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Inhoud

• Omvang en aard problematiek

• Beleid en organisatie

• Budgetten

• Keuzes

• Effectmeting



Cijfers

• 2010: 6% meer aanmeldingen gem. schuldhulp

• 2010: verdubbeling aanvragen zelfstandig ondernemers. 

• 2010: ruim een kwart meer schuldsaneringen Wsnp)

• 60% aanmelders gemeentelijke schuldhulpverlening 

heeft inkomen boven 120% bijstand  

• 14% minder huisuitzettingen

• Meer wanbetalers bij incassobureaus (bedrag 30% hoger)

• Verwachte bezuiniging op armoedebeleid: 

2011: 4%, 2012: 6%.

• 85% klanten voedselbank heeft problematische schulden
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€ 33.700€ 30.100Schuld

10%7%Jonger dan 25 jr.

1713Schuldeisers

20092007(Landelijk)
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Nieuwe doelgroepenNieuwe doelgroepen

63%82%Uitkering

37%18%Werkend

25%2%1,5x modaal

20092008(Landelijk)
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Oorzaak:

Gebrekkige 

thuisadministratie



Oorzaak:

Gemakkelijk 

schulden

maken



Hoe werkt schuldhulpverlening

Minnelijk traject (gemeentelijke regie)

Wettelijk traject (Wsnp)

Gemeente: ‘Integrale’ aanpak



Schuld-

preventie



• Wet op het consumentenkrediet ~ Wck

• Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ~ Wsnp

• Wet werk en bijstand ~ WWB

• Wet financiële dienstverlening ~ Wfd

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning ~ Wmo

• Gedragscodes NVVK

• NEN-normen

• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening?
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Kaders



1. Het moet ‘integraal’

2. Beleidsplan opstellen

3. Maximeren wachtlijst
- Binnen 4 weken vaststelling hulpvraag (3 dagen bij crisis)

- Geef inzicht in doorlooptijden

4. Schuldhulp weigeren bij recidive

5. Toegang regelen

Wetsvoorstel



Amendementen

1. ZZP’ers

2. Inlichtingenplicht schuldeisers

3. Moratorium

4. Doorlooptijd

5. Kwaliteitseisen

6. Inhoud beleidsplan

7. Minder dan 10 jaar in NL

8. Inwonende minderjarige kinderen



Budgetten

41,7540,75Schuldhulpverlening 
(geoormerkt)

808060Armoede en 

schulden (ongeoormerkt)

structureel20112010

Bezuinigingen regeerakkoord m.i.v. 2012:

• Armoedebeleid: € 40 mln

• Schuldhulpverlening: € 20 mln
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Gemeente als schuldeiser

Eind 2009: € 1,3 mld. aan vorderingen bijstand

26% doordat de sociale dienst niet of onvolledig is 

ingelicht

Regeerakkoord: volledige bedrag terugvorderen

Gemeenten wegen het belang van terugvordering af 

tegen het hoofddoel van bijstandsverlening, activering 

en financiële zelfredzaamheid
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Onderzoek

• Managementinformatie

• Cijfers andere gemeenten

• Monitor NVVK

• Reacties gebruikers en derden 

• Evaluaties

• Platform schuldhulpverlening

• Benchmark

• Zijn we NEN-proof?

• Zijn we ‘schuldhulpverlening nieuwe stijl’?

Effectmeting











EINDE





Type schuldenType schulden

1. Overlevingsschulden

2. Overbestedingschulden

3. Aanpassingsschulden

4. Compensatieschulden
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Kleine zelfstandigenKleine zelfstandigen
• 34% tuinders en boeren rond minimum

• Ruim 95% agrarische bedrijven

gerund met gezinsleden



Jeugd

• 40% werkende jongeren 

heeft schuld van € 900

• 1/3 jongeren die nog bij 

ouders wonen, heeft schuld 

van € 750

• Kwart jongeren ontvangt 

minimaal eens per jaar een 

aanmaning

• 1/5 jongeren kan geregeld 

geen geld meer opnemen of 

ziet een automatische 

incasso geweigerd wegens 

tekort op de rekening



Jeugd

• Gemakkelijk lenen

• Nu genieten en uitgeven is 

de norm

• Studieschuld

• Schuldhulpverlening lastig:

– Motivatie en gedrag

– Afloscapaciteit

– Weigering schuldeisers



Schulden voorkomen

• Training voor klanten voedselbank

• Prepaid energiemeters in Almere 

• Berekenuwrecht.nl

• Zelfjeschuldenregelen.nl

• Vroegsignalering: ook rol van intermediairs!

• Arme Groningers krijgen kaartje van kredietbank

• Gastlessen op scholen

• Cursus geld en opvoeden voor allochtone ouders

• Thuisadministratie voor mensen met verstandelijke beperking

• Formulierenbrigade

• Puinruimdagen in Diemen

• Financiële quickscan en budgetadvies voor

bijstandsgerechtigden in Breda
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