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Inleiding
Toen de redactie en redactieraad van Justitiële verkenningen in het
najaar van 2019 plannen maakten voor een themanummer over de
aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland, konden we niet
vermoeden dat dit thema nu – voorjaar 2020 – zo’n actuele lading zou
krijgen.
Door de coronapandemie zijn grote delen van de economie in maart
2020 tot stilstand gekomen. Ondanks de vele miljarden euro’s die de
regering uittrekt om bedrijven overeind te houden en burgers te compenseren voor inkomensverlies, zijn een sterke stijging van de werkloosheid en een diepe economische crisis onafwendbaar.
Hoewel de economie in de afgelopen jaren bloeide, hebben veel huishoudens zich nog altijd niet kunnen verlossen van de schulden die in
de nasleep van de kredietcrisis ontstonden. In 2019 waren er 1,4
miljoen huishoudens met risicovolle (840.000) of problematische
schulden (540.000). Na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke aflossingen op achterstanden en leningen blijft er voor hen onvoldoende geld over voor de dagelijkse uitgaven. Het is voorzienbaar dat
de coronacrisis deze problemen verder zal doen verergeren. Daarmee
krijgen de vele al op stapel staande plannen voor een andere aanpak
van schulden, in combinatie met nieuwe wetgeving inzake incasso en
belastingvrije voet, extra urgentie.
Dit themanummer geeft een beeld van de problemen waarmee de
onder schulden gebukt gaande personen en gezinnen kampen, hoe
problematische schulden ontstaan en wat daartegen te doen valt. De
door de rijksoverheid gelanceerde brede aanpak problematische
schulden komt aan de orde, de belangrijke rol van de gemeenten in de
aanpak van schulden, evenals nieuwe wetgeving en tal van maatregelen op verschillende niveaus die het probleem zouden moeten helpen
beteugelen. Ook is er aandacht voor de in het slop geraakte Wet
schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en voor de rol van schulden bij re-integratie van ex-delinquenten.
Hieronder worden de verschillende bijdragen aan dit themanummer
kort gekarakteriseerd, maar eerst wil ik stilstaan bij het plotselinge
overlijden op 59-jarige leeftijd van WODC-onderzoeker Roland Eshuis
op 20 april. Roland kwam in 1993 bij het WODC werken en specialiseerde zich na enige tijd tot onderzoeker op het terrein van rechtsbestel en civiele rechtspraak. Hij was een prettige collega, die met zijn
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droge humor vaak een originele visie op allerlei kwesties had. Roland
publiceerde met enige regelmaat artikelen in Justitiële verkenningen
en was een zeer gewaardeerd auteur, die met veel kennis van zaken
ingewikkelde kwesties in heldere taal wist te verwoorden. Vorig jaar
nog was hij gastredacteur van het themanummer Rechtspraak om de
hoek en medeorganisator van het gelijknamige symposium dat later in
2019 plaatsvond. Ook voor het voorliggende themanummer was het de
bedoeling dat hij een artikel zou schrijven op basis van zijn jongste
onderzoek naar de incassomethoden van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), onder andere in relatie tot de vraag in hoeverre deze
methoden de schuldenproblematiek verergeren. Het is er niet meer
van gekomen. Rolands laatste onderzoeksrapport is in mei postuum
verschenen. Gezien de relevantie ervan voor dit themanummer leek
het ons een goed idee om hier aandacht te besteden aan het onderzoek. Nick Huls, in 2007 Rolands copromotor, bespreekt het rapport
en schetst zijn band met de auteur. We zullen Roland erg gaan missen.
Huls schreef daarnaast een artikel over de schuldenrechter voor dit
themanummer.
De eerste bijdrage, geschreven door Nadja Jungmann, schetst het
ontstaan van een maatschappelijke en politieke onvrede met de hardnekkige schuldenproblematiek in Nederland en het falen van de
schuldhulpverlening. Vooral de veranderingen in de regels voor
incasso na 2000 lijken belangrijk te hebben bijgedragen aan de verergering van de schuldenproblematiek. Ook de wijze waarop gemeenten
in de afgelopen jaren de doelen en inrichting van de schuldhulpverlening herijkten, heeft ongelukkig uitgepakt. De brede onvrede heeft
geleid tot een stortvloed van (voorziene) maatregelen op gemeentelijk
niveau en ook tot de zogeheten Brede Schuldenaanpak van de rijksoverheid, die onder meer voorzien in verscheidene wetsvoorstellen
om de positie van mensen met problematische schulden te verbeteren. De auteur staat tevens stil bij de vraag wat er bekend is over effectieve aanpakken. Nu de coronacrisis zeer waarschijnlijk zal leiden tot
een verergering van de schuldenproblematiek als gevolg van
groeiende werkloosheid en faillissementen, is haast geboden met de
ontwikkeling en implementatie van een nieuwe aanpak van de schuldproblematiek.
Het stelsel van schuldhulpverlening wordt vervolgens geanalyseerd
door Ad Baan en Bram Berkhout op basis van het onderzoek ‘Aansluiting gezocht’, dat Bureau Berenschot in opdracht van het ministerie
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van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uitgevoerd. De twee verschillende trajecten die in Nederland bestaan ter oplossing van een
problematische schuld, de zogeheten minnelijke schuldregeling enerzijds en de door een rechter opgelegde wettelijke schuldsanering
anderzijds, blijken niet goed op elkaar aan te sluiten. Hoewel er een
gemeenschappelijk belang is om schulden te verminderen, hebben de
betrokken partijen in de praktijk tegenstrijdige belangen. De auteurs
concluderen dat een herontwerp van het Nederlandse systeem nodig
is.
Het artikel van André Moerman haakt in op de door Baan en Berkhout
geconstateerde tegenstrijdige eigenbelangen die er in incassoprocedures toe leiden dat de problemen van schuldenaars verergeren, waarmee uiteindelijk niemand gebaat is. Bij loonbeslag en beslag op de
bankrekening of huishoudelijke goederen blijft er voor de schuldenaar
te weinig over om van te leven, wat weer leidt tot nieuwe betalingsproblemen en incassokosten en hogere schulden. De auteur geeft een
overzicht van nieuwe wetgeving die wordt voorbereid om te komen tot
modernisering van de incassopraktijk. Hij beklemtoont dat bij problematische schulden een geïntegreerde aanpak nodig is, waarbij het
belang van alle schuldeisers en dat van de schuldenaar prevaleren
boven eigenbelang.
Vervolgens komt het artikel van Nick Huls over de schuldenrechter
aan bod. De auteur constateert dat de instroom in het wettelijke
schuldsaneringstraject, zoals vastgelegd in de Wsnp, in de afgelopen
jaren volkomen gestagneerd is. Na een vlotte start in de jaren negentig
is de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in de loop der
jaren naar de marge van het schuldenveld gedreven. De auteur gaat in
op de oorzaken van deze teloorgang en wijst erop dat de alternatieve
gemeentelijke regelingen mensen langer in de schulden houden in
plaats van hun tijdig het perspectief op een ‘schone lei’ te bieden.
Slechts een beperkt aantal gemeentelijke interventies leidt tot de
afkoop c.q. eindigheid van schulden. De Wsnp biedt in principe dat
perspectief wel. Tegen de achtergrond van het streven naar een maatschappelijk effectieve rechtspraak en de plannen voor een speciale
schuldenrechter bepleit de auteur een ruimere toegang tot de Wsnpregeling, die de laatste jaren ten onrechte als ultimum remedium is
voorgesteld.
Tamara Madern vraagt in haar artikel aandacht voor schuldpreventie.
Problematische schulden hebben een grote impact op het leven van
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mensen en escaleren snel. Het is dus cruciaal het niet zover te laten
komen en vroegtijdig het risico op een problematische schuld te
signaleren en daarop actie te ondernemen. Schuldpreventie is een mix
van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die ertoe moeten
leiden dat mensen financiële vaardigheden verwerven en in staat zijn
financieel gezond gedrag te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen
om kennis, maar ook om vaardigheden die op het juiste moment en
op de juiste manier kunnen worden ingezet. De auteur meent dat hiervoor te weinig aandacht is in wet- en regelgeving.
Dan komt de relatie tussen schuldenproblematiek en recidive aan bod
met een bijdrage van Gercoline van Beek, Vivienne de Vogel en Dike
van de Mheen. Uit literatuurstudie blijkt dat er aanwijzingen zijn voor
een sterke relatie tussen financiële problematiek en delictgedrag. De
auteurs analyseerden de risicotaxatiegegevens en cliëntdossiers van
250 reclasseringscliënten en vonden dat de omvang van de financiële
problematiek onder deze groep groot is, maar dat de begeleiding die
zij ontvangen met betrekking tot financiën beperkt is. Ook blijkt uit
hun onderzoek dat problemen in de jeugd, gebrek aan opleiding en
werk, en psychische en fysieke gezondheidsproblemen mogelijk aan
financiën zijn gerelateerd en de relatie tussen schulden en delictgedrag mediëren. De belemmeringen die door reclasseringswerkers
worden ervaren in de begeleiding van cliënten ten aanzien van financiën komen in dit artikel duidelijk naar voren in de weergegeven passages uit interviews. Daarnaast bieden de interviews nader inzicht in
de relatie tussen schulden en delictgedrag, mogelijke onderliggende
risicofactoren en de ondersteuning die nodig is om deze doelgroep
adequaat te begeleiden.
We besluiten met de bespreking door Nick Huls van Roland Eshuis’
laatste rapport over het innen van verkeersboetes door het CJIB.
Marit Scheepmaker *

* Mr. drs. M.P.C. Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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Hoe de onvrede over het
schuldhulpstelsel ontstond
Nadja Jungmann *

Corona houdt Nederland in haar greep. In een poging om zo veel
mogelijk mensen te behoeden voor ziekte en overlijden is de economie met een klap tot stilstand gekomen. Wie geen vitaal beroep heeft,
werkt als het even kan thuis. Horeca en andere plekken waar mensen
zich verzamelen voor vermaak zijn gesloten. Het kabinet probeert,
met wat de voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer een bazooka aan
maatregelen noemde, de vrije val van de economie zo veel mogelijk af
te vlakken.1 Zo is de regeling Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) versoepeld, zodat zzp’ers met direct verlies van inkomen in ieder geval
een minimuminkomen van € 1.500 per maand ter beschikking
hebben.2 Getroffen werkgevers kunnen met een beroep op de tijdelijke
Noodmaatregel werkbehoud (NOW) het inkomen van hun medewerkers tot een maximum van € 9.538 gecompenseerd krijgen door de
overheid.3 Den Haag zet miljarden in om zo veel mogelijk bedrijven en
huishoudens te behoeden voor problematische schulden. Het pakket
aan maatregelen is enorm en biedt grote compensatie. En
tegelijkertijd realiseert iedereen zich dat er desondanks bedrijven gaan
omvallen en huishoudens in diepe schulden terecht gaan komen. Niemand weet hoeveel het er zullen zijn. Het aantal zal in hoge mate
samenhangen met de nu nog niet te voorspellen duur van de crisis en
de economische stuurmanskunst van het kabinet.
Met een groeiende schuldenproblematiek in het verschiet is er haast
geboden. Het Nederlandse systeem van schuldhulpverlening functioneert al jaren onvoldoende. In de nasleep van de kredietcrisis groeide
de schuldenproblematiek tot grote hoogte. Zelfs toen de economie
* Dr. N. Jungmann is lector Schulden & Incasso aan de Hogeschool Utrecht. Zij is tevens
eigenaar van trainings- en adviesbureau Social Force.
1 Zie www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/5058426/recessie-coronavirus-crisis-steunkabinet-rutte-overheid-mkb.
2 Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extratijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers.
3 Zie www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijnaopen.
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alweer aantrok, verkeerde bijna 20% van de huishoudens in een risicovolle of problematische schuldsituatie (Westhof & De Ruig 2015). Eind
2018 was dat percentage licht verbeterd, maar ook toen had in de
groep met ernstige problemen nog zeker de helft geen professionele
hulp (Schonewille & Crijnen 2019). In de nadagen van de kredietcrisis
zwol de kritiek op het stelsel van schuldhulpverlening flink aan. Criticasters wezen er onder meer op dat te veel huishoudens de weg naar
de schuldhulpverlening niet vonden en als het hun wel lukte, dat ze te
lang moesten wachten of te vaak geen passende oplossing kregen
(o.m. Jungmann e.a. 2014a; Algemene Rekenkamer 2016; TSD 2016;
Tiemeijer 2016; Nationale ombudsman 2016, 2018; RVS 2017; Berkhout e.a. 2019).
De onvrede en kritiek leidden tot beweging bij tal van partijen. Zo
voorziet het kabinet sinds 2018 in een interdepartementale Brede
Schuldenaanpak. Met een groot aantal maatregelen, waaronder
diverse wetsvoorstellen, wil het kabinet de incasso socialer maken en
de positie van mensen met schulden verbeteren. Ook schuldeisers zijn
actief. Een groeiende groep probeert in de dagelijkse praktijk invulling
te geven aan concepten zoals ‘sociaal incasseren’. En partijen zoals
werkgevers en vrijwilligersorganisaties proberen schuldenproblematiek bespreekbaar te maken en mensen weer op weg te helpen.
Waar kwam in de periode voor de coronacrisis dat brede commitment
om de schuldenproblematiek aan te pakken vandaan? Welke wetsvoorstellen en initiatieven zijn er zoal ingediend en opgestart, en
welke effecten worden daarvan verwacht? Door in dit artikel inzicht te
geven in de stand van zaken voordat de maatschappij tot stilstand
kwam, is beter te duiden waarom het in deze periode zo belangrijk is
om haast te maken. In de voorliggende beschrijving wordt ook stilgestaan bij de vraag wat er bekend is over effectieve aanpakken en hoe
belangrijk het is om die ook met spoed verder te ontwikkelen. Om te
beginnen wordt kort geschetst welke ontwikkelingen bijdroegen aan
de ontstane onvrede over de schuldenproblematiek en incassopraktijken. Duidelijk zal worden dat deze te verklaren is uit veranderingen in
de wereld van de incasso in het eerste decennium van deze eeuw en
de wijze waarop gemeenten in de afgelopen jaren de doelen en inrichting van de schuldhulpverlening herijkten.
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Incasso: schuldenaren staan steeds meer onder druk
In 2017 won de televisiedocumentaire Schuldig zo ongeveer alle toonaangevende prijzen die journalisten in Nederland kunnen winnen.4
De documentaire speelde zich af in Amsterdam-Noord en maakte
inzichtelijk hoe verstrikt mensen kunnen raken in het web van schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders. Daarbij liet de documentaire
ook zien dat schuldhulpverlening niet zonder meer een oplossing
biedt. De documentaire verbeeldde de onvrede die op dat moment al
in tal van rapporten was verwoord: een te grote groep mensen wordt
klemgezet door (overheids)crediteuren, heeft hulp nodig bij de aanpak
van de financiële problemen, maar vindt de weg naar de schuldhulpverlening niet. Als ze de weg wel vindt, duurt het vaak te lang voordat
er een echte oplossing is. Een substantiële groep valt mede daardoor
voortijdig uit.
In de afgelopen twintig jaar is de wereld van de incasso flink veranderd. Zonder volledigheid te impliceren beschrijf ik hierna een aantal
ontwikkelingen die eraan bijdroegen dat de druk op mensen om te
betalen in de afgelopen jaren flink is toegenomen (Jungmann e.a.
2012).
Een eerste belangrijke ontwikkeling was de inwerkingtreding van de
huidige Gerechtsdeurwaarderswet in 2011.5 Daarmee veranderde er
veel. Gerechtsdeurwaarders mochten vanaf dat moment landelijk
gaan werken en werden elkaars concurrent. De vaste opdrachtgeverstarieven werden losgelaten en prijsconcurrentie via aanbestedingen
werd mogelijk.6 Al in 2009 werd geconcludeerd dat de wetswijzigingen
voor schuldenaren niet goed zouden uitpakken. Een gerechtsdeurwaarder hoort een onafhankelijke positie in te nemen tussen debiteur
en crediteur. De commissie die de wet evalueerde, oordeelde hard. In
haar eindrapport Noblesse Oblige schreef zij dat de onafhankelijke
ambtsvervulling stevig onder druk was komen te staan (CommissieVan der Winkel 2009).
Een tweede belangrijke ontwikkeling was dat de rijksoverheid in de
periode 2006-2009 zichzelf en anderen voorzag van een aantal

4 Zie www.volkskrant.nl/cultuur-media/makers-documentaireserie-schuldig-verkozen-totjournalist-van-het-jaar~bb85d59a/, www.trouw.nl/nieuws/documentaire-schuldig-wintnipkowschijf~b1c02156/ en www.parool.nl/kunst-media/tegel-voor-docu-schuldig-overvogelbuurt-in-noord~b7a532e4/.
5 Handelingen II 1999/2000, nr. 75, p. 4920.
6 Kamerstukken II 1996/97, 24036.
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bijzondere incassobevoegdheden. De nieuwe bevoegdheden leidden
eveneens tot extra druk op schuldenaren. Zo trad in 2006 de huidige
Zorgverzekeringswet in werking. In 2009 werd deze wet aangevuld met
de wetswijziging ‘Structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering’.7 Daardoor konden wanbetalers in de situatie
terechtkomen dat zij maandelijks een bedrag van – in eerste instantie – ongeveer € 50 meer moesten betalen dan hun basispremie. De
bestuursrechtelijke premie is een maandelijkse verplichting zolang de
achterstand duurt. De premie is een drukmiddel en wordt niet aangewend voor aflossing. Eind 2014 betaalden ruim 300.000 mensen maandelijks deze premie, die in het veld van de schuldhulpverlening vooral
werd beschouwd als een boete op betalingsonmacht.8 De evaluatie
van het systeem wees in 2011 al uit dat de bestuursrechtelijke premie
wanbetaling weliswaar tegenging, maar dat de uitstroom onder degenen die in het systeem terechtkwamen bijzonder laag was (De Bekker
e.a., 2011). Wie geen geld heeft om de achterstand op de zorgpremie in
te lopen, kan ook niet zomaar € 50 per maand extra voor een bestuursrechtelijke premie missen. Een tweede nieuwe incassobevoegdheid
die de druk op schuldenaren opvoerde, was de introductie in 2009 van
de overheidsvordering.9 Deze bevoegdheid geeft overheden de mogelijkheid om vorderingen tot € 1.000 in twee tranches van maximaal
€ 500 onaangekondigd en direct van de bankrekening van burgers af te
schrijven. De bevoegdheid strekt zo ver dat rekeninghouders die niet
rood staan, door de afschrijving in opdracht van de overheid
vervolgens wel in de min terecht kunnen komen.
Een derde relevante ontwikkeling is de verkoop van vorderingen. In de
afgelopen vijftien jaar was er een flinke toename van de praktijk om
vorderingen op te kopen met als doel winst te maken op de inning
(Moerman 2017a; ACM 2015). Voor schuldenaren heeft de verkoop
van hun vordering vaak een flinke impact. Ze raken het overzicht kwijt
wie de eigenaar is van hun vordering, ze krijgen hogere bijkomende
kosten in rekening gebracht, en de nieuwe eigenaren zijn vanuit het
winstbejag minder geneigd om mee te werken aan een schuldregeling
(Geijsen e.a. 2019).

7 Kamerstukken II 2008/09, 31736.
8 Zie www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/04/sterke-daling-wanbetalerszorgverzekering.
9 Kamerstukken II 2008/09, 30322, nr. 3.
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Een vierde relevante ontwikkeling die de druk op schuldenaren flink
opvoerde, was dat incassobureaus te vaak te veel in rekening brachten. In 2012 trad de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten
(Wik) in werking. Deze wet schrijft voor dat mensen bij het niet nakomen van een betalingsverplichting altijd eerst een herinnering krijgen.
Ook reguleert de wet hoe hoog de incassokosten zijn die in rekening
gebracht mogen worden. Onder meer de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) constateerde dat, ondanks deze wet, incassobureaus
schuldenaren te vaak confronteren met onterechte of verjaarde vorderingen en met onterechte of ondoorzichtige kosten. Daarnaast constateerde de ACM dat incassobureaus schuldenaren te vaak op een
ontoelaatbare wijze onder druk zetten om te betalen (ACM 2015).
Kortom, in de periode 2000-2015 hadden schuldenaren te maken met
een incassopraktijk waarin efficiency in het proces en maximale
inning aan terrein wonnen. Dit ging ten koste van maatwerk en oog
voor evenwicht in de belangen tussen schuldenaar en schuldeiser. Het
belang om te innen ging steeds meer prevaleren.

Schuldhulpverlening: meer aanvragen en minder budget
Parallel aan de ontwikkelingen in de incassobranche veranderde ook
de uitvoering van de schuldhulpverlening. In 2008 brak de kredietcrisis uit. Zo rond 2011 werd de impact daarvan voelbaar bij de Nederlandse huishoudens. De werkloosheid liep op tot bijna 700.000 werkzoekenden in 201410 en maar liefst een op de drie huizen kwam onder
water te staan.11 Het aantal huishoudens met financiële problemen
liep in deze periode snel op. Als afgeleide daarvan had de schuldhulpverlening te maken met een ongekende groei in het aantal aanvragen.
In 2009 vroegen landelijk 53.000 huishoudens om hulp bij een lid van
de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren.12 In de jaren die volgden was er bijna sprake van een verdubbeling: van 84.000 in 2012 tot ruim 94.000 in 2017 (NVVK 2009,
2013, 2018).

10 Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/verdere-daling-werkloosheid.
11 Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/44/minder-huizen-onder-water.
12 Er zijn over die periode geen landelijke cijfers beschikbaar. Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door of in opdracht van gemeenten. In de hier beschreven periode was naar
schatting ongeveer 80% van de gemeenten lid van de NVVK. De NVVK-cijfers geven derhalve een vrij stevig beeld.
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De stijging van het aantal aanvragen schuldhulpverlening landde in
een context waarin de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
in werking trad, gemeenten flink moesten bezuinigen en de overheid
vorm gaf aan de inrichting van de participatiemaatschappij (Peeters &
Loots 2019). Op 1 juli 2012 trad de Wgs in werking. Deze wet schrijft
voor dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om burgers met
financiële problemen te ondersteunen (zie kader hieronder voor een
korte toelichting op het stelsel in Nederland). De Wgs schrijft daarbij
voor dat gemeenten in een beleidsplan moeten uitwerken hoe zij die
ondersteuning vormgeven (Jungmann & Madern 2017). Bij het uitwerken van de beleidsplannen stonden de meeste gemeenten voor de
vraag hoe zij de groeiende groep mensen die om hulp vroeg, gingen
bedienen met soms wel een kwart of een derde minder aan budget
(Jungmann 2012).13

Het stelsel van schuldhulpverlening
In Nederland rust het stelsel van schuldhulpverlening op drie wettelijke
kaders: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet op het consumentenkrediet
(Wck). De Wgs geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om burgers met
financiële problemen te voorzien van ondersteuning. De wet vraagt van
gemeenten om te voorzien in activiteiten gericht op preventie, nazorg en het
oplossen van – al dan niet problematische – schuldsituaties. Er is sprake van
een problematische schuldsituatie als de schuldenaar niet in staat is om de
geëiste verplichtingen binnen drie jaar terug te betalen, met inachtneming
van een norm zo rond de bijstandsnorm. Bij problematische schuldsituaties
proberen gemeenten een zogenaamde minnelijke schuldregeling te treffen.
Dit is een regeling waarbij de schuldenaar drie jaar lang maximaal aflost en
na deze periode een kwijtschelding krijgt op de nog openstaande bedragen.
Schuldeisers werken mee op basis van vrijwilligheid.

13 Dat gemeenten zo flink moesten bezuinigen op schuldhulpverlening had een aantal
oorzaken. Om te beginnen vielen per 1 januari 2012 de tijdelijke crisismiddelen weg.
Gemeenten hadden na het uitbreken van de crisis in 2008 voor de uitvoering van de
schuldhulpverlening voor drie jaar een extra bedrag van € 130 miljoen gekregen. Doordat
de crisis langer duurde dan voorzien, vielen deze middelen per 1 januari 2012 weg, terwijl
de behoefte aan hulp nog steeds toenam. Daarbij kregen gemeenten per 1 januari 2012
ook nog te maken met een structurele korting van € 25 miljoen op het gemeentefonds ten
laste van schuldhulpverlening en voerden veel gemeenten in die periode ook aanvullende
bezuinigingen door op het sociaal domein. Het gevolg van deze optelsom was dat nogal
wat gemeenten behoorlijk moesten korten op de budgetten.
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Als schuldeisers weigeren om mee te werken, kan de schuldenaar op grond
van de Wsnp de rechter-commissaris om een wettelijke schuldsanering vragen. Dit is een regeling die eveneens drie jaar duurt en eindigt in een
omzetting van de resterende bedragen in natuurlijke verbintenissen. Een
wettelijke schuldsanering leidt dus eveneens tot een schone lei en mag
alleen aangevraagd worden door een schuldenaar als een minnelijke
regeling niet mogelijk bleek.
Minnelijke schuldhulpverlening is doorgaans een gemeentelijke aangelegenheid. In artikel 48 en 49 Wck is opgenomen dat schuldhulpverlening
tegen betaling door de debiteur in principe verboden is. Alleen partijen die
genoemd zijn in artikel 48 Wck mogen tegen betaling voorzien in schuldbemiddeling. Denk in dit kader onder meer aan advocaten, bewindvoerders en
deurwaarders, alsmede kredietbanken en andere door gemeenten gehouden instellingen die zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling
bezighouden.

De overgang naar de participatiemaatschappij bood gemeenten een
antwoord op de vraag: hoe bedienen we meer mensen met minder
middelen? Concepten zoals eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gaven een ingang om bij de aanpak van de schuldenproblematiek veel meer van mensen te vragen. Belangrijke ontwikkelingen
waren onder meer dat veel gemeenten het budgetbeheer voor mensen
die geen gebruik (meer) maakten van een schuldregeling afbouwden
en dat gemeenten in de aanvraagprocedure veel meer inspanningen
gingen verlangen (zelf een overzicht maken van alle schuldeisers, zelf
actuele saldi opvragen, et cetera) (Jungmann & Kruis 2014). Ook
gedurende de trajecten werd er steeds meer van schuldenaren
gevraagd. Motivatie werd een belangrijker graadmeter. Zaken zoals
het niet verschijnen op afspraken, het maken van nieuwe schulden of
ander ontregelend gedrag leidden bij veel gemeenten sneller tot het
afsluiten van een dossier. De schuldenaar bleef dan achter met een
onopgeloste en vaak hoger opgelopen schuldenlast.
Parallel aan bovenstaande inhoudelijke verschuiving naar eigen
verantwoordelijkheid vonden er in veel gemeenten ook organisatorische verschuivingen plaats. Vanaf ongeveer 2014 werden er in veel
gemeenten sociale wijkteams ingericht. Deze teams hebben als
opdracht om burgers bij te staan die worstelen met meerdere problemen. In veel gemeenten is schuldhulpverlening daarmee een tweede-
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lijns voorziening geworden. Sociaal werkers en andere sociale professionals moesten zich door de verschuiving van schuldhulpverlening
naar de wijkteams opeens bezig gaan houden met financiële en juridische vragen. Lang niet alle wijkteamprofessionals wilden of konden
schuldenproblematiek adequaat begeleiden. Dit werd al snel als grote
zorg opgemerkt door onder meer de door het Rijk ingestelde Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD 2016). Zij concludeerde dat in de
meeste wijkteams financiële problematiek zeker bij 70% van de
mensen die daar om hulp vragen, speelt en dat de hulp aan deze groep
veel meer integraal moet worden opgezet (TSD 2016).

Forse kritiek op de aanpak van schuldenproblematiek
Schuldenaren kwamen dus in een soort spagaat terecht: enerzijds
werd de druk vanuit de incasso steeds steviger en anderzijds verlangden gemeenten, wanneer zij de weg naar de hulp wisten te vinden,
steeds meer inspanningen. De combinatie van deze twee bewegingen
vormde de basis van de onvrede die vanaf 2014 flink toenam. In een
grove indeling is de kritiek in te delen in drie belangrijke aspecten: de
praktische uitvoering, het mensbeeld dat onder het beleid en de
wettelijke kaders ligt en de ondersteuning aan specifieke doelgroepen.
Kritiek op de praktische uitvoering
De belangrijkste punten van kritiek ten aanzien van de uitvoering van
incasso luidden onder meer dat crediteuren te weinig oog hebben
voor de benarde positie van de schuldenaar (Jungmann e.a. 2018a,
RVS 2017), dat zij elkaar met de verschillende incassobehoeften danig
in de weg zitten (Odekerken 2017; Jungmann e.a. 2012), en dat er in de
incasso te vaak te hoge bedragen in rekening worden gebracht (Moerman 2020; ACM 2015; Van den Berg 2013). Daarbij richtte de kritiek
zich ook heel specifiek op de overheid, die als belangrijke schuldeiser
vaak erg veel van schuldenaren vraagt (Ministerie van BZK 2016;
Nationale ombudsman 2013). Daarnaast was er kritiek op het veelvuldig falen van het systeem van de beslagvrije voet, dat schuldenaren bij
beslag op hun inkomen een minimumbedrag moet garanderen
(‘beslagvrije voet’), wat in de praktijk niet goed werkt (Moerman
2017b, zie ook het artikel van Moerman in dit themanummer).
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Ten aanzien van de schuldhulpverlening was de kritiek gericht op de
drempels die schuldenaren ervaren om überhaupt een beroep te
kunnen doen op schuldhulpverlening, op de doorstroom en op de uitval (Berkhout e.a. 2019; Nationale ombudsman 2016, 2018; Jungmann
& Kruis 2014; Jungmann e.a. 2014a). Ook de grote verschillen tussen
zowel gemeenten als rechtbanken in hun rol als uitvoerder van de
Wsnp werden gehekeld. Gemeenten gingen rond 2015 bijvoorbeeld
heel wisselend om met de toegang tot schuldhulpverlening voor
mensen met een koophuis. De ene gemeente weigerde deze groep,
terwijl ze bij de andere gemeente wel welkom waren,14 een tegenstrijdigheid die ook bij de rechtbanken speelde. Een ander voorbeeld: de
ene rechtbank vindt een boete voor te hard rijden een signaal dat
iemand niet te goeder trouw is geweest en laat de betrokkene om die
reden niet toe tot een wettelijke schuldsanering, terwijl een andere
rechtbank een boete voor 10 tot 15 kilometer te hard rijden beschouwt
als iets dat iemand nu eenmaal kan overkomen (Jungmann & Kruis
2014; Jungmann e.a. 2014a).
De kritiek beperkt zich niet tot de hogere drempels en de doorstroom,
maar betreft ook de veranderingen in de organisatie. Zoals eerder
beschreven is de intakefase van de schuldhulpverlening in veel
gemeenten naar de wijk(teams) gebracht. Schuldhulpverlening werd
een tweedelijns voorziening. Het tekort aan kennis in de wijkteams
leidde er in sommige gemeenten toe dat de behoefte aan hulp groot
was, maar dat het aantal mensen dat daadwerkelijk bij de schuldhulpverlening terechtkwam juist afnam. De hogere eisen aan de poort en
stagnatie in doorstroom vanuit de wijkteams lieten zich ook voelen in
de doorstroom van het door gemeenten uitgevoerde minnelijke traject
naar de wettelijke voorziening voor schuldregelingen bij de rechter
(Wsnp). Ondanks de grote schuldenproblematiek is er al jaren sprake
van een afname van de instroom in deze voorziening (Nickel & Peters
2019; Berkhout e.a. 2019; Jungmann & Kruis 2014; zie ook het artikel
van Huls in dit themanummer).
Kritiek op het mensbeeld onder beleid en wetgeving
Er was ook de nodige kritiek op het mensbeeld dat ten grondslag ligt
aan het merendeel van de schuldenwetgeving en het lokale schulden-

14 Zie www.trouw.nl/nieuws/te-vaak-geen-hulp-bij-schulden~b52660c6/.
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beleid. Een breed gedeelde aanname onder deze kaders luidt, dat als
mensen met financiële problemen verteld wordt wat ze moeten doen,
dat ze daar dan ook toe in staat zijn. In de afgelopen jaren kwam er
steeds meer wetenschappelijke literatuur beschikbaar waarin deze
aanname ter discussie wordt gesteld. In deze stroming wordt erop
gewezen dat financiële problemen bij de meeste mensen de nodige
stress opleveren. Leven in schaarste en in chronische stress trekt een
wissel op wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) ons ‘doenvermogen’ is gaan noemen (WRR 2017; Jungmann &
Wesdorp 2017; Tiemeijer 2016; Babcock 2014; Mullainathan & Shafir
2013). De geldzorgen werken onder meer door in het vermogen van
schuldenaren om in actie te komen, afspraken na te komen en hun
emoties en verlangens te reguleren (Jungmann e.a. 2020). Veel
gemeenten zijn gevoelig gebleken voor deze kritiek en zijn bezig om
het beleid en in navolging daarvan de uitvoering bij te (gaan) stellen.
Zij werken aan een aanpak die in de gemeentelijke beleidsstukken
doorgaans wordt aangeduid als stresssensitief werken (Gemeente
Amersfoort 2019; Gemeente Rotterdam 2019; Gemeente Utrecht 2019).
Kritiek op de ondersteuning aan specifieke doelgroepen
Een derde richting van kritiek heeft betrekking op de positie van
bepaalde (kwetsbare) groepen. Zo is er in de afgelopen jaren in tal van
rapporten op gewezen dat bepaalde groepen extra belemmeringen
ervaren bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Groepen waar
relatief veel aandacht voor wordt gevraagd, zijn mensen:
– met een licht verstandelijke beperking (LVB): deze groep heeft doorgaans een laag inkomen en maakt relatief vaak schulden. De situatie
wordt dan al snel problematisch, terwijl zij lang niet altijd het
belang zien om de problemen op te lossen. In de uitvoering ontbreken voldoende kennis en vaardigheden om deze groep te helpen
en te motiveren (Van Dam e.a. 2018; Jungmann e.a. 2018b);
– met een onvoldoende lees- en schrijfniveau: ongeveer de helft van
de mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening heeft een
laag leesniveau. Dit vraagt om specifieke aandacht in de begeleiding, zowel van schuldhulpverleners als vanuit de incasso (Keizer
2019), maar die aandacht is er onvoldoende. Deze groep heeft een
verhoogd risico op uitval;
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– die onder reclasseringstoezicht staan. Onderzoek laat zien dat het
merendeel van de cliënten die onder reclasseringstoezicht staan,
worstelt met forse schuldenproblematiek. Het voortbestaan van de
schulden staat de (kansen op een succesvolle) re-integratie in de
maatschappij in de weg (Jungmann e.a. 2014b).

Het kabinet voert een Brede Schuldenaanpak
Het besef dat een grote groep huishoudens worstelt met schuldenproblematiek die zij niet zelfstandig kunnen oplossen, was voor het kabinet-Rutte III in oktober 2017 aanleiding om in het regeerakkoord
2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ de ambitie op te nemen om de
armoede en schuldenproblematiek in Nederland terug te dringen.
Deze ambitie werd in het voorjaar van 2018 concreet uitgewerkt in de
Brede Schuldenaanpak.15 Dit is een interdepartementaal programma
onder leiding van staatssecretaris Van Ark dat voorziet in ruim veertig
al dan niet wettelijke maatregelen. Het programma bestaat uit drie
lijnen, die hieronder nader worden beschreven.
Door in te zetten op zowel preventie als curatie en nazorg is de ambitie om er in de eerste plaats aan bij te dragen dat er geen nieuwe
mensen in financiële problemen terechtkomen. Daar waar dat onverhoopt toch gebeurt, is de ambitie om hen er zo snel mogelijk weer
(duurzaam) uit te helpen. De Brede Schuldenaanpak voorziet zowel in
het wettelijk regelen van zaken waar al lang om wordt gevraagd als in
nieuwe voorstellen. De Brede Schuldenaanpak omvat te veel om in
deze beschrijving op te nemen. Door een aantal voorbeelden te geven
van aanpassingen van beleid en wetsvoorstellen die momenteel in
behandeling zijn, kan er wel een beeld geschetst worden van de grote
ambitie die er ligt.
Actielijn 1. Problematische schulden voorkomen: preventie en
vroegsignalering
– Vroegsignalering achterstanden vaste lasten: er ligt een wetsvoorstel
om de Wgs te wijzigen. Voorgesteld wordt dat woningcorporaties,
energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars straks actief

15 Kamerstukken II 2017/18, 24515.
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bij de gemeente melden wie er in achterstand is. De gemeente combineert deze data en bij twee achterstanden gaat zij de burger actief
opzoeken en hulp aanbieden.
– Terugdringen laaggeletterdheid: gemeenten stimuleren om meer
aandacht te besteden aan de doorwerking van bijvoorbeeld laaggeletterdheid bij het ontstaan van schulden. Door in te zetten op programma’s als Tel mee met taal wil het kabinet de laaggeletterdheid
terugdringen en daarmee bij laaggeletterden de risico’s op het
ontstaan van (problematische) schulden.
– Voorkomen stapelen incassokosten: het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) biedt burgers een ‘noodknop’ voor onder meer verkeersboetes. Als zij de boete niet kunnen betalen, leidt de ‘noodknop’ tot een opschorting van de incassoprocedures. De burger
moet zich wel melden bij de schuldhulpverlening om tot een totaaloplossing te komen. Het doel van de ‘noodknop’ is om te voorkomen dat mensen die geen geld hebben, onnodig geconfronteerd
worden met oplopende kosten die zij toch niet kunnen betalen.
Actielijn 2. Ontzorgen en ondersteunen
– Informatie opvragen over schuldenaren: het wetsvoorstel om de Wgs
te wijzigen voorziet ook in aanpassingen die schuldhulpverleners de
bevoegdheid gaan geven om op tal van plekken informatie op te
vragen over de schuldenaar. In de huidige situatie moeten mensen
zelf allerlei informatie aanleveren. Dit kost hun vaak (te veel)
moeite, waardoor trajecten vertraging oplopen of zelfs spaak lopen.
Door schuldhulpverleners de bevoegdheid te geven om de benodigde informatie zelf te verzamelen kan er tempo worden gemaakt
in trajecten en uitval worden teruggedrongen.
– Vereenvoudiging berekening beslagvrije voet: de beslagvrije voet is
het bedrag dat mensen mogen houden als er beslag wordt gelegd op
hun inkomen. In de huidige situatie moet de schuldenaar allerlei
informatie aanleveren. Dit is vaak te ingewikkeld en complex, waardoor het beschikbare inkomen ver onder de bijstandsnorm uit kan
komen. Door te gaan voorzien in een eenvoudige berekening gaan
schuldenaren in de toekomst in principe altijd het minimale bedrag
krijgen waar ze recht op hebben.
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Actielijn 3. Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso
– Betalingsregeling voor boetes: lange tijd was er bij het CJIB geen
mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Zelfs niet als de
vordering een paar honderd euro bedroeg. Mede onder invloed van
de Brede Schuldenaanpak kunnen burgers nu voor boetes vanaf
€ 75 een betalingsregeling treffen. Als dat bedrag nog te hoog is,
kunnen ze gebruik maken van de eerdergenoemde ‘noodknop’ (zie
actielijn 1).
– Verbreding beslagregister: gerechtsdeurwaarders registreren alle
beslagen die zij leggen in het beslagregister. Door ook overheidspartijen zoals de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het
Centraal Administratie Kantoor (CAK) toegang te geven tot dit register kunnen zij voorkomen dat zij bijvoorbeeld de overheidsvordering (een vordering direct van de bankrekening afschrijven) toepassen bij mensen die al op het absolute minimum zitten. Hierdoor
wordt voorkomen dat deze groep onvermijdelijk nieuwe schulden
gaat maken.
De Brede Schuldenaanpak heeft al een aantal concrete zaken opgeleverd. Voor een groter deel geldt dat de plannen al wel zijn uitgewerkt,
maar dat deze (al dan niet via een wetgevingstraject) nog hun beslag
moeten krijgen in de praktijk. De echte effecten van de Brede
Schuldenaanpak moeten dus nog komen. In het licht van de door de
coronacrisis te verwachten toename van het aantal huishoudens met
(problematische) schulden is het dus van belang dat de lopende wetgevingstrajecten zo snel mogelijk doorgang vinden.

Gemeenten ontwikkelen een scala aan initiatieven
De onvrede over de positie van mensen met financiële problemen
heeft ook gemeenten aangezet om de aanpak van de schuldenproblematiek bij te stellen. Na de periode waarin er een steeds groter beroep
werd gedaan op de zelfredzaamheid van de schuldenaar wordt er nu
(weer) ingezet op opzoeken, ondersteunen en werken aan duurzaam
herstel. Gemeenten hebben de afgelopen twee à drie jaar een veelheid
aan pilotprojecten opgezet waarvoor geldt dat de tijd nog moet leren
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wat die gaan opleveren. Het ontbreekt aan een landelijk overzicht van
alle initiatieven. Om een beeld te schetsen van de veelzijdigheid
worden er hier enkele toegelicht:
– Het huishoudboekje: de gemeente Utrecht heeft het pilotproject
Huishoudboekje opgezet.16 Mensen die (nog) geen schulden hebben en met moeite de vaste lasten kunnen betalen, kunnen zich
melden voor het project. In dit project wordt het inkomen van de
burger naar de gemeente gestort. De gemeente betaalt de vaste lasten en stort het restant door naar de burger. Als er een onvoorziene
hoge rekening komt, schiet de gemeente deze voor. Zodra er weer
ruimte is in de inkomsten, wordt het voorgeschoten bedrag ingehouden en zo terugbetaald. Door bedragen voor te schieten wordt
voorkomen dat burgers voor onvoorziene incassokosten komen te
staan. Het huishoudboekje is een voorbeeld van schuldpreventie.
– Digitale aandacht met 8ting: in Amersfoort biedt de uitvoerder van
de schuldhulpverlening, Stadsring51, digitale persoonlijke aandacht
in aanvulling op de reguliere ondersteuning.17 Door via een app veel
intensiever contact te onderhouden met mensen die gebruik maken
van schuldhulpverlening hoopt Stadsring51 bij te dragen aan snellere doorlooptijden en minder uitval.
– Stresssensitief werken: het besef dat chronische stress op een negatieve wijze doorwerkt op het gedrag van mensen met schulden zet
behoorlijk wat gemeenten aan om na te denken over de vraag hoe
zij hun hulp- en dienstverlening stresssensitiever kunnen maken
(Jungmann e.a. 2020). In veel nieuwe gemeentelijke beleidsplannen
is dan ook de ambitie opgenomen om schuldenaren een aanpak te
bieden die stresssensitief is, om daarmee de doorstroom in trajecten
te versnellen en uitval tegen te gaan.

Ook andere partijen zetten in op de aanpak van schulden
De onvrede en zorgen over mensen die vastzitten in schuldenproblematiek hebben ook allerlei private partijen gestimuleerd om initiatieven te ontplooien en/of te gaan samenwerken. Ook hiervoor geldt dat
het ontbreekt aan een landelijk overzicht. Voor de meeste van deze
samenwerkingen geldt net als voor de Brede Schuldenaanpak en de
16 Zie https://pki.utrecht.nl/Loket/product/19a2fc552f3cb4e3063ce91b57e11adc.
17 Zie www.8ting.nl/Cases/stadsring-51/.
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gemeentelijke pilots dat de tijd nog moet leren wat zij opleveren en/of
zij op grote schaal ingezet kunnen worden. Voorbeelden van initiatieven en publiek-private samenwerkingen om de schuldenproblematiek
terug te dringen zijn bijvoorbeeld:
– Een buddy via een app: de stichting Helden van de Wil heeft de app
Fikks ontwikkeld.18 De stichting wordt gefinancierd door de Asito
Diensten Groep. De app biedt mensen met beginnende schulden al
dan niet anoniem een buddy die meekijkt en advies geeft.
– Jongerenperspectieffonds: dit is een fonds waarmee schuldeisers van
jongeren worden afgekocht.19 De jongere krijgt rust en kan werk
zoeken of (terug) naar school. De jongere betaalt een zo hoog
mogelijk bedrag af. Als er geen draagkracht is, dan betaalt de jongere bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. In Den Haag rust
het fonds op een samenwerking tussen gemeente Den Haag, Society
Impact, Aegon, ING Fonds Nederland en een aantal private schuldeisers. De deelnemende partijen die profiteren van de aanpak
(gemeente, schuldeisers) betalen een deel van hun besparing terug
aan het fonds.
– Nederlandse schuldhulproute: vanuit het besef dat schuldenaren
vaak niet de weg naar hulp vinden, is een route ontwikkeld.20 De
Nederlandse schuldhulproute begint bij de site www.geldfit.nl, waar
mensen met schulden via een vragenlijst inzicht krijgen in het soort
hulp dat ze nodig hebben. Op basis van de online analyse worden zij
verwezen. De Nederlandse schuldhulproute is in een pilot getest
door een aantal gemeenten en een aantal banken, waaronder ABN
AMRO, ING en de Rabobank. De komende periode is het de bedoeling dat de Nederlandse schuldhulproute op nationaal niveau haar
beslag krijgt.

Bij de aanpak van schuldenproblematiek ontbreekt het aan kennis
De groei van de problematiek en het aantal huishoudens dat niet
(meer) uit de problemen kwam, leidden dus zo rond 2017 tot grote
onvrede. In de voorgaande paragrafen is beschreven dat die onvrede
zich in de afgelopen twee à drie jaar heeft vertaald in een veelheid aan

18 Zie www.wijgaanhetfikksen.nl.
19 Zie www.schuldenlab.nl/projecten/jongeren-perspectief-fonds/.
20 Zie www.nvb.nl/themas/bank-maatschappij/nederlandse-schuldhulproute/.

doi: 10.5553/JV/016758502020046001002

23

24

Justitiële verkenningen, jrg. 46, nr. 1, 2020

nieuwe wetgeving, nieuwe werkwijzen, pilots en experimenten. Een
belangrijk gebrek daarbij is kennis over wat werkt. In de schuldhulpverlening is er weinig belangstelling voor evidence-based werken, dit
in tegenstelling tot velden zoals de jeugdzorg of de reclassering.
Daarbij is er ook geen traditie van het consequent in kaart brengen
hoe groot de problematiek eigenlijk is. Bij gebrek aan cijfermatig
inzicht is het dus ook op macroniveau erg ingewikkeld om in beeld te
krijgen of de inspanningen om mensen te helpen het gewenste effect
sorteren.
Dat er geen gedegen kennisbasis is en onvoldoende zicht op de
omvang van de problematiek wordt inmiddels wel onderkend.
Daarom proberen partijen zoals ZonMw en Schouders Eronder (meerjarige) onderzoeken uit te zetten om meer te leren over de effectiviteit
van het aanpakken van schuldenproblematiek. Onder de noemer Vakkundig aan het werk21 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de periode 2015-2022 € 10 miljoen ter
beschikking gesteld. Het doel van het programma is om te voorzien in
meer kennis over methodisch werken en het evidence-based aanpakken bij re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Het
programma Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen
de koepelorganisaties uit de re-integratie, de schuldhulpverlening, het
sociaal werk, de Landelijke Cliëntenraad en gemeenten.22 Het programma financiert eveneens onderzoeken naar effectieve praktijken
en hoopt op deze wijze lerende praktijken te faciliteren en een
gewoonte op te bouwen in het veld van de schuldhulpverlening om
(wetenschappelijke) kennis en ervaring te delen.
Zowel ZonMw als Schouders Eronder probeert met de verschillende
projecten die zij financieren te bewerkstelligen dat er (beter) onderbouwde antwoorden komen op basale vragen zoals:
– Wat werkt bij het voorkomen dat een huishouden in een problematische schuldsituatie terechtkomt?
– Hoe kan een schuldhulpverlenende organisatie snel bepalen welke
hulp nodig is (zowel materieel juridisch als ter ondersteuning van
gedrag(sverandering))?

21 Zie www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/
vakkundig-aan-het-werk/.
22 Zie www.schouderseronder.nl/over-schouders-eronder.
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– Met welke aanpakken kan er zo snel mogelijk worden voorzien in
een schuldregeling met kwijtschelding waarbij de kans groot is dat
de schuldenaar in staat is deze met succes af te ronden?
– Welke behoefte leeft er aan nazorg na het oplossen van schulden en
hoe kan daarin worden voorzien?

De coronacrisis noopt tot tempo en aanvullende maatregelen
Op het moment dat de coronacrisis losbrak, stond de economie er
topfit voor. De werkloosheid was historisch laag,23 de huizenprijzen
waren hoger dan voor de crisis24 en in 2019 lieten de cao’s de grootste
loonstijging zien in tien jaar.25 In korte tijd is deze werkelijkheid van
kleur verschoten. De eerste faillissementen dienen zich aan en niemand weet wat ons te wachten staat. Dit is naar mijn idee het moment
om tempo te maken met wat al in gang was gezet, en als het even kan
te komen tot aanvullende coronamaatregelen.
Aanvullende coronamaatregelen
De impact van de coronacrisis is groot (Conradie & De Jong 2020). Vier
weken na het uitbreken van de crisis verwacht twee derde van de
zzp’ers voor de komende periode een (behoorlijke) daling van hun
inkomsten. Onder het werkende deel van de bevolking verloor in
maart al 10% een deel van de inkomsten en 6% zelfs een groot deel.
40% van de werkgevers met personeel noteerde sterk gedaalde inkomsten. Zij kunnen de komende tijd gebruik maken van de tijdelijke
Noodmaatregel werkbehoud (NOW). Als de crisis langer aanhoudt, is
het de vraag hoe zij zich staande houden.
Het is zorgelijk dat in de eerste vier weken van de crisis al een substantiële groep huishoudens een (forse) daling van het inkomen ervaart.
Deze daling manifesteert zich namelijk in een context waarin een
substantiële groep huishoudens geen of slechts een lage buffer heeft.
In 2017 waarschuwde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
(Nibud) dat er in Nederland 2,5 miljoen huishoudens zijn met te wei23 Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/08/werkloosheid-gedaald-naar-3-0-procent.
24 Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/36/huizenprijzen-op-niveau-van-voor-de-kredietcrisis
en www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/07/huizenprijzen-in-de-meeste-gemeenten-opnieuwgestegen.
25 Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/01/in-2019-grootste-cao-loonstijging-in-10-jaar.
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nig geld achter de hand om ‘normale’ onvoorziene uitgaven te bekostigen (Van der Schors & Van der Werf 2017). Het Nibud constateerde
daarbij dat dit absoluut niet alleen huishoudens zijn met een te laag
inkomen om te sparen. Er is ook een substantiële groep die niet koos
voor het aanleggen van een buffer. Sparen is geen vanzelfsprekendheid en dat wreekt zich nu. Bij gebrek aan een buffer ontstaan er
immers direct problemen in het betalen van de vaste lasten als het
inkomen daalt. De eerste reactie van onder meer
hypotheekverstrekkers26 en woningcorporaties27 op de coronacrisis is
om direct uitstel van betaling te geven aan diegenen die zijn getroffen
door een daling in de inkomsten. En de beroepsgroep van de deurwaarders (KBvG) vraagt haar leden dringend om geen beslag te leggen
op de inboedel van mensen.28 Het zijn belangrijke en goede stappen
voor al die mensen die nu acuut in de problemen raken. En
tegelijkertijd is het maar de vraag wat het vooruitschuiven van betalingsverplichtingen bij mensen zonder buffer en een terugval in
inkomsten gaat opleveren. Hoe moet deze groep die in de eerste twee
maanden de vaste lasten al niet kan betalen nou op afzienbare termijn
de vaste lasten betalen plus een aflossing voor de uitgestelde betalingen?
Op het niveau van de rijksoverheid is er interdepartementaal overleg
over de eerder aangehaalde Brede Schuldenaanpak. Gezien de acute
financiële problemen die er bij een deel van de bevolking gaan
ontstaan, zou het goed zijn om na te denken over de vraag of we wel
bij iedereen die door dalende inkomsten termijnen mist, de vaste lasten vooruit moeten schuiven. De Bbz-regeling biedt zelfstandigen een
inkomen van € 1.500. Dat is een mooi bedrag, maar voor veel huishoudens niet genoeg om de vaste lasten en het dagelijks onderhoud te
betalen. Er is een groot maatschappelijk belang om ervoor te zorgen
dat mensen die zonder buffer de crisis in gingen er ook met niets weer
uit komen, in plaats van met een grote problematische schuld. Want
voortdurende schulden zijn een grote maatschappelijke kostenpost,
die al snel hoger is dan enkele maanden huur, energie en zorgpremie
(Madern 2014, zie ook het artikel van Madern in dit themanummer).
(Waarbij we zeker, als er weer een beetje lucht komt in de economie,
26 Zie www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/5062466/hypotheek-op-pauze-vanwegecoronavirus.
27 Zie www.destentor.nl/zwolle/maatwerk-voor-huurders-in-zwolle-die-in-geldnood-zittendoor-de-coronacrisis~ae553995/.
28 Zie www.kbvg.nl/8155/coronavirus.html.
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het gesprek over het belang van een voldoende buffer moeten gaan
voeren.)
Versnellen op bestaande aanpakken, wetsvoorstellen en initiatieven
Naast tijdelijke coronamaatregelen is het ook cruciaal dat er wordt
versneld op de bestaande aanpakken, wetsvoorstellen en initiatieven.
De kredietcrisis van 2008 leerde ons dat er ook toen de economie weer
aantrok nog een groeiende groep huishoudens in problemen kwam.
Geen crisis is hetzelfde, en zeker deze niet. Maar het ligt in de rede dat
er ook deze keer een nasleep is van huishoudens die op latere momenten in de problemen komen. Om tempo te maken is het van belang dat
er – al dan niet in het kader van de Brede Schuldenaanpak – wordt
voorzien in de volgende twee zaken: coördinatie en monitoring.
Coördinatie
In de aanloop naar de coronacrisis gebeurde er zoveel dat het ontbrak
aan zicht op het totaal. Het is van belang dat er zo snel mogelijk een
landelijk beeld komt van alle initiatieven en experimenten die lopen,
en dat er in kaart wordt gebracht welke wetsvoorstellen zo snel
mogelijk in werking moeten treden. Door de inzet op de aanpak van
schulden steviger te coördineren kan er in deze periode waarin er geen
tijd te verliezen is, versneld worden gewerkt aan het verbeteren van
het functioneren van het stelsel van schuldhulpverlening.
Monitoring
Een tweede belang is dat er zo snel mogelijk inzicht komt in de
omvang en ontwikkeling van de schuldenproblematiek. Er is behoefte
aan een dashboard waarop in beeld komt welke (nieuwe) groepen in
problemen komen. Een dergelijk dashboard kan de benodigde
informatie opleveren om (nieuwe) groepen zo snel mogelijk te (gaan)
voorzien van op hen toegesneden aanpakken. Daarnaast is het van
belang dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van
lopende en nieuwe aanpakken en experimenten. Als er in de afgelopen
periode onderzoek werd gedaan naar de opbrengsten van aanpakken,
dan voorzag dat doorgaans in het turven van het aantal deelnemers en
het bevragen van de betrokken partijen op de beleefde ervaringen. Dit
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zijn waardevolle inzichten in een eerste fase. Maar om tot daadwerkelijk effectieve aanpakken te komen is het nodig dat er diepere inzichten komen in effectiviteit. Dat helder wordt wat de werkende bestanddelen zijn. Om in het sociaal domein te bevorderen dat er interventies
worden ingezet die effectief zijn, is er bijvoorbeeld de databank Effectieve sociale interventies.29 Deze databank maakt bij interventies
onderscheid tussen goed beschreven, goed onderbouwd en effectief.
Vooralsnog staan er in deze databank nauwelijks interventies gericht
op de aanpak van schulden. En voor zover interventies zich daar
(deels) op richten, dragen ze doorgaans niet het etiket ‘effectief’. Een
belangrijke oorzaak daarvan is dat het bij de meeste interventies ontbreekt aan de inzichten die nodig zijn om een etiket ‘effectief’ te krijgen. Met een verwachte groei van de problematiek wordt het alleen
maar belangrijker dat de aanpakken die worden ingezet, wortelen in
een evidence-based basis. Of met andere woorden dat er aanpakken
worden ingezet die bewezen effectief zijn.
Dit artikel is geschreven enkele weken nadat Nederland in de ‘intelligente’ lockdown ging. Niemand kan overzien hoe stevig de schuldenproblematiek gaat toenemen. Wel is nu het moment om maximaal in
te zetten op tijdelijke coronamaatregelen, coördinatie van alle wetgevingstrajecten, experimenten, initiatieven en monitoring van de ontwikkeling van de schuldenproblematiek.
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Stabilisatie van het
schuldenprobleem is niet genoeg
Ad Baan en Bram Berkhout *

In het onderzoek ‘Aansluiting gezocht!’ (Berkhout e.a. 2019) heeft
Bureau Berenschot, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW), de aansluiting tussen de minnelijke
schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering geanalyseerd.
Het idee hierachter was dat zo’n analyse op het totale stelsel van
schuldhulpverlening in Nederland aanknopingspunten zou opleveren
voor beter gefundeerde beleidskeuzes en oplossingsrichtingen.
Ondanks alle inspanningen van de betrokken publieke en private
partijen in de afgelopen jaren, blijft de schuldenproblematiek in
Nederland namelijk een hardnekkig en omvangrijk probleem, zoals
ook blijkt uit opeenvolgende onderzoeken van Panteia (onder meer
Westhof & De Ruig 2015), van Schonewille en Crijnen (2019) en Posthumus en collega’s (2019). De rode draad uit deze onderzoeken is dat
een omvangrijke groep huishoudens in Nederland te maken heeft met
problematische schulden en dat de omvang van de groep niet lijkt af te
nemen. Ten tijde van ons onderzoek kwam het Nationaal Instituut
voor budgetvoorlichting (Nibud) met het meest recente cijfer,
namelijk dat er 700.000 huishoudens zijn die al met problematische
schulden te maken hebben. Uit alle onderzoeken blijkt verder dat de
groep die het risico loopt om in zo’n situatie terecht te komen, nog
groter is. Het is onze verwachting dat door de coronacrisis beide groepen in omvang gaan toenemen.
De vraag die we in dit artikel beantwoorden, is hoe de uitkomsten van
het onderzoek ‘Aansluiting gezocht!’ naar de werking van het stelsel
van schuldhulpverlening kunnen helpen om betere keuzes te maken
en gerichter en met meer resultaat aan oplossingen te werken voor de
schuldenproblematiek. Daartoe geven we eerst een schets van het stel* Dr. A. Baan is werkzaam als senior adviseur bij Berenschot op het terrein van
schuldhulpverlening, werk- en inkomensvraagstukken en organisatievragen in het sociaal
domein. Drs. A. Berkhout is als senior managing consultant verbonden aan Berenschot.
Hij is expert in het opzetten en uitvoeren van evaluatie- en monitoronderzoek om de
doelmatigheid en/of doeltreffendheid van beleid in kaart te brengen.
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sel en vervolgens presenteren we de onderzoeksuitkomsten. Tot slot
doen we op basis van deze bevindingen suggesties om het schuldenvraagstuk aan te pakken.

Het stelsel in een notendop
Het doel dat de wetgever heeft bij schuldhulpverlening is samengevat
het voorkomen van problematische schulden, een uitweg bieden aan
personen die toch in een problematische schuldensituatie1 terecht
zijn gekomen, of – als dat om allerlei redenen niet mogelijk is – verdere
escalatie te voorkomen. Bij het ontstaan en oplossen van problematische schuldensituaties kunnen tal van publieke en private partijen
betrokken zijn. Allereerst natuurlijk de schuldenaar en de schuldeiser(s) zelf. Die schuldeiser kan zowel een private partij (een bedrijf of
leverancier) als een publieke partij (Belastingdienst, Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB)) zijn. Bij problematische schulden zijn er per
schuldenaar vaak tientallen schuldeisers tegelijk betrokken. Daarnaast
kunnen ook incassobureaus, deurwaarders, de rechterlijke macht,
bewindvoerders en uiteraard de schuldhulpverleners betrokken zijn.
Het stelsel van schuldhulpverlening kan worden begrepen als dit
geheel van betrokken partijen, die elk handelen vanuit hun eigen
invalshoek of belang, en met handelingsmogelijkheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die voor een belangrijk deel gebaseerd
zijn op wet- en regelgeving. Hier was ons onderzoek ‘Aansluiting
gezocht!’ op gericht.
Het Nederlandse stelsel van schuldhulpverlening kent een lange ontstaansgeschiedenis. Gemeenten zijn al tientallen jaren betrokken bij
het bieden van schuldhulpverlening. Het is voor gemeenten echter pas
vanaf 2012, na de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), ook echt een wettelijke taak. De Wgs schrijft niet
voor hoe gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheid moeten
invullen, maar biedt hun alleen een kader waarbinnen de schuldhulpverlening moet worden vormgegeven. De schuldhulpverlening die

1 De NVVK (de branchevereniging in Nederland voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering) definieert een problematische schuldsituatie als: ‘de situatie waarin
van een natuurlijk persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan
met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen’.
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gemeenten bieden, wordt aangeduid met minnelijke schuldhulpverlening.
Iedere natuurlijke persoon met problematische schulden kan zich op
basis van de Wgs melden voor schuldhulpverlening, bij zijn gemeente
of bij de schuldhulpverlenende organisatie die in opdracht van een
gemeente de schuldhulpverlening uitvoert. Na analyse van de totale
financiële situatie van de aanvrager stelt een schuldhulpverlener dan
vast of er sprake is van een problematische schuldsituatie en stippelt,
in overleg met degene die hulp vraagt, een route uit om die problemen
op te lossen of te voorkomen dat ze verergeren. Daarbij kunnen afhankelijk van de situatie verschillende instrumenten worden ingezet, zoals
persoonlijke begeleiding of budgetbeheer (waarbij een hulpverlener
de hulpvrager helpt om geld verantwoord uit te geven).
Een van de instrumenten die gemeenten burgers met problematische
schulden kunnen bieden, is het proberen te bereiken van een minnelijke schuldregeling. Daarbij helpt de schuldhulpverlener, in overleg
met de betrokken schuldeisers en de schuldenaar, om tot een schikking te komen, waarna de schuldenaar in een termijn van enkele jaren
het afgesproken deel van de schulden alsnog aflost; de rest van de
schulden die in die periode niet kunnen worden afbetaald, wordt dan
kwijtgescholden. Schuldeisers zoals de Belastingdienst of het CJIB
mogen een deel van hun vorderingen buiten een dergelijke schuldsanering houden. Aan het minnelijke schuldregelingstraject komt geen
rechter te pas. De minnelijke schuldhulpverlening die burgers geboden kan worden, is veel breder dan enkel de inspanningen om te
komen tot een minnelijke schuldregeling. Gemeenten kunnen en
mogen schuldenaren een breed arsenaal aan instrumenten bieden,
van budgettraining tot zogenaamde stabilisatietrajecten (een vorm
van interventie en begeleiding bedoeld om verdere escalatie te voorkomen, ook als er nog geen schuldregeling mogelijk is).
Naast dit minnelijke schuldregelingstraject is er de mogelijkheid van
een zogenoemde wettelijke schuldsanering, waarvan in principe alleen
gebruik wordt gemaakt als het niet lukt om op een minnelijke manier
(zonder tussenkomst van de rechter) tot een schuldregeling te komen.
Dit schuldregelingstraject is gebaseerd op de Wet schuldsanering
natuurlijke personen (Wsnp). In dit Wsnp-traject is het de rechter die
een dwingende schuldregeling kan opleggen aan schuldeisers.
Voor de werking van het brede stelsel van schuldhulpverlening is voor
de wetgever, zoals blijkt uit de bestudeerde wetsgeschiedenis van de
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Wgs en Wsnp, de aansluiting tussen het minnelijke en het wettelijke
schuldregelingstraject een van de vitale punten. De Wsnp is zo ingericht dat de dreiging van een wettelijke schuldsanering voor schuldeisers een stok achter de deur zou moeten zijn om aan een minnelijke
regeling mee te werken. Omdat de kosten van een minnelijk schuldregelingstraject in de praktijk lager zijn dan die van een wettelijk traject,
blijft er in theorie meer afbetalingscapaciteit over. Dat zou de schuldeisers er dus toe moeten brengen vrijwillig in te stemmen met een
minnelijk schuldregelingstraject en het niet zover te laten komen dat
de rechter hun dwingend een schuldenregeling oplegt.

Waarom lukt het maar mondjesmaat om mensen met
problematische schulden een nieuwe start te bieden?
Een belangrijke aanleiding voor onze onderzoeksopdracht naar het
stelsel is dat in de praktijk, ondanks alle hulp die op verschillende
manieren en vanuit verschillende subsystemen geboden wordt, het
aantal mensen dat er met die hulp in slaagt om uit de problemen te
komen (oftewel een nieuwe schuldenvrije toekomst te bewerkstelligen) relatief klein is. Het aantal mensen met problematische schulden
dat met hulp linksom of rechtsom uiteindelijk een schuldenvrije toekomst tegemoet gaat, is namelijk slechts 12% van de totale groep met
problematische schulden.2 Dat is dus maar een relatief klein deel van
de totale groep. Dit percentage lijkt niet in lijn met het doel van zowel
de wettelijke als de minnelijke schuldhulpverlening, zoals dat in de
memorie van toelichting bij de Wgs en Wsnp is geformuleerd. Dat doel
is namelijk om, waar dat mogelijk, passend en wenselijk is, te komen
tot schuldregelen met kwijtschelding (en dus een schuldenvrije toekomst).

2 Dit percentage is voor dit artikel op de volgende manier berekend: het aantal aanvragen
voor minnelijke schuldhulpverlening bij NVVK-leden bedroeg in 2018 39.000, het aantal
verzoeken tot wettelijke schuldsanering in 2018 10.111 en het aantal lopende wettelijke
schuldsaneringstrajecten 35.217. Opgeteld levert dit een totaal op van 83.328 huishoudens
dat in 2018 toegelaten kon worden tot een direct traject of een schuldregelingstraject, of
al in zo’n traject zit. Delen we dit aantal huishoudens door de 700.000 huishoudens met
problematische schulden, dan komen we uit op 12%. Dit is waarschijnlijk een onderschatting. Er zijn namelijk geen betrouwbare cijfers over het aantal huishoudens met een
lopend minnelijk schuldsaneringstraject. Belangrijke kanttekening is verder dat niet iedereen voor wie uiteindelijk een schuldregeling tot stand komt, het afgesproken aflossingstraject volhoudt en uiteindelijk ook echt schuldenvrij raakt.
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Een belangrijke onderzoeksvraag voor het onderzoek ‘Aansluiting
gezocht’ was dan ook of de bedoelde aansluiting tussen het minnelijke
en wettelijke traject wel werkte zoals de wetgever beoogt.
We hebben in het onderzoek eerst geanalyseerd welke doelen de wetgever had met de Wsnp en Wgs en welke mechanismen daarbij door
de wetgever zijn verondersteld om deze doelen te bereiken. Bij mechanismen gaat het om het gewenste gedrag van partijen betrokken bij de
schuldhulpverlening (schuldenaar, schuldeisers, gemeenten, rechters,
bewindsvoerders et cetera). Deze beleidsreconstructie hebben we
vervolgens afgezet tegen de actuele uitvoeringspraktijk. Welke door de
wetgever beoogde mechanismen zie je wel terugkomen in de praktijk
en welke juist niet, en hoe verhoudt dat zich tot de tot nu toe bereikte
effecten? Hieronder beschrijven we de twee belangrijkste veronderstelde mechanismen achter het huidige stelsel van schuldhulpverlening. Deze mechanismen zouden moeten bewerkstelligen dat zo veel
mogelijk mensen met schuldenproblemen een nieuwe start kunnen
maken, wat impliceert dat het minnelijke en wettelijke traject goed op
elkaar aansluiten:
1. Zo veel mogelijk problematische schuldenaren worden geholpen
door gemeenten. Gemeenten gaan daartoe primair aan de slag om
problematische schuldsituaties op te lossen en herhaling te voorkomen. Een van de instrumenten die gemeenten daarbij inzetten, is
het op een minnelijke manier treffen van een schuldregeling tussen
de schuldenaar en zijn schuldeisers.
2. De dreiging van de Wsnp werkt voor schuldeisers als stok achter de
deur om aan een minnelijke schuldregeling mee te werken. Aanmelding voor wettelijke schuldsanering is daarom in ons stelsel pas
mogelijk als de minnelijke schuldregeling is mislukt. Tegelijk is de
doorstroom naar wettelijke schuldsanering daarmee in belangrijke
mate dus afhankelijk van wat schuldenaren in het minnelijke traject
wordt aangeboden en de mate waarin gemeenten inzetten op het
treffen van een minnelijke schuldregeling.
Onze analyse van de vraag of en hoe voornoemde beoogde mechanismen in de praktijk tot stand komen, maakte het volgende duidelijk:
– De toestroom naar de minnelijke schuldhulpverlening als geheel is
stabiel of laat een lichte groei zien. Kijkend naar het aantal aanvragen voor een minnelijke schuldregeling, doet zich de afgelopen
jaren echter een forse daling voor. En als gevolg daarvan droogt dus
ook de toestroom naar wettelijke schuldsanering deels op. De suc-
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–

–

–

–

cesratio bij het treffen van minnelijke schuldregelingen, als daartoe
eenmaal een poging wordt gedaan, is over de tijd stabiel. Het probleem dat relatief weinig mensen met problematische schulden een
nieuwe kans krijgen en een schuldenvrije toekomst tegemoet
kunnen zien, zit dus niet zozeer in de wijze van aansluiting op de
wettelijke schuldsanering, maar in de afgenomen toestroom naar
het minnelijke schuldregelingstraject.
In de praktijk fungeren er in het oplossen en voorkomen van de problematische schuldenproblematiek feitelijk drie subsystemen, met
elk een eigen rol in het systeem, namelijk de Wgs, beschermingsbewind en de Wsnp. Die drie subsystemen blijken in de praktijk in
sterke mate vanuit een eigen ratio te handelen. Ze zoeken daarbij te
weinig naar de samenhang met de andere twee subsystemen. In
plaats van een effectieve bundeling van krachten tussen de drie subsystemen, die meer impact zou hebben op het verminderen van het
schuldenprobleem in Nederland, blijft per subsysteem de eigen
invalshoek te veel leidend.
Vanuit de schuldenaar bezien is de complexiteit in het systeem toegenomen of zelfs verveelvoudigd. Die complexiteit staat haaks op
wat de burger/schuldenaar met problemen nodig heeft om de weg
te vinden naar oplossingen. Het ontbreekt de schuldenaar in de
praktijk ook aan een helder beeld van wat de gemeente kan bieden
aan hulp. Bovendien blijkt dat het minnelijke traject voor een aanzienlijk deel van de mensen met problematische schulden niet
(meer) toegankelijk is.
Een groot probleem bij het bieden van hulp is dat de schuldhulpverlening de meeste mensen met problematische en risicovolle schulden niet bereikt. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat een
deel ook niet gevonden wíl worden. Er is voor de meeste mensen
met schulden een forse drempel om van schuldhulpverlening
gebruik te maken: er is vaak sprake van schaamte en men ziet het
vragen om hulp als een laatste redmiddel voor ‘erge’ gevallen waar
men zichzelf te lang niet rekent. Hoeveel mensen daadwerkelijk de
hulp aangeboden krijgen waar ze naar op zoek zijn, is volstrekt
onduidelijk. Dit is te wijten aan de grote verschillen tussen
gemeenten in processen, in definities en in de registratie van
beschikkingen.
Wie als problematische schuldenaar alle hindernissen weet te
nemen, moet vervolgens erg lang wachten op concrete hulp, terwijl
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dan vaak juist een snelle interventie nodig is omdat er al veel tijd
verloren is gegaan. Het op een rij krijgen van alle benodigde
informatie is ook een zeer tijdrovend proces. De lange doorlooptijden werken contraproductief op het vinden van oplossingen en
vergen een enorm uithoudingsvermogen van zowel schuldenaar als
schuldhulpverlener.
Het overkoepelende beeld uit onze analyse is dat de beoogde aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke
schuldsanering niet goed tot stand komt. Dit is een direct gevolg van
het gebrekkig werken van het totale stelsel van schuldhulpverlening.

Wat kan de gebrekkige werking van het stelsel verklaren?
We vonden in ons onderzoek vijf hoofdoorzaken die dit gebrekkig werken van het stelsel verklaren, die we hieronder toelichten.
1.

Het stelsel is, mede door de ontstaansgeschiedenis, heel
ingewikkeld.

Heel veel verschillende wetten zijn direct en indirect van invloed op
het functioneren van het stelsel van schuldhulpverlening, maar slechts
enkele wetten zijn daar rechtstreeks op gericht.
2.

De belangen en eigen agenda’s van betrokken partijen staan
coherente gezamenlijke actie in de weg.

Om verder te komen in het ingewikkelde speelveld van schuldhulpverlening is coherente actie van een groot aantal partijen tegelijk nodig.
En dat is in de praktijk nogal lastig omdat partijen weliswaar van
goede wil zijn, maar in de praktijk ook handelen vanuit het eigen perspectief en het eigen belang. Er is weliswaar sprake van een gezamenlijk belang (omdat uiteindelijk alle partijen schade ondervinden van
het schuldenprobleem), maar de verschillen in belang en perspectief
leiden vaak tot een gebrek aan samenhang in samenspel en oplossingen. Het stelsel zorgt er ook niet voor dat convergentie in gedrag ontstaat, maar drijft partijen juist uit elkaar.
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3.

De rol van de overheid zelf in het stelsel is ambivalent.

Gemeenten spannen zich in de praktijk vooral in om schulden van
inwoners niet verder uit de hand te laten lopen (stabiliseren), omdat
anders er vaak nog veel andere problemen ontstaan zoals werkloosheid en dak- en thuisloosheid. Er wordt dan ook vaak ingezet op
gedragsverandering van schuldenaren, ook om recidive te voorkomen.
De ambitie om mensen een uitweg te bieden uit de schulden en toe te
werken naar een schuldenvrije toekomst, lijkt niet op de eerste plaats
te staan.
Een recente wettelijke maatregel als de ‘pauze van Dekker’ geeft de
schuldenaar en de schuldhulpverlening meer tijd en ruimte om op
casusniveau te werken aan oplossingen. Ook brengt het ministerie van
SZW in het kader van de brede schuldenaanpak de belangrijkste
partijen aan tafel, om tot meer gezamenlijkheid te komen. De rijksoverheid toont ook als grote schuldeiser bereidheid om mee te werken
aan het oplossen van problematische schulden en spant zich in voor
een socialere incasso. Maar die goede wil wordt, zoals onder meer
naar voren komt in het onderzoek van Schoneveld en collega’s (2018),
in de praktijk wel sterk geremd door de andere pet van de rijksoverheid: het innen van zo veel mogelijk belastinggeld en boetes. De rol
van de overheid zelf in dat stelsel is daarmee dus ook ambivalent. We
zien natuurlijk dat er gewerkt wordt aan een socialere rijksincasso en
dat het ministerie van SZW allerlei zaken faciliteert. Maar we zien
tegelijk dat binnen die rijksoverheid verschillende departementen
acteren en daarbij hun eigen doelstellingen hebben. De ministeries
van Justitie en Veiligheid (JenV), SZW en Financiën zitten elk vanuit
hun opdrachten en aansturing totaal anders in de wedstrijd. De
strakke sturing op de financiële taakstellingen van de grote betrokken
overheidsschuldeisers, zoals de Belastingdienst en het CJIB, drukt dan
ook het tempo waarin de socialere incasso daadwerkelijk gestalte
krijgt.
4.

Het stelsel in Nederland is weinig dwingend richting schuldeisers.

De positie van de schuldeiser is bij de totstandkoming van zowel de
Wgs als de Wsnp onaangetast gebleven. Rechters beschouwen het
eigendomsrecht van de vordering van een schuldeiser als een hoog
juridisch goed, waar niet aan getornd wordt. Hierdoor ligt de verant-
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woordelijkheid voor een problematische schuld in Nederland vooral
of uitsluitend bij de schuldenaar. De kredietverstrekker wordt nauwelijks gezien en aangesproken als medeverantwoordelijke. Dat ligt
bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel anders. Daar is het, in tegenstelling tot Nederland, tamelijk eenvoudig voor een schuldenaar om
afscheid te nemen van zijn schulden.3 De schuldenaar kan naar de
rechtbank stappen met een verzoek om schuldverlichting. Hij levert
een lijst met bezittingen aan en draagt bezittingen die niet op een
lange lijst van uitzonderingen staan omdat ze nodig zijn voor het
levensonderhoud, over aan de rechtbank. De rechter verleent
vervolgens een schone lei. Het hele proces duurt doorgaans niet langer
dan een maand of drie en elke Amerikaan krijgt eens in de acht jaar de
mogelijkheid om gebruik te maken van zo’n persoonlijk faillissement.
Belangrijk verschil met onze schuldsaneringsregelingen is verder dat
de schuldenaar niet in een situatie gedwongen wordt om een aantal
jaren van een minimaal bedrag te leven ten gunste van de aflossing
aan de schuldeisers.
Met de blijvende en ruime mogelijkheden voor kredietverlening lijkt
schuldhulpverlening in Nederland vaak dweilen met de kraan open.
Op krediet kopen is immers in de praktijk vaak erg eenvoudig, dit in
weerwil van overheidsmaatregelen om kopen op krediet in te perken.
5.

De gemeentelijke schuldhulpverlening is een lappendeken.

Er zijn grote verschillen tussen wat gemeenten ambiëren en investeren
in de schuldhulpverlening en – mede als gevolg daarvan – ook grote
verschillen in uitvoering en kwaliteit. Daardoor is volstrekt onduidelijk
waar een schuldenaar op mag rekenen en kan hij bijvoorbeeld geen
hulp in de vorm van een schuldregeling ‘claimen’, noch een bezwaar
indienen tegen een door de gemeente afgegeven beschikking waarin
de schuldhulpverlening is geregeld. Er zijn geen kwaliteitscriteria
opgenomen in de Wgs omdat de wetgever destijds veel belang hechtte
aan beleidsvrijheid voor gemeenten zodat zij hun rol in het gedecentraliseerde sociale domein goed kunnen spelen. De keerzijde daarvan
uit zich in het huidige gebrek aan structurele en landelijk werkende
oplossingen voor het schuldenprobleem.

3 Zie bijvoorbeeld http://gerardbosman.com/2018/08/19/wat-er-mis-is-in-deschuldhulpverlening-en-wat-er-aan-gedaan-kan-worden/.
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Wat staat Nederland te doen? Een voorschot!
Er wordt in Nederland volop samengewerkt om te komen tot een
oplossing van het schuldenvraagstuk. Maar omdat de onderliggende
tegengestelde belangen in het huidige stelsel intact blijven, is
samenwerking alleen niet genoeg. Ook de weeffouten in het stelsel
moeten structureel worden aangepakt. Het stelsel in één keer radicaal
omgooien zou echter de huidige aanpak voor jaren lamleggen en ertoe
leiden dat het schuldenvraagstuk verergert. De weg van geleidelijkheid
lijkt dan een logische route. Maar ook daarin schuilt een valkuil,
namelijk dat het uiteindelijke doel om zoveel mogelijk mensen schuldenvrij te krijgen, niet dichterbij komt.
Er zijn op politiek niveau niet-vrijblijvende afspraken voor de langere
termijn nodig, waarin helder is wat de eisen zijn waaraan het herontwerp van de relevante wetgeving uiteindelijk moet voldoen en waarin
is vastgelegd hoelang dat wetgevingsproces mag duren.
Ten eerste zou er een minimaal kwaliteitsniveau in de Wgs moeten
worden vastgelegd zodat burgers weten waar ze recht op hebben en zo
nodig een claim kunnen indienen. Gemeenten en de Nederlandse
koepelorganisatie voor schuldhulpverlening (NVVK) zijn zelf al begonnen met het formuleren van een basisniveau voor kwaliteit. Hoewel
betrokkenheid van het veld natuurlijk een belangrijke succesvoorwaarde is, is het onzeker of het veld zelf uit deze puzzel komt. Een
minimaal niveau kan namelijk betekenen dat sommige gemeenten
meer moeten gaan uitgeven aan schuldhulpverlening dan ze nu doen
(of politiek wenselijk achten). En die drang of dwang staat op gespannen voet met de huidige stevige gemeentelijke beleidsvrijheid ten
aanzien van de inzet van schuldhulpverlening. De kans is dus niet
groot dat gemeenten vrijwillig instemmen met een inbreuk op die
beleidsvrijheid, zonder dat daar iets tegenover staat. Het alternatief
zou zijn dat de wetgever het minimale kwaliteitsniveau dwingend
regelt en, helderder dan nu het geval is, wettelijk aangeeft dat schuldregelen om tot een schuldenvrije toekomst te komen een van de concrete doelen van een gemeente bij schuldhulpverlening dient te zijn.
Door dit wettelijk te regelen weet de burger beter waar hij of zij aanspraak op mag maken.
De gevolgen van de coronacrisis zetten de gemeenten tot slot voor een
nog grotere opgave. In de komende tijd zal er een groot aantal zzp’ers
bij de gemeenten gaan aankloppen voor inkomensondersteuning. Het
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is zeker niet uitgesloten dat er nogal wat zzp’ers en ondernemers toch
in betalingsproblemen zullen komen en een beroep op de gemeenten
zullen gaan doen. De economische gevolgen van de crisis zullen verder ongetwijfeld impact hebben op de financiële positie van een groot
aantal particuliere huishoudens. En dat kan ertoe bijdragen dat de
stroom hulpvragers met problematische schulden die bij gemeenten
aankloppen, op korte termijn zal toenemen. Als de terughoudendheid
om uitstaande schulden op te eisen weer voorbij is, zal er mogelijk een
stuwmeer aan vorderingen loskomen. Kortom, de urgentie van het
vraagstuk zal nog verder toenemen. En dat vergroot alleen maar de
noodzaak extra snelheid te maken om de werking van het stelsel van
schuldhulpverlening te verbeteren.
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Invordering schulden: van
eigenbelang naar gezamenlijk
belang
André Moerman *

De aandacht voor schuldenproblematiek is de afgelopen jaren enorm
toegenomen. En dat is ook nodig gezien de cijfers: een op de vijf huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden (Westhof & De
Ruig 2015). Het schuldenpakket van mensen die bij de gemeentelijke
schuldhulpverlening aankloppen, blijft onverminderd hoog: gemiddeld € 43.300 en veertien schuldeisers (NVVK 2019). Bij problematische schulden zijn meerdere schuldeisers bij dezelfde debiteur aan het
innen. De invordering door schuldeisers gefaciliteerd door de huidige
regels is gericht op het eigenbelang, de eigen vordering. In dit artikel
wordt betoogd dat er een integrale benadering nodig is bij problematische schulden. Daarbij dient het gezamenlijk belang, het belang van
alle schuldeisers en dat van de schuldenaar, voor te gaan op het eigenbelang.
Deze bijdrage laat zien dat de wijze waarop de invordering van schulden momenteel is georganiseerd, een belangrijke oorzaak is voor het
ontstaan en verergeren van de schuldenproblematiek. Debiteuren
houden vaak te weinig geld over om van te leven wanneer de deurwaarder beslag legt op het loon. Naast beslag op loon kan de deurwaarder ook beslag op de bankrekening en beslag op de inboedel leggen om deze te verkopen. Beschreven wordt hoe dit tot nieuwe schulden kan leiden. Het artikel gaat tevens in op nieuwe wetgeving die in
de maak is om deze problematiek aan te pakken. Het betreft de Wet
vereenvoudiging beslagvrije voet, die per 1 januari 2021 in werking
moet treden, het wetsvoorstel Herziening van het beslag- en executierecht, dat de invoering regelt van een beslagvrij bedrag bij bankbe-

* Mr. A.J. Moerman is manager bij Bindkracht10, voorzitter van de signaleringscommissie
van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en eigenaar van www.schuldinfo.nl. De
auteur stelt via zijn website gratis juridische informatie, rekenprogramma’s en
voorbeeldbrieven beschikbaar voor hulp- en dienstverleners die te maken hebben met de
invordering van schulden.
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slag,1 en de plannen voor een wetsvoorstel Stroomlijning keten voor
derdenbeslag.

Loonbeslag
De meest voorkomende vorm van invordering van schulden vindt op
het inkomen plaats. De deurwaarder en diverse overheidsinstanties
kunnen beslag op loon of uitkering leggen, met als gevolg dat de werkgever of uitkeringsinstantie een deel van het inkomen moet afdragen
voor de schulden. Het deel van het inkomen dat de debiteur overhoudt om van te leven, wordt ‘beslagvrije voet’ genoemd. De hoogte
hiervan wordt berekend aan de hand van wel twaalf verschillende
gegevens, zoals de huur, huurtoeslag, premie ziektekostenverzekering
en zorgtoeslag.
De beslagvrije voet is net voldoende om van te leven. Dit absolute
bestaansminimum zou dan ook robuust moeten zijn, maar dat is het
in de praktijk niet. In zo’n 75% van de gevallen blijkt de beslagvrije
voet te laag vastgesteld (Moerman & Bockting 2014, p.10). Nieuwe
schulden ontstaan, de ene schuld wordt vervangen door een andere,
met allerlei extra kosten van dien.
De lage vaststelling van de beslagvrije voet heeft er vooral mee te
maken dat de deurwaarder niet over alle informatie beschikt om de
beslagvrije voet correct te berekenen. De oorzaken hiervan variëren
van psychosociaal onvermogen c.q. een tekort aan kennis en vaardigheden bij de debiteur tot aan het op een ondoorzichtige wijze inwinnen van informatie door invorderingsafdelingen van de overheid en
de deurwaarder (Nationale ombudsman 2013).
Vanuit de debiteur bezien moet, voordat een beslagvrije voet is aangepast, een aantal drempels worden genomen. Hij zal allereerst moeten
beseffen dat hij te weinig ontvangt. Vervolgens moet hij weten dat er
wat aan te doen is (kennis van de beslagvrije voet) en moet hij over de
vaardigheden beschikken om de gegevens bij de deurwaarder aan te
leveren.
Maar zelfs als de debiteur over de benodigde kennis en vaardigheden
beschikt, wil het nog niet zeggen dat het lukt om in actie te komen. Het
hebben van schulden heeft grote invloed op het denken en handelen

1 Kamerstuknummer 35225.
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van mensen. Zelfs als mensen weten dat ze te weinig ontvangen, kan
het in actie komen en de juiste stappen zetten zeer moeizaam verlopen. Dit wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek over
schaarste, geldstress en beperkt ‘doenvermogen’ (Mullainathan &
Shafir 2013; WRR 2017).

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
Hoe kan de beslagvrije voet als absoluut bestaansminimum wel beter
worden gewaarborgd? Dat kan door minder afhankelijk te zijn van
informatie die de debiteur moet aanleveren. Om dit te realiseren is in
2017 de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen.2 Aan de
hand van informatie over de gezinssamenstelling uit de Basisregistratie Personen en de inkomensgegevens uit de Polisadministratie van
het UWV kan in de meeste gevallen de beslagvrije voet worden berekend. De nieuwe beslagvrije voet is minimaal gelijk aan 95% van de
bijstandsnorm. Bij een inkomen hoger dan het minimuminkomen
wordt de beslagvrije voet verhoogd met een zogenaamde compensatiekop. De compensatiekop hangt af van de hoogte van het inkomen
en compenseert de toeslagen die iemand minder krijgt naarmate het
inkomen stijgt (Moerman 2017). De problemen van de te lage beslagvrije voet duren overigens nog onverminderd voort. De invoeringsdatum is vanwege implementatieperikelen al twee keer verschoven en
staat nu gepland in 2021.
De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is een enorme verbetering
ten opzichte van de huidige situatie. De beslagvrije voet biedt
weliswaar minder maatwerk, maar het maatwerk in de huidige beslagvrije voet is betrekkelijk wanneer deze in de praktijk vanwege het ontbreken van informatie in driekwart van de gevallen te laag wordt vastgesteld.
De betere waarborging heeft ook een keerzijde. Schuldeisers zullen
hierdoor minder snel hun geld geïnd krijgen en manieren zoeken om
dat te compenseren. De druk op alternatieve vormen van executie,
zoals beslag op de bankrekening en beslag op de inboedel, zal toenemen. Een betere bescherming is ook hier nodig.

2 Stb. 2017, 110. Kamerstuknummer: 34628.
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Bankbeslag
Zodra het loon of de uitkering op de bankrekening wordt gestort,
bestaat het risico dat de deurwaarder hier beslag op legt. Het gehele
banksaldo valt dan onder het beslag, en er geldt hiervoor geen beslagvrije voet, waardoor mensen fors in de problemen komen. De vaste
lasten kunnen niet meer worden betaald, er ontstaan nieuwe schulden
en de kosten lopen verder op. Volgens diverse jurisprudentie is het
niet geoorloofd om een bankbeslag zodanig uit te winnen dat de debiteur onvoldoende overhoudt om de noodzakelijke kosten van bestaan
te voldoen.3 Procederen is echter, zeker voor mensen met schulden,
een grote stap. Recht hebben is nog niet recht krijgen.
Gelukkig is de wetgever ook hiervan doordrongen. Het wetsvoorstel
Herziening van het beslag- en executierecht regelt de invoering van
een beslagvrij bedrag bij bankbeslag.4 Er is gekozen voor een eenvoudige regeling. De hoogte van het beslagvrije bedrag is slechts afhankelijk van de leefsituatie. Zo zal voor een alleenstaande zo’n € 1.500 vrijgesteld zijn van beslag. Dit geldt vanwege de eenvoud, ongeacht het
moment waarop beslag wordt gelegd, dus ook als de vaste lasten net
zijn betaald.
De eenvoud in het wetsvoorstel leidt op één punt voor schuldeisers tot
een moeilijk uit te leggen gevolg, namelijk dat er bij de vaststelling van
het beslagvrije bedrag geen rekening wordt gehouden met een eventueel saldo op een andere bankrekening van de schuldenaar of die van
een eventuele partner. Volgens het wetsvoorstel geldt in feite voor elke
bankrekening een volledig beslagvrij bedrag. Volgens de toelichting is
hier vooralsnog voor gekozen zolang er geen bankrekeningenregister
is waaruit het saldo valt af te lezen. Een keus uit praktische overweging
dus, maar wel merkwaardig.

Onnodig bankbeslag
Het komt met regelmaat voor dat een deurwaarder niet weet bij welke
bank de debiteur bankiert. Op goed geluk bankbeslag leggen is echter
volgens de tuchtrechter in beginsel niet geoorloofd. De deurwaarder

3 Hof Amsterdam 15 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4538. Zie verder:
www.schuldinfo.nl/bankbeslag.
4 Kamerstuknummer 35225.
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moet een gerechtvaardigd vermoeden hebben dat de debiteur bij de
bank een rekening heeft.5 Het wetsvoorstel komt ook hierin tegemoet
door te bepalen dat de bank op verzoek van de deurwaarder die
bevoegd is beslag te leggen, moet aangeven of de schuldenaar bij de
bank een bankrekening aanhoudt.
Het wetsvoorstel regelt echter niet het recht van de deurwaarder om
saldo-informatie op te vragen. Banken mogen vanwege het bankgeheim geen informatie verstrekken. Pas nadat er bankbeslag is gelegd,
zijn ze verplicht te verklaren wat het beslag heeft getroffen.
Er zijn allerlei argumenten om de deurwaarder inzage in het banksaldo te geven. Allereerst het voorkomen van zinloze beslagen. Regelmatig komt het voor dat de totale kosten van het bankbeslag (zo’n
€ 350) hoger zijn dan het saldo dat op de rekening staat. Schulden
nemen dan alleen maar toe in plaats van af. Wanneer in de toekomst
bij bankbeslag een beslagvrij bedrag gaat gelden, zal het nog vaker
voor gaan komen dat het bankbeslag geen doel treft, maar dus wel
geld kost. Inzage krijgen in het banksaldo is zowel in het belang van de
schuldenaar als in het belang van de schuldeiser en de banken: minder kosten voor de schuldenaar/schuldeiser en minder werk voor de
banken.
Bovendien is het voor schuldeisers wenselijk dat er meer evenwicht
komt tussen enerzijds de bescherming van de schuldenaar die niet
kan betalen en anderzijds de schuldenaar die wel kan, maar niet wil
betalen. Schuldeisers lopen immers met de invoering van een beslagvrij bedrag voor bankbeslag meer risico dat het bankbeslag geen doel
zal treffen, waardoor ze uit kostenoogpunt hier terughoudend mee om
zullen gaan. Dit is in het voordeel van mensen die mogelijk wel
voldoende geld op hun bankrekening hebben staan. Dat mag niet het
effect van een betere bescherming zijn.
Een deurwaarder is als openbaar ambtenaar belast met de tenuitvoerlegging van vonnissen en verhaalsinformatie6 is daarvoor nodig.
Diverse Europese landen beschikken over een digitaal bankrekeningenregister en het is nodig dat dit ook in Nederland gerealiseerd wordt
(Jongbloed e.a. 2018).

5 Hof Amsterdam 14 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2988.
6 Verhaalsinformatie is een overzicht van actuele mogelijkheden om een vordering te incasseren bij een debiteur. Mogelijke verhaalsobjecten zijn inkomstenbronnen en roerende en
onroerende zaken.
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Beslag op inboedel
Naast loonbeslag en bankbeslag heeft de deurwaarder een derde
mogelijkheid om schulden te innen, namelijk door beslag op de inboedel te leggen en deze te verkopen. Een zeer ingrijpend middel.
Regelmatig komt het voor dat er gedreigd wordt met beslag op de
inboedel, om zo naast loonbeslag een aanvullende betalingsregeling af
te dwingen. Of er wordt daadwerkelijk beslag gelegd en een verkoopdatum aangekondigd. Meestal leidt het niet tot een openbare verkoop.
Bij inboedel van ‘kringloopkwaliteit’ zijn de executiekosten immers
hoger dan de opbrengst. Volgens diverse jurisprudentie levert het dan
doorzetten van de verkoop misbruik van bevoegdheid op.7 Toch
worden beslag op de inboedel en het aankondigen van de verkoop als
drukmiddel gebruikt. Mensen gaan de deurwaarder onder druk betalen, waardoor ze bijvoorbeeld de huur niet meer kunnen betalen.
Op dit moment kan de deurwaarder op bijna de gehele inboedel
beslag leggen, met uitzondering van:
– bed en beddengoed van het gezin;
– de kleding die ze aanhebben;
– eten en drinken voor het gezin (behoefte voor een maand);
– gereedschappen van ambachtslieden en werklieden voor hun eigen
bedrijf.
Beslag op de koelkast mag, maar niet op de inhoud. Deze zeer ouderwetse beslagverboden dateren van 1838 en zijn dringend aan modernisering toe.
In het wetsvoorstel Herziening van het beslag- en executierecht wordt
onder meer voorgesteld om de niet-bovenmatige inboedel voor iedere
schuldenaar vrij van beslag te laten. Bovendien wordt voorgesteld om
de verkoop op moderne wijze, via internet, op vergelijkbare wijze als
bij onroerende zaken, plaats te laten vinden. De kostbare publicatie
van een advertentie in de krant en het aanslaan van een verkoopbiljet
bij de woning waar de verkoop plaatsvindt, zijn immers niet meer van
deze tijd.
Het wetsvoorstel regelt dat er geen beslag op roerende zaken mag
worden gelegd wanneer redelijkerwijs voorzienbaar is dat de
opbrengst minder bedraagt dan de kosten. Beslag leggen op een auto

7 Hof Overijssel 5 oktober 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:4540. Zie verder: www.schuldinfo.nl/
inboedelbeslag.

doi: 10.5553/JV/016758502020046001004

49

50

Justitiële verkenningen, jrg. 46, nr. 1, 2020

waarvan de dagwaarde lager is dan de kosten van beslag en verkoop, is
derhalve niet geoorloofd. Een uitzondering wordt gemaakt voor de
debiteur die niet wil betalen, maar wel kan betalen, bijvoorbeeld vanwege vermogensbestanddelen in het buitenland.
De deurwaarder krijgt hiermee een grotere verantwoordelijkheid om
een afweging te maken en zo nodig de opdracht tot beslaglegging te
weigeren.

Afstemming en coördinatie
Aanpassing van de afzonderlijke beslagmogelijkheden is nodig om het
bestaansminimum beter te beschermen. Maar ook de combinatie van
bevoegdheden, wanneer meerdere schuldeisers een vordering proberen te innen bij een debiteur met problematische schulden, vraagt om
meer afstemming en regulering. Zodra sprake is van een problematische schuld ontstaat een situatie die voor de schuldenaar uitzichtloos
is. Het betekent jarenlang aflossen, waarbij alleen de toelating tot een
schuldregeling uitkomst kan bieden. De schuldeisers zien zich dan
geplaatst voor een schuldenaar die onvoldoende verhaal biedt om alle
schulden te voldoen. Juist dan is meer afstemming en coördinatie
nodig. Er is een aantal ontwikkelingen die hier gedeeltelijk verandering in kunnen gaan brengen:
– het digitaal beslagregister;
– de Verwijsindex Schuldhulpverlening;
– de Clustering Rijksincasso;
– de coördinerend deurwaarder.
Digitaal beslagregister
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)
heeft een digitaal beslagregister ontwikkeld en sinds 1 januari 2016
zijn deurwaarders verplicht om beslag op loon, uitkering en toeslagen
te registreren.8 Het beslagregister heeft een tweeledig doel:
1. Voorkomen dat er onnodig kosten worden gemaakt. Voordat de
deurwaarder gaat dagvaarden of beslag op loon, uitkering of toeslagen gaat leggen, moet hij eerst het beslagregister raadplegen.

8 Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders, Stcrt. 2015, 39706.
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Wanneer op basis van informatie uit het register de verwachting is
dat het langer dan drie jaar gaat duren voordat de vordering verhaald kan worden, dient hij zijn opdrachtgever hierover te informeren. Het is aan de opdrachtgever om vervolgens te beslissen of de
deurwaarder al dan niet verder moet gaan met invorderen.
2. Zorgen dat de beslagvrije voet zo veel mogelijk klopt (afstemmen).
Wanneer een deurwaarder beslag legt en in het beslagregister ziet
dat een andere deurwaarder al beslag op een ander inkomen van de
debiteur of diens partner heeft gelegd, dan moeten de deurwaarders
onderling afstemmen om de hoogte van de beslagvrije voet vast te
stellen.9
Het beslagregister vormt een belangrijke stap in meer afstemming,
maar het is ook beperkt. De overheid als grootste schuldeiser ontbreekt in het register in de situatie dat ze geen gerechtsdeurwaarder
inschakelt. Met name de Belastingdienst en uitkeringsinstanties doen
veel invorderingen. Maar ook aan deze beperking wordt gewerkt. Op
13 februari 2020 is via internetconsultatie het conceptwetsvoorstel
Stroomlijning keten voor derdenbeslag ter advisering voorgelegd.10
Het wetsvoorstel regelt de informatie-uitwisseling over loonbeslagen
en verrekeningen tussen gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties
die met invordering van schulden zijn belast. Dit moet ervoor zorgen
dat de beslagvrije voet beter berekend kan worden, bijvoorbeeld doordat de deurwaarder weet dat de Belastingdienst de toeslagen vanwege
een schuld niet uitbetaalt. Bovendien ontstaat er een completer beeld
van de schuldenproblematiek van de debiteur, waardoor de deurwaarder een betere afweging kan maken of het uitbrengen van een dagvaarding of het leggen van beslag nog wel zinvol is.
Verwijsindex Schuldhulpverlening
De KBvG heeft samen met de NVVK, de brancheorganisatie voor
schuldhulpverlening, de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH)
ontwikkeld. Met VISH kan de deurwaarder, voordat hij gaat dagvaarden of beslag leggen, zien of betrokkene schuldhulpverlening ont-

9 Zodra de deurwaarder weet dat een andere deurwaarder beslag op een ander inkomen
heeft gelegd, volgt uit tuchtrechtelijke jurisprudentie de verplichting tot afstemming van
de beslagvrije voet. Zie: Hof Amsterdam 7 september 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7340.
10 Conceptwetsvoorstel stroomlijning keten voor derdenbeslag, 13 februari 2020; zie
www.internetconsultatie.nl/stroomlijningderdenbeslag.
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vangt. Mocht dat het geval zijn, dan kan de deurwaarder zijn
opdrachtgever adviseren een pas op de plaats te maken. Vooral vanwege zorgen over privacy zijn er nog maar weinig gemeenten aangesloten.
Clustering Rijksincasso
Een derde ontwikkeling die tot meer afstemming leidt, is de Clustering
Rijksincasso. Verschillende overheidsorganisaties hebben de deurwaarderstrajecten overgedragen aan het CJIB. Om te voorkomen dat
debiteuren met meerdere deurwaarders te maken krijgen, wijst het
CJIB deze debiteuren zo veel mogelijk toe aan één deurwaarder. Deze
deurwaarder krijgt daarmee de verantwoordelijkheid voor de incassering van verschillende uitstaande overheidsschulden bij de desbetreffende debiteur. Er is eind 2017 gestart met de clustering van vijf
overheidsorganisaties: UWV, CAK, DUO, Rijksdienst voor ondernemend Nederland en Zorginstituut Nederland. Naast kostenbesparing
is het doel van clustering om maatschappelijk verantwoordelijk incasseren te bevorderen.11
Coördinerend deurwaarder
De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet introduceert de coördinerend deurwaarder die verantwoordelijk is voor de vaststelling van de
beslagvrije voet en inning en verdeling van de executieopbrengst. In
de wetswijziging is eveneens geregeld dat de beslaglegging door meerdere schuldeisers zo veel mogelijk op één inkomstenbron plaatsvindt,
om zo afstemming te bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door een verplichte beslagvolgorde in de wet op te nemen. Bovenaan het lijstje
staat de bijstandsuitkering, direct gevolgd door overige uitkeringen.
Wanneer betrokkene loon ontvangt aangevuld met een bijstandsuitkering, dan moet de deurwaarder beslag leggen op de bijstandsuitkering.
Door uitkeringen in de beslagvolgorde bovenaan te plaatsen weet de
beslaglegger dat de uitkeringsinstantie een schuld inhoudt op de
uitkering.12

11 Kamerstukken II 2015/16, 31490, nr. 212.
12 Kamerstukken II 2016/17, 34628, nr. 3, p. 22-23 en 61.
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Tot slot: van eigenbelang naar gezamenlijk belang
De wijze waarop schuldeisers op basis van de huidige regelgeving
schulden innen, is gericht op de eigen vordering, op het eigenbelang.
Het gezamenlijk belang van alle schuldeisers en de schuldenaar is uit
het oog verloren, waardoor de problemen alleen maar toenemen.
Met nieuwe wetgeving zijn grote veranderingen in gang gezet. Een
robuuste beslagvrije voet en betere bescherming bij bankbeslag en
beslag op inboedel zijn in ieders belang. Coördinatie en afstemming
zijn cruciaal bij problematische schulden. Alleen zo kan worden voorkomen dat er nieuwe schulden en nieuwe schuldeisers ontstaan.
Modernisering van het beslag- en executierecht is nodig, maar er moet
meer gebeuren. Er is allereerst een mentaliteitsverandering nodig bij
schuldeisers. Het komt te vaak voor dat schuldeisers, ondanks mooie
woorden over maatschappelijk verantwoord ondernemen, vorderingen uit handen geven, waarbij geen enkele eis wordt gesteld aan de
wijze waarop de schulden worden geïnd. Wanneer de schuldeiser een
vordering uit handen geeft of verkoopt en het incassobureau
vervolgens de schuldenaar gaat afknijpen, dan is de schuldeiser daar
verantwoordelijk voor.
Deze noodzakelijke mentaliteitsverandering kan plaatsvinden door de
schuldeisers meer verantwoordelijk te maken voor de wijze van de
inning van schulden. Dit kan door het risico dat de kosten voor de
invordering niet verhaald kunnen worden op de schuldenaar (een kale
kip) volledig bij de schuldeiser te leggen. Sinds de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet in 2001, waarbij de marktwerking is ingevoerd, is dit niet meer het geval. Weliswaar geldt voor de kosten die de
deurwaarder bij de debiteur in rekening brengt het zogenoemde vaste
schuldenaarstarief, maar voor de opdrachtgever gelden vrije tarieven.
No-cure-less-pay- en zelfs no-cure-no-pay-afspraken komen veel
voor. Dit betekent dat als de debiteur geen verhaal biedt, de deurwaarder niet of slechts beperkt betaald wordt voor de verrichte werkzaamheden. Een verbod op dit soort afspraken zorgt ervoor dat de schuldeiser het risico van oninbaarheid moet dragen, waardoor hij naar verwachting meer zijn verantwoordelijkheid zal nemen en zich meer met
het incassoproces zal bemoeien. Aanpassing van de Gerechtsdeurwaarderswet is hiervoor nodig (Moerman e.a. 2020).
Zoals aangegeven, zijn de bevoegdheden van schuldeisers om hun
vordering te innen op de eigen vordering gericht. Zodra sprake is van
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problematische schulden is echter een integrale benadering nodig,
waarbij het gezamenlijk belang, het belang van alle schuldeisers en dat
van de schuldenaar, voorgaat op het eigenbelang. Volgens dit gezamenlijk belang wordt er maximaal afgelost, wordt de ‘opbrengst’ eerlijk verdeeld, wordt het bestaansminimum gerespecteerd, wordt passende hulp geboden en is er perspectief op een schuldenvrije toekomst. Dit kan door een coördinerend deurwaarder verantwoordelijk
te maken voor inning en verdeling ten behoeve van alle schuldeisers.
De coördinerend deurwaarder beschikt over voldoende informatie om
erop toe te kunnen zien dat er maximaal geïnd wordt. Het betreft een
lokale deurwaarder, die zo nodig afstemt met de plaatselijke
(schuld)hulpverlening.
De debiteur krijgt bij de coördinerend deurwaarder automatisch een
schuldregeling, een regeling waar men niet uit gezet kan worden. Na
een periode van maximaal aflossen en geen nieuwe schulden maken,
kan de debiteur om een schone lei vragen. Als het meezit na drie jaar,
als het tegenzit, duurt het wat langer.
Met een verschuiving van eigenbelang naar gezamenlijk belang
kunnen we eindelijk een streep zetten door de wijze van invordering
als belangrijke oorzaak van schuldenproblematiek.
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Naar een maatschappelijk
effectieve schuldenrechter
Nick Huls *

Recentelijk pleitten enkele insolventiejuristen voor een spoedige
invoering van de WHOA, de Wet homologatie onderhands akkoord.1
Vanwege de coronacrisis verwachten zij veel maatschappelijke schade
als deze schuldsaneringswet voor bedrijven niet snel wordt
aangenomen.2
Het kabinet sloot op 26 maart een convenant dat huisuitzettingen tijdens de coronacrisis verbiedt. Staatssecretaris Van Ark van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) riep alle betrokken instanties op om
een coulante houding aan te nemen ten opzichte van financieel kwetsbare mensen.3 Duidelijk is dat de coronacrisis niet alleen schulden zal
veroorzaken bij ondernemingen, maar ook bij (nieuwe groepen) particulieren (Klamer & Sanders 2020).
In dit artikel pleit ik ervoor om de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (Wsnp), die een schone lei mogelijk maakt, recessieproof te
maken. Er bestaat grote maatschappelijke behoefte aan een ruime toegang tot een actieve schuldenrechter die kwijtschelding van schulden
faciliteert.

De geschiedenis van de Wsnp
Kwijtschelding van schulden via de wettelijke schuldsanering mocht
zich in het verleden niet in een grote populariteit van praktijkjuristen
verheugen. Toen de Wsnp in 1996 bij de Eerste Kamer aanhangig was,
riep de Amsterdamse advocaat Van Hees de senatoren op om de wet
* Prof. mr. N.J.H. Huls is emeritus hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en de Universiteit Leiden. Hij was in 1986 betrokken bij de totstandkoming van
de Wsnp. Hij dankt Geert Lankhorst voor zijn kritische commentaar op een eerdere versie
van dit artikel.
1 Handelingen II 2019/20, 35249.
2 ‘Experts pleiten voor zo snel mogelijke invoering nieuwe faillissementswet’, de Volkskrant
18 maart 2020.
3 Brief staatssecretaris Van Ark (SZW) van 26 maart 2020, referentie 43175.
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te verwerpen. Hij schetste het beeld van debiteuren die zich ‘op de
fiets’ gemakkelijk van hun schulden zouden kunnen bevrijden (Van
Hees 1996; Huls 1999, p. 14-16). Zijn betoog leidde tot een drempelverhoging voor de toelating tot de schuldsanering (Lankhorst 1997).
In 2003 klaagden de rechters bij de minister van Justitie dat ze te veel
saneringszaken kregen van debiteuren die ‘er nog niet klaar voor
waren’. In reactie hierop werden wederom enkele drempels in de wet
opgenomen (Verschoof 2004). De toegang tot het wettelijke traject is
uitsluitend mogelijk, als eerst een minnelijk traject bij de gemeente is
doorlopen. Pas na een zogenoemde 285 Fw-verklaring dat het minnelijke traject is mislukt, kan de debiteur bij de rechter terecht.
Na de invoering van de Wsnp stelden Jungmann e.a. (2001) in een
wetsevaluatie vast dat het minnelijke traject van de gemeente en het
wettelijke traject via de rechtbank gescheiden werelden waren gebleven en niet goed op elkaar aansloten. Recentelijk kwam het bureau
Berenschot tot eenzelfde conclusie (Berkhout e.a. 2019, zie ook het
artikel van Baan & Berkhout in dit themanummer).
Er is in de wereld van de hulp bij schulden geen sprake van samenwerking in een keten, maar van een gebroken ketting. Professionele deelbelangen domineren, waardoor procedures te lang duren en schuldenaren onvoldoende worden geholpen.

De marginalisering van de Wsnp
Na een vlotte start is de Wsnp in de loop der jaren naar de marge van
het schuldenveld gedreven. De instroom daalde van ruim 14.000
zaken in 2011 tot 4.632 in 2019.4 Deze daling heeft vier oorzaken (Huls
2016, p. 49-65).
– In de eerste plaats is voor het minnelijke traject een ruime financiering beschikbaar, omdat schuldhulp een onderdeel is van het
gemeentelijke armoedebeleid, dat door het ministerie van SZW
wordt gefinancierd. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
(Wgs) uit 2012 verlegde het zwaartepunt van het beleid naar de
gemeenten, die schuldhulp van een bepaald niveau moeten bieden.
Bovendien heeft het minnelijke traject sinds 1 januari 2018 extra
juridische bevoegdheden gekregen (een moratorium bij bedrei4 Zie de Monitoren Wsnp vanaf 2005 tot en met 2019, te raadplegen op
www.bureauwsnp.nl.
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gende situaties, een dwangakkoord en voorlopige voorzieningen bij
spoedeisende zaken, respectievelijk de artikelen 287b, 287a en 287
lid 4 van de Faillissementswet (Fw)).
– Een tweede oorzaak is de sterke opkomst van het beschermingsbewind voor schulden sinds de wetswijziging in artikel 1:431 lid 1 van
het Burgerlijk Wetboek (BW) in 2013, die onderbewindstelling bij de
kantonrechter voor problematische schulden expliciet mogelijk
maakte. Voor dit schuldenbewind kan door schuldenaren met een
laag inkomen een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand.
– In de derde plaats spelen sinds 2015 in het kader van de decentralisatie van het sociale domein (de Wet maatschappelijke ondersteuning) wijkteams een grote rol, die tijdens de zogeheten keukentafelgesprekken dikwijls schuldenproblemen tegenkomen.
– Een vierde oorzaak is gelegen in de terughoudende opstelling van
het ministerie van Justitie, dat ermee akkoord ging dat de beleidsfocus is verschoven van schuldenvrij (de Wsnp) in het wettelijke traject naar ‘hanteerbare schulden’ in het minnelijke traject en het
schuldenbewind. De schuldsanering werd door opeenvolgende
kabinetten gepresenteerd als een onaantrekkelijk alternatief, een
uiterst middel, een ‘ultimum remedium’.5
Deze vier ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de rechter steeds
verder uit beeld is geraakt en dat SZW het overheidsbeleid inzake
schulden domineert. Dit ministerie beschikt echter vanwege de grondwettelijk verankerde gemeentelijke autonomie nauwelijks over directe
sturingsmogelijkheden.
De gemeentelijke praktijk houdt mensen langer in de schulden in
plaats van dat zij tijdig perspectief biedt op een schone lei. Slechts een
beperkt aantal gemeentelijke interventies leidt tot de afkoop c.q. eindigheid van schulden.
Op 2 april 2020 heeft minister Dekker het wetsvoorstel Adviesrecht
gemeenten bij schuldenbewind ingediend.6 Gemeenten mogen, drie
maanden nadat het schuldenbewind is ingesteld, de rechter adviseren
om een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning vast te stellen.
Gemeenten kunnen zo hun regierol in de schuldhulpverlening beter

5 Zie de toelichting bij het Besluit breed moratorium van staatssecretaris Kleinsma en minister Van der Steur bij het inzenden van de internetconsultatie op 24 mei 2016.
6 Zie persbericht ministerie van JenV van 1 april 2020, ‘Adviesrecht gemeenten helpt
mensen met schulden’, Kamerstukken II 2019/20, 35428.
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vervullen volgens de toelichting. Verder regelt het wetsontwerp dat
schuldenbewind alleen voor een bepaalde tijd kan worden ingesteld.
Op weg naar de schone lei van de Wsnp staan anno 2020 talrijke horden bij verschillende adressen die de debiteur moet nemen: een keukentafelgesprek met het wijkteam, de hulp van een vrijwilliger, een
traject bij een professionele private of gemeentelijke schuldhulpverlener, een budgetcoach, het beschermingsbewind, het bemachtigen van
een modelverklaring van artikel 285 Fw, et cetera.
De huidige situatie is een maatschappelijk en juridisch doolhof. Het
gevolg is dat de debiteuren vaak vast komen te zitten in een onontwarbare kluwen van regels, overheidsinstanties en belanghebbenden
(Jungmann e.a. 2018). Debiteuren verkeren in een soort Hotel California: ze kunnen wel uitchecken in het minnelijke traject, maar ze bereiken niet de uitgang van de schone lei.7

De dubbelrol van de rechter bij schulden
Zowel voor crediteuren als voor debiteuren is de toegang tot de
rechter problematisch. Voor crediteuren is het innen van schulden bij
particulieren moeilijker geworden door de verhoging van de griffierechten. De minister voor Rechtsbescherming heeft wel een wetsontwerp aangekondigd waarin een verlaging van het griffierecht wordt
geregeld voor vorderingen tussen de € 500 en € 5.000.8 Verder is het
voor landelijk werkende crediteuren bezwaarlijk dat er aanzienlijke
verschillen bestaan in de manier waarop de rechtbanken vorderingen
beoordelen en de relevante regelingen toepassen.
Voorts is een probleem voor de ‘gewone’ crediteuren dat er bij problematische schulden in de particuliere sfeer doorgaans meer dan tien
andere crediteuren betrokken zijn, die allen hun rechten opeisen. Niet
zelden heeft de overheidsvordering een juridische preferentie. De
knellende schuldenwetgeving leidt ertoe dat vrijwillige regelingen
moeilijk tot stand komen (Jungmann e.a. 2018).
Voor de debiteuren zijn de hardere incassopraktijken, zowel van private als van publieke schuldeisers, problematisch omdat deze vaak
betalingsregelingen in de weg staan. Veel schuldenaren verschijnen

7 Vgl. de slotzin van de megahit ‘Hotel California’ van The Eagles: ‘You can check out any
time you want, but you can never leave.’
8 Brief van 4 december 2019, Handelingen II 2019/20, 29279, nr. 554.
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niet op de terechtzitting als een vordering tegen hen wordt ingesteld,
wat resulteert in verstekvonnissen met extra kosten. Er bestaat derhalve behoefte aan een effectievere rol van de rechter bij de aanpak
van problematische schulden.

Maatschappelijk effectieve rechtspraak
In het regeerakkoord is een schuldenrechter aangekondigd die de problemen van de debiteur in samenhang (met ‘regie’) kan aanpakken. In
de periode dat het KEI-project (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak)
ontwikkeld werd, bestond de ambitie om door geavanceerde ICT de
verschillende informatiestromen binnen de rechtbank aan elkaar te
knopen. Zo zou de rechter een compleet beeld krijgen van de verschillende vorderingen waarbij de debiteur betrokken is. Het idee was dat
de informatie uit de incassopraktijk gedeeld kon worden met de
informatie van het beschermingsbewind, alsmede met de Wsnp- en
faillissementszaken. Zo zouden rechters hun regierol beter kunnen
waarmaken.9
Dit perspectief is echter thans achterhaald omdat KEI in haar oorspronkelijke vorm is beëindigd. Alleen het onderdeel KEI-toezicht is
doorgezet, wat heeft geleid tot een digitalisering van insolventiezaken
en de talloze beschermingsbewinden. Het probleem van de gebrekkige interne informatieverwerking binnen de rechtspraak is hiermee
nog niet verholpen. Een tweede probleem is de administratieve overbelasting van de sector kanton vanwege het toezicht op de grote en
groeiende aantallen beschermingsbewindszaken (Jensma 2019).
De kwaliteit van het schuldenbewind laat vaak te wensen over. Rotterdam en Amsterdam hebben onlangs convenanten gesloten, zodat
slecht presterende schuldbewindvoerders geweerd kunnen worden.10
Het huidige systeem geeft de bewindvoerder onvoldoende prikkels om
de debiteur los te laten, en zorgt voor een veel te beperkte uitstroom/
doorstroom aan zaken.
Het wetsvoorstel Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind maakt
het mogelijk dat de kantonrechter een lichtere (lees: goedkopere)
9 Zie het interview met voormalig insolventierechter Erik Boerma in de Gerechtsdeurwaarder
(9) 2017, afl. 4, p. 4-9.
10 Zie Convenant samenwerking rond beschermingsbewind in de gemeente Rotterdam (mei
2019) en Convenant kwaliteit beschermingsbewind in de gemeente Amsterdam (28 februari 2020).
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voorziening treft als de gemeente dat verzoekt. Helaas is er in dit wetsvoorstel geen analogie gezocht met artikel 1:446a BW, dat bepaalt dat
een bewindvoerder zich in zijn verslag dient uit te laten over de vraag
of er een mindere of een verder strekkende voorziening is aangewezen.
Kansloze schuldenposities moeten in een schuldsanering kunnen
worden omgezet door de rechter.
Als we spreken over probleemoplossende rechtspraak (Verberk 2011),
moeten we dus ook kritisch kijken naar de problemen die binnen de
rechtspraak opgelost moeten worden. De rechter kan de meerdimensionale problemen van de schuldenaren niet alleen oplossen, maar hij
heeft wel de mogelijkheid om richtinggevende maatregelen te stimuleren of te nemen die de kansen op succes vergroten.
Sinds de verkenning Rechtspraak die ertoe doet (Rvdr 2016) is maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER) op de agenda gezet (Hartendorp 2020), ten behoeve van onder andere rechtzoekenden met een
veelvoud van schulden en het toezicht op personen die onder bewind
zijn gesteld (Verberk 2019). Inmiddels hebben verschillende rechtbanken experimenten opgezet met betrekking tot de behandeling van
incassozaken. Daarvan wordt hieronder een overzicht gegeven.
Lopende experimenten per 1 januari 2020
Amsterdam en Rotterdam
Tijdens incassozittingen van de kantonrechter is een medewerker van
de gemeentelijke kredietbank aanwezig, die eventueel hulp kan
bieden aan debiteuren. Een tweede innovatie bestaat uit afspraken
met zorgverzekeraars, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties over gebundelde behandeling van grote aantallen onbetaalde
rekeningen, met een tevoren gemandateerde betalingsregeling. Als de
debiteur verschijnt en een betalingsregeling wenst, kan de rechter
deze accorderen overeenkomstig de gemaakte afspraken. Als de debiteur deze regeling vervolgens niet nakomt, heeft de crediteur een executoriale titel die hij ten uitvoer kan leggen.
Den Haag
Bij de rolzitting van de kantonrechter is een schuldenfunctionaris van
de rechtbank aanwezig die de debiteur desgewenst kan doorverwijzen
naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. In de tweede plaats wordt
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het toezicht op de bewindvoerder verscherpt. De rechtbank wordt bij
schuldenbewind wat actiever.
Bij de Wsnp moet de gemeente de rechtbank bij de aanvraag al adviseren of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het wettelijke traject
tot een succes te maken. Verder is tijdens het hele Wsnp-traject één
schuldenrechter gekoppeld aan de debiteur. Er wordt meer verwacht
van de Wsnp-bewindvoerders, die eveneens advies moeten geven aan
het eind van het traject over de zelfredzaamheid van de debiteur en de
eventuele nazorg.
Midden-Nederland
De rechtbank Midden-Nederland experimenteert met de versimpeling
van een dwangakkoord. Niet meer hoeft het hele Wsnp-verzoek al te
worden bijgevoegd bij het verzoek dwangakkoord (een wettelijk vereiste) en de termijn waarop het dwangakkoord wordt behandeld ter
zitting wordt langer ingepland, waardoor er meer tijd is om een schikking te treffen. Dit werkte zo goed dat deze pilot al vaste werkwijze is
geworden – hopelijk volgen ook de andere rechtbanken. Een voorstel
vanuit het minnelijke traject kan zo dus eenvoudiger en met meer
effect worden ingediend.
Limburg
De rechtbank Limburg kent een proefproject met een ‘schuldenloket’,
waarbij de kantonrechter op de zitting een debiteur kan doorverwijzen
naar de ‘schuldenfunctionaris’. Dit is een medewerker van de rechtbank die nagaat of er sprake is van problematische schulden en of de
debiteur openstaat voor schuldhulpverlening. Is hiervan sprake, dan
maakt de schuldenfunctionaris een afspraak met de schuldhulpverlening in de woonplaats van de debiteur.
Zeeland-West-Brabant
Sinds maart 2018 experimenteren de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de gemeente Tilburg en bewindvoerders met het doel om het
aantal (kostbare) schuldenbewinden terug te dringen. Voordat een
bewindvoerder een verzoek bij de kantonrechter doet, vraagt hij eerst
om advies bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Uit een eerste
evaluatie11 blijkt dat deze aanpak positieve resultaten oplevert. In een
11 T-aanpak schuldenbewind. Evaluatie pilot Rechtbank Zeeland-West-Brabant – gemeente Tilburg, Tilburg december 2019.

doi: 10.5553/JV/016758502020046001005

Naar een maatschappelijk effectieve schuldenrechter

volgende fase wordt bekeken hoe de uitstroom uit het bewind kan
worden vergroot.
Dit zijn nuttige initiatieven om bepaalde problemen op te lossen,
maar ze bestrijken slechts het eigen arrondissement. Er is daarnaast
behoefte aan een coherente totaalvisie van de rechtspraak op de aanpak van de schuldenproblematiek.

Visiedocument schuldenproblematiek en rechtspraak
Het visiedocument van de werkgroep schulden en rechtspraak uit
februari 2019 (Rvdr 2019) bevat voorstellen om de positie van de
schuldenaar te verbeteren in bestaande procedures. Het gaat hierbij
om vroegtijdige signalering, slagvaardig ingrijpen, adequate nazorg en
schuldenbewind, onderwerpen die hieronder kort nader worden
belicht.
Vroegtijdige signalering: schuldenfunctionaris
De ‘schuldenfunctionaris’ is geïnspireerd door het model van de
reclasseringsfunctionaris. Het werkt alleen bij debiteuren die naar de
rechtbank gekomen zijn. Heel positief in deze benadering is dat rechtbank en gemeente(n) samenwerken. In de uitwerking doet zich soms
het probleem voor dat sommige rechtbanken talrijke (deel)gemeenten
bestrijken. Bij de rechtbank Overijssel zijn dat er veertig. Voor deze
innovatie is geen wetswijziging nodig. Het is aan te bevelen dat alle
rechtbanken deze vernieuwing incorporeren, bijvoorbeeld in de vorm
van een uniforme rechtersregeling.
Slagvaardig ingrijpen
Een breed of een smal moratorium kan vanuit de schuldhulpverlening
worden aangevraagd bij de rechtbank als het niet lukt om alle schuldeisers te bewegen om mee te werken aan een minnelijke regeling.
Gebleken is dat het brede minnelijke moratorium in de praktijk te
omslachtig is en gewoon niet werkt: sinds de inwerkingtreding op
1 april 201712 is het slechts een enkele keer in de rechtspraak gehono12 Besluit van 6 maart 2017, Stb. 2017, 83.
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reerd. Hier zou het niet alleen de gemeente moeten zijn die een (vereenvoudigde!) aanvraag kan doen bij de schuldenrechter, en zou die
‘regie-schuldenrechter’ de aanvraag bijvoorbeeld ook moeten kunnen
omzetten in een verzoek om schuldenbewind of een wettelijke schuldsanering.
Verder formuleert de werkgroep de wenselijkheid van een drietal
interventies gedurende het minnelijke traject:
– het opleggen van een betalingsregeling in het kader van een dwangakkoord;
– het toewijzen van een budgetcoach;
– het opleggen van schuldenbewind.
Ten aanzien van de Wsnp suggereert de werkgroep de volgende
(wets)aanpassingen:
– De rechter-commissaris is dezelfde rechter als de rechter die de
schuldenaar heeft toegelaten tot de wettelijke regeling.
– De goede-trouwtoets uit artikel 288 lid 1 onder b Fw wordt verkort
van vijf naar twee jaar.
– De imperatieve afwijzingsgrond van tien jaar voor recidive (art. 288
lid 2 onder d Fw) wordt veranderd in een facultatieve.
– De artikel 285-verklaring is niet nodig als na een zekere periode van
budgetbeheer of beschermingsbewind voldoende aantoonbaar is
dat een minnelijke regeling niet haalbaar is gebleken.
– Uitspraken waarin de hardheidsclausule wordt toegepast, worden
ruimer gepubliceerd met het doel de rechtseenheid op dat punt te
vergroten.
Adequate nazorg en schuldenbewind
Bij het verlenen van de schone lei aan het einde van de Wsnp-procedure heeft de debiteur soms behoefte aan blijvende ondersteuning. De
werkgroep pleit ervoor dat de rechter dan budgetbeheer, budgetcoaching, administratieve ondersteuning en – in het uiterste geval –
schuldenbewind bij de kantonrechter als maatregel kan opleggen.
Ik meen dat deze aanbevelingen een constructieve, maar te bescheiden bijdrage zijn om de schuldenproblematiek echt effectief aan te
pakken. In de quick scan van het Bureau Wsnp wordt vooral van de
afschaffing van artikel 285 Fw (of een parallelle alternatieve toeleidingsroute naar de Wsnp) een positief effect verwacht op de instroom
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van zaken naar de Wsnp en de schone lei (Bureau Wsnp 2020). Ik pleit
ervoor dat de innovaties die geen wetswijziging vragen snel door alle
rechtbanken worden geïncorporeerd, bij voorkeur op een uniforme
wijze.

Een ruimere toegang tot de schone lei
Omdat opeenvolgende kabinetten in het verleden de Wsnp ten
onrechte als een te vermijden allerlaatste optie – als een ultimum
remedium – presenteerden, is de schone lei te veel op de achtergrond
geraakt. Thans blijven de meeste debiteuren hangen in de talrijke en
langdurige trajecten van de gemeente en het schuldenbewind. De vele
hulpverleningstrajecten worden uit de overheidsmiddelen betaald en
nemen veel tijd in beslag, met een vaak onbekend rendement, terwijl
de schuldenberg door het tijdsverloop alleen maar hoger wordt (rente,
incassokosten, nieuwe schulden). De Wsnp biedt een radicale standstill en heeft zich de afgelopen jaren als efficiënt en relatief snel saneringsmiddel bewezen voor wie de Monitoronderzoeken raadpleegt
(ruim 75% schone lei ondanks het strenge toezicht). De doorstroming
naar de Wsnp en de schone lei is echter vrijwel tot stilstand gekomen.
Het is gewenst dat het perspectief van een schuldenvrije toekomst
door middel van sanering aan meer burgers wordt geboden (Schut
2018). Voor de nodige kredietfaciliteiten (schuldenborgfondsen) ten
behoeve van de sanering kan worden gedacht aan particuliere fondsen, maar ook aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
Het basisprobleem van minnelijke schuldregelingen is vanaf 1979 hetzelfde gebleven. Als er één crediteur niet meewerkt, kan het minnelijke
traject niet slagen en is een gang naar de rechter onvermijdelijk: hetzij
voor een dwangakkoord, hetzij voor het wettelijke traject. Er zijn
gemiddeld veertien crediteuren bij een problematische schuldsituatie,
dus de kans dat een van hen weigert, is maar al te reëel. Sommige
overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om de vordering volledig te
incasseren.
In de Wsnp kan de rechter alle schuldeisers dwingen om eerlijk te
delen in het verlies. De schuldenproblematiek is immers niet alleen
een probleem tussen de debiteur en de crediteur, maar zeker ook een
collectief probleem van de crediteuren onderling. De Wsnp creëert
een gelijker speelveld voor alle crediteuren, in plaats van de grootste of
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snelste beslaglegger te belonen met de beperkte buit. Wsnp-bewindvoerders zijn in de positie om zowel het crediteuren- als het debiteurenbelang te behartigen.
In de literatuur zijn verschillende voorstellen gedaan om debiteuren
een royalere toegang tot het wettelijke traject te bieden. Zo stellen Zijp
en Willebrands (2018) voor de mogelijkheid te bieden om na een halfjaar informeel traject een gemotiveerd Wsnp-verzoek in te dienen. Een
halfjaar is volgens hen lang genoeg om een minnelijk traject op te zetten en te laten slagen. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat de crediteuren niet meewerken, zou de bewindvoerder, de gemeente of de
debiteur zelf zich direct tot de rechter moeten kunnen wenden. De
voormalige voorzitter van Recofa Engberts heeft in een open brief aan
minister Dekker vergelijkbare voorstellen gedaan (Engberts 2018).
Door een dergelijke omzetting mogelijk te maken kan daarna versneld
een schone lei worden verleend. Daarbij wordt rekening gehouden
met de periode dat de debiteur een minnelijk traject, budgetbeheer of
schuldenbewind heeft doorlopen.
In maart 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris Dijkhoff gesuggereerd dat toelating tot de Wsnp vanuit het beschermingsbewind
mogelijk is,13 maar hij is daarin tot op heden niet gevolgd door de
rechters.
Raats (2018) heeft voorgesteld om de voorlopige toelating van de
Wsnp opnieuw te introduceren, die met de wetswijziging van 1 januari
2008 ten onrechte kwam te vervallen. De stress, veroorzaakt door aandringende crediteuren, is dan weggenomen, zodat in alle (schuld)rust
gewerkt kan worden aan een terugbetalingsplan. Ook dit is een aansprekende maatregel die praktisch buitengewoon nuttig kan zijn.
Bijvoorbeeld bij het ophelderen van een schuldenprobleem (bijvoorbeeld belastingschulden), waartoe de betrokkene zelf niet meer in
staat is, of bij kleine ondernemers/zzp’ers, waar dan een voorlopig
aangestelde bewindvoerder de boel kan inventariseren en de rechter
beter ingelicht over de toelating kan beslissen. Thans volgt in dit soort
twijfelgevallen vaak een afwijzing, waardoor de onduidelijke situatie
blijft zoals die is of verergert.

13 Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1756, antwoord op de vragen 9, 10 en 11 van de
leden Van Nispen en Karabulut.
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Bouwstenen voor een schuldenrechter
Om de aanpak van schuldenzaken, zowel aan de incassozijde als aan
de beschermingskant, beter te coördineren moet de rechtspraak zichzelf beter positioneren, op basis van een breed gedeelde visie. Hieraan
ontbreekt het momenteel, zoals ook geconstateerd door Peters en
Combrink Kuiters (2017).
Ik wil pleiten voor één rechterlijk insolventieteam van schuldenrechters (kanton- en rechtbankrechters) plus adequate ondersteuning, dat
alle schuldenzaken behandelt:
– Denk aan verzoeken tot betaling door private en publieke crediteuren. De Rechtspraak kan veel leren van de ervaringen met E-court
(Driessen 2020). Uiteraard moet de rechtbank steeds de toets op
onredelijk bezwarende consumentenbedingen in algemene voorwaarden uitvoeren.
– Als aan de incassokant blijkt dat er indicaties zijn van een problematische invordering, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van
meer schuldeisers of van multiproblematiek bij de debiteur, kan de
rechter de zaak doorverwijzen naar de Wsnp. Dit bespaart veel tijd,
kosten en procedures.
– Bij verzoeken om bescherming door of vanwege de debiteur
beschikt de rechter over een breed pakket, variërend van een betalingsregeling, een dwangakkoord, beschermingsbewind, voorlopige
voorzieningen en schuldsanering tot faillissement. Ook het brede
minnelijke Wgs-moratorium zou binnen dit totaalpakket aan maatregelen tot nieuw leven kunnen worden gewekt.
Het insolventieteam functioneert als een rangeerder die alle vorderingen op het juiste spoor zet. De schuldenrechter behandelt het incassoen het beschermingsaspect in onderlinge samenhang. Ter zitting
wordt actief gezocht naar de beste oplossingsrichting. De rechter hoeft
niet altijd zelf de probleemoplosser te zijn. Soms is een doorverwijzing
effectiever.
Verder pleit ik ervoor het administratieve toezicht te outsourcen naar
een externe instantie, hetzij publiek (Bureau Financieel Toezicht,
Autoriteit Financiële Markten, of het Bureau Wsnpsnp samengevoegd
met het CBM (het landelijk kwaliteitsbureau curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren), hetzij privaat (accountant).
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Ten slotte
Recentelijk hebben de gemeenten Arnhem en Amsterdam projecten
opgezet om schulden van jongeren kwijt te schelden. Een achterliggende gedachte daarbij is dat het prijsgeven van bepaalde vorderingen
zich terugverdient doordat toekomstige uitgaven voor hulpverlening,
bijzondere bijstand, sociale uitkeringen et cetera niet meer nodig zijn
of beperkt kunnen worden.
Kwijtschelding van schulden is tegenwoordig geen taboe meer in de
publieke en de private sfeer. Op grond van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (Huls 2016, p. 93-94) kan schuldvergeving per saldo
voordelig uitpakken. De coronacrisis is een extra stimulans voor de
wetgever en de rechter om ruim baan te geven aan een bereikbare,
soepele en snelle schuldsanering.
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De onbenutte kracht van
schuldpreventie
Tamara Madern *

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker in het geval van
schuldenproblematiek, die in Nederland omvangrijk is. Hoewel het
belang van schuldpreventie wordt erkend, staat deze in Nederland
eigenlijk nog in de kinderschoenen. Bij schuldpreventie wordt vaak
ingezet op het vergroten van kennis en vaardigheden van de schuldenaren. Andere mogelijkheden blijven onderbelicht. Schulden zouden
effectiever kunnen worden aangepakt door in wet- en regelgeving
meer rekening te houden met het financieel gedrag van mensen. Dit
geldt zowel voor het voorkomen van schulden als voor het voorkomen
van verergering van de schulden.
De Nationale ombudsman en de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving (RVS) hebben er eerder op gewezen dat huishoudens die
in de financiële problemen geraken, er zelfstandig nauwelijks meer uit
kunnen komen (Van Zutphen e.a. 2016; RVS 2017). Het Nederlandse
incassosysteem is zo ingericht dat kleine schulden gemakkelijk uitgroeien tot grotere schulden en uiteindelijk zelfs tot problematische
schulden (RVS 2017). Vroegtijdige aanpak van schulden voorkomt persoonlijke ellende, terwijl de maatschappelijke kosten van schulden
door effectievere schuldpreventie worden teruggedrongen.
In dit artikel wordt eerst ingegaan op de vraag wat effectieve schuldpreventie is. Vervolgens wordt bekeken wat er nodig is om financieel
gezond te blijven, en ten slotte hoe schuldpreventie daarbij kan ondersteunen.

Wat is schuldpreventie?
Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop gericht zijn dat personen financiële vaardigheden
* Dr. T.E. Madern is lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden
en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht.
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verwerven en zich daadwerkelijk financieel gezond gedragen, zodat
hun financiën op orde zijn en blijven (Jungmann & Van Iperen 2011).
Met vroegtijdig ingrijpen wordt beoogd schulden te voorkomen alsmede te voorkomen dat beginnende schulden uitgroeien tot problematische schulden.1 Zo moet worden voorkomen dat er door schulden
belemmeringen optreden in de participatie van een individu of gezin
in de samenleving, maar ook dat maatschappelijke kosten ontstaan of
oplopen.
De meest gebruikte indeling van preventie is de indeling naar
doelgroep.2 In deze indeling wordt er onderscheid gemaakt tussen:
– preventie die gericht is op iedereen (universele preventie);
– preventie die gericht is op mensen die weliswaar nog geen schulden
hebben, maar die nadrukkelijk wel een risico lopen (selectieve preventie);
– preventie die gericht is op mensen die achterstanden hebben, maar
zich nog niet in een problematische schuldsituatie bevinden (geïndiceerde preventie);
– preventie die gericht is op mensen die in een problematische
schuldsituatie zitten (probleemgerichte preventie).
Universele preventie is gericht op alle Nederlanders of een groot deel
van hen, bijvoorbeeld alle basisschoolleerlingen. Bij universele preventie wordt er niet naar risicofactoren gekeken. Het doel van universele preventie kan verschillend zijn; zo kan het gericht zijn op pensioensparen, leningen verminderen of juist uitgaven verminderen.
Selectieve preventie heeft als doelgroep mensen die een groter risico
lopen om in een (problematische) schuldsituatie terecht te komen dan
gemiddeld. Het doel is om bij deze risicogroepen gezond financieel
gedrag te bevorderen en hen te ondersteunen bij het voorkomen van
problemen. Hierbij valt te denken aan mensen die een inkomensterugval hebben meegemaakt, of mensen met een licht verstandelijke
beperking (RIVM 2015).
Geïndiceerde preventie richt zich op mensen die betaalachterstanden
hebben, maar zich nog niet in een problematische schuldsituatie

1 In dit artikel wordt onder schulden verstaan achterstand in betalingen.
2 Naast deze indeling zijn er grofweg nog drie indelingen in gebruik, namelijk naar fase,
type maatregel en methode van uitvoering (zie Dossier Preventie,
www.volksgezondheidenzorg.info/verantwoording/preventie-volksgezondheidenzorginfo/
wat-preventie#node-wat-verstaan-we-onder-preventie). In dit artikel is ervoor gekozen
om de bekendste indeling aan te houden.
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bevinden. Deze vorm van preventie is erop gericht om erger te voorkomen en te zorgen voor stabilisatie van de situatie en uiteindelijk
afname van de bestaande problemen (RIVM 2015).
Probleemgerichte preventie is gericht op mensen die in een problematische schuldsituatie zitten. Deze vorm van preventie heeft als doel
nieuwe vaardigheden aan te leren en terugval te voorkomen. In situaties waarin stabilisatie het hoogst haalbare doel is (omdat een schuldregeling niet mogelijk is), is probleemgerichte preventie erop gericht
om te realiseren dat mensen zich ondanks hun langdurige schuldsituatie toch kunnen redden (RIVM 2015).

Financieel gezond blijven
Elke variant van schuldpreventie beoogt financiële problematiek te
minimaliseren. De vraag is dan wat hiervoor nodig is. In essentie is het
voorkomen of aanpakken van beginnende schulden op persoonsniveau relatief simpel: mensen moeten niet meer uitgeven dan ze hebben. Dit klinkt heel eenvoudig, maar is eigenlijk vrij complex.
Ten eerste moeten mensen over voldoende middelen beschikken om
rond te kunnen komen (Nibud 2020). Er zijn steeds meer mensen die
structureel te weinig inkomen hebben om aan hun verplichtingen te
voldoen (Nibud 2019a, 2019b). Deze mensen hebben ondersteuning
nodig om meer inkomen te kunnen verwerven of bijvoorbeeld te verhuizen naar een goedkopere woning (indien dit een optie is). Er zijn
ook veel mensen die tijdelijk te weinig geld hebben, bijvoorbeeld door
een tijdelijke inkomensdaling als gevolg van verlies van een baan of
ziekte. Voldoende middelen zijn dus een eerste vereiste om financiële
problematiek te voorkomen. Als tweede is het ook noodzakelijk dat
mensen zich financieel gezond gedragen.
Gezond financieel gedrag bestaat uit verschillende componenten.
Internationaal wordt er vaak gesproken over financial literacy. Hung
en collega’s (2009) hebben een literatuurstudie gedaan naar het begrip
en komen tot de conclusie dat er veel verschillende definities van
financial literacy in omloop zijn. In de meest strikte definitie betreft dit
alleen financiële kennis. Maar in de meeste definities is er ook aandacht voor financiële vaardigheden en mogelijkheden tot handelen.
Hung en collega’s (2009) komen tot de volgende definitie:
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Figuur 1

Model van gezond financieel gedrag

Bron: Madern 2017

‘Financial literacy: knowledge of basic economics and financial concepts,
as well as the ability to use that knowledge and other financial skills to
manage financial resources effectively for a life-time financial well-being.’

Gezond financieel gedrag komt dus pas tot stand als minimaal wordt
voldaan aan drie voorwaarden: weten, kunnen en handelen. Figuur 1
bevat het model van gezond financieel gedrag.
Weten gaat niet alleen over inzicht in wat je nu hebt, het vraagt ook
inzicht in welke financiële verplichtingen er nog zijn en een inschatting van risico’s bij het afsluiten van financiële producten. Financiële
educatie is in Nederland vaak een verantwoordelijkheid van ouders en
in mindere mate van scholen. Hierdoor is er een kans op willekeur en
ongelijkheid. Jongeren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden
krijgen lang niet altijd voldoende kennis mee om zich te redden, niet
in de laatste plaats omdat de ouders deze kennis zelf ook nooit hebben
gehad.
Naast voldoende kunnen lees-, reken-, schrijf-, digitale en bureaucratische vaardigheden vraagt financieel gezond gedrag ook specifieke
bedrevenheid, zoals budgetteren. Lang niet iedereen in de Neder-
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landse samenleving beschikt over deze (basis)vaardigheden. Dit maakt
bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden extra kwetsbaar voor schuldenproblematiek. Maar er is
ook een groep die wel over de basisvaardigheden beschikt, maar geen
specifieke financiële vaardigheden, simpelweg omdat hun dit nooit is
geleerd.
Naast weten en kunnen gaat het ook om handelen, misschien wel de
belangrijkste component die ten grondslag ligt aan de financiële problemen van veel Nederlanders. Handelen houdt in dat mensen gemotiveerd zijn, maar ook in staat zijn om zichzelf te reguleren en
voldoende mentale capaciteit hebben om langdurig het gewenste
gedrag te vertonen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 2017) spreekt in dat kader over ‘doenvermogen’: zijn burgers in staat om te doen wat er van hen verwacht wordt? Doenvermogen gaat onder meer over de mogelijkheid tot in actie komen, met
tegenslagen kunnen omgaan en volhouden. Uit onderzoek blijkt dat
mensen vaak slecht in staat zijn tot rationeel handelen én dat mensen
bij wie (sociale) problemen spelen nog meer moeite hebben om dat te
doen. Hier ontstaat dus een paradox: juist bij de mensen in financiële
problemen wordt een groot beroep gedaan op het rationeel handelen,
en dat zijn nu juist de mensen die daartoe het minst goed in staat zijn.

Mensen zijn minder rationeel dan we denken
De afgelopen jaren zijn we binnen de Nederlandse samenleving
anders gaan kijken naar hoe gedrag tot stand komt en wordt
beïnvloed. De rationele-keuzetheorie was jarenlang de leidende
theorie in beleid en uitvoering, maar inmiddels wordt aangenomen
dat de basis van deze theorie, namelijk dat mensen hun keuzes baseren op volledig rationeel denken en handelen, niet klopt (Van Dijk &
Zeelenberg, 2009). Volgens de rationele-keuzetheorie is een keuze
gebaseerd op een rationele, logische afweging van de verschillende
opties, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het individu de voor hem- of
haarzelf gunstigste optie kiest. Vanaf het eind van de twintigste eeuw
kwam er echter steeds meer aandacht voor het irrationeel handelen
van mensen. Tiemeijer van de WRR stelt dat tot in de jaren tachtig de
mens werd gezien als een informatieverwerkend wezen, vergelijkbaar
met een computer (Tiemeijer 2011). Intuïtie en gevoel speelden nau-
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welijks een rol, maar volgens hem veranderde dat eind vorige eeuw.
De rol van het onbewuste kwam steeds duidelijker in beeld en het
werd langzaam duidelijk dat het bewuste redeneren veel minder
belangrijk was bij het maken van keuzes (Lamme 2010; Dijksterhuis
2007).
Nobelprijswinnaar Kahneman (2011) spreekt in dat kader over een
systeem 1 en 2 dat mensen hebben. Systeem 2 is het rationele systeem,
informatie wordt bewust verwerkt, het kost mentale inspanning.
Indien dit systeem wordt ingezet, nemen we hele weloverwogen
beslissingen. In de meeste regelgeving wordt (nog steeds) uitgegaan
van dit systeem. Systeem 1 daarentegen verwerkt informatie gevoelsmatig op basis van indrukken en gevoelens. Dit systeem heeft bij de
meeste beslissingen de overhand. Binnen dit systeem wordt er onder
meer bij de verwerking van informatie gebruik gemaakt van heuristieken (Kahneman & Tversky 1979). Heuristieken zijn een soort simpele,
onbewuste vuistregels die dienen om snel beslissingen te kunnen
nemen. Hoewel regelmatig effectief, kan dit ook leiden tot denkfouten.
Een voorbeeld daarvan is de beschikbaarheidsheuristiek. Dit is het
proces waarbij we een inschatting maken op basis van directe voorbeelden uit ons geheugen. Op het moment van schrijven van dit
artikel is het coronavirus actief. Als we nu iemand horen kuchen, dan
denken we meteen aan corona, terwijl nog steeds een verkoudheid of
een kriebel een veel waarschijnlijker scenario is. Heuristieken zijn een
vorm van gedrag dat niet via rationele afwegingen tot stand komt. We
gebruiken kennis die eerder is opgedaan om snel een situatie in te
schatten. Zo zijn er veel meer onbewuste processen die ons gedrag
sturen, vaak zonder dat we dit zelf doorhebben. Hardnekkig is ook ons
gewoontegedrag. Veranderen is heel lastig, eenmaal ingesleten patronen zijn moeilijk te doorbreken. En juist deze patronen maken dat
mensen toch steeds onbewust dingen doen die hen niet helpen bij het
oplossen van hun schulden, maar soms zelfs verder in de problemen
brengen.

Mensen met schulden zijn extra kwetsbaar
De hierboven beschreven processen spelen bij iedereen een rol. Ieder
mens gedraagt zich in meer of mindere mate irrationeel. Echter, zodra
er sprake is van schaarste en stress, komt de ratio nog meer onder druk
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te staan (Mullainathan & Shafir 2013). Als er door financiële problemen steeds minder geld beschikbaar is, ervaren mensen schaarste. En
door deze schaarste gaan ze irrationeler handelen. Door de schaarste
komen mensen in een proces terecht waar zij in beslag worden genomen door hun schulden. Hun denken wordt als het ware gegijzeld
door de directe nood – schaarste – aan geld. Zij focussen zich op direct
gebrek en verliezen de langere termijn en andere zaken die aandacht
vergen uit het oog. Van een afstand bezien maken zij minder doordachte keuzes (Mani e.a. 2013). Keuzes die hen voor de wat langere
termijn niet verder helpen. Het is een vorm van crisismanagement
zonder echte oplossing. Vaak verergert het de problematiek en loopt
de stress daardoor alleen maar verder op.
De hersenwetenschappen bieden nader inzicht in deze effecten van
stress. Langdurige stress zorgt ervoor dat mensen minder goed
worden in het inzetten van hun executieve functies. En juist deze executieve functies hebben we nodig om op een financieel gezonde wijze
met geld om te gaan. Executieve functies zijn van belang om activiteiten te plannen en aan te sturen. Deze functies maken dat we efficiënt,
sociaal en doelgericht kunnen handelen. Er zijn grofweg vier soorten
executieve functies: impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit en
prioriteiten stellen (Sitskoorn 2016).
Door stress komen de executieve functies onder druk te staan en hebben mensen meer moeite om zichzelf te beheersen en zullen ze juist
eerder niet-noodzakelijke aankopen doen. De paradox van armoede
en schulden zit erin dat mensen die in die situatie verkeren, moeilijker
hun gedrag kunnen sturen, daardoor vaker niet-noodzakelijke of zelfs
‘domme’ aankopen doen, en als gevolg daarvan zichzelf juist verder in
de problemen helpen. Wanneer echter de stress en schaarste zijn
opgelost, kan deze groep, mits ze voldoende kennis en vaardigheden
hebben, zichzelf zeer waarschijnlijk weer redden. Maar het vraagt dus
wel dat juist mensen die onder grote stress staan in bescherming
worden genomen, waar nu juist nog extra van hen gevraagd wordt.

Effectieve schuldpreventie
Schuldpreventie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Sinds de
invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in
2012 is schuldpreventie weliswaar een van de taken van de gemeente,
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maar de verantwoordelijkheid enkel bij de gemeente neerleggen is
veel te beperkt. Schuldpreventie is ook een verantwoordelijkheid van
de rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en crediteuren.
Om structureel meer mensen uit de schulden te houden is bij al deze
organisaties meer aandacht nodig voor schuldpreventie. Er zijn verschillende mogelijkheden om te interveniëren. De Handreiking
Gezonde Gemeente (RIVM 2020) onderscheidt vijf vormen van interventiemethoden. Deze indeling geeft veel houvast bij het ontwerpen
van schuldpreventietrajecten. Het betreft de volgende vijf methoden:
1. regelgeving en handhaving: hierbij valt te denken aan regulering
van maximale rente, zoals beschreven in artikel 35 van de Wet op
het consumentenkrediet en vastgelegd in het Besluit kredietvergoeding;
2. voorlichting en educatie aan groepen: hierbij valt te denken aan
gastlessen op basisscholen, maar ook aan publiekscampagnes zoals
‘Kom uit je schuld’. Deze campagne is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is onderdeel van de
Brede Schuldenaanpak;3
3. signaleren en individueel adviseren: bij signaleren kan worden
gedacht aan de verschillende activiteiten die veelal gemeenten
ondernemen om eerder in contact te komen met mensen met
(beginnende) schulden. Zo gaan veel gemeen ten tegenwoordig op
huisbezoek, bijvoorbeeld als er sprake is van enkele maanden huurachterstand. Mensen kunnen ook individueel advies inwinnen bij
allerlei inloopspreekuren, zoals het Geldloket van Stadsring51 in
Amersfoort;
4. ondersteunen: dit gaat verder dan alleen een vraag of het signaleren.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan budgetcoaching door
gemeenten, budgetcursussen, maar ook aan budgetbeheer of
beschermingsbewind;
5. inrichten van een fysieke en sociale omgeving die gezond financieel
gedrag bevordert: hierbij valt te denken aan de inrichting van digitale omgevingen die aanvragen van inkomensondersteuning makkelijker maken of lenen juist moeilijk maken.
Schuldpreventie kan dus op vele verschillende manieren worden ingestoken. Belangrijk is dat daarbij aandacht is voor de vraag of er überhaupt voldoende middelen zijn om rond te komen, en dat er aandacht
3 Kamerstukken II 2018/19, 24515, nr. 431.
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is voor weten, kunnen en handelen. Bij alle vijf interventiemethoden is
handelen onderbelicht, maar als het gaat om regelgeving en handhaving is er echt nog een slag te maken (Van Zutphen e.a. 2016; RVS
2017; WRR 2017), zeker als het universele of geïndiceerde preventie
betreft.
In regelgeving is de afgelopen twee decennia veel aandacht geweest
voor maatregelen om wanbetalers te dwingen tot betaling. Daarbij was
er vooral veel aandacht voor het verhogen van de boetes, bijvoorbeeld
met de invoering in 2009 van de wanbetalersregeling voor onbetaalde
zorgpremies of de invoering van de overheidsvordering. Hierbij was er
weinig aandacht voor het niet kúnnen betalen, vanwege een gebrek
aan kennis, vaardigheden of doenvermogen. Het tij begint nu te keren.
Zo werd de wanbetalersregeling in 2016 versoepeld. Ook is er per
1 april 2020 een noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), waarbij de inning van schulden voor vier maanden kan
worden gestopt als de boete niet betaald kan worden. Maar er is meer
nodig. We leven in een samenleving die voor een deel van de burgers
echt, al dan niet tijdelijk, te ingewikkeld is. Dat betekent dat er nog
meer moet worden gekeken hoe er aangesloten kan worden bij het
doenvermogen van mensen, zodat wat er van hen gevraagd wordt ook
realistisch is. Daar kunnen wet- en regelgeving dus een grote rol in
spelen, met name bij universele en geïndiceerde preventie. Zeker als
dit wordt gecombineerd met de andere interventiemethoden. Schuldpreventie is immers een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen (Jungmann & Van Iperen 2011).

Universele preventie
In de aanpak van schulden is financiële educatie belangrijk. Daarbij
dient er niet alleen aandacht te zijn voor kennis, maar juist ook voor
vaardigheden en het kunnen handelen. Dat begint bij de jeugd. Jongeren dienen te worden toegerust voor de financiële verantwoordelijkheden die zij krijgen als zij 18 worden. Dat gaat om praktische kennis
over hoe te bankieren, welke uitgaven te verwachten zijn en welke verzekeringen er zijn.
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Veel belangrijker nog is misschien wel aandacht in het onderwijscurriculum voor het ontwikkelen van executieve functies bij jongeren.4
Deze zijn overigens niet alleen nodig voor gezond financieel gedrag,
maar voor het omgaan met allerlei vraagstukken die mensen in hun
leven tegenkomen. Het zijn ‘levensvaardigheden’.
Ook volwassenen die worstelen met hun financiën en die onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om structureel uit de schulden te blijven, zouden een helpende hand moeten krijgen. Wat hebben burgers nodig en hoe kunnen zij daarbij worden ondersteund én
beschermd? Om een vergelijking met autorijden te maken: ook als is
aangetoond door een theorie(kennis)- en een praktijkexamen (vaardigheden) dat iemand bekwaam is, zijn er nog steeds veel beschermingsmaatregelen, zoals het verplicht dragen van een gordel, een apkkeuring en vangrails langs de wegen. Kortom, in nieuw te ontwikkelen
beleid en regelgeving dient er aandacht te komen voor systeem 1 en
voor bescherming.
De WRR stelt dat er in beleid nu nog steeds te veel wordt uitgegaan
van het rationalistisch perspectief, terwijl er eigenlijk vanuit een realistisch perspectief moet worden gedacht (zie tabel 1). Een voorbeeld is
de maximumrente op een lening. De aanname vanuit een rationalistisch perspectief is dat burgers zelf zullen uitrekenen wat de kosten
zijn en of ze dit ook op de lange termijn kunnen opbrengen. Vanuit
een realistisch perspectief is te verwachten dat in elk geval een deel
van de burgers daar niet toe in staat zou zijn, omdat hun zelfcontrole
begrensd is en de verleiding om toch iets te kopen lastig is te weerstaan. Vanuit deze gedachte zou het verder beperken van de maximale
rente, in elk geval vanuit schuldpreventie, een goed idee zijn. Hierbij
dient echter ook altijd naar de neveneffecten te worden gekeken. Want
als er door de inperking van de maximale rente steeds minder
mogelijkheden komen om te lenen, dan is het nog wel de vraag of deze
groep ook echt zonder de lening kan, of dat zij nu genoodzaakt zijn om
elders schulden te laten ontstaan omdat de lening echt noodzakelijk
was.

4 Het is moeilijk een eenduidige definitie te geven van het begrip executieve functies, maar
in het algemeen wordt er de regelfunctie in de hersenen onder verstaan. Daarbij moet
worden gedacht aan zaken als impulscontrole, flexibiliteit, concentratie en prioriteiten
stellen.
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Tabel 1

Verschillende beleidsperspectieven WRR

Rationalistisch perspectief

Realistisch perspectief

Assumpties over mentale vermogens:
– iedereen beschikt over voldoende
mentale vermogens voor redzaamheid

– normaalverdeling: sommigen scoren
hoog, sommigen laag, grote middengroep

– uitzondering: kleine groep kwetsba- – staart van (zeer) kwetsbaren
ren
– aandacht voor denkvermogen

– ook aandacht voor doenvermogen

Assumpties over gedrag:
– weten leidt tot doen

– weten is nog geen doen

– zelfcontrole is onbeperkt

– zelfcontrole is begrensd

Inrichting beleid
– meer keuze is altijd beter

– verleiding en stress verminderen

– sturen via informatie en financiële
prikkels

– sturing via keuzearchitectuur

– burger moet de wet kennen

– burger moet de wet ook ‘kunnen’

Uitvoering beleid
– afstandelijk, zakelijk

– persoonlijk, proportioneel

– geen contact voorafgaand aan
sancties

– wel contact voorafgaand aan sancties

– alleen hulp bij evidente overmacht

– meer differentiëren: niet willen/niet
kunnen

Bron: WRR 2017

Geïndiceerde preventie
Geïndiceerde preventie is gericht op mensen die achterstanden hebben, maar zich nog niet in een problematische schuldsituatie bevinden. Het vinden van deze groep is zeer belangrijk. Vroegsignalering
kan een zeer effectieve manier zijn om schulden aan te pakken. Vaak
melden mensen zich pas vijf jaar na het ontstaan van de eerste schuld
(Jungmann & Anderson 2011). Ook het Nibud constateert dat veel
mensen niet bekend zijn bij schuldhulpverlening: zeker 34% van de
mensen met ernstige betalingsproblemen heeft geen hulp (Schonewille & Crijnen, 2019). Op het moment dat schulden worden aangepakt als ze beginnend zijn, zijn er meer mogelijkheden om de schulden aan te pakken. Er is vaak nog wat meer ruimte in het budget om
betalingsregelingen te treffen en schuldenstress, die maakt dat
handelen lastiger wordt, is nog niet in volle hevigheid aanwezig. Een
groot probleem bij het vroegsignaleren is het verzamelen van de
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signalen. Gemeenten (of door gemeenten gemandateerde instellingen) benaderen proactief burgers van wie duidelijk is dat zij een of
meer openstaande schulden hebben, vaak bij een woningbouwvereniging of zorgverzekeraar. De vraag is echter welke gegevens uitgewisseld mogen worden. Momenteel ligt er een voorstel tot wetswijziging
van de Wgs in de Eerste Kamer, waarbij de juridische grondslag voor
het uitwisselen van gegevens over betalingsachterstanden steviger
wordt. Een van de grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dat er een wettelijke verplichting is om de
gegevens te verwerken. Door in de Wgs de verplichting op te nemen
aan gegevensverzameling ten behoeve van vroegsignalering te doen,
wordt heel duidelijk dat gemeenten persoonsgegevens mogen (en zelfs
moeten) verzamelen. Maar met alleen de wijziging en het verzamelen
van gegevens is er nog niet vanzelfsprekend een goede vroegsignalering. Goede vroegsignalering vraagt ook kennis over de waarde van de
verzamelde gegevens en kennis en vaardigheden bij het benaderen
van mensen. De wetswijziging is de eerste, noodzakelijke stap, maar
met alleen wetgeving zijn we er nog lang niet. Wel laat dit ook zien dat
wetgeving voor schuldpreventie essentieel is en dat bij schuldpreventie meer aandacht nodig is voor wet- en regelgeving.

Tot slot
Voor effectieve schuldpreventie is dus nodig het kunnen, weten en
handelen van mensen. Goede wet- en regelgeving zijn hierbij essentieel. Het is van belang om meer stil te staan bij de tekortkoming van
ons mensen en te erkennen dat we geen rationele wezens zijn. Dit
vraagt dat er op zoek wordt gegaan naar mogelijkheden om mensen in
kwetsbare posities te beschermen, zonder dat daarbij voorbij wordt
gaan aan het recht om zelf keuzes te maken. Bij het ontwerpen van
wet- en regelgeving vraagt dit om meer aandacht voor het realistische
perspectief. Maar voor effectieve schuldpreventie is meer nodig dan
een aanpassing van wet- en regelgeving. Het vraagt om een samenspel
tussen allerlei interventievormen om schulden aan te pakken. Een
mooi voorbeeld daarvan is aanpassing van de Wgs voor het mogelijk
maken van vroegsignalering. Dat is een eerste stap in het proces, de
tweede stap is dat professionals aan de slag gaan en individuen
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kunnen signaleren en adviseren. Kortom: er is nog een lange weg te
gaan, maar zeker is dat deze weg veel kan opleveren.
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Financiële problematiek als
belemmering voor re-integratie
van ex-delinquenten
Een onderzoek onder reclasseringswerkers en hun cliënten

Gercoline van Beek, Vivienne de Vogel en Dike van de Mheen *

Om de effectiviteit van de begeleiding van delinquenten te verbeteren
is veel onderzoek gedaan naar risicofactoren voor delictgedrag. De
literatuur laat zien dat macro-economische invloeden zoals armoede
en schulden een potentiële mediator zijn in de relatie tussen werkloosheid en criminaliteit en dat macro-economische en persoonlijke
factoren onderling zijn gerelateerd (Aaltonen e.a. 2016). In een eerdere
systematische literatuurstudie vonden we ook evidentie voor een
sterke relatie tussen financiële problematiek en delictgedrag (Van
Beek e.a. 2020). In de begeleiding van delinquenten ligt de focus in de
praktijk vaak op individuele factoren. In empirisch onderzoek is echter
weinig aandacht besteed aan de invloed van de financiële situatie op
persoonlijk niveau, zoals financiële problemen en schulden, op delictgedrag. Hoewel er de afgelopen twintig jaar belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het onderzoek naar risicofactoren, is onderzoek naar schulden als specifieke risicofactor voor
delictgedrag en recidive, de relatie tussen schulden en delictgedrag en

* G. van Beek MA is onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht. Zij doet
momenteel promotieonderzoek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten
(zie www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/gercoline-van-beek). Dr. V. de Vogel is lector
Werken in Justitieel Kader aan de Hogeschool Utrecht en onderzoeker bij De Forensische
Zorgspecialisten in Utrecht (zie www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/vivienne-de-vogel).
Prof. dr. H. van de Mheen is hoogleraar Transformaties in de Zorg bij Tranzo, het
wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg (zie
www.tilburguniversity.edu/nl/medewerkers/h-vdmheen). De auteurs zijn de directie en
beleidsafdeling van de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties (3RO) veel dank
verschuldigd voor de ondersteuning van het onderzoek en de mogelijkheid om
risicotaxatiegegevens en cliëntdossiers te analyseren voor het onderzoek. Daarnaast zijn
zij de reclasseringswerkers en -cliënten die hebben meegewerkt aan het onderzoek zeer
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hun tijd en openheid daarbij.
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de mediërende rol van onderliggende risicofactoren in deze relatie
beperkt gebleven. Diepgaand, systematisch begrip van de interactie
tussen de bekende risicofactoren, specifiek met betrekking tot schulden, ontbreekt (Jungmann e.a. 2014). Daarnaast is er nauwelijks
inzicht in het effect van de kennis over de risicofactoren van schulden
voor de begeleiding van delinquenten en is de toepassing van de
kennis over deze risicofactoren in de dagelijkse begeleiding ten
aanzien van financiën dan ook beperkt.
Inzicht in persoonlijke dynamische aspecten, zoals schulden en financieel management, kan reclasseringswerkers helpen om passende
interventies te kiezen in de begeleiding van delinquenten ten aanzien
van schulden. In veel risicotaxatie-instrumenten die standaard
worden gebruikt voor forensische cliënten worden financiën nu niet
expliciet meegenomen als risicofactor, maar wel als beschermende
factor (bijvoorbeeld in de Structured Assessment of Protective Factors
for violence risk (SAPROF), waarin financieel beheer een van de
beschermende factoren is; zie De Vries Robbé 2014; Shader 2001).
Naast inzicht in risicofactoren is dan ook inzicht in beschermende factoren als het gaat om financiën van belang. Om cliënten zo goed
mogelijk te begeleiden is dus meer inzicht nodig in de relatie tussen
verschillende risicofactoren en beschermende factoren ten aanzien
van schulden, en in wat cliënten nodig hebben in de begeleiding door
de reclassering ten aanzien van financiën.
In dit artikel beschrijven we eerst op grond van de literatuur de achtergrond van de relatie tussen financiële problematiek en delictgedrag.
Vervolgens beschrijven we ons dossieronderzoek, met als doel inzicht
te creëren in de wisselwerking tussen mogelijke onderliggende risicofactoren in de relatie tussen financiële problematiek en delictgedrag.
Daarnaast geven we op grond van interviews met zowel professionals
als cliënten weer welke belemmeringen worden ervaren in de begeleiding van cliënten ten aanzien van financiën en wat zij hierin nodig
hebben. Deze inzichten in de relatie tussen schulden en delictgedrag,
mogelijke onderliggende risicofactoren en de ondersteuning die cliënten hierbij nodig hebben, kunnen concrete handvatten bieden aan
professionals om cliënten adequaat te begeleiden bij financiële problematiek.
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Achtergrond relatie tussen financiële problematiek en delictgedrag
Financiële problematiek als risicofactor voor delictgedrag
Elk jaar worden door de reclassering enkele tienduizenden delinquenten begeleid met als doel recidive te voorkomen en resocialisatie te
bevorderen. Veel van hen zetten gedurende deze periode belangrijke
stappen op domeinen zoals wonen, werk en relaties, maar verdere
ontwikkeling stagneert veelal door complexe schuldsituaties waarin zij
verkeren. Zo bleek uit het onderzoeksrapport Gevangen in schuld, dat
de lectoraten Schulden en Incasso en Werken in Justitieel Kader van
de Hogeschool Utrecht in 2014 publiceerden, dat zeker de helft tot
twee derde van de (verslavings)reclasseringscliënten problematische
schulden1 had. Ook scoorde bijna de helft hoog op de schaal van het
risicotaxatie-instrument van de reclassering dat betrekking heeft op
problemen met financiën (Jungmann e.a. 2014). Financiële problematiek onder reclasseringscliënten is dus een belangrijk probleem.
Omdat slechts weinig cliënten de schuldenlast zelfstandig kunnen
oplossen, hebben velen van hen zonder hulp nauwelijks uitzicht op
een schuldenvrije toekomst en verkeren zij veelal langdurig in complexe schuldsituaties. Dit verhoogt mogelijk het recidiverisico, omdat
schulden het leven ontregelen en stress kunnen veroorzaken (Wesdorp & Jungmann 2016).

1 Er is sprake van schulden wanneer iemand een betalingsverplichting heeft. Wanneer het
bedrag dat iemand maandelijks moet afbetalen aan schuldeisers hoger is dan wat hij of zij
maandelijks zou overhouden bij gebruik van een door de gemeente of rechtbank getroffen
schuldregeling van 36 maanden met kwijtschelding, is er sprake van problematische
schulden (Jungmann & Madern, 2017).

doi: 10.5553/JV/016758502020046001007

Financiële problematiek als belemmering voor re-integratie van ex-delinquenten

Relatie financiële problematiek en delictgedrag
Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen schulden en delictgedrag voerden we eerder een systematische literatuurstudie uit (Van
Beek e.a. 2020).2 De resultaten lieten zien dat er een sterke relatie is
tussen financiële problemen en delictgedrag, ongeacht het type delinquentie (Blom e.a. 2011). Ook toonden de resultaten aan dat delinquentie het risico op financiële problemen vergroot, vooral voor persistente daders (De Jong 2017; Hoeve e.a. 2011, 2016; Moffitt e.a. 2002;
Noorda e.a. 2009; Siennick 2009; Van Koppen e.a. 2017; Zara & Farrington 2010). Andersom onderstreepte het literatuuronderzoek dat
schulden een risicofactor vormen voor delinquentie (Hoeve e.a. 2014,
2016; Van Dam 2005). Financiële problematiek en delictgedrag beïnvloeden en versterken elkaar dus wederzijds. Financiële problemen
zijn dan ook niet enkel een risicofactor voor delictgedrag, maar delictgedrag kan vervolgens ook weer leiden tot steeds erger wordende
financiële problemen (bijvoorbeeld Baldry e.a. 2003; Harris e.a. 2010).
Kennis over risicofactoren als basis voor effectieve begeleiding
Reclasseringswerkers ervaren dagelijks de invloed van schulden op het
leven van cliënten, maar missen handvatten om hen te begeleiden bij
financiële problematiek (Jungmann e.a. 2014). Vanwege de focus van
het reclasseringswerk op het verkleinen van het risico op terugval en
het bevorderen van maatschappelijke re-integratie is inzicht in de
relatie tussen verschillende risicofactoren voor delictgedrag cruciaal
om recidive en mislukte hulpverlenings- en re-integratietrajecten te
voorkomen. Om de effectiviteit van de begeleiding en interventies te
verbeteren zijn veel studies gedaan naar risicofactoren voor delinquentie en recidive (bijvoorbeeld Bonta & Andrews 2017; Cullen &
Gendreau 2001; Durnescu 2012). Deze studies laten zien dat zowel sta2 Deze literatuurstudie en het verderop beschreven dossieronderzoek maken samen met de
in dit artikel centraal staande interviews deel uit van een promotieonderzoek naar de complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten (zie www.hu.nl/
onderzoek/projecten/mea-culpa-de-complexiteit-van-financiele-problematiek-onderreclasseringsclienten). Over de deelonderzoeken zijn diverse artikelen ingediend bij internationale wetenschappelijke tijdschriften waarin de resultaten uitgebreider worden
beschreven. Daarnaast is over de eerdere deelonderzoeken een artikel gepubliceerd in
tijdschrift PROCES (2020, afl. 2). Resultaten zijn opvraagbaar bij de eerste auteur. De
komende tijd zal in het onderzoek de koppeling met recidivecijfers worden gemaakt om in
kaart te brengen in welke mate financiële problematiek een risicofactor vormt voor uitval,
gecontroleerd voor andere risicofactoren.
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tische, historische risicofactoren – zoals de criminele voorgeschiedenis – als dynamische risicofactoren – zoals motivatie voor interventies,
behandeling en begeleiding – een rol spelen in delinquent gedrag. Veel
studies lieten vanuit macro-economisch perspectief de invloed van
sociaaleconomische condities, zoals een lage sociaaleconomische
status, op delinquentie zien (bijvoorbeeld Bjerk 2007; Comanor & Phillips 2002; Galloway & Skardhamar 2010; Leventhal & Brooks-Gunn
2001; Phillips & Land 2012). Daarnaast ondersteunt empirisch onderzoek vanuit het perspectief van het individu de gedachte dat de oorsprong van veel risicofactoren al in de vroege jeugd ligt. Zo werd aangetoond dat een laag opleidingsniveau en scheiding van ouders,
ernstige psychische problematiek en middelenverslaving onder familieleden, en misbruik in de jeugd belangrijke risicofactoren zijn voor
delinquentie in de adolescentie en volwassenheid (Bonta & Andrews
2017; Farrington 2006; Shader 2001). Ook liet onderzoek zien dat
gebrek aan opleiding en/of werk een risicofactor is voor verschillende
typen problemen later in het leven, waaronder criminaliteit. Slechte
prestaties op school en schoolverlating op jonge leeftijd zijn potentiële
risicofactoren, onder meer omdat het verdienen van geld en het weg
zijn van huis en school kunnen leiden tot drugsgebruik en (kleine)
criminaliteit (Agnew 2001; Shader 2001). Verder bevestigden empirische studies dat discontinuïteit en misbruik in de jeugd samenhangen
met de ontwikkeling van ernstige psychische problemen inclusief verslaving, die ook een risicofactor vormen voor delictgedrag. Aangetoond is dat psychische problemen het risico op crimineel gedrag verhogen (Douglas e.a. 2013; Goldstein e.a. 2005; Whiting & Fazel 2020).
Mensen met een antisociale of narcistische persoonlijkheidsstoornis
laten bijvoorbeeld vaker impulsief gedrag zien, zijn over het algemeen
minder in staat hun woede te beheersen en empathie te tonen, en zijn
vaker middelenverslaafd dan mensen zonder persoonlijkheidsstoornis. Hierdoor hebben zij ook vaker problemen met autoriteit, wat leidt
tot een hogere kans op delictgedrag. Daarnaast kunnen fysieke
gezondheidsproblemen een mogelijke risicofactor vormen, omdat
deze het risico op isolatie als gevolg van ziekte en het onvermogen om
te werken en mee te doen in de maatschappij verhogen.
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Casus Dylan
Dylan (29) groeide op met een vader die verslaafd was aan alcohol en zelden thuis was, een moeder die manisch-depressief was en een broer die
regelmatig in aanraking kwam met politie en justitie. Op zijn 9de gingen zijn
ouders uit elkaar. Dylan ging naar school, maar vertoonde steeds meer concentratie- en gedragsproblemen. Hij doubleerde in de derde klas en op zijn
15de verliet hij school om te gaan werken. Sinds de scheiding van zijn
ouders woonde Dylan bij zijn vader, maar op zijn 18de werd hij door hem op
straat gezet. Omdat Dylan moeite had met het werken voor een baas raakte
hij meermaals zijn baan kwijt en was hij periodes werkloos. Uiteindelijk probeerde hij voor zichzelf te beginnen, maar omdat dit niet lukte, zit hij
momenteel in een lange periode van werkloosheid, waarin zijn cocaïneverslaving op de voorgrond staat. Sinds het begin van die periode werden de
financiële problemen groter en stapelden schulden zich op. Dylan raakte het
overzicht over zijn financiën en schulden kwijt. Dit was voor hem de trigger
die leidde tot het plegen van delicten; Dylan heeft geen begeleiding bij zijn
financiën. Bewindvoering lijkt hem wel wat, maar hij weet niet zo goed wat
daarvoor nodig is en vindt het moeilijk zijn zorgen en wensen onder
woorden te brengen richting zijn reclasseringswerker.
(Illustratieve situatie financiële problematiek onder reclasseringscliënten; casus
gebaseerd op een van de dossiers en aangepast in verband met privacy)
Vorig jaar deelde Lydia, de toenmalige toezichthouder van Dylan, aan het
einde van een meldplichtgesprek mee dat zij de volgende maand met zwangerschapsverlof zou gaan. Dylan had tijdens het gesprek aangegeven dat
zijn schulden hem veel stress bezorgden en hij graag bewindvoering zou
willen. Zijn toezichthouder gaf aan dat zij voor het volgende meldplichtgesprek – het laatste dat zij met Dylan zou voeren – zou uitzoeken wat de
mogelijkheden daartoe waren. Het volgende gesprek gaf zij Dylan een lijstje
met contactgegevens van bewindvoerders en gaf zij aan dat hij zelf contact
met hen kon opnemen. Mocht hij er niet uitkomen, dan kon hij het met haar
vervanger Stef verder oppakken. Eenmaal thuis was Dylan het briefje met
contactgegevens van bewindvoerders kwijt. In het eerste gesprek met Stef
aarzelde Dylan het onderwerp financiën aan te kaarten, maar ergens
schaamde hij zich er ook voor dat het hem niet was gelukt zelf naar bewindvoerders te bellen. Een aantal gesprekken later deelde Stef mee dat hij
teamleider werd en het toezicht van Dylan dus zou worden overgedragen.
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‘Ach, laat ook maar … Ik kom toch nooit uit de schulden.’ De cocaïne deed
hem even zijn angst vergeten.
(Illustratie van belemmeringen die nu vaak worden ervaren in de begeleiding
rondom financiën)
Vorig jaar liep Lydia, de reclasseringswerker van Dylan, tijdens een meldplichtgesprek zoals altijd zijn toezichtdoelen door. Een van de doelen was
het toewerken naar financiële begeleiding, omdat de financiële situatie van
Dylan een criminogene factor vormde. Ook vroeg Lydia door op het risico
dat zijn cocaïneverslaving vormde met het oog op gebrek aan inkomsten,
omdat Dylan op dat moment geen uitkering had en dus een zeer beperkt
budget en bovendien forse schulden. Daarbij stelde zij hem de vraag welke
invloed zijn schulden op hem hadden. Dylan gaf aan dat zijn schulden hem
veel stress bezorgden en hij graag bewindvoering zou willen. Lydia legde op
basis van de training financiën die zij had gevolgd uit wat bewindvoering
inhoudt, en dat het weliswaar rust geeft, maar ook betekent dat daadwerkelijk alles met betrekking tot financiën wordt overgenomen, terwijl het Dylan
niet helpt in het zelf creëren van financieel in- en overzicht, een van de subdoelen uit het toezichtplan. Vervolgens vroeg ze hoe hij het zou vinden als
ze samen een financieel overzicht zouden opstellen, zij hem zou aanmelden
voor de budgetteringscursus van de reclassering en Dylan vervolgens met
haar erbij met de telefoon op de speaker zou bellen naar de schuldhulpverlener met wie ze frequent contact had. Dylan gaf aan dat dit hem enorm zou
opluchten. Aan het einde van het gesprek schreef Lydia in het dossier van
Dylan de acties die ze hadden ondernomen op en liet ze hem zien wat ze
noteerde.
Inmiddels heeft Dylan de budgetteringscursus afgerond en is hij met zijn
schuldhulpverlener, die regelmatig contact heeft met Lydia, aan het toewerken naar een schuldregeling. Er is nog een lange weg te gaan, maar Dylan
ziet weer licht aan het einde van de tunnel.
(Illustratie van hoe de begeleiding bij financiële problematiek idealiter zou
kunnen verlopen)

Onderzoeksmethode: dossieronderzoek en interviews
Om een beeld te krijgen van de omvang van de schuldenproblematiek
onder reclasseringscliënten en de interactie tussen mogelijk gerelateerde risicofactoren analyseerden we risicotaxatiegegevens voor een
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random steekproef van 250 cliënten van de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties. Daarnaast scoorden we dossiers van dezelfde cliënten aan de hand van een gestandaardiseerde lijst met topics gericht op
jeugd en leefsituatie, opleiding en werk/dagbesteding, psychische en
fysieke gezondheid en financiën, schulden en financiële begeleiding.
Naast een beschrijvende analyse met als doel een beeld te schetsen
van de omvang van de financiële problematiek en de prevalentie van
de verschillende risicofactoren brachten we de onderlinge relaties
tussen de verschillende risicofactoren, zoals geobserveerd en beschreven door professionals in de cliëntdossiers, in kaart.
Na het literatuur- en dossieronderzoek is gesproken met 33 reclasseringswerkers en 16 cliënten vanuit de verschillende regio’s van de drie
reclasseringsorganisaties in Nederland. Doel van de interviews was
inzicht te krijgen in wat cliënten nodig hebben in de begeleiding bij
financiële problematiek en in de handvatten die reclasseringswerkers
nodig hebben om hieraan zo goed mogelijk vorm te geven.

Bevindingen
Kennis over wisselwerking risicofactoren
De resultaten van het dossieronderzoek onderstreepten dat de
omvang van financiële problematiek onder reclasseringscliënten groot
is en begeleiding compliceert. In de begeleiding is aandacht voor
financiën veelal beperkt. De financiële problemen bleken complex en
diepgeworteld te zijn. Veel cliënten ervoeren instabiliteit in hun jeugd,
bijvoorbeeld een instabiele thuissituatie, discontinuïteit bij het
opgroeien en in de opvoeding, en fysieke, psychische, pedagogische
en affectieve verwaarlozing en/of seksueel misbruik, waarbij sprake
was van een sterke samenhang met psychische stoornissen inclusief
verslaving (Bonta & Andrews 2017; Farrington 2006; Shader 2001). Dit
resulteerde vaak in onvermogen om een opleiding af te ronden en/of
te werken en als gevolg daarvan een gebrek aan legale inkomsten. Problemen zoals een gebrek aan opleiding en werk, gedragsproblemen en
psychische en fysieke gezondheidsproblemen bleken dus potentiële
onderliggende factoren te zijn in de relatie tussen schulden en delictgedrag.
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Analyse van de interactie tussen de risicofactoren laat zien dat onderliggende risicofactoren zoals opleiding, werk, inkomen en psychische
en fysieke gezondheid sterk met elkaar zijn verweven en risicofactoren
vormen voor zowel schulden als delictgedrag. Het feit dat een substantieel deel van de cliënten hun opleiding niet afrondde of alleen een
beperkte opleiding volgde, vormt een risicofactor voor zowel gebrek
aan inkomen als delinquentie. Dit gebrek aan opleiding heeft een
directe invloed op de ontwikkeling van schulden en streven naar
financieel gewin, maar ook een indirecte invloed, omdat het leidt tot
een verhoogde kans op werkloosheid en gebrek aan inkomsten, wat
ook een belangrijke risicofactor is voor zowel schulden als delictgedrag. Dit onderstreept de beschermende rol van werk (tevens een
beschermende factor in de SAPROF, zie De Vries Robbé 2014). Ook
factoren zoals gedragsmatige problemen, problemen met de psychische en fysieke gezondheid en middelenverslaving hebben een aanzienlijke invloed op de mogelijkheid om een opleiding af te ronden en
werk te vinden. Dit verhoogt vervolgens het risico op crimineel gedrag.
Kortom, deze resultaten laten zien dat schulden niet enkel een directe
risicofactor zijn voor delictgedrag, maar dat schulden en delictgedrag
vooral sterk zijn gerelateerd door verschillende met elkaar interacterende factoren. Daarbij zijn problemen met betrekking tot opleiding,
werk en psychische en fysieke gezondheid belangrijke onderliggende
factoren in de relatie tussen schulden en delictgedrag.
Perspectief van reclasseringswerkers en cliënten
In de interviews geven reclasseringswerkers aan dat bijna al hun cliënten problemen met financiën hebben. Deze problemen kunnen
bijvoorbeeld ontstaan doordat cliënten hun leven – en financiën als
belangrijk onderdeel daarvan – niet overzien en impulsieve keuzes
maken gericht op financieel gewin en snelle behoeftebevrediging. Ook
kan het zo zijn dat ze ernstige financiële problemen hebben, bijvoorbeeld als gevolg van een gebrek aan inkomsten in combinatie met een
verslaving, en niet weten hoe ze moeten rondkomen. Reclasseringswerkers constateren dat de oorzaak hiervoor bij veel van de cliënten
ligt in het feit dat zij van huis uit geen financiële vaardigheden hebben
aangeleerd gekregen. Vanuit het gevoel van stress, schaamte, frustratie
en onmacht dat financiële problematiek veel cliënten oplevert, maken
deze niet zelden keuzes die begeleiding belemmeren. Zo kan het zijn
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dat wanneer cliënten wél geld hebben, dit ‘in hun zak brandt’ en direct
wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld alcohol of drugs. Vaak komt dit
door een onderliggend gebrek aan vaardigheden om op de langere
termijn te plannen, dat ook doorwerkt in andere aspecten van hun
leven:
‘Het begint al ver voordat ze bij me binnenkomen. Dat hele patroon van
inadequaat omgaan met heel veel dingen op meerdere leefgebieden, competenties die te maken hebben met opvoeding, leren, IQ, leidt uiteindelijk
vroeg of laat tot delictgedrag. Er is een algeheel onvermogen of onmacht in
het omgaan met het ingewikkelde leven dat een rode draad is in iemands
leven.’ (Reclasseringswerker 1)

Tegelijkertijd belemmert ook het maatschappelijke systeem effectieve
hulpverlening. Wanneer cliënten daadwerkelijk de stap zetten naar het
op een legale manier willen vergaren van inkomsten, lopen zij regelmatig aan tegen organisaties met eigen belangen en verdienmodellen,
zoals incassobureaus. Ze missen dat er bij het re-integreren wordt
gekeken naar mogelijkheden binnen de specifieke persoonlijke
omstandigheden en naar persoonlijke motivatie. Dit belemmert hen
bij het uit de schulden komen en aanpakken van andere problemen en
daarbij ondertussen op het rechte pad te blijven:
‘Ik ben netjes opgevoed en heb één fout gemaakt, maar je kunt haast
worden gedwongen om toch weer het criminele pad op te gaan. Dat heb ik
ook tegen de rechter gezegd: “Dat ik reclasseringstoezicht krijg vind ik niet
meer dan terecht, maar met de ontnemingsvordering van tienduizenden
euro’s tekent u voor mij tussen aanhalingstekens wel mijn doodsvonnis,
want hoe moet ik dat bedrag ooit op een éérlijke manier gaan betalen? Op
een nette manier ben ik over twintig jaar klaar. Ik kan helemaal niets die
jaren.” Dus ik kom er nooit vanaf, het is uitzichtloos. Ik kan niets opbouwen,
ik kan geen lening afsluiten, geen auto kopen, niet samenwonen. Het is iets
wat als een zwaard boven je hoofd hangt.’ (Cliënt 1)

Voor veel cliënten voelt de moeite die het kost om weer te kunnen
meedraaien in de maatschappij veelal als onrechtvaardig en als dubbele straf:
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‘Het is eigenlijk best knap als je heel veel problemen hebt en dan toch geen
schulden weet te maken. Ook is het zo dat een deel van de mensen een
soort “quick fix” wil, maar je moet daar ook op de lange termijn zelf iets in
doen. Ook wat de schulden betreft zeg ik vaak tegen mensen: “Je hebt die
puinzooi in 5 of 10 jaar gemaakt. Het gaat niet zo zijn dat als jij ineens recht
gaat lopen ineens alle problemen zijn opgelost. Die moet je nog uit het verleden oplossen.” Dat voelt soms als onrecht: “Nu ben ik goed bezig en dan
lukt het nog niet.” En ook als je uit een schuldenregeling komt heb je niet
de beste baan, dan blijf je een laag inkomen houden.’ (Reclasseringswerker
2)

Door belemmeringen op zowel maatschappelijk als persoonlijk niveau
staan reclasseringswerkers in de begeleiding dan ook vaak machteloos. Vaak stellen reclasseringswerkers wel doelen op financiën, maar
lopen ze aan tegen de grens van hun verantwoordelijkheid in het verdere begeleiden op deze doelen. Reclasseringswerkers focussen met
name op monitoring en motivatie, maar ervaren door gebrek aan
eigen kennis handelingsverlegenheid bij het daadwerkelijk ondernemen van actie:
‘Ik vind het ook wel spannend om me bezig te houden met financiën. Je
bent toch altijd wel een beetje bang voor welke beerput je opentrekt. Wat
komt er allemaal bovendrijven en waar begin je? Omdat je dat niet weet,
verwijs je door; wat ook maakt dat het stukje financiën misschien een
beetje ondergeschoven is. En natuurlijk probeer je wel informatie te winnen, te monitoren hoe het gaat, maar soms denk ik: Het zou wel handig zijn
als ik als toezichthouder zelf net iets meer kennis had over bepaalde
zaken.’ (Reclasseringswerker 3)

Ook missen reclasseringswerkers een goede samenwerking met onder
meer gemeentelijke schuldhulpverlening:
‘Ik moet ook voor mijn cliënten niet laten blijken dat ik er zelf soms ook wel
eens moedeloos van word. De ene collega is er meer in thuis dan de ander,
dus je kunt op basis van je eigen competenties daarin meer of minder
doen. Zeker rondom schuldhulp vind ik ons tweedelijns. Ik vind het ook een
vak apart en dat zeg ik ook tegen de cliënten. Maar ik zeg ook: “Joh, die
schuldhulp, dat is echt deskundigheid. Ik ga zorgen dat je op de goede
plek komt.” En dan maar hopen dat het een goede plek is. Ik heb er wisse-
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lende ervaringen mee, maar er is geen ander instituut, dus dan doen we
het maar.’ (Reclasseringswerker 4)

Ook cliënten missen vanuit de reclassering begeleiding ten aanzien
van financiën en hebben vaak het idee dat hun reclasseringswerker
hen daarin niet kan helpen:
‘De reclassering heeft helemaal geen budgetten, dus ik denk dat die daaraan heel weinig heeft bijgedragen. Dat heb ik helemaal op eigen kracht
gedaan. Ik had het geluk dat ik goed met mijn oma overweg kon, die mij
een uitweg heeft geboden, maar dat was ook allemaal nog heel spannend
binnen de familie. Er was geen alternatief. De samenleving heeft me niets
te bieden, de reclassering heeft me niets te bieden. Het is de familie en het
goede contact dat ik met mijn oma heb wat me heeft gered. Als ik dat niet
had gehad, had ik gewoon niemand, dan weet ik niet waar ik de uitweg
dan had moeten zoeken.’ (Cliënt 2)

Conclusie
Uit de literatuur blijkt dat er een sterke relatie is tussen financiële problematiek en delictgedrag. Weinig is echter nog bekend over de richting van deze relatie en de factoren die deze relatie beïnvloeden. Op
grond van de analyse van risicotaxatiegegevens en cliëntdossiers van
250 reclasseringscliënten concluderen we dat de omvang van de financiële problematiek onder de doelgroep groot is en de begeleiding die
zij ontvangen met betrekking tot financiën beperkt. Ook zien we dat
problemen in de jeugd, gebrek aan opleiding en werk, en psychische
en fysieke gezondheidsproblemen mogelijk aan financiën zijn gerelateerd en de relatie tussen schulden en delictgedrag mediëren. De
interviews met 33 reclasseringswerkers en 16 cliënten onderstrepen de
complexiteit van begeleiding ten aanzien van financiën, alsmede het
belang van het besteden van aandacht aan financiële problematiek en
de onderliggende risicofactoren met het oog op succesvolle resocialisatie.
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Discussie en implicaties
De resultaten van de verschillende deelonderzoeken hebben diverse
implicaties voor preventie en interventie in de dagelijkse begeleiding
van delinquenten:
1.

Vergaar systematisch kennis over schuldenproblematiek

Het dossieronderzoek en de interviews bevestigen dat de omvang van
de schuldenproblematiek onder reclasseringscliënten groot is. Vanuit
de literatuur is bovendien bekend dat veel risicofactoren voor delinquentie hun oorzaak vinden in de (vroege) jeugd. Het onderzoek
onderstreept dat veel cliënten in hun jeugd gebrek aan stabiliteit en
affectie ervoeren. Dit was vaak een (mede)veroorzaker van gedragsmatige en psychische problemen en verslaving, zowel in de adolescentie
als in de volwassenheid. Deze problematiek had veelal een negatief
effect op het vermogen om succesvol een opleiding af te ronden en te
werken, wat weer een negatieve invloed had op financiën. Het onderzoek onderstreept daarmee het belang voor reclasseringswerkers om
tijdens het toezicht kennis te vergaren over en aandacht te besteden
aan de financiële situatie van cliënten als belangrijke potentiële risicofactor voor recidive en belemmering voor resocialisatie. De resultaten
benadrukken bovendien het belang voor reclasseringswerkers om tijdens de begeleiding inzicht te creëren in de oorzaken en omvang van
schulden van cliënten en te weten welke schuldeisers betrokken zijn.
Daarnaast is ook kennis van de wijze waarop er vroeger thuis bij de
cliënt werd omgegaan met financiën en wat deze heeft geleerd over
financiën essentieel om inzicht te krijgen in de financiële situatie en
cliënten adequaat te kunnen begeleiden met betrekking tot schulden.
2.

Registreer en monitor structureel met betrekking tot schulden

Het dossieronderzoek laat zien dat reclasseringswerkers ondanks de
omvang van de problematiek in dossiers veelal niet of summier over
de financiële situatie van cliënten rapporteren. Structurele registratie
en monitoring kunnen voor professionals een instrument zijn om ook
in de begeleiding meer aandacht te besteden aan schulden en de relatie tussen schulden en delinquent gedrag. Dit is met name belangrijk
wanneer bijvoorbeeld de begeleiding moet worden overgedragen aan
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een andere reclasseringswerker. Op deze wijze kan de continuïteit van
zorg beter worden gewaarborgd (De Vogel e.a. 2019; Schaftenaar e.a.
2019).
3.

Neem financiële problematiek mee in de risicotaxatie

Daarnaast laten de interviews zien dat schulden resocialisatie kunnen
belemmeren en compliceren, wat de kans op terugval vergroot. Ook
laat het onderzoek zien dat delinquentie financiële problemen kan
veroorzaken en versterken. Op maatschappelijk niveau laat het onderzoek daarmee zien dat delinquentie en de gevolgen daarvan een cruciale rol kunnen spelen in opeenstapeling van (financiële) problemen.
Bovendien onderstreept dit dat de negatieve gevolgen van schulden
extra complex zijn voor delinquenten die proberen te stoppen met
criminaliteit. Al in de adviesfase zouden schulden als risicofactor moeten worden meegenomen in de risicotaxatie. Meer aandacht zou
bovendien moeten worden besteed aan omgang met geld en budgetteren in begeleiding en training van delinquenten. Aandacht voor
financiële problemen in resocialisatieprogramma’s, bijvoorbeeld in de
vorm van budgetteringscursussen of de voormalige gedragsinterventie
‘Budgetteren’, zou het risico op toekomstige criminaliteit mogelijk
succesvol kunnen reduceren. Interventies en nazorgprogramma’s
voor delinquenten zouden financiële problemen daarbij niet moeten
benaderen als apart levensdomein, maar als mogelijke risicofactor
voor recidive. Daarbij zou dan ook niet alleen financiële kennis en
financieel management centraal moeten staan, maar zou er ook aandacht moeten zijn voor het omgaan met financiën als mogelijke risicofactor voor recidive naast onderliggende gerelateerde risicofactoren
op andere levensdomeinen, zoals huisvesting, opleiding en werk of
dagbesteding, relaties, gedragsmatige problemen, psychische en
fysieke gezondheidsproblemen en verslaving.
4.

Benader financiën in samenhang met andere levensdomeinen

De resultaten van het dossieronderzoek laten verder zien dat schulden
en delictgedrag sterk zijn gerelateerd door een complex samenspel van
onderliggende risicofactoren. Dit wordt ook veelvuldig geïllustreerd in
de interviews. Deze bevinding onderstreept hoe belangrijk het is dat
reclasseringswerkers aandacht besteden aan prominente risicofacto-
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ren zoals gebrek aan opleiding, werk en inkomen en psychische en
fysieke gezondheidsproblemen van cliënten. Het onderzoek laat zien
dat ondersteuning op deze domeinen cruciaal is om het risico op recidive te verminderen. Daarnaast impliceren de resultaten dat het
belangrijk is dat reclasseringswerkers de verschillende domeinen niet
als aparte risicofactoren benaderen, maar deze zien als een complex
samenspel van risicofactoren. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door
te erkennen dat het ook voor henzelf te complex is en dat er andere
hulp moet worden ingeschakeld. Bovendien is het belangrijk dat
reclasseringswerkers de kennis en vaardigheden hebben om cliënten
te begeleiden bij schuldenproblematiek. Uit het onderzoek bleek
immers dat reclasseringswerkers zich niet altijd capabel voelden om
cliënten te begeleiden ten aanzien van financiën. Het is dan ook
essentieel dat reclasseringswerkers worden ondersteund en gefaciliteerd vanuit de organisatie om aan begeleiding bij schulden vorm te
geven. Dit kan bijvoorbeeld middels training en begeleiding.
5.

Werk als reclasseringswerker rondom schulden systematisch samen
met andere professionals

Ook blijkt uit het onderzoek dat reclasseringscliënten veelal geen
begeleiding ontvangen ten aanzien van hun financiën. Dit is begrijpelijk gezien de beperkte tijd die reclasseringswerkers hebben voor de
begeleiding van cliënten, de beperkte mate waarin zij cliënten spreken
en de veelheid aan aandachtsgebieden en taken. Tegelijkertijd laat de
studie zien dat de reclassering een belangrijke taak heeft in het
opnieuw nadenken over de vormgeving van financiële begeleiding
voor haar cliënten. Juist omdat de kerntaak van de reclassering het
voorkomen van terugval en het bevorderen van resocialisatie is, is
aandacht voor schuldenproblematiek cruciaal. Dit betekent niet noodzakelijkerwijze dat reclasseringswerkers deze hulp (volledig) zelf moeten verlenen. De rol van de reclasseringswerker is immers steeds meer
uitgegroeid tot die van regiehouder die vanuit de eigen spilfunctie het
overzicht over de aanwezige zorg bewaakt. Schuldhulpverlening is
bovendien een specialistisch vak en reclasseringswerkers hebben een
bredere focus en relatief weinig tijd voor intensieve begeleiding op alle
relevante levensdomeinen. Hierbij laat het onderzoek zien dat
samenwerking met andere professionals die wel zijn gespecialiseerd in
financiële begeleiding van belang is. Uit het onderzoek blijkt dat
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reclasseringswerkers echter niet altijd weten welke hulp er kan worden
ingeschakeld, geen vertrouwen hebben in de aanwezige mogelijke
hulpverlening ten aanzien van financiën, of in samenwerking onduidelijkheid ervaren over wie welke rol dient op te pakken en wat hun
eigen aandeel kan zijn. Als gevolg daarvan zijn zij niet altijd in staat
hun regierol te vervullen. Door consequent bij hun cliënten na te gaan
of er financiële problematiek speelt en dit te rapporteren kunnen
reclasseringswerkers meer inzicht verwerven in de omvang van dit
probleem en zo een basis creëren voor samenwerking.
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‘Het incassobeleid van het CJIB is streng, maar wél heel erg effectief’,
zei Roland met plagerige pretoogjes tegen me, omdat hij weet dat ik
niet zo’n voorstander ben van harde incassopraktijken. Het was de
laatste keer dat ik hem sprak, eind januari. Ik ken Roland al vele jaren
en was - samen met Bert Niemeijer - zijn promotor bij zijn proefschrift
Het recht in betere tijden dat hij in 2007 aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam verdedigde. Hij onderzocht daarin de werking van de
interventies om de lange duur van civiele rechtszaken te bekorten.
Het is met een verdrietig gevoel dat ik Rolands laatste onderzoek hier
kort bespreek. Vanwege zijn overlijden op 20 april heeft hij het toegezegde artikel voor dit themanummer niet kunnen voltooien.
Hierna ga ik in op de beantwoording van de vier gestelde onderzoeksvragen en plaats ik kanttekeningen bij enkele saillante resultaten uit
dit onderzoek naar het inningsbeleid van verkeersboetes door het
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het gaat hier om de zogenoemde Mulderzaken, gebaseerd op de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Voordat ik daartoe overga,
is het nuttig om de verschillende inninginstrumenten weer te geven,
zie figuur 1.
* Prof. mr. N.J.H. Huls is emeritus hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en de Universiteit Leiden.

doi: 10.5553/JV/016758502020046001008

106

Justitiële verkenningen, jrg. 46, nr. 1, 2020

Figuur 1

De beschikbare instrumenten voor de inning van
Wahv-boetes

Bron: Eshuis 2020, p. 18

De onderzoeksvragen beantwoord
1a) In welke mate dragen afzonderlijke elementen (aanmaningen met
verhoging van het bedrag, het aanbieden van een betalingsregeling, het
bankbeslag, het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder, inname van
het rijbewijs, het buiten gebruik stellen van het voertuig en gijzeling) uit
het arsenaal van instrumenten dat ter beschikking staat, bij aan de
inning van verkeersboetes? Waarom zijn de verschillende instrumenten
(niet of beperkt) effectief?
1b) Hoe verhouden zich de kosten tot de opbrengst van de inzet van
deze instrumenten? Idem, voor betalingsregelingen?
Het inningspercentage van 94 op een totaal van 9 miljoen boetes in
het jaar 2018 is inderdaad indrukwekkend. De kosten van niet betalen
lopen voor de beboete persoon snel op en de dwangmiddelen worden
steeds strenger. Van de opgelegde boetes wordt 84% binnen de oorspronkelijke termijn van acht weken geïnd. In de fase van aanmanin-
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gen en het verhogen van de boete stijgt dat percentage met 7 procentpunt, tot 91%. De fase van verhaal voegt daar nog 2 procentpunt aan
toe, de fase van dwang 1 procentpunt.
De ‘schaduwwerking’ van de dwangmiddelen, dit is de mate van anticiperend gedrag van de beboete personen, is moeilijk vast te stellen.
De kosten van de inning bij het CJIB, de politie en deurwaarders zijn
grotendeels ‘rendabel’ in relatie tot de opbrengsten.
2) Wat is bekend over de relatie tussen het niet betalen van verkeersboetes, en schuldenproblematiek? Draagt het verhogen van boetes bij niettijdige betaling bij aan het ontstaan van schuldenproblematiek?
Of de inning van verkeersboetes bijdraagt aan de maatschappelijke
schuldenproblematiek, is een vraag die sterk leeft in de Tweede
Kamer, maar moeilijk te beantwoorden is. Dit komt onder andere
omdat het CJIB recentelijk minder ‘als een geautomatiseerde inningsmachine’ is gaan werken. Dit als reactie op de maatschappelijke kritiek van o.a. de Ombudsman, dat er onvoldoende maatwerk werd
geleverd door het CJIB. Sinds kort is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen.
3) Welke mogelijkheden heeft het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) om mensen met schuldenproblematiek vroegtijdig te kunnen
identificeren, zodat daarmee bij de inzet van instrumenten rekening
kan worden gehouden?
Het CJIB heeft toegang tot verschillende schuldenregistraties, maar
vanwege privacyregels kunnen de gegevens niet zonder meer worden
uitgewisseld. Van deurwaarders, die in de fase van verhaal met dwangbevel worden ingezet, vraagt het CJIB slechts een summier rapport. Als
de fase van gijzeling in beeld komt, vraagt het CJIB wel om meer
informatie, met het oog op de toetsing door de rechter.
4a) Welke aanknopingspunten levert het onderzoek om de afwikkeling
van boetes te optimaliseren?
Omdat 94% van de boetes wordt geïnd is, zijn de mogelijkheden van
verbetering gering. Eshuis suggereert wel dat er tijdens de initiële
betaaltermijn van acht weken een tussentijdse herinnering gestuurd
zou kunnen worden. De dwangmiddelen GBS (dit is buitengebruikstelling, ontneming van het voertuig) en gijzeling zijn niet kosteneffectief, maar misschien wel effectief als dreigmiddel. GBS is te grof,
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omdat er geen rekening wordt gehouden met het betaalvermogen van
de debiteur en de schade die het middel met zich mee brengt. Eshuis
constateert dat dit tot onnodige kosten leidt voor de overheid en
onnodige schade voor de verkeersovertreder.
Omdat de ‘Wet Mulder’ administratief recht betreft, is een financiële
boete de enige beschikbare sanctie. Eshuis ziet dit als een tekortkoming, maar hij geeft geen suggestie voor een alternatief.
4b) Op welke (sub)groepen van beboete verkeersovertreders zou eventueel vervolgonderzoek zich moeten richten?
Eshuis ziet twee groepen waar zinvol vervolgonderzoek kan worden
gedaan. In de eerste plaats personen die niet reageren op aanmaningen, en daardoor uiteindelijk het driedubbele betalen, omdat er beslag
wordt gelegd. Ze kunnen wel betalen, maar doen het niet. Hier lijkt
dus geen sprake te zijn van strategisch gedrag. Ook de groep die de gijzeling als dwangmiddel ondergaat, zou nader kunnen worden onderzocht.
Ten slotte ziet hij nog drie mogelijke onderwerpen voor vervolgonderzoek: de inzet van dwangmiddelen in de dwangfase, de recent door
het CJIB geboden betalingsregelingen en de adreskwaliteit. Heel vaak
kan geen inning plaatsvinden omdat de beboete persoon niet op het
opgegeven adres blijkt te wonen. Dat is onbevredigend en leidt tot
onnodige kosten.

Discussie
Roland stelt op p. 28 van het onderzoek dat het onderscheid tussen
niet willen en niet kunnen betalen, dat in de beleidsdiscussies een rol
speelt, in de praktijk vaak moeilijk te maken is. In dit verband wijst hij
onder meer op de 200.000 burgers die langdurig onvindbaar zijn.
Verder pleit hij voor vervolgonderzoek naar de mensen achter de cijfers van de geregistreerde zaken. Zo zou het kunnen zijn dat 5 geregistreerde BGS-zaken te herleiden zijn tot een en dezelfde persoon. Dan
volstaat dus om 1 BGS in te zetten als dwangmiddel om 5 openstaande
boetes te innen.
Voorts voorspelt hij dat door het nieuwe ‘zachtere’ beleid (betalingsregelingen, noodstop) de doorlooptijden van de inningsprocessen
langer zullen worden.

doi: 10.5553/JV/016758502020046001008

Over het incassobeleid van het CJIB

Ik besluit met een citaat (p. 70):
‘Uit die literatuur over de motieven van (niet)nalevers en (niet)betalers
komen legitimiteit en ervaren rechtvaardigheid naar boven als factoren die
van invloed zouden zijn op de geneigdheid een opgelegde boete te accepteren en te betalen. Redenerend vanuit die theorie zou de meer persoonsgerichte benadering bij de inning – minder rigide dan in het verleden – de
geneigdheid om boetes te betalen, gunstig moeten beïnvloeden. Tegelijk
wijzen die onderzoeken erop dat uiteindelijk het banksaldo het meest
bepalend is voor het daadwerkelijk innen van de boete.’

Deze nuchtere, ietwat cynische constatering is typerend voor Rolands
argumentatiestijl. Al zijn onderzoeken waren minutieus en degelijk,
tongue in cheek als hij kritiek uitoefende en in een zeer heldere taal
geschreven. Zijn laatste Cahier is wederom WODC-onderzoek op zijn
best.
Roland stond steeds zeer kritisch tegenover de pretenties van beleidsmakers. Hij wilde uitsluitend degelijk, controleerbaar onderzoek doen.
Toen ik hem eens vroeg waar deze afstandelijke overtuiging vandaan
kwam, was zijn antwoord: ‘Sinds ze me vertelden dat Sinterklaas niet
bestond, hecht ik alleen nog maar geloof aan falsifieerbare beweringen’.
Wij, de gemeenschap van sociaal wetenschappelijke onderzoekers van
het recht, verliezen met Roland een gedreven, zeer bekwame en
beminnelijke collega.
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Summaries
Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Justice and Security in cooperation with Boom juridisch. Each
issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section
Summaries contains abstracts of the internationally most relevant
articles of each issue. The central theme of this issue (no. 1, 2020) is
Dealing with over-indebtedness.
On the urgency of dealing with debt problems in the Netherlands
Nadja Jungmann
In the Netherlands a large number of households is overindebted.
Despite the economic prosperity, 20% of the households has to deal
with large debts. Dissatisfaction with the position of debtors has
grown in recent years. Numerous initiatives are being launched to
improve their position. New legislation is provided for and municipalities are starting up all kinds of pilots. There is momentum for
improvement. It is important that all initiatives are coordinated. In
addition, it is also important to investigate what the legislation and
initiatives yield.
Stabilization of the debt problem is not sufficient
Ad Baan and Bram Berkhout
In the Dutch debt counseling system, a close collaboration between
two trajectories, being voluntary debt settlements and debt settlements imposed by a judge, is vital for the overall success of the system.
This article shows that this crucial collaboration is in fact poor, and
negatively impacts the success of the debt counseling system. One of
the underlying factors is the poor performance of the system as a
whole. Although there is a common interest in reducing debts, the
involved parties also have their own conflicting interests. The current
system fails however to accomplish a tighter collaboration, and even
sometimes seems to do the opposite. The authors conclude that a
redesign of the Dutch system is necessary to organize a better and
more coherent playing field.

Summaries

Debt recovery: from self-interest to common interest
André Moerman
This contribution treats debt recovery as an important cause for the
emergence and worsening of the debt problem. It is explained that
when a bailiff seizes wage, the debtor often has too little left to live on.
In addition to seizure of wage, the bailiff can also seize the bank
account or seize household goods in order to sell these. The author
describes how this can lead to new debts and what legislation is being
prepared to modernize this situation. In case of problematic debts,
multiple creditors are collecting from the same debtor, which requires
coordination. The recovery by creditors facilitated by the current rules
focuses on the claims of individual creditors. However, as soon as
problematic debts are involved, an integrated approach is necessary,
in which the common interest, the interest of all creditors and that of
the debtor, takes precedence over self-interest.
Towards a societally effective judge in debt cases
Nick Huls
The corona crisis can be seen as an opportunity to facilitate a much
wider access to the courts for a clean slate in the case of personal
insolvency. This access was provided by the 1998 Dutch law on debt
rescheduling Wsnp. After explaining the relapse of the law and the
problems of the present system, an overview is given of the societal
activities to turn the tide. The judiciary has started several local experiments to help overindebted citizens. Using the concept of societally
effective courts the Council of the judiciary has backed this development. In the concluding part the author discusses several paths to
improve the situation. First, the courts should organize themselves in
such a way that debt collection and debt help are coordinated. Second, the courts must abandon their strict attitude towards the formalities for access that are now in place. The municipal assistance institutions should be given the possibility to suggest to the courts that their
clients are ripe for a fresh start.
The untapped power of debt prevention
Tamara Madern
Problematic debt has a large impact on people’s lives and tends to
escalate quickly, making early detection and debt prevention crucial.
Debt prevention is a mix of measures, activities and provisions aimed
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at ensuring that people acquire financial skills and that they are capable and actually behave financially sound, so that their finances are
and remain in order. So people have to be financially literate and have
financial skills, but they also have to be able to act at the right time in
the right way. There is currently not enough attention for these three
elements in legislation and regulations.
Financial problems as an obstacle in the probation service. An
investigation among probation workers and their clients.
Gercoline van Beek, Vivienne de Vogel and Dike van de Mheen
In order to improve the effectiveness of offender supervision many
studies have been conducted into risk factors for delinquency. Evidence was found that debts and crime are interrelated. However,
understanding of potential underlying risk factors in this relationship
is limited. Results of an analysis of client files (N=250) show that debts
among probation clients are highly prevalent and problems with
respect to education, work and mental and physical health seem to be
important underlying factors in the relationship between debts and
crime. In addition, interviews were conducted with both probation
workers (N=33) and clients (N=16) to get insight into the possibilities
to adequately support clients with regard to debts in order to stimulate
successful resocialization. Results underline the importance of paying
attention to possible underlying factors to effectively supervise clients.
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