aanpak na het gesprek.  
De intake zoals in het wetsvoorstel omschreven kan gezien worden als de analyse zoals 
opgenomen in de module, door middel van een gesprek. De inventarisatiefase gaat hieraan 
vooraf, waarbij het van belang is alle gegevens te verzamelen over de verzoeker op basis 
waarvan deze analyse tijdens het gesprek kan worden gemaakt, met andere woorden: dat de 
hulpvraag kan worden vastgesteld. Voor uitgebreidere informatie kunt u als NVVK-lid de 
module downloaden via de website van de NVVK.  
 
Hoofdstuk 6. Minderjarige kinderen 
 
In het plan moet de gemeente beschrijven hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met 
inwonende minderjarige kinderen vormgegeven wordt. Dit is een belangrijke en kwetsbare 
doelgroep. Het is altijd onwenselijk dat een huisuitzetting of energieafsluiting plaatsvindt, 
maar de risico’s zijn in deze doelgroep groter.  
 
Manieren hoe met deze doelgroep omgegaan kan worden: 
- gezinnen met inwonende minderjarige kinderen die zich melden voor schuldhulpverlening 

altijd beschouwen als een crisissituatie, waarbij het eerste gesprek binnen drie 
werkdagen plaats dient te vinden, zodat de wachttijd korter is. Het is ook mogelijk de 
groep voorrang te geven als er sprake is van lange wachttijden; 

                                                
4 In de nota naar aanleiding van het verslag, kamerstuk 32 291, nr. 6, p. 13. 
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- er kan extra aandacht voor vroegsignalering worden ingericht. In het preventieplan (zie 
hoofdstuk 7) kan deze doelgroep als risicogroep worden aangemerkt; 

- er kan extra worden ingezet op flankerende dienstverlening. Denk daarbij ook aan 
financiële educatie van de minderjarige kinderen; 

 
Het is raadzaam om in het plan ook onderscheid te maken tussen omgang met gezinnen met 
minderjarige en gezinnen met meerderjarige kinderen. Aangepast beleid in die gevallen kan 
ook wenselijk zijn.  
 
Hoofdstuk 7. Preventie 
 
Het doel van preventie is bewustwording bij inwoners van de gemeente, om te voorkomen dat 
zij verplichtingen aangaan die zij niet kunnen nakomen. Daarnaast is het doel om te 
voorkomen dat er belemmeringen voor participatie en/of maatschappelijke kosten ontstaan. 
De definitie van (schuld)preventie luidt5: 
Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht 
zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde 
houden.  
Voor preventie kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. Dit is afhankelijk van het 
pakket dat een gemeente wil aanbieden.  
 
De volgende producten kunnen hier bijvoorbeeld voor worden ingezet: 
- Klassenkas en andere lespakketten voor jongeren; 
- Minima-beleid; 
- Voorlichting, bijvoorbeeld door publicaties in kranten; 
- Budgetbegeleiding, informatie en advies. 
- Budgetteringscursus afgestemd op het probleem van de schuldenaar; 
- Formulierenbrigade; 
- Vroegsignalering door ketenpartners (en schuldeisers) zodat deze de inwoner tijdig 

kunnen melden bij de gemeente; 
- Schuldeisers kunnen de inwoner schriftelijk wijzen op de mogelijkheid van integrale 

schuldhulpverlening, bijvoorbeeld bij aanmaningen. 
- Voortzetten budget- en flankerende hulp; 
- Bewegen richting reïntegratietraject; 
- Motiveringsgesprekken voeren na een bepaalde periode na afronding van het minnelijk 

traject; 
- Inkomensbeheer en/of beschermingsbewind. 
 
Bij verwoording van het beleid ten aanzien van preventie, kan aansluiting gezocht worden bij 
de module Preventie van Schuldhulpverlening nieuwe stijl van de NVVK, waarin wordt 
gesproken van een preventieplan. Dit preventieplan kan opgenomen worden als onderdeel 
van het beleidsplan. Hierbij is het raadzaam dat de gemeente nadenkt over de rol van 
vrijwilligers in preventie. 
In de module Preventie is aanbevolen dat de volgende onderwerpen worden opgenomen in 
het preventieplan: 
1. Risicogroepen: de gemeente beschrijft welke groepen als risicogroepen worden 

beschouwd en op basis van welke (onderzoeks-)gegevens dit gebeurt. 
2. Doelstelling: de algemene doelstelling van het preventiebeleid en de subdoelstellingen 

van de afzonderlijke projecten binnen het preventiebeleid worden opgenomen. Bij 
voorkeur worden deze doelstellingen meetbaar geformuleerd. 

3. Uitvoering: in het preventieplan wordt opgenomen welke acties ondernomen worden om 
de doelstellingen te bereiken. Daarbij wordt rekening gehouden met: 
- communicatiemiddelen; 
- communicatiegroepen; 

                                                
5 Zoals is opgenomen in de SchuldPreventiewijzer 2011 
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- in te zetten methodieken. 
4. Financiering: in het plan wordt opgenomen op welke manier het preventiebeleid wordt 

gefinancierd. 
5. Evaluatie: in het plan wordt opgenomen op welke wijze en op welke termijn de effecten 

van de ingezette acties worden geëvalueerd. 
 
Een toelichting op dit preventieplan en suggesties voor mogelijke ketenpartners in het kader 
van preventie kunt u vinden in de module Preventie. 
Daarnaast kan voor meer informatie ook de SchuldPreventiewijzer 2011 worden 
geraadpleegd.  
 

Hoofdstuk 8. Maatwerk 
 
Met de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt afgestemd op de situatie van de 
inwoner wordt maatwerk bedoeld. De situatie wordt onder meer bepaald door de mate van 
financiële zelfredzaamheid van de klant, de hoogte van het schuldenpakket, de motivatie en 
vaardigheden van de klant, het aantal schuldeisers en de aanwezigheid van psychosociale 
problematiek. Concreet betekent dit dat er per individu een plan van aanpak moet komen. De 
hulpvraag moet worden vastgesteld en op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor de 
instrumenten die worden inzet. Afhankelijk van de gekozen instrumenten kan een indicatie 
van de doorlooptijd worden gegeven. De doorlooptijd is het aantal weken dat verstrijkt tussen 
het moment waarop de hulpverlening start en het bereiken van een resultaat. Het resultaat is 
bijvoorbeeld het opstarten van een schuldregeling, een betalingsregeling, een herfinanciering 
of een advies. De schuldenaar dient te tekenen voor akkoord met het plan van aanpak. 
 
Maatwerk kan worden vormgegeven op basis van de ontvangen gegevens en andere 
informatie voortkomend uit het intakegesprek. Naar aanleiding daarvan kan een compleet en 
individueel plan van aanpak worden opgesteld. In het plan van aanpak wordt ook de 
eventuele doorverwijzing naar flankerende hulp opgenomen en kunnen de resultaten van het 
flankerend beleid worden opgenomen. Bij wijzigingen in de omstandigheden van de inwoner 
moet het plan van aanpak tussentijds worden aangepast.  
 
Het verdient aanbeveling om maatwerk gestandaardiseerd in te kleden. Op voorhand kan de 
gemeente vastleggen welke instrumenten bij bepaalde situaties of doelgroepen tot een 
oplossing kunnen leiden. Door middel van gestandaardiseerd maatwerk kan makkelijker een 
indicatie van de doorlooptijd worden gegeven. Klantprofielen kunnen hierbij hulp bieden. 
Uitgebreide informatie hierover is te vinden in het rapport “Klantprofielen voor 
schuldhulpverlening”, geschreven door Regioplan Beleidsonderzoek in juni 2011.  
 
Hoofdstuk 9. Basisbankrekening  
 
In artikel 2 lid 5 is bepaald dat de gemeenteraad in het plan kan aangeven onder welke 
voorwaarden het college de verzoeker verplicht over een basisbankrekening te beschikken. 
 
Het wordt aanbevolen om in de beleidsregels omtrent toelating van een inwoner tot de 
schuldhulpverlening, voorwaarden op te nemen over de basisbankrekening. Hierbij kan 
gedacht worden aan een verplichting om over een bankrekening te beschikken. Het verlenen 
van schuldhulpverlening aan een inwoner zonder bankrekening is niet onmogelijk, maar wel 
onwenselijk. In het kader van financiële zelfredzaamheid moet een inwoner over een 
bankrekening kunnen beschikken. Deze verplichting valt onder de medewerkingsplicht zoals 
opgenomen in artikel 7 van de Wgs. 
Als er sprake is van roodstand op de bankrekening, is het nodig om over een werkende 
bankrekening te beschikken. Het is mogelijk om een aparte bankrekening te openen, maar 
dat is niet nodig als de bank akkoord gaat met het meenemen van de roodstand als schuld in 
de schuldregeling en/of de roodstand beëindigt.  
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Inwerkingtreding van de Wgs brengt nog niet tegelijkertijd een wettelijk recht op de 
basisbankrekening met zich mee. Dit wettelijk recht zal worden opgenomen in artikel 4:71f en 
g van de Wet op het financieel toezicht. Pas op zijn vroegst 1 januari 2013 – afhankelijk van 
een andere wetswijziging – zal dit wettelijk recht ontstaan. Voorwaarden waaronder dan een 
basisbankrekening mag worden aangevraagd zijn: 
- het gaat om een verzoeker om schuldhulpverlening in het kader van de Wgs; 
- er mag niet al sprake zijn van een andere (aanvraag tot) basisbankrekening; 
- de aanvraag moet gedaan worden bij de bank waar de inwoner een betaalrekening heeft; 
- de inwoner stemt in met het verstrekken van benodigde informatie. 
De bank mag de aanvraag weigeren als de inwoner is veroordeeld tot een misdrijf of onjuiste 
of onvolledige informatie heeft verstrekt bij de aanvraag. 
 
Hoofdstuk 10. Wettelijk breed moratorium 
 
In artikel 5 van de Wgs is het wettelijk breed moratorium (WBM) opgenomen. Dit bepaalt dat 
het college bij de rechtbank een afkoelingsperiode kan aanvragen ten behoeve van de 
inwoner. Deze afkoelingsperiode wordt voor maximaal 6 maanden afgegeven en gedurende 
die periode kan de schuldeiser geen invorderingsmaatregelen nemen.  
Het WBM wordt alleen afgekondigd als dit noodzakelijk is in het kader van 
schuldhulpverlening. 
 
Het ministerie van SZW werkt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uit waarin 
nadere eisen worden uitgewerkt die gesteld worden aan het moratorium. Het WBM is via 
amendement in de wet gekomen, waardoor niet alle details zijn uitgewerkt. Belangrijkste 
punten zijn echter: 
- het WBM werkt eventueel niet jegens convenantpartijen. Zelfregulering heeft de voorkeur; 
- gedurende de afkoelingsperiode moet de inwoner zijn vaste lasten betalen; 
- het WBM wordt aangevraagd en ook betaald door het college. Of het mogelijk is de 

dwarsliggende schuldeiser tot de kosten te veroordelen is nog niet bekend. 
 
Let op! Het WBM is financieel gekoppeld aan het Wetsvoorstel kostenverhogende 
griffierechten. In april 2012 heeft het kabinet met de Tweede Kamer afgesproken dat 
bepaalde maatregelen, zoals het verhogen van de griffierechten, komen te vervallen. Mocht 
de Wet tot verhoging griffierechten inderdaad niet doorgaan, dan moet nog worden 
gesproken over de verdere uitvoering van het WBM. Dit betekent dat de datum van 
inwerkingtreding van het WBM nog onbekend is. 
 
Hoofdstuk 11. Beleidsregels 
 
In het beleidsplan geeft de gemeenteraad het kader voor het beleid. Naast het beleidsplan is 
het raadzaam dat het college beleidsregels opstelt. In deze beleidsregels moet worden 
vastgelegd voor wie de integrale schuldhulpverlening toegankelijk is. Beleidsregels moeten zo 
concreet mogelijk geformuleerd worden.  
 
In het kader van het maatschappelijk belang is het wenselijk dat in principe iedereen wordt 
toegelaten tot de integrale schuldhulpverlening. Gemeenten die het in bepaalde gevallen 
noodzakelijk vinden om een inwoner niet toe te laten tot de integrale schuldhulpverlening, 
dienen uitzonderingen op de hoofdregel op te nemen. Wel moet hierbij de door de gemeente 
geformuleerde doelstelling van integrale schuldhulpverlening in acht worden genomen. Het is 
immers niet wenselijk om bijvoorbeeld alleen inwoners toe te laten waarbij een groot 
slagingspercentage verwacht wordt. Een gemeente moet bij het opstellen van beleidsregels 
nadenken over de consequentie van het afwijzen van hulp aan een inwoner. Sommige 
mensen kunnen nergens anders terecht, dit draagt niet bij aan de bevordering van participatie 
aan de maatschappij.  
 
Recidive 
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In artikel 3 lid 2 Wgs is opgenomen wanneer het college een inwoner toegang kan weigeren 
tot de integrale schuldhulpverlening, namelijk als er sprake is van recidive. Hiervan kan 
volgende de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel sprake zijn als een inwoner zich “al 
meerdere keren tot de gemeente heeft gewend voor minnelijke schuldhulpverlening en het 
hem of haar te verwijten is dat dit geen resultaten heeft opgeleverd”. De NVVK kan zich 
voorstellen dat het college deze afwijzingsgrond als uitzondering op de hoofdregel opneemt. 
Een recidivist kan ook iemand zijn die zich voor de tweede keer meldt voor 
schuldhulpverlening. De verwijtbaarheid van een eerder resultaat hoeft niet altijd mee te 
spelen. Van belang is dat hier door het college concrete termijnen en aantallen aan 
verbonden worden.  
 
Fraude 
In lid 3 van dat artikel is bepaald dat het college de schuldhulpverlening in ieder geval kan 
weigeren als de inwoner fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een 
bestuursorgaan tot gevolg heeft en de inwoner in verband daarmee onherroepelijk 
strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is 
opgelegd. 
 
(ex-)Ondernemers 
Het bieden van schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers vereist specifieke kennis. Het 
verdient daarom aanbeveling dat de gemeente haar beleid aan deze doelgroep uitwerkt. 
Mocht de benodigde expertise niet in huis aanwezig zijn, dan kan besloten worden een 
particuliere instantie in te schakelen die de schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers 
aanbiedt. 
Het BBZ-krediet (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) biedt uitkomst voor zelfstandigen 
met schulden en kan dienen als saneringskrediet.  
 
Integrale schuldhulpverlening bestaat uit een breed pakket. Integrale schuldhulpverlening 
staat ook open voor inwoners die nog geen problematische schulden hebben, maar waarvan 
te voorzien is dat zij niet langer kunnen voortgaan met betalen. Deze personen hebben 
bijvoorbeeld alleen advies of budgetbeheer nodig en zullen dus ook moeten worden 
toegelaten tot integrale schuldhulpverlening. Immers, het geven van een advies is een 
product binnen de integrale schuldhulpverlening. De andere producten zijn terug te vinden in 
de modules Schuldhulpverlening nieuwe stijl. 
 
De beslissing over het wel of niet toelaten van een inwoner tot integrale schuldhulpverlening 
is een beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze beslissing is 
vatbaar voor bezwaar en beroep. Het college dient er attent op te zijn dat: 
- Een beslissing schriftelijk moet worden genomen; 
- Alle mogelijke afwijzingen terug te leiden moeten zijn tot de afwijzingsgronden die 

opgenomen staan in de beleidsregels; 
- De beslissing over een eventuele afwijzing voldoende gemotiveerd dient te zijn op grond 

van de Awb. 
- Er binnen maximaal acht weken na de aanvraag een beslissing over de toegang moet 

worden genomen, in verband met de mogelijkheden van het opleggen van een 
dwangsom of het direct instellen van beroep bij niet tijdig beslissen.  

- Het plan van aanpak en/of de inhoud van het traject ook vatbaar kan zijn voor bezwaar 
en beroep indien dit aangemerkt kan worden als een schriftelijke beslissing.  

- Er ruimte voor maatwerk moet blijven bij het opstellen van beleidsregels, door middel van 
kan-bepalingen, zoals een hardheidsclausule. Hierin kan worden opgenomen dat een 
afwijzingsgrond in beleidsregels niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een daadwerkelijke 
afwijzing, maar er sprake is van maatwerk.  

- Bezwaar wordt ingesteld bij het college. Als de integrale schuldhulpverlening aan een 
kredietbank of private instantie is gemandateerd, betekent dit dat deze 
schuldhulpverlenende instantie de afwijzing op grond van de beleidsregels van de 
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gemeente waar de betreffende inwoner woonachtig is moet motiveren. Het wordt daarom 
aanbevolen dat de gemeente de beleidsregels zo concreet mogelijk vastlegt.  

 
Wanneer een verzoeker een aanvraag doet tot de integrale schuldhulpverlening is het 
raadzaam dat de inwoner in het aanvraagformulier gewezen wordt op de artikelen 6 en 7 van 
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hierin is opgenomen dat de verzoeker een 
inlichtingen- en medewerkingsplicht heeft. Deze plichten rijken zo ver als redelijkerwijs nodig 
is voor de uitvoering van de wet. Het college dient daarbij aan te geven wat de consequenties 
zijn indien de inwoner zich niet aan deze voorwaarden houdt. Een consequentie is 
bijvoorbeeld het beëindigen van de hulpverlening. Andere redenen van beëindiging dienen 
tevens te worden opgenomen in beleidsregels. Mogelijke beëindigingsgronden kunnen 
overgenomen worden uit de huidige overeenkomsten tot schuldregeling, budgetbeheer en 
kredietverstrekking.  
Tot slot wordt aanbevolen om de beëindiging van het traject van integrale 
schuldhulpverlening schriftelijk te motiveren.  
 
In hoofdstuk 12 treft u meer informatie aan over de juridische gevolgen op grond van de Awb.  
 
Hoofdstuk 12. Juridische gevolgen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(Wgs) 
 
Besluit en aanbod 
De beslissing van het college van B&W tot het doen van een aanbod of tot het weigeren van 
integrale schuldhulpverlening wordt als gevolg van de nieuwe wet een besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen een dergelijk besluit is dan ook bezwaar en 
beroep mogelijk. 
 
De afdeling Juridische Zaken van de gemeente heeft doorgaans veel kennis van de Awb. De 
aanbeveling wordt gedaan om daar de kennis te halen.  
Relevante informatie wordt hieronder echter kort opgesomd.  
 
In artikel 1:3, eerste lid, Awb staat: “Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing 
van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Het criterium 
‘rechtshandeling’ betekent dat de beslissing rechtsgevolgen teweeg brengt. Het criterium 
‘publiekrechtelijk’ houdt in dat privaatrechtelijke rechtshandelingen er buiten vallen.  
 
Het college zal het besluit door middel van een beschikking aan de inwoner bekend maken. 
De toelichting op de wet6 stelt dat er geen bezwaar en beroep mogelijk is tegen feitelijk 
handelen omdat een feitelijke handeling geen besluit is in de zin van de Awb. Op alle andere 
besluiten in de zin van de Awb, is de bezwaar- en beroepsprocedure van toepassing.  
 
De toetsing door de rechter wordt beperkt door de vraag of er sprake is van een op schrift 
gestelde publiekrechtelijke rechtshandeling. De publiekrechtelijke basis is gelegen in de Wgs 
en de rechtshandeling is naar verwachting de toelating tot de dienst van de gemeente. Het is 
echter mogelijk dat ook een beëindiging van het traject gezien wordt als een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. De nota naar aanleiding van het verslag7 behorende bij 
het wetsvoorstel stelt dan ook dat er naast de beslissing tot aanbod of weigering van integrale 
schuldhulpverlening, ook bezwaar en beroep mogelijk is op andere beslissingen, indien deze 
beslissing een besluit is in de zin van de Awb.  
 
Bij het nemen van een negatief besluit (afwijzing) dient een deugdelijke motivering (art. 3:46 
Awb) vermeld te worden. Deze motivering moet afgeleid zijn van wat bepaald is in de 
beleidsregels. Daarnaast moet een besluit zorgvuldig genomen worden (art. 3:2 Awb). Het 

                                                
6 Kamerstuk 32 291, nr. 3, p. 10.  
7 Kamerstuk 32 291, nr. 6, p. 23. 
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zorgvuldigheidsbeginsel en de belangenafweging (zie hoofdstuk 3 Awb) moeten hierbij in acht 
worden genomen.  
Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt (art. 3:40 Awb).  
 
Aanvraag  
De belanghebbende moet een schriftelijke aanvraag indienen bij het bestuursorgaan dat 
bevoegd is op die aanvraag te beslissen (art. 4:1 Awb). In geval van de Wgs is het college het 
bevoegde bestuursorgaan (art. 3 Wgs). Indien het college de primaire besluitvorming heeft 
gemandateerd aan een andere instantie, dient het college afspraken te maken met deze 
instantie over de locatie waar de aanvraag binnen dient te komen.  
Een aanvraag in de zin van de Awb is gedefinieerd in artikel 1:3: Awb als “een verzoek van 
een belanghebbende, een besluit te nemen”. In artikel 4:2 Awb wordt hier verder op ingegaan 
en een aantal formele eisen aan de aanvraag gesteld:  
1. De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste:  

(a) de naam en het adres van de aanvrager;  
(b) de dagtekening  
(c) een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd.  

2. De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de 
aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.  

 
Van belang is om het begrip ‘beschikking’ eerst nader toe te lichten. Een beschikking wordt in 
artikel 1:3 Awb gedefinieerd als “een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip 
van de afwijzing van een aanvraag daarvan”. “Niet van algemene strekking” betekent in het 
geval van de Wgs dat het besluit wordt gericht jegens een natuurlijk of rechtspersoon. “Met 
inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan” betekent dat de afwijzing van de 
aanvraag tot het nemen van een beschikking ook een beschikking in de zin van artikel 1:3 
Awb is.  
 
De beschikking wordt gelijk gesteld met een besluit voor wat betreft de regels over bezwaar 
en beroep (artikel 8:1 lid 2 en 3 Awb) en wat betreft de weigering of het niet tijdig nemen van 
een besluit (artikel 6:2 Awb).  
 
Het is toegestaan op grond van artikel 4:4 Awb voor een aanvraag met een 
standaardformulier te werken. De inlichtingen- en medewerkingsverplichting is opgenomen in 
artikel 4:2 Awb en de artikelen 5 en 6 Wgs. Het is raadzaam de schuldenaar hierop te wijzen 
in het aanvraagformulier. Voor verdere gegevensuitwisseling met schuldeisers dient de 
schuldenaar nog steeds een volmacht af te geven. Het verdere verloop van het traject is 
immers privaatrechtelijk.  
Informatie die opgevraagd kan worden om op de aanvraag te beslissen is:  
• Een legitimatiebewijs (niet zijnde een rijbewijs);  
• Adresgegevens; 
• Informeren of er sprake is van één van de gevallen behorende tot crisissituaties. Zo ja, 

dan dient hier een bewijsstuk van overhandigd te worden; 
• Verzoeker dient aan te geven of hij eerder gebruik heeft gemaakt van een 

schuldhulpverleningstraject, in verband met eventuele afwijzing op grond van recidive.  
• Andere informatie die benodigd is om te toetsen op grond van de beleidregels opgesteld 

door het college.  
 
Het indienen van een aanvraag is niet alleen een formele verplichting. De aanvraag en het 
besluit vormen ook de basis van een eventuele rechterlijke toetsing. De rechter zal 
beoordelen of de verzoeker heeft gekregen wat hij gevraagd heeft en zo niet, of de aanvraag 
terecht (deels) is afgewezen. Anderzijds kan verzoeker in beroep zijn aanvraag niet meer 
aanvullen: de rechter zal geen oordeel geven over hetgeen buiten het bereik van de aanvraag 
valt. 
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Buiten behandeling  
Er is een eenvoudige procedure mogelijk indien de verzoeker de gevraagde gegevens en 
bescheiden niet binnen de door het college aangegeven termijn verstrekt. De aanvraag kan, 
zonder inhoudelijk op de aanvraag om integrale schuldhulpverlening in te gaan, buiten 
behandeling worden gesteld op grond van artikel 4:5 Awb. Wel moet de aanvrager de 
gelegenheid worden geboden om de aanvraag in een door het college aangegeven termijn 
aan te vullen (dit is: de gevraagde gegevens en bescheiden alsnog te verstrekken). Een 
buiten behandeling stelling is alleen mogelijk als verzoeker er in deze brief expliciet op 
gewezen wordt dat de aanvraag buiten behandeling kan worden gesteld indien hij niet 
(volledig) aan dit verzoek voldoet. De beschikking moet binnen vier weken nadat deze laatste 
termijn is verstreken worden verzonden. 
 
Indien buiten behandeling stelling niet meer mogelijk is omdat de vier weken termijn 
overschreden is (artikel 4:5 lid 4 Awb) en de aanvraag wordt afgewezen, kan de verzoeker bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak de ontbrekende gegevens aanleveren en zal er vervolgens 
alsnog besloten moeten worden op de aanvraag.  
 
Motivering  
Artikel 3:46 Awb eist dat een besluit moet berusten op een deugdelijke motivering. Dit is 
wellicht de meest gebruikte grond voor vernietiging van een besluit. Motiveringsgebreken 
kunnen in een bezwaarfase echter wel gemakkelijk hersteld worden. De medewerker die met 
een bezwaarprocedure aan de slag gaat zal reeds in het adviesrapport de motivering van het 
besluit verbeteren. Toch blijft een volledig dossier met een objectieve, zakelijke maar 
inhoudelijke onderbouwing van het besluit of besluiten op de hulpvraag onontbeerlijk. 
 
Besluittermijn  
Op het overschrijden van de wachttijden staat geen sanctie: het betreft derhalve een termijn 
van orde. De termijn van orde slaat hier niet op een beslissing die genomen dient te worden. 
De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, artikel 4:17 e.v. Awb, is dus niet van 
toepassing. Een dwangsom wordt alleen verbeurd als de termijn voor een beschikking op een 
aanvraag wordt overschreden.  
 
Er is echter wel een maximale termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag. In 
artikel 4:13 Awb wordt aangegeven dat wanneer in de wet in materiële zin geen termijn is 
opgenomen, het bestuursorgaan binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag 
een beschikking dient te geven. Een redelijke termijn is in ieder geval maximaal acht weken 
na de datum van ontvangst van de aanvraag.  
 
De datum van aanmelding zal tevens als de datum van aanvraag moeten worden 
bestempeld. De aanvraag dient dan wel compleet te zijn zoals bedoeld in artikel 4:2 Awb. Bij 
een incomplete aanvraag gaat de afhandelingstermijn gewoon lopen. Het is aan het 
bestuursorgaan om de incompleetheid vast te stellen en vervolgens een hersteltermijn te 
bieden. Voor de duur van de hersteltermijn (artikel 4:15 Awb) is de afhandelingstermijn 
opgeschort.  
 
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen  
Ondanks dat overtreding van de termijn van orde geen gevolg heeft, is de Wet dwangsom en 
beroep bij niet tijdig beslissen van toepassing op de beslissingstermijn van acht weken. Dit 
kan betekenen dat het college op een zeker moment aan de verzoeker een dwangsom 
verschuldigd is (artikel 4:17 e.v. Awb). Tevens kan dit betekenen dat er rechtstreeks beroep 
kan worden ingesteld. Voor beide gevallen moet de verzoeker wel eerst een (vormvrije) 
ingebrekestelling aan het college sturen waarna het college nog twee weken heeft om alsnog 
een beschikking te geven.  
Daarnaast kan de besluittermijn worden opgeschort door het college. Deze opschorting moet 
per dag bepaald worden en is mogelijk bij:  
- een onvolledige aanvraag,  
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- (schriftelijke) instemming van de aanvrager met uitstel van de besluittermijn, 
- vertraging te wijten is aan de aanvrager, 
- overmacht.  
  
De maximaal te verbeuren dwangsom is € 1.260,- voor de duur van 42 dagen.  
 
Mandaatverlening 
Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan 
besluiten te nemen. Voor mandaatverlening is het van belang dat de niet-ondergeschikte (de 
gemandateerde instantie) instemming verleent aan de mandaatverlening (artikel 10:4 Awb).  
 
Artikel 10:3 Awb bepaalt dat mandaatverlening niet toegestaan is ten aanzien van het 
beslissen op een beroepschrift. Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift is binnen 
bestuursorganen onder voorwaarden wel mogelijk. Wanneer er mandaat wordt verleend aan 
een derde instantie om op bezwaarschriften te beslissen wordt dit niet in alle gevallen 
geaccepteerd door de rechter. Degene die gemandateerd is voor de primaire besluitvorming 
kan niet tevens een mandaat krijgen om besluiten te nemen op bezwaarschriften. Wel is het 
mogelijk om het volledige besluitvormingsproces binnen de gemandateerde organisatie te 
laten plaatsvinden, zoals het horen van betrokkene, advies met betrekking tot het bezwaar en 
eventueel opstellen conceptbeschikking, maar dat vervolgens het college het daadwerkelijke 
besluit neemt. De ondertekening van dit besluit ligt bij het college, maar daarnaast is het 
mogelijk dat het college akkoord gaat met het adviesbesluit of een aanpassing daarvan 
verzoekt, om vervolgens het besluit te laten ondertekenen door de gemandateerde instantie, 
door haar een ondertekeningsmandaat te verlenen.  
 
Klachten 
Uit de wetsgeschiedenis op de Wgs8 blijkt dat een inwoner, naast de mogelijkheid van 
bezwaar en beroep, een klacht kan indienen bij de nationale ombudsman, de gemeentelijke 
ombudsman of gebruik kan maken van de klachtenprocedure van de desbetreffende 
gemeente wanneer de gemeente zich niet aan de wachttijd houdt.  
 
Ook als de geschatte doorlooptijd (ten onrechte) wordt overschreden kan de inwoner een 
klacht indienen. Aangezien het een termijn van orde betreft is er geen directe sanctie aan 
verbonden. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de doorwerking van de Awb binnen de schuldhulpverlening is te vinden 
via Stimulansz, die daarover een handreiking heeft ontwikkeld, of de juristen van Schulinck.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 Kamerstuk 32 291, nr. 3, p. 10.  
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Bijlagen 
 
1. Zelfredzaamheidladders ontwikkeld door NVVK-leden 
 
Stadsbank Oost-Nederland (SON)  
 

Bevorderen van zelfredzaamheid klant  
De diensten die SON levert worden in een nieuw dienstverleningsmodel gekoppeld aan de 
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mate van zelfredzaamheid van de klant. Er wordt gewerkt met een zelfredzaamheidladder.  
 
Op de laagste trede is de klant niet zelfredzaam en heeft de klant beschermingsbewind. 
Onder de vlag van beschermingsbewind en de bewindvoerder kunnen uiteraard ook andere 
producten worden ingezet.  
 
Het doel van de dienstverlening is om de klanten duurzaam te laten uitstromen naar 
zelfredzaamheid.  
Om de zelfredzaamheid te stimuleren en de organisatie daarop te focussen is het 
noodzakelijk aan elke trede termijnen te verbinden.  
Er kan een financiële prikkel worden ingebouwd bij overschrijding van deze termijnen door 
bijvoorbeeld de klant een eigen bijdrage op te leggen.  
SON verleent geen gratis diensten aan klanten die de klanten geacht worden zelf te kunnen 
doen. Wanneer klanten toch deze diensten willen afnemen, gebeurt dat tegen kostendekkend 
tarief.9  
 
Alle dienstverlening van SON is tijdelijke dienstverlening met uitzondering van 
Beschermingsbewind.  
Nadrukkelijk dient een maximale termijn te worden gekoppeld aan BBR. BBR is een tijdelijk 
instrument. Indien bij het bereiken van de maximale termijn blijkt dat klanten niet zelfredzaam 
zijn of kunnen worden dan wordt de BBR beëindigd en resteert voor deze klanten 
beschermingsbewind.  
De maximale termijn kan worden gesteld op 5 jaar. 
 
Volkskredietbank Appingedam 

Toelichting treden ladder 
Op basis van acht door het Nibud vastgestelde competenties voor zelfredzaamheid10, is per 
trede aangegeven welke criteria voor de treden gelden en wanneer een cliënt het niveau van 
de trede heeft bereikt. Daar waar het gaat om trede 2 tot en met 4, moet in de praktijk niet al 
te stringent met deze criteria worden omgegaan. De grens tussen deze treden zal niet altijd 
makkelijk te bepalen zijn. De bij deze treden genoemde criteria zijn een indicatie en het kan 
                                                
9 Een mogelijke variant hierop is dat de basisdienstverlening wordt vergoed door de gemeente en de 
arbeidsintensievere werkzaamheden mede worden gefinancierd met een eigen bijdrage van de klant. 
BBR-basis en digitale dienstverlening zijn gratis, het meerdere wordt medegefinancierd uit een eigen 
bijdrage van de klant 
10 http://www.nibud.nl/professionals/budgetbegeleiding/competenties.html, geraadpleegd 24-06-2010. 
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dus voorkomen dat een cliënt aan bepaalde criteria van een trede wel voldoet en aan andere 
criteria niet. In dat geval is het aan de consulent om op basis van zijn expertise te bepalen op 
welke trede cliënt zich bevindt en wat voor hem/of haar maximaal haalbaar is. 
 
Trede 1: Duurzaam financieel onbekwaam 
Criteria:   
- er is sprake van een lichamelijke of geestelijke tekortkoming waardoor cliënt (tijdelijk) niet 

in staat is zijn financiële belangen te behartigen; 
- de tekortkoming moet aantoonbaar zijn middels een verklaring van een arts, dan wel 

middels een sociaal rapport van een hulpverlenende instantie; 
- de tekortkoming moet gedurende minimaal 1 jaar aanwezig zijn; 
- cliënt heeft geen of een zeer beperkt lerend vermogen; 
- cliënt heeft geen of een zeer beperkt zicht op eigen functioneren en is niet of zeer beperkt 

in staat om hierin verandering aan te brengen; 
- cliënt is zich niet of een zeer beperkt bewust van zijn financiële situatie en niet of beperkt 

in staat zijn bestedingspatroon daarop aan te passen. 
- cliënt is onvoldoende weerbaar / assertief om ‘nee’ te kunnen zeggen tegen reclame, 

verkooptechnieken en/of sociale druk. 
Trede bereikt indien: cliënt niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen. 
 
Trede 2: Overwegend financieel onbekwaam 
Criteria:  
- cliënt heeft een beperkt lerend vermogen; 
- cliënt heeft weinig zicht op eigen functioneren en is beperkt in staat om hierin verandering 

aan te brengen; 
- cliënt is zich beperkt bewust van zijn financiële situatie en niet of beperkt in staat zijn 

bestedingspatroon daarop aan te passen; 
- cliënt is onvoldoende weerbaar/assertief om ‘nee’ te kunnen zeggen tegen reclame, 

verkooptechnieken en/of sociale druk. 
Trede bereikt indien: cliënt in beperkte mate in staat is zijn financiële belangen te behartigen. 
 
Trede 3: Gedeeltelijk financieel onbekwaam 
Criteria:  
- cliënt is met hulp van derden in staat om een inkomen te verwerven dat minimaal op het 

sociaal minimum ligt; 
- cliënt is in staat om een deel van zijn betalingen zelf en tijdig te regelen; 
- cliënt heeft zicht op zijn inkomen en de belangrijkste vaste lasten (huur/hypotheek, 

energie, water, ziektekostenverzekering); 
- cliënt houdt zijn financiële administratie redelijk op orde; 
- cliënt is deels weerbaar ten opzichte van reclame, verkooptechnieken en/of sociale druk. 
Trede bereikt indien: cliënt deels in staat is zijn financiële belangen te behartigen. 
 
Trede 4: Grotendeels financieel bekwaam 
Criteria:  
- cliënt is in staat om een inkomen te verwerven dat minimaal op het sociaal minimum ligt; 
- cliënt is in staat om het merendeel van zijn betalingen tijdig te regelen; 
- cliënt heeft zicht op zijn financiële situatie; 
- cliënt houdt zijn financiële administratie op orde; 
- cliënt is in staat om voor onvoorzienbare uitgaven te reserveren; 
- cliënt heeft de noodzakelijke verzekeringen afgesloten; 
- cliënt is meestal weerbaar ten opzichte van reclame, verkooptechnieken en/of sociale 

druk. 
Trede bereikt indien: cliënt in redelijke mate in staat is zijn financiële belangen te behartigen. 
 
Trede 5: Beheert structureel zelf inkomsten en uitgaven 
Criteria:  
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- cliënt is in staat om een inkomen te verwerven dat minimaal op het sociaal minimum ligt; 
- cliënt is in staat om zijn betalingen tijdig te regelen afgestemd op het beschikbare budget; 
- cliënt heeft zicht op zijn financiële situatie en is in staat om het evenwicht in zijn 

inkomsten en uitgaven te bewaken; 
- cliënt houdt zijn financiële administratie op orde; 
- cliënt is in staat rekening te houden met toekomstige inkomsten en uitgaven en voor 

(onvoorzienbare) uitgaven reserveringen aan te leggen; 
- cliënt is in staat om te sparen c.q. te lenen binnen de mogelijkheden van zijn budget, 

zonder dat dit het evenwicht op lange termijn verstoort; 
- cliënt heeft de noodzakelijke verzekeringen afgesloten en is in staat om bij schade een 

beroep op deze verzekering te doen; 
- cliënt is assertief en weerbaar ten opzichte van reclame, verkooptechnieken en/of sociale 

druk. 
Trede bereikt indien: cliënt volledig in staat is zijn financiële belangen te behartigen. 
 
De GKB Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trede 3:   Kenmerk situatie inwoner 
Product:  In te zetten op grond van situatiehulp  

Trede 2:    Kenmerk situatie inwoner 
Product:  In te zetten op grond van situatie 

Trede 4:   Kenmerk situatie inwoner 
Product:  In te zetten op grond van situatie 

Trede 5:  Beheert zelf inkomsten en uitgaven 
Product: Beëindiging producten gericht op zelfredzaamheid 

Individuele 

ontwikkeling 

Ambitie: Maximaal haalbare financiële zelfredzaamheid voor de inwoner 

Instroom 

Trede 1:   Duurzaam financieel onbekwaam. 
Product:  Beschermingsbewind. 
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Gemeente Tilburg 
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2. Inzet vrijwilligers door gemeente Eindhoven 
 

 
 


