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Ruim tien jaar geleden begonnen 
we aan dit verhaal – zonder de 
minste notie dat het onderwerp 

armoede; de Vogelbuurt en de bijbe-
horende schuldenproblematiek ons 
zo zouden fascineren dat we er een 
decennium lang verhalen over zouden 
vertellen. Het startte allemaal met 
een eigentijdse Ciske de Rat uit de 
Vogelbuurt: de lieve, stoere, roodharige 
Giovanni van acht jaar. Hij woonde in de 
Vogelbuurt, groeide op in een ‘multi-
probleemgezin’ en wij maakten een 
film over hem. Het moest gaan over 
armoede in Nederland anno 2007. In 
die tijd belichtten veel journaal-items 
de opkomst van de voedselbanken en 
gingen de talkshows over breedbeeld-
televisies en de vraag of mensen het 
er niet zelf naar hadden gemaakt. Wij 
waren toen niet zo benieuwd naar de 
oorzaken, maar wilden kijken naar de 
gevolgen: wat betekent het voor een 
kind om op te groeien in armoede? Wat 
betekende het voor Giovanni?

Armoede. We dachten daarbij aan hon-
ger, geen geld, geen schoolreisjes, geen 
winterjas en schaamte. En dat wás er 
ook. Maar meer nog, ontdekten wij, gaat 
Hollandse armoede over stress, sociale 
stilstand, onrust thuis en weinig kansen 
om van een dubbeltje een kwartje 
te worden. Hollandse armoede gaat 
over deurwaarders, incassobureaus, 
bureaucratie en een onbegrijpelijke 
administratie. Vaak gaat Hollandse 
armoede over schulden. Bedolven wor-
den onder de schulden.

Er is inmiddels steeds meer over 
bekend, over die schulden. Over hoe ze 
mensen lam slaan. Hoe ze apathie en 
depressie in de hand werken. Hoe zelfs 
je IQ achteruit gaat als je voortdurend 
de stress van de oplopende rekeningen 

en dreigende deurwaarders voelt. Over 
hoe schulden overerfbaar zijn en ze 
generatie-armoede in de hand werken. 

En het is maar goed dat we er steeds 
meer van weten. Want dat betekent 
dat we aan de oplossingen kunnen 
gaan werken. Dit magazine is daar een 
voorzet voor. Geen uiteenzetting van 
de problematiek – dat hebben we met 
de serie ‘Schuldig’ uitputtend gedaan 
– maar een aanzet tot oplossingen, 
voorstellen en ideeën die kunnen bij-
dragen aan een eerlijkere, gezondere en 
minder stressvolle samenleving. 

In onze serie kozen we ervoor om 
uit te zoomen. Door álle perspec-
tieven te tonen zagen we zowel het 
geldverslindende circus, zoals wij de 
schuldenindustrie zijn gaan noemen, als 
de goede bedoelingen op individueel 
niveau. Hoe iedereen wanhopig zoekt 
naar korte-termijnoplossingen in een 
vastgelopen systeem. In Nederland 
neemt de kloof tussen arm en rijk zien-
derogen toe en is er een steeds grotere 
afstand tussen the haves en the have-
nots. Wij zagen hoe die laatste groep 
onevenredig zwaar wordt belast met de 
kosten van het schuldencircus. Daarom 
moeten er grote veranderingen komen 
– zowel in ons dénken over schulden als 
in wetgeving en systematiek. 

We zouden zelf aanbevelingen kunnen 
doen. Dan zouden we voorstellen dat 
het minimumloon te laag is en dat het 
daardoor voor iemand als Ditte onmo-
gelijk is om zonder schulden door het 
leven te gaan. We zouden pleiten voor 
een plafond aan beboeten om zo het 
systeem een halt toe roepen – het 
systeem waarbinnen het mogelijk is 
dat een factuur van Dennis’ dieren-
winkel op kan lopen van 450 euro naar 

1.967 euro. We zouden vertellen over 
het ondoorzichtige en soms bizarre 
toeslagensysteem dat ervoor zorgt dat 
mensen als Carmelita, Ramona en Ron 
alleen maar verder in de problemen 
komen in plaats van ze te helpen. We 
zouden, in navolging van Paul, kunnen 
pleiten voor een politieke verschui-
ving van eigen kracht naar ontzorgen. 
Of, zoals Will voorstelt, een verbod op 
het uitzetten van gezinnen met jonge 
kinderen. En wat te denken van de rol 
van het bedrijfsleven, de schuldeisers 
zelf, die nog al te vaak uit de morele en 
wetgevende wind worden gehouden. 
Schulden zijn niet alleen een verant-
woordelijkheid van de schuldenaar. 

Maar de mensen die in dit blad aan het 
woord komen hebben veel meer recht 
van spreken. Zij zijn ervaringsdeskun-
dig, beroepsmatig betrokken of hebben 
ervoor doorgeleerd. Ons vak is verha-
len vertellen, mensen ontroeren en 
onderwerpen op de kaart zetten. Mede 
dankzij ‘Schuldig’ is de problematiek 
inzichtelijk en bespreekbaar geworden 
en nu geven we het stokje graag door 
aan de mensen die verstand hebben 
van óplossingen. Dan kijken wij intussen 
weer uit naar een belangrijk Nederlands 
thema dat broeit, schuurt en ontroert. 
Misschien een klein jongetje met een 
groot verhaal waar we ons hart aan 
kunnen verliezen. 

Sarah Sylbing & Ester Gould, 
regisseurs ‘Schuldig’. 

De documentaireserie ‘Schuldig’ is 
in 2016 uitgezonden door Human. 
Terugkijken? Kijk op www.schuldig.nl

EN NU VERDER.
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Ditte vertelt hoe ze door de schul-
denstress fouten begon te maken. 
Ze vergat bijvoorbeeld nogal 

eens parkeergeld te betalen. ‘Ik maakte 
zoveel mee, moest worden geopereerd 
en was warrig. Ik kreeg in korte tijd liefst 
drie parkeerboetes, terwijl ik nog nooit 
bekeuringen heb gehad.’ 

Ditte Kuijpens (55) heeft haar jeugd 
grotendeels in Zweden doorgebracht. 
Op haar 25e kwam ze terug naar Neder-
land en werkte in het uitgaansleven, 
onder meer als danseres bij discothe-
ken in Amsterdam en als entertainer 
op Ibiza. Daarnaast werkte ze ook in 
natuurvoedingswinkels. In 2004 kreeg 
ze borstkanker en onderging sindsdien 
een reeks operaties voor verschillende 
aandoeningen. ‘Ik heb dertien opera-
ties gehad aan mijn borst, arm en rug. 
Daarna kreeg ik nog vijf operaties aan 
mijn voet, knie, schouders en blaas. Mijn 
lichaam heeft veel last van slijtage. Ik 
heb ook zenuwpijnen, vanwege een arts 
die een fout heeft gemaakt en het ver-
keerde knobbeltje heeft weggesneden. 
Daarna zijn ook klieren verwijderd, daar 
heb ik nu die pijnen door.’

‘Ik moest alles zelf 
doen, terwijl ik in de 
war was, een soort 
burn-out had’

Na haar loopbaan in het uitgaansleven 
werkte ze zo’n negen jaar in natuurvoe-
dingswinkels en ontwikkelde ze zich tot 
voedingsdeskundige. ‘Probleem was dat 
ik steeds meer lichamelijke klachten 
kreeg en daardoor minder kon werken. 
Ik val tussen wal en schip qua inko-
men. Ik verdien te veel om toeslagen te 
krijgen. Als ik een uitkering zou hebben 
zou ik meer geld over houden. Omdat ik 
ook geen leningen kreeg, nam ik credit-
cards. Tegelijkertijd viel mijn huurtoeslag 
weg en moest ik een betalingsregeling 
treffen met de Belastingdienst voor een 
aanslag. Daardoor had ik ineens een 
tekort van zo’n 300 euro per maand.’ 

‘Dieper in de shit’
‘Toen ik merkte dat het te veel werd 
zocht ik in 2015 hulp bij Doras. Ik kwam 
eigenlijk meer in de shit terecht dan 
dat ik geholpen werd. Ik kreeg goedbe-
doelde adviezen, maar moest wel alles 
zelf doen. Ik belde met de Belasting-
dienst en daar zeiden ze: “U hoeft niet 
te bellen, dat moet uw hulpverlener 
doen.” Ik moest goedkoper gaan leven. 
Ik heb bijvoorbeeld een goedkopere 
zorgverzekering genomen die, zo bleek, 
geen alternatieve geneeswijzen ver-
goedt. Ik gebruik namelijk medicinale 
cannabis. Toen ik die verzekering wilde 
opzeggen, mocht dat niet meer. Toen 
ben ik een procedure begonnen tegen 
de zorgverzekeraar. Uiteindelijk kreeg 
ik een gedeelte van de cannabis wel 
vergoed.’

‘Bij Doras konden ze me niet helpen, 
omdat mijn inkomen niet duidelijk was. 
En dat klopt, daar zorgde het UWV wel 
voor, die konden niet zeggen wat mijn 
inkomen was. Ik was regelmatig ziek, 
het ging heel moeilijk op mijn werk. Ik 
moest alles zelf doen, terwijl ik in de 
war was, een soort burn-out had. Ziekte, 
operaties, werk, klachtenprocedures. Ik 
raakte helemaal opgefokt over alles wat 
ik moest regelen.’

In 2016 ging Ditte ook naar de Voedsel-
bank. ‘Niks slechts daarover, maar veel 
producten zijn er troep. Ik ben nu een-
maal een natuurvoedingstype en nam 
vooral groente en fruit mee. Nu heb ik 
een volkstuintje en probeer ik al mijn 

Ditte Kuijpens over de schuldhulp:

Het leven van Ditte Kuijpens, een van de opvallende 
verschijningen uit ‘Schuldig’, is door de tv-serie 
grondig veranderd. De schulden liggen achter haar, 
maar het UWV vindt dat ze wel wat meer kan gaan 
werken. Ondanks ernstige ziektes, pijnklachten en 
chronische stress. ‘Ik raakte helemaal opgefokt over 
alles wat ik moest regelen.’

ALLES 
ZELF 
DOEN’

‘JE MOET
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groente zelf te kweken. Verder ga ik 
naar de markt en als het even mogelijk 
is koop ik biologisch. Wortels, aardap-
pels, uien. Ik heb al een keer kanker 
gehad, ik probeer zo gezond mogelijk te 
eten. Mensen met schulden kunnen dat 
niet betalen en die komen in de wereld 
van goedkoop eten.’ 

‘Ik blijf maar vechten’
Ditte vertelt geëmotioneerd dat sinds 
2011 ook een van haar zussen, broer en 
vader kanker kregen. ‘Het werd allemaal 
steeds meer. Mijn zus kreeg borstkanker 
en een paar maanden later bleek mijn 
broer beenmergkanker te hebben. In 
2012 stierf mijn vader. Drie maanden 
geleden overleed mijn zus na heel veel 

pijn, terwijl niemand haar geloofde. Dat 
maak ik nu hier ook mee: ze vinden dat 
ik vooral door moet werken. Veel men-
sen houden na kanker klachten over, 
vermoeidheid, beperkingen.’

‘Het duurde twee jaar voordat ik een 
goede arts vond voor mijn chronische 
pijnklachten. Je moet alles zelf doen. En 
er moet veel meer een integrale aanpak 
komen, zoals bij de centra voor borst-
kanker. Die hebben multidisciplinaire 
teams die ook goede nazorg bieden en 
het leven na de kanker ook draaglijk 
proberen te maken. Ik weet waar ik het 
over heb, want ik heb acht jaar lang 
vrijwilligerswerk gedaan bij de Borst-
kankervereniging. Als je sneller wordt 

geholpen, bespaart dat ook veel leed en 
geld.’

Twee jaar geleden kreeg Ditte een 
herkeuring bij het UWV. ‘Ze vonden dat 
ik minstens tien uur extra kon wer-
ken naast mijn werk. Officieel werk ik 
zestien uur per week, maar vaak trek ik 
het niet. Het UWV zit hijgend achter me 
aan met een werkcoach. Ze hebben zes 
banen voor me uitgezocht, die ik naast 
mijn huidige werk en alle behandelingen 
moest doen. Maar dat weiger ik, dat lukt 
me niet, ik ben naar de rechter gestapt. 
Ik ben alle bewijzen aan het verzamelen 
en heb 29 maart de rechtszaak. Ik blijf 
maar vechten.’
 



‘Een heel vol hoofd’
‘Ik had al lang een uitkering kunnen 
aanvragen, maar ik bleef werken en nu 
zitten ze nog meer bovenop me. Dat 
hele systeem moet anders. Ik liep vorig 
jaar bij veertien verschillende artsen. 
Toch verloor ik een procedure tegen 
het UWV en moet ik nog meer bewij-
zen verzamelen. Ik loop al twee jaar bij 
psychologen. Ik heb een heel vol hoofd, 
thuis kan ik niet stilzitten, ik maak alles 
schoon. Het blijkt dat ik waarschijnlijk 
al mijn hele leven ADHD had en heb er 
nu medicijnen voor. Ik denk dat het eruit 
kwam door al die stress.’

Het systeem van de hulpverlening en de 
zorg moet compleet anders, vindt Ditte.  
‘Je moet zelf alles uitzoeken in de hulp-
verlening. Het bleek dat ik nergens recht 

op had, want ik verdiende net te veel. 
Ik moest mijn auto wegdoen. Nu heb ik 
geen auto meer en kom ik nergens. Voor 
mijn werk moet ik eerst naar de pont, 
dan met de trein, de metro en de bus 
en dan ben ik er pas. Ik heb vandaag 
vervangend vervoer aangevraagd bij de 
gemeente, want het UWV geeft het me 
niet. De arts van de gemeente keurde 
het vervangend vervoer binnen een 
kwartier goed.’

‘Door al die ziektes  
neemt je gevoel van 
eigenwaarde steeds 
verder af’

‘Ik vind dat het hele systeem anders 
moet. Scholen moeten anders. Leer-
lingen moeten minder in het systeem 
worden geperst en beter leren met geld 
om te gaan. Ik geloof in een basisinko-
men, zodat iedereen het gevoel krijgt 
dat hij of zij mag bestaan. Er is steeds 
minder werk door automatisering, en 
het werk dat er nog wel is verdwijnt 
naar arme landen. Dat treft vooral 
mensen in de onderste lagen van de 
maatschappij.’

Tegenwoordig werkt Ditte bij een 
incassobureau, op de afdeling cre-
diteuren-debiteurenbeheer. Ze vindt 
dat ze zich vaak voor haar werk moet 
verantwoorden, terwijl het juist een 
sociaal incassobedrijf is. ‘Ik help mensen 
met een betalingsregeling, voordat het 
naar de afdeling incasso gaat. Daarbij 
hanteert ons bedrijf niet zulke hoge 
boetes als bijvoorbeeld de gemeente. 
Ondanks mijn ziektes is mijn werk altijd 
achter me blijven staan. Ze steunen me 
volledig.’ 

‘Ik dans nog wel, ik kan het niet laten. 
Alleen heb ik vaak te veel pijn. Ik kreeg 
een nekhernia, en heb pijn in mijn heup 
en knie. Door al die ziektes neemt je 
gevoel van eigenwaarde steeds verder 
af. Als ik me weer ziek moet melden, 
voel ik me schuldig tegenover mijn 
werk, omdat ze me zo goed geholpen 
hebben. Ik ken veel mensen, ZZP-ers 
met creatieve bedrijven, die alles kwijt-
raakten toen ze ziek werden. Je moet 
blijven werken, ook al word je ziek. Ik 
heb rust nodig, maar ik moet naast mijn 
huidige werk nog een baan zoeken. Het 
is absurd hoe ze me zitten op te jagen.’

‘Na de documentaire kreeg ik hulp aan-
geboden van een bewindvoerster die me 
vroeger in de disco heeft zien optreden. 
In twee weken tijd heeft ze alle dingen 
geregeld, die Doras had moeten doen. 
De serie heeft me super geholpen. Ik 
heb geen schulden meer, er kwamen 
giften, kreeg hulp bij mijn administratie. 
Ik kreeg zo veel reacties, het was zo 
positief. Ik kan nu vaker naar Zweden, 
naar mijn moeder. Ik heb meer rust.’

8  |  SCHULDIG
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‘Ik noem ze Ali Baba en de veertig rovers. De deurwaarders. Sommige van mijn 
facturen worden vervierdubbeld, er is een hele industrie die aan mij verdient. 
Ik wil de rékeningen wel betalen, heel graag zelfs, maar niet al die tussenliggende 
personen. Er zou één loket moeten komen waar je naar toe kan voor al je problemen. 
Nu zien mensen door de bomen het bos niet meer.’

DENNIS
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Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso:

‘SCHULDHULP
MOET JE HELPEN

ZONDER
GELDSTRESS 
TE LEVEN’
Nadja Jungmann haalde in 2016 de Amerikaanse methode 
Mobility Mentoring naar Nederland. De aanpak combineert 
inzichten vanuit hersenonderzoek met coaching rondom re-
integratie, schulphulp, huisvesting en opleiding. ‘In ‘Schuldig’ 
zie je de effecten van stress. Mensen sluiten zich helemaal af.’

‘Je ziet in de serie de onmacht van Ditte. 
Ze vertelde later dat ze drie keer een 
boete had gekregen voor te hard rijden. 
Voordat ze in de schulden zat, kreeg ze 
nooit boetes. Ik vertelde haar dat het 
geen toeval dat ze juist nu die bonnen 
krijgt, want ze is ernstig overbelast door 
haar problemen. In die overbelasting 
functioneren we niet goed en overzien 
we dingen niet. Ditte keek me dankbaar 
aan en zei: “Dit is misschien wel de 
eerste keer dat ik die erkenning krijg. 
Zoals het nu met me gaat, zo ben ik 
helemaal niet.” Haar worsteling in het 
dagelijks leven, komt door de chroni-
sche stress, waardoor ze moeite heeft 
om te functioneren op de manier die ze 
daarvoor deed.’

‘In de serie zie je de effecten van 
stress. Mensen sluiten zich helemaal af. 
Carmelita zegt: “Nee, een belastingaan-
gifte doe ik niet.” Ze maakt de wereld 
klein, omdat ze als ze de grote wereld 
toelaat, het niet meer overziet. In het 
huidige systeem erkennen we te weinig 
dat financiële problemen maken dat 
je slechter gaat functioneren. Hulp-
verleners weten dit al lang. Wat ook 
gebeurde is dat we met de overgang 
van verzorgingsstaat naar participatie-
maatschappij, een veel groter beroep 
doen op de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. Daardoor is het niet goed 
functioneren van cliënten een groot pro-
bleem geworden in de hulpverlening.’

‘Waarom mag er 
überhaupt nog 
gehandeld worden 
in de ellende van 
andere mensen?’
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‘We zeggen nu: als je financiële proble-
men hebt, moet je zelf in actie komen 
want we hebben toch hulpverlening? 
Vervolgens zijn we verbaasd dat 
mensen dat niet doen. In de participa-
tiemaatschappij zijn zelfredzaamheid 
en eigen verantwoordelijkheid tover-
woorden geworden. Die concepten 
moeten we fundamenteel herzien. Het 
zijn mooie politieke doelstellingen, 
want niemand wordt er beter van als 
hij levenslang hulp nodig heeft. Maar nu 
zegt de schuldschulp: “Ik ga jou helpen, 
maar pas nadat eerst je alle schuldei-
sers op een rijtje hebt gezet.” Dat is een 
invulling van zelfredzaamheid die niet 
meer past.’

‘Het is niet gek dat 
gemeenten de vraag 
naar schuldhulp niet 
aankunnen’

‘Het boek ‘Schaarste’ (over de invloed 
van stress door langdurige armoede 
op het gedrag van mensen – red.) 
verscheen in 2012. Op de vraag: “Wat 
moeten we doen om de dienstverlening 
daarop aan te passen?” beginnen we 
nu langzaam een antwoord te for-
muleren. Bij de fysiotherapeut krijg je 
meteen een app waar al je afspraken 
instaan, inclusief alle reminders. Welke 

schuldhulporganisatie geeft je meteen 
een app? Als je wilt dat de cliënt alle 
documenten verzamelt, dan is het ook 
logisch dat je hem daarin ondersteunt. 
Dat is wat er nu mis gaat. Het proces 
aan de kant van de schuldenaar vraagt 
soms extra ondersteuning, zoals extra 
uitleg, reminders, een to-do lijstje.’

‘Het is niet gek dat gemeenten de vraag 
naar schuldhulp niet aankunnen. De 
grote groei van de schuldenproblema-
tiek kwam in 2010 op gang. Vanaf 2012 
stopte de extra bijdrage van het rijk 
aan de gemeenten, terwijl de schulden-
problematiek juist explosief groeide. 
Tegelijkertijd werd er 25 miljoen euro op 
de uitvoering van schuldhulp bezuinigd.  
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Gemeenten moesten al enorm bezui-
nigen, omdat ze de naweeën van de 
crisis voelden door de oplopende 
werkloosheid. Bij veel afdelingen schuld-
hulpverlening ging het budget met een 
kwart naar beneden, terwijl het aantal 
aanvragen met 30% toenam. Dan kun je 
niet iedereen bedienen, hoe betrokken 
je ook bent.’

‘In de pilot met Mobility Mentoring in 
Alphen aan den Rijn bespreken pro-
fessionals met cliënten in het eerste 
contactgesprek wat ze aan stress heb-
ben. “Stress leidt ertoe dat je slechter 
gaat functioneren. Ik wil graag met jou 
nadenken om toch te voldoen aan de 
eisen die wij stellen, terwijl dat voor 
jou heel lastig wordt”. Alleen al doordat 
professionals dit zo bespreken, wordt 
het gesprek anders. Mensen voelen zich 
minder gewantrouwd en staan daarna 
opener voor het bedenken van oplos-
singen.”

‘Door chronische 
stress overzie je  
de consequenties  
van je gedrag niet 
altijd meer’

‘Het vergt wel investeringen in het aan-
leren van hoe je als professioneel stress 
signaleert en bespreekbaar maakt. Zoveel 
geld kost dit niet, ook niet aan extra 
sessies. Als ik zeg: “Goh, je hebt veel 
stress. Weet je eigenlijk wat het met je 
doet?” Dan zegt de cliënt: “Ik zit niet goed 
in mijn vel en ik ben kribbig tegen mijn 
kinderen”. Dan zeg ik: “Door die stress 
vergeet je sneller je afspraak. Daardoor 
vind je het moeilijker om door te zetten 
en ben je sneller boos. En als het niet lukt 
dan zul je niet zo snel een alternatief plan 
bedenken.” Dan zegt de cliënt: “Ja, dat 
herken ik wel.” Dat betekent dat je veel 
makkelijker afspraken maakt.’

‘In de pilot krijgt iedereen die komt voor 
schuldhulp, een uitkering of nog andere 
problemen, een brede intake. Het gaat 
om mensen met meerdere proble-
men, zoals schulden en opvoeding, 
schulden en gezondheid of schulden 

en werkloosheid. Eerst bespreken we 
hoe stress hun gedrag beïnvloedt. We 
zetten daarvoor een instrument in dat 
mensen helpt de samenhang tussen 
hun problemen in te zien. We gaan dan 
met de cliënt kijken hoe hij of zij scoort 
op pijlers als werk, gezondheid, sociaal 
netwerk, spaargeld, schulden.’ 

‘Stel, je doet wel een werkervarings-
plaats met heel simpel werk. Wat heb 
je nodig om zonder geldstress te leven? 
Welk werk kun je vinden zodat je wel 
weer doorgroeimogelijkheden hebt? 
Bij de supermarkt heb je al iets meer 
groeikansen dan als pakjesbezorger. 
Welke keuzes maak je nou en waar 
leiden die naar toe? De samenwerking 
met de re-integratieprofessional is ook 
een opgave die we hebben. We willen 
schuldhulp en re-integratie veel nauwer 
aan elkaar koppelen.’ 

‘Om het probleem van de schulden 
de baas te worden is niet alleen een 
andere benadering van gedrag nodig, 
maar ook een reeks systeemverande-
ringen. Als lector Schulden en Incasso 
doe ik onderzoek naar de beslagvrije 
voet, het beslagregister en ook incasso-
bevoegdheden. Het is bijvoorbeeld goed 
dat de handel in schulden aan banden 
wordt gelegd door de Autoriteit Financi-
ele Markten. Ik verwacht dat de handel 
in vorderingen iets gaat afnemen. Als je 
nu een pakket schulden opkoopt val je 
volgens de AFM onder de zorgplicht van 
de banken. Voor een aantal partijen gaat 
het een probleem worden omdat ze 
niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Het 
concept ‘handel in vorderingen’ impli-
ceert dat de handel in schulden een 
bron van winst kan zijn. Waarom mag er 
überhaupt nog gehandeld worden in de 
ellende van andere mensen?’

‘Will van Schendel pleit terecht voor het 
eerder inschakelen van beschermingsbe-
wind en hulpverlening minder snel laten 
afketsen vanwege privacyredenen. Als 
je chronische stress hebt, blokkeert je 
prefrontale cortex. Daar zit je rationaliteit 
en door chronische stress overzie je de 
consequenties van je gedrag niet meer. 
Als je volwassen bent en je hersenen 
werken niet meer goed, dan stuurt er nu 
niemand je gedrag bij. Beschermingsbe-
wind is nu vrijwillig. Er is best wat voor te 

zeggen om meer mensen onder bewind 
te plaatsen. Maar dan moeten we wel 
garanderen dat alle bewindvoerders van 
goede kwaliteit zijn.’ 

‘Waarom zou je het 
pakket aan vaste 
lasten bij bepaalde 
groepen niet alvast 
verrekenen?’

‘Na fraude met de huurtoeslag besloot 
de Belastingdienst dat alle toeslagen 
naar een particulier rekeningnummer 
toe moeten. Maar waarom de toesla-
gen niet direct storten op de rekening 
van de verhuurder, verzekeraar en de 
kinderopvang? Dan heb je nog niet de 
hele huur binnen, maar dan loopt het 
probleem niet zo snel op. Het is goed 
om mensen die laten zien dat ze niet 
kunnen, om welke reden dan ook, via de 
vaste lasten tegen zichzelf in bescher-
ming te nemen. Waarom zou je het hele 
pakket aan vaste lasten bij bepaalde 
groepen niet alvast verrekenen?’

‘In ‘Schuldig’ zie je het bij Ditte misgaan 
bij haar strijd met het UWV. Ditte begint 
een rechtszaak tegen het UWV omdat 
ze meer moet werken, dan ze fysiek 
aankan. Ze werkt aan de schulden en 
ze voert strijd met het UWV. Die twee 
dingen moeten meer bij elkaar worden 
gebracht. Dat kan in de praktijk nog wat 
extra kosten. Het kan dus best zijn dat 
er straks meer geld nodig is voor een 
betere schuldhulpverlening. Dat bete-
kent niet dat een nieuw kabinet per se 
50 miljoen euro extra moet gaan uittrek-
ken, terwijl wij nog niet hebben gedacht 
wat we gaan doen. Laten we eerst 
bedenken wat betere methoden zijn en 
laten we dan kijken hoe we dat gefinan-
cierd krijgen.’



Staatssecretaris Jetta Klijnsma:

‘REKEN MAAR DAT

IK HEB GEKNOKT 
VOOR DE BESLAGVRIJE VOET’
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Staatssecretaris Jetta Klijnsma weet hoe fnuikend schulden zijn voor veel mensen. 
Ze probeert de effecten van armoede en schulden te beperken, maar dat is nog een 
hele strijd. ‘Ik ben er erg druk mee om schuldhulpverleners meer middelen te geven.’
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Jetta Klijnsma verwijst regelmatig 
naar haar lange carrière in de lokale 
politiek. Ze was in de jaren ‘90 raads-

lid in Den Haag en in deze stad daarna 
ook elf jaar wethouder. ‘Ik heb jarenlang 
in wijken als Laak, Schilderswijk, Trans-
vaal gezien wat schulden doen met 
mensen. Schulden zijn fnuikend voor 
een mensenleven. Dat drijft mij zo. Ik wil 
er juist voor zorgen dat mensen weer 
op verhaal komen, om het leven weer 
op te pakken. Als je als tweeverdieners 
allebei ineens zonder baan zit, en je huis 
komt onder water te staan, omdat de 
huizenprijzen als een gek dalen, zit je 
snel in de diepe ellende.’

Klijnsma zegt dat ze een groot fan is van 
vroegsignalering, het eropaf gaan en het 
ontzorgen van bijstandsgerechtigden. 
‘Welzijnsinstellingen in de buurt waar 
mensen aankloppen moeten hen ook 
de juiste hulp geven. In de serie zorgen 
de hulpverleners Will van Schendel en 
Paul Scheerder ervoor dat mensen hun 
verhaal kwijt kunnen. Ik ben een grote 
fan van de vroegsignalering via Vroeg 
Eropaf, zoals dat in Amsterdam, Nijme-
gen en andere gemeenten bestaat.’ Bij 
een kleine betalingsachterstand gaat 
in deze gemeenten een signaal naar de 
schuldhulp die snel contact zoekt met 
deze gezinnen. 

Ook pleit ze voor ontzorging, het inhou-
den van vaste lasten op de uitkering. 
‘Ik kan dat niet bij wet opleggen, maar 
ik kan dat gemeenten wel voorhouden. 
Bijstandsgerechtigden moeten het wel 
goedvinden, want ze houden minder 
leefgeld over, maar de vaste lasten - 
huur, gas, licht en zorgpremie - zijn dan 
wel voldaan.’

‘Ho, nu even niet. 
Eerst dit gezin  
even rust gunnen’

‘De serie laat zien dat zowel Will als Paul 
vanuit de hulpverlening intensief kijken 
naar de situatie rondom een gezin. Ze 
kijken goed welke specifieke middelen 
ze in dat gezin kunnen inzetten. Daarom 
ben ik ook zo hard bezig geweest met 
het moratorium, de adempauze tegen-
over schuldeisers van een half jaar, dat 

heb ik nu geregeld. Het betekent dat de 
gemeentelijke schuldhulp tegen deur-
waarders en schuldeisers kan zeggen: 
“Ho, nu even niet. Eerst dit gezin even 
rust gunnen.” Schuldhulpverleners 
kunnen die time out aanvragen bij de 
rechter.’

Jetta Klijnsma vertelt dat ze de bereke-
ning van de beslagvrije voet simpeler 
heeft gemaakt. Dat is het deel van het 
inkomen waar schuldeisers geen beslag 
op mogen leggen. ‘Die beslagvrije voet 
wordt vaak veel te laag vastgesteld, 
onder meer omdat mensen zelf alle 
gegevens niet paraat hebben. Mensen 
in de schulden hebben vaak geen flauw 
idee wat ze allemaal nog ontvangen, 
wat ze aan toeslagen krijgen of waar ze 
recht op hebben. Daardoor raken ze nog 
dieper in de ellende.’ De Eerste Kamer 
zal de wet op 7 maart aannemen, ver-
wacht Klijnsma. 

‘Schulden zijn 
fnuikend voor een 
mensenleven.  
Dat drijft mij zo’  
 
De staatssecretaris benadrukt het 
belang van laagdrempelige schuldhulp. 
‘Ik hoop dat als mensen betalingsach-
terstanden krijgen ze onmiddellijk hulp 
zoeken. Als je maanden of jaren denkt 
dat je je financiële ellende niet aan de 
grote klok moet hangen, wordt het 
drama steeds groter. Eigenlijk zouden 
mensen gewoon aan de keukenta-
fel hulp moeten krijgen. Vaak spelen 
er naast financiële sores ook allerlei 
andere problemen. Het blijkt dat je eerst 
de financiële problemen moet oplossen 
voordat je ook andere problemen kunt 
aanpakken.’

Klijnsma verwijst naar Elisabeth Bab-
cock, die de zogeheten ‘Mobility 
Mentoring’ ontwikkelde, met intensieve 
coaching op verschillende levensterrei-
nen. De staatssecretaris woonde een 
lezing bij van deze Amerikaanse, die in 
haar aanpak uitgaat van de invloed van 
langdurige stress op de hersenen. ‘Als 
je schulden hebt doet dat ook heel veel 
met je psyche. Dat vraagt soms ook 

langdurige coaching. Als je steeds moet 
nadenken of je met je gezin financieel 
het eind van de week haalt, heeft dat 
een enorme impact op je hersenen. 
Dan ben je niet meer in staat om nog 
over andere dingen na te denken. Ik ben 
blij dat er wetenschappelijk eindelijk 
aandacht is voor de invloed van stress 
bij schulden op de psyche. ‘ 

Stelt u dan ook extra middelen 
beschikbaar voor zulke intensieve 
coaching als Mobility Mentoring? 

‘Ja, na de evaluatie op de Wet op de 
gemeentelijke schuldhulpverlening 
vorig jaar heb ik 7,5 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor verbetering 
van de schuldhulp. De filosofie achter 
de decentralisatie is beleidsvrijheid van 
gemeenten. Ik wil de nieuwe ontwikke-
lingen bijhouden en er voor zorgen dat 
ook aan de keukentafel de juiste instru-
menten beschikbaar komen.’

Door die beleidsvrijheid kunnen 
gemeenten ook mensen de toegang 
tot schuldhulp ontzeggen. U heeft 
gemeenten hierover al in 2015 op de 
vingers getikt, maar u kunt ze toch 
niets opleggen? 

‘Het is glashelder. We hebben de Wet op 
de gemeentelijke schuldhulpverlening 
geëvalueerd. De inspectie heeft daarbij 
bekeken of gemeenten ook groepen 
uitsluiten zoals ondernemers of eigen 
huisbezitters. Het blijkt dat gemeenten 
dat niet vaak doen, maar de inspectie 
heeft ook benadrukt dat het belangrijk is 
dat mensen ook snel geholpen worden. 
Ik wil nogmaals beklemtonen dat de 
schuldhulp voor alle groepen open moet 
staan. Ook als iemand voor de tweede 
keer schuldhulp komt vragen, moet dat 
kunnen.’

De serie laat zien hoe moeilijk het is 
om weer uit de schulden te komen.  
U krijgt ook maar moeilijk greep 
op de schuldenindustrie met al zijn 
boetes op boetes en extreme incas-
sokosten. Stemt u dat niet somber?

‘Daarbij hoeven we ons toch niet neer 
te leggen? We kunnen de mensen die 
de wind in de rug hebben ook vragen 
om iets bij te dragen. Vanuit solidariteit 
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kun je vragen aan mij om een onsje min-
der te hebben, zodat anderen een onsje 
meer hebben.’

Is het dan niet pijnlijk dat juist de 
Belastingdienst nogal eens teveel 
terugvordert ondanks de beslagvrije 
voet? De overheid houdt zich niet 
aan haar eigen regels, zo lijkt het. 

‘De Belastingdienst moet zich ook 
gewoon aan de wet houden. Als de 
beslagvrije voet straks goed wordt 
vastgesteld zullen alle beslagleggende 
partijen waaronder gerechtsdeurwaar-
ders en de Belastingdienst ook op 
voorhand al niet meer teveel incas-
seren. Door de invoering van het 
moratorium wil ik rust brengen. Dan 
kunnen cliënten en hulpverleners alles 
op orde brengen en daarna pas begin-
nen met afbetalen.’

U laat veel over aan gemeenten en 
lokale instellingen. Heeft u daardoor 
ook niet een imago gekregen van 
een staatssecretaris die weinig doet? 

Klijnsma fronst haar wenkbrauwen. 
‘Weinig doe? Ik heb er via wetgeving 

voor gezorgd dat schuldhulpverleners 
de middelen krijgen om mensen te kun-
nen helpen. Ik heb nu al twee keer 100 
miljoen euro structureel vrijgemaakt 
voor algemeen armoedebeleid en meer 
specifiek de bestrijding van armoede 
onder kinderen.’

‘Ook als iemand voor 
de tweede keer 
schuldhulp vraagt, 
moet dat kunnen’

Krijgt u wel genoeg voor elkaar in 
het kabinet? Zou u niet meer willen?

‘Ik heb de afgelopen vier jaar geregeerd 
met een liberale coalitiepartner. Reken 
maar dat ik heb geknokt voor het mora-
torium, de beslagvrije voet en die twee 
keer 100 miljoen euro structureel voor 
armoede- en schuldenbeleid. Als de 
PvdA 76 zetels had gehad, zouden we 
natuurlijk nog veel meer hebben kunnen 
doen, zoals meer hebben ingezet op de 
schuldhulpverlening, maar we hebben 
het niet alleen voor het zeggen.’

Er is veel te doen over de experi-
menten van gemeenten met de 
Participatiewet, rond de regelluwe 
bijstand en een basisinkomen. 
Waarom heeft u het kleine experi-
ment met de regelvrije bijstand in 
Terneuzen teruggefloten? 

‘Ik ben te porren voor experimenten, 
maar dan wel binnen de Participatiewet. 
Vrijstelling van alle verplichtingen bij 
de bijstand, dat betekent bijverdienen 
bovenop de bijstand, maar dan moet 
er wel een limiet aanzitten. Je kunt 
niet zeggen dat iedereen zoveel als hij 
wil mag bijverdienen, tot in lengte van 
dagen. Dat valt niet uit te leggen aan 
mensen die hetzelfde werk doen zonder 
bijstandsuitkering. Ik ben niet voor een 
basisinkomen waarbij iedere Nederlan-
der een x-bedrag ontvangt. Als je alle 
Nederlanders 1000 euro zou schenken 
moet het wel door de belastingbetaler 
worden betaald. Hoe kunnen we dat 
opbrengen?’
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Als jonge rechtenstudent werkte Nick 
Huls begin jaren ’70 voor de rechtswin-
kel. Hij kreeg te maken met een zaak 
over een motor die niet werd afbetaald. 
‘De koper kon de motor niet afbetalen 
en de bank had de motor weer ingeno-
men en doorverkocht voor 2000 gulden. 
“Maar die motor is wel 3000 gulden 
waard”, zei de man. Dat leidde tot 
juridische vragen als: mag de bank dat 
zomaar doen? Had de bank de koper 
niet eerst een bod moeten laten doen? 
Voor wie is het verlies?’ 

Huls begon zich te interesseren voor 
consumentenrecht. Uiteindelijk pro-
moveerde hij in 1981 op het thema 
‘consumentenbescherming op het 
gebied van kredietverlening’. Hij ging 
bij het ministerie van Economische 
Zaken werken, waar hij als projectleider 
de Wet op het Consumentenkrediet 
voorbereidde. ‘Ik raakte geboeid door 
het besluitvormingsproces. Ik zag dat 
ambtenaren veel energie staken in het 

voorkomen dat een ander departement 
zijn zin kreeg. Toen ben ik rechtssocio-
loog geworden, omdat ik gefascineerd 
zag hoe de politieke besluitvorming 
achter de schermen plaatsvond.’ 

Amerikaans voorbeeld
In 1986 maakte Huls een studiereis 
naar de Verenigde Staten om de Ame-
rikaanse faillissementswetgeving te 
bestuderen. ‘Dat was in de tijd van de 
deregulering van de kabinetten-Lubbers. 
In Amerika was het veel makkelijker 
om van de schulden af te komen. Het 
faillissement was een vorm van soci-
aal beleid, waarbij de rekening werd 
betaald door de crediteur.’ Het rapport 
over het faillissementsrecht dat Huls 
schreef, werd korte tijd later politiek 
belangrijk. Staatssecretaris Albert Jan 
Evenhuis (VVD) wilde zich profileren 
en vroeg om geschikte onderwerpen 
voor het radioprogramma Kamerbreed. 
Evenhuis pleitte met de bevindingen van 
Huls in de hand voor verandering van 

Prof. mr. Nick Huls: 

‘DE WERELD VAN DE SCHULDEN 
WERD EEN INDUSTRIE, 
EEN ONOVERZICHTELIJKE 

CHAOS’

Nick Huls, emeritus-hoogleraar rechtssociologie, 
leverde eind jaren tachtig al de eerste ideeën voor 
de latere Wet schuldsanering natuurlijke personen 
(WSNP). In zijn afscheidsrede ‘Vergeef ons onze 
schulden’ pleitte Huls voor een heel ander model 
van schuldsanering.

‘De marktwerking  
bij de deurwaarders 
is desastreus’
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de Faillissementswet naar Amerikaans 
voorbeeld. 

‘Een faillissement in Nederland was 
altijd een schande, je vermogen werd 
geliquideerd en als de schuldeisers niet 
alles terugkregen, bleef de schuld nog 
30 jaar bestaan. Zo was het in de oude 
Faillissementswet, maar onder de WSNP 
heb je na drie jaar geen schulden meer. 
Dat kleine ondernemers nu na drie jaar 
met een schone lei verder zouden kun-
nen, maakte vooral de VVD enthousiast.‘

‘Vergeef ons onze schulden’
Huls schetst hoe er daarna jarenlang 
discussie bleef over het ontwerp van de 
WSNP, die pas in 1998 werd aangeno-
men. Zelf bleef hij ook na zijn ambtelijke 
loopbaan actief rond het onderwerp 
schuldsanering in adviescommissies. 
‘Richting het CDA verwezen we naar 
de bijbel, onder het motto: vergeef 
ons onze schulden. Richting de VVD 
betoogden we dat zo‘n wet goed is 

voor beginnende ondernemers, die een 
bedrijf proberen op te zetten en als 
het misgaat niet hun hele leven in de 
schulden hoeven te zitten. De banken 
waren bang dat het te makkelijk werd 
om schulden kwijt te schelden. De PvdA 
wilde dat overheidsschulden zouden 
worden uitgezonderd van de wet.’ 
 
Nick Huls stapte in 1991 over naar de 
Universiteit Leiden waar hij directeur 
werd van een onderzoeksinstituut. 
Later werd hij in Leiden en in Rotterdam 
hoogleraar rechtssociologie. ‘Het idee 
achter de WSNP was dat als je er niet 
vrijwillig uitkomt met je schuldeisers, je 
dan naar de rechter kunt gaan en een 

wettelijke schuldsanering kunt vragen. 
Na drie jaar heb je dan een schone lei. 
De WSNP zou ook de vrijwillige schuld-
hulp, het minnelijk traject, een steun in 
de rug geven. Het was een stok achter 
de deur voor crediteuren die tegen vrij-
willige voorstellen ‘nee’ konden zeggen. 
Via de WSNP kon de rechter beslissen 
dat de sanering wel doorging en dan 
moesten de crediteuren akkoord gaan 
met het minnelijke voorstel.‘

Na de inwerkingtreding van de WSNP 
was de vraag of de rechters de wet wel 
goed zouden toepassen. ‘De vrees was 
ook dat de kosten voor de sanering zou-
den worden betaald door degenen die 
wel betalen. Ik genoot van alle debatten, 
want ik was een van de weinige juristen 
die zich voor schuldsanering interes-
seerde, het speelveld lag open. Ik kwam 
uit de wereld van de sociale rechtshulp, 
dat was altijd mijn positie geweest. 
Crediteuren zijn vaak goed georgani-
seerd, met dure advocaten en chique 

‘De PvdA wilde de 
overheidsschulden 
uitzonderen van  
de wet’
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PR-bureaus. Ik maakte graag de verge-
lijking met de rechtspersoonlijkheid van 
bedrijven. “Als het bedrijf failliet gaat, is 
de papieren constructie aansprakelijk 
en zijn banken hun geld kwijt. Doe nu 
niet alsof jullie voor particulieren geen 
berekening kunnen maken. Willen jullie 
zacht zijn voor papieren constructies en 
hard voor mensen van vlees en bloed?”’

‘Een beetje overdreven’
In 2006 klaagden rechters dat de WSNP 
te makkelijk toegankelijk was. Huls 
werd gevraagd om met een commissie 
‘Schone Lei’ met een advies te komen. 
Nadja Jungmann promoveerde in dat 
jaar bij Huls op een proefschrift over 
de effecten van de WSNP. ‘De rechters 
vonden dat er te veel mensen naar de 
rechtbank kwamen voor de WSNP en 
dat ze overbelast waren. Ze kregen 
bijvoorbeeld mensen die nog niet van 
hun verslaving af waren. Ik vond dat een 
beetje overdreven, want als je zegt dat 
een verslaafde niet te goeder trouw is, 
zijn er genoeg mogelijkheden om hem 
de wettelijke sanering te weigeren. 
Maar minister Donner gaf toe aan de 
rechters, waardoor de toegang naar de 
WSNP moeilijker werd.’ 

‘De kredietbanken 
en de NVVK zagen 
dat hun monopolie 
verloren ging’

De WSNP verdween verder naar de 
marge door weerstand vanuit gemeen-
ten. ‘De gemeentelijke kredietbanken 
en hun brancheorganisatie NVVK zagen 
met lede ogen dat hun monopolie 
verloren ging. Ze zeiden: “We hebben 
integrale schuldhulp, wij werken lokaal, 
we zijn breder dan alleen juridische 
hulp”. Ze hadden een concurrerend 
product en hebben met steun van het 
ministerie van Sociale Zaken het minne-
lijk traject steeds meer opgetuigd, met 
moratoria en gedwongen medewerking 
van crediteuren.’

Huls ziet de WSNP als een ideaalmodel: 
de rechter bepaalt dat schuldeisers 
moeten meewerken aan een beperkte 
aflossing van de schulden en de schul-

denaar bijt drie jaar op een houtje en 
krijgt dan een schone lei. ‘Het was een 
aanvulling op het minnelijk traject. Als je 
daarvoor wordt afgewezen kun je altijd 
nog bij de rechter WSNP aanvragen, was 
het idee. Alleen het minnelijk en het 
wettelijk traject zijn gescheiden circuits 
gebleven. Later kwam er ook nog het 
beschermingsbewind bij, voor men-
sen die zelf hun financiën niet kunnen 
beheren omdat ze een beperking of een 
verslaving hebben.’

‘Daar kwam ook weer een kluwen hulp-
verleners op af, want iedereen mag zich 
beschermingsbewindvoerder noemen. 
Beschermingsbewind wordt betaald 
door de bijzondere bijstand en dat is 
een aantrekkelijk verdienmodel. Er 
zitten inmiddels zo’n 100.000 mensen in 
beschermingsbewind. De wereld van de 
schulden is een industrie geworden met 
ZZP-ers, kredietbanken, schuldhulpver-
leners, verslavingszorg, maatschappelijk 
werkers, beschermingsbewindvoerders, 
bewindvoerders voor de WSNP. Een 
onoverzichtelijke chaos.’ 

Met lede ogen bekijkt Huls ook naar 
andere kant, de rol van de deur-
waarders en de incassobureaus. ‘De 
deurwaarder was vroeger het hulpje 
van de rechtbank, hij deed voorstellen 
voor betalingsregelingen. Sinds 2001 
is er marktwerking geïntroduceerd en 
deurwaarders mogen nu landelijk wer-
ken. Er ontstonden landelijk werkende 
deurwaarderskantoren, het raakte 
verzakelijkt en ze kregen concurrentie 
van incassobureaus. Ook in Nederland 
zijn nu multinationals actief die schul-
den incasseren zoals Craydon en Intrum 
Justitia. Door die marktwerking is de 
invordering van schulden veel harder 
geworden. We hebben zo een moeras 
gecreëerd, waarin noch aan de hulpver-
leningszijde, noch aan de incassozijde 
wordt samengewerkt.’

Engelse marktmodel en 
Zweedse overheidsmodel
In zijn afscheidsrede (2016) vergeleek 
Huls twee mogelijke modellen als 
alternatief voor de huidige Nederlandse 
praktijk. Hij bestudeerde het Engelse 
marktmodel, waarin hulpverleners 
de verschillende trajecten uitvoeren, 
gefinancierd door de schuldeisers. Ook 

bekeek hij het Zweedse model, waar de 
incasso en de hulpverlening in een lan-
delijk Bureau Schulddienstverlening zijn 
ondergebracht. Deurwaarders hebben 
geen incassobevoegdheden meer en 
het bureau kan crediteuren een regeling 
opleggen. De rol van de rechter wordt 
beperkt. 

‘De overheid ziet in 
Zweden af van zijn 
voorkeurspositie  
als schuldeiser’

‘Als er geweld moet worden gebruikt, 
beslag wordt gelegd of ontruimd, dan is 
dat een overheidstaak. De overheid ziet 
in Zweden af van zijn voorkeurspositie 
als schuldeiser. En de deurwaarders 
mogen geen boetes opleggen en de 
facturen met krankzinnige rentes ver-
hogen. Het model maakt ook een einde 
aan de misstanden met de incassobu-
reaus. Nadeel van het model is wel dat 
alle schuld tot laatste cent moet worden 
afbetaald. In Zweden bestaat geen 
beperking in de tijd, zoals in Finland, 
waar de invordering na vijftien jaar 
stopt.’

Daarnaast is er volgens Huls een 
alomvattend plan nodig om de hele 
incassosector te reguleren. ‘De 
marktwerking bij de deurwaarders is 
desastreus. Er moet een einde komen 
aan de misstanden bij de incassobu-
reaus. Ik hoop dat in het nieuwe kabinet 
een minister komt die de hele schulden-
problematiek in zijn portefeuille heeft, 
inclusief de hulpverlening en incasso, 
en die ook doorzettingsmacht heeft 
ten opzichte van overheden. Ontwikkel 
een systeem dat de machtigen in toom 
houdt. Banken hebben door de markt-
werking een bepaalde mateloosheid. De 
crediteuren moeten zelf een flink deel 
van de schuld betalen, ook de overheid. 
Er is een enorme maatschappelijke 
winst te behalen, als mensen uit de 
schulden komen en weer productief 
worden.’
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RAMONA EN RON

‘Ze zouden geen geld meer naar het buitenland moeten sturen in Den Haag, maar 
het een keer aan het eigen volk moeten besteden. Als de hulpverlening ons eerder 
had geholpen had ik nu mijn huis nog gehad. Dan was ik in bewind gegaan om zo mijn 
financiële problemen op te lossen. Nu hebben we nog altijd geen woning.‘



De hoofdpersonen Ditte, Paul, Carmelita, 
Dennis, Will, Satcha en Ed stonden weer 
even in de spotlights. En in het echt 
bleken ze even markant als in de docu-
mentaireserie, waarvan veel fragmenten 
werden getoond. De inbreng van de 
hoofdpersonen is daar soms relative-
rend en humoristisch, vaak aangrijpend, 
altijd authentiek. Zoals Ditte die gek 
wordt van alle papieren en uitroept: ‘En 
het idiote is dat iedereen verdient aan 
mij nu. Iedereen. Iedereen. Iedereen.’ 
Of Dennis die pleit voor een generaal 
pardon voor alle uitstaande schul-
den. ‘Als je zegt: “Hoppa, Nederland is 
weer schoon” dan gaan mensen weer 
investeren.’ 

Schuldig on Tour bood het podium 
aan die andere hoofdrolspelers uit 
de praktijk. Betrokken politici, erva-
ren hulpverleners, deurwaarders in 
de verdediging, door de wol geverfde 
vrijwilligers en getergde ervarings-
deskundigen lieten van zich horen en 
kwamen met praktische voorstellen. 
‘Stop met de huisuitzettingen. Stel een 
plafond aan de boetes op schulden. Stop 
met vorderingen op de huurtoeslag.’ 

Veel oplossingen liggen zo voor de hand, 
dat het moeilijk te begrijpen is waarom 
ze niet al lang zijn ingevoerd. Zoals: het 
direct overmaken van de toeslag aan 
de verhuurder of zorgverzekering, het 
vooraf inhouden van de vaste lasten 
op de uitkering, het stoppen van al 
die overdreven deurwaarderskosten, 
bestuurlijke boetes en rentes. Andere 
voorstellen kwamen ook aan de orde 
zoals de verlaging van huurprijzen of een 
verbod op huisuitzettingen van gezinnen 
met jonge kinderen. 

Hulpverleners en politici hamerden 
tijdens de debatten op vroegsignale-
ring en het bespreekbaar maken van 

Vijf debatten omvatte Schuldig on Tour tussen december 2016 en februari 2017. 
De tour ging langs De Zwijger in Amsterdam, Arminius in Rotterdam, De Cacaofabriek 
in Helmond, Odeon in Zwolle en Rozet in Arnhem en alle vijf waren ze uitverkocht. 
De schuldenproblematiek kwam elke keer in al zijn heftigheid over het voetlicht. 

SCHULDEN DOEN PIJN, 
HEEL VEEL PIJN 
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Ditte: ‘Iedereen 
verdient nu aan mij. 
Iedereen!’

Schuldig on Tour:
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financiële problemen. Opvallend was 
de woedende reactie van een Hel-
mondse dame die vindt dat de roep om 
preventie alleen maar bedoeld lijkt om 
de schuldenaar af te serveren. ‘Op die 
manier werd weer de schuld neergelegd 
bij de mensen zelf. Dat doet pijn als je 
ervaringsdeskundige bent en weet dat 
veel mensen zo over je denken.’ Maar 
zelfs de grootste vertegenwoordigers 
van de schuldenindustrie snappen de 
pijn van de schuldenaar. 

Paul Otter, gerechtsdeurwaarder en 
directeur van Syncasso, constateert dat 
er veel mis is met het incassosysteem. 
‘Mensen die geen geld hebben, duw 
je over het randje. Dan zitten we in de 
vervelende situatie dat mensen onnodig 
in de stress zijn geduwd, en uiteindelijk 
toch niet kunnen betalen. Het verve-
lende bij de wet Incassokosten is dat als 
er onjuiste bedragen worden gerekend, 
er geen straf op staat.’ 

Veel wethouders die zich bezighouden 
met armoede en schuldenbeleid lijken 
zich van al die stress bewust. Ze probe-
ren de schade te beperken, het systeem 
in beweging te krijgen en vooral ook te 
luisteren naar burgers en professionals. 

Zo zegt wethouder Nathalie van der 
Zanden in Helmond dat ze in gesprek 
is met ervaringsdeskundigen. ‘Daar-
voor voeren we ook een aantal pilots 
uit, zoals de pilot Opkopen Schulden. 
Daarvoor kijken we waarom iemand niet 
verder komt in de schuldsanering. Als 
ze met een kleine schuld zitten, kijken 
we of we die schulden kunnen opkopen, 
zodat de cliënt wel kan deelnemen aan 
het schuldhulptraject.‘ 

De Nationale Ombudsman Reinier van 
Zutphen pleitte bij Pakhuis De Zwijger 
voor maatregelen die snel te nemen 
zijn: afschaffing van de ‘krankzinnige 
bestuurlijke boetes’ en andere kosten. 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma stelde 
hierop dat ze die opeenstapeling van 
boetes graag wilde aanpakken, maar 
deed geen concrete toezeggingen. In 
haar laatste weken als bestuurder kreeg 
ze op het nippertje de vereenvoudigde 
beslagvrije voet en een adempauze van 
zes maanden door het parlement. Maar 
hoe moet het dan nu verder met al de 
boetes en kosten na de aanstaande 
verkiezingen?

Hoog tijd voor een bundeling van alle 
initiatieven, manifesten en deltaplannen 
die overal in het land omhoog komen. 
Te denken valt aan de experimenten 
met ‘mobility mentoring’, aan de nieuwe 
schuldenfondsen als de ONSbank en het 
Goede Gieren-fonds, en informatie-uit-
wisseling tussen wethouders die hun 
bevindingen met elkaar delen. Waarom 
lukt het in Zwolle wel de huren van 
woningen aan te passen aan de draag-
kracht van huurders en in Arnhem niet? 

De Nationale 
Ombudsman pleit 
voor afschaffing 
van de ‘krankzinnige 
bestuurlijke boetes’

En nu we toch bezig zijn: wordt het 
geen tijd voor het grote schuldenpar-
don, waarbij onder voorwaarden en met 
hulp, mensen hun schuld kwijtgeschol-
den wordt? In één beweging besparen 
we ook de kosten van gemiddeld een 
ton aan hulpverlening per probleemge-
zin. In de woorden van Dennis: “Hoppa, 
Nederland weer schoon”.

Tekst: Martin Zuithof

Zelfs de grootste 
vertegenwoordigers 
van de schulden-
industrie snappen 
de pijn van de 
schuldenaar
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Tekst: Jesse Frederik

Het kon echt niet meer. Dat abonne-
ment op de Donald Duck. Hij had een 
woekerlening van tienduizenden euro’s 
bij de DSB Bank en nu wilde hij ook nog 
z’n Duck behouden? Het Nederlandse 
publiek sprak er schande van.

Ik kijk het RTL-programma Een Dubbeltje 
op zijn Kant. Waar de ene volwassen 
man de andere vertelt dat hij z’n Donald 
Duck op moet geven. Zulke program-
ma’s zijn eigenlijk typisch Nederlands: 
liever vergelding dan vergiffenis. We 
gaan ervan uit dat schuldenaren hun 
problemen aan zichzelf te danken 
hebben. Maar het zijn er inmiddels wel 
heel veel: tussen de 350 en 550 duizend 
Nederlanders kampen met problema-
tische schulden. Is dat allemaal een 
kwestie van eigen schuld?

Wie zich verdiept in de wereld van de 
schulden, ontdekt al snel dat de meeste 
mensen hun ellende niet aan zichzelf 
hebben te danken, maar bovenal het 
slachtoffer zijn geworden van een 
bizarre industrie.

Hoe die industrie eruitziet

Na een dikke week schuldlectuur 
had ik hoofdpijn: minnelijke trajecten, 

wettelijke trajecten, stabilisatiefases, 
285-verklaringen, Wsnp-bewindvoer-
ders, beschermingsbewindvoerders, 
huis-tuin-en-keukenbewindvoerders, 
budgetcoaches, schuldhulpverleners, 
wijkteams, dwangakkoorden, moratoria.
Van je schulden afkomen in Nederland 
is zoiets als het lopen van een bureau-
cratische triatlon. Maar dan zonder 
training.

In het kort komt het hierop neer:
1. Schuldsanering is voor de schuldenaar 

een hel.
2. Schuldsanering geeft schuldeisers hun 

geld niet terug.
3. De enige die baat heeft bij deze indus-

trie is de schuldenindustrie zelf.
4. Jij en ik betalen voor deze gigantische 

verspilling.

Wat er problematisch is aan 
deze industrie

Stap één voor iedere schuldenaar 
is: klop aan bij een schuldhulpverle-
ner. Zo’n hulpverlener maakt met je 
schuldeisers afspraken over wat er nog 
betaald kan worden. Meestal duurt zo’n 
betalingsafspraak drie jaar en wordt aan 
het einde het restant kwijtgescholden. 
Dan ben je schuldenvrij.

Voordat schuldhulpverleners gaan 
onderhandelen, moet je ‘saneringsrijp’ 
zijn. Vertaling: je moet twee maanden 
je vaste lasten hebben betaald en geen 
nieuwe schulden zijn aangegaan.

Het zal niet verbazen dat dit lang niet 
altijd lukt. Dat mensen hun vaste lasten 
niet meer kunnen betalen en schulden 
maken is immers precies de reden dat 
ze aankloppen bij schuldhulpverlening. 
Het is alsof je een alcoholist vraagt eerst 
maar eens twee maanden van de fles 
af te blijven voor je hem wil helpen met 
zijn verslaving.

Zelfs bij mensen die wel ‘saneringsrijp’ 
zijn, blijkt het lastig een betalingsaf-
spraak te maken. Cijfers van de NVVK 
zeggen dat schuldeisers in slechts 37 
procent van de gevallen instemmen met 
een betalingsvoorstel, en daarvan valt 
nog eens 34 procent tijdens de regeling 
af. Uiteindelijk is de kans op succes dus 
minder dan een kwart.

Mochten de schuldeisers niet willen 
meewerken, dan is er altijd nog de ‘wet-
telijke schuldsanering.’ Je moet dan drie 
jaar lang  op bijstandsniveau leven,  zo 
veel mogelijk geld verdienen (dus: geen 
ontslag nemen, verplicht voltijd werken, 

DE SCHULDSANERING IS 
VERNEDEREND, DUUR EN 

INEFFECTIEF. 
MAAR HET KAN ANDERS
In Nederland is de schuldhulpverlening uitgegroeid tot een bizarre industrie. 
Een bureaucratisch moeras waarin de schuldenaar niet geholpen wordt, 
de schuldeiser zijn geld zelden terugziet en de belastingbetaler voor de kosten 
opdraait. Gelukkig kan het ook anders.
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naar werk zoeken als je dat niet hebt), 
en alle spullen die niet noodzakelijk zijn 
voor het levensonderhoud (denk: auto 
of caravan) verkopen. Aan het einde van 
de rit verleent de rechter je dan een 
schone lei.

Maar voordat je de rechter überhaupt 
mag vragen om schuldsanering moet 
je het hulpverleningstraject doorlopen. 
En ook bij de rechter is de slagingskans 
gering. Van alle verzoeken tot schulds-
anering resulteert minder dan de helft 
in een schone lei. Ongeveer 20 procent 
van de verzoeken wordt door de rechter 
afgewezen, nog eens 10 procent trekt 
het verzoek zelf in en 20 procent valt af 
tijdens de schuldsanering.

Je zou kunnen zeggen: ‘Oké, dit is voor 
de schuldenaar nogal ellendig. Maar 
uiteindelijk krijgt de schuldeiser wel zijn 
geld terug - en daar gaat het toch om?’

Ook dat valt vies tegen. Uit onderzoek 
van de Wsnp-monitor blijkt dat de 
mediane schuld in de schuldsanering 
€ 28.400 bedraagt, waarvan schuld-
eisers slechts € 5.600 terugkregen. In 
ongeveer de helft van de zaken kon 
uiteindelijk minder dan 10 procent van 
de uitstaande schuld betaald worden.

De verklaring voor dit drama is niet zo 
moeilijk te vinden. Mensen met schul-
den verdienen nu eenmaal weinig. 
Bovendien is het saneringstraject duur. 
Een bewindvoerder moet drie jaar 
lang controleren of de schuldenaar 
wel genoeg zijn best doet. En voor-
dat schuldeisers ook maar een cent 
terugzien moet eerst die bewindvoerder 
betaald worden. Navraag leert dat dit 
zo’n € 2500 kost.

‘We leveren Neder-
landers met de 
grootste sores 
over aan een 
bureaucratische 
hydra’

Het wordt nog erger. Er is namelijk 
nóg een regeling: het zogenoemde 
beschermingsbewind. Een bewindvoer-
der neemt dan jouw financiën over 
en probeert de groei van je schulden 
te stoppen. Dit beschermingsbewind 
is in de afgelopen jaren populairder 
geworden. Inmiddels zitten er meer dan 
182.000 Nederlanders erin. 

Op het eerste gezicht is het opmerkelijk, 
want door een schuldenbewind kom 
je niet per se van je schulden af (dit in 
tegenstelling tot een betalingsregeling 
of de schuldsanering). Er is geen garan-
tie op een schone lei.

Bewindvoering is echter makkelijker om 
aan te vragen. Er zijn geen strenge voor-
waarden, geen lange wachtrijen en - het 
mooiste van alles - je hoeft niet zelf te 
betalen voor bewindvoering, want als 
de schuldenaar niet kan betalen (en 
dat kan meestal niet), dan betaalt de 
gemeente.

Sinds 2013 zijn de uitgaven aan zulke 
zogenaamde ‘bijzondere bijstand’ dan 
ook bijna verdubbeld. Hordes zzp’ende 
bewindvoerders boden zich aan met 
de belofte je van je schulden af te 
helpen. Mensen die omkomen van de 
stress door de dagelijkse stormloop van 
deurwaarders gaan daar natuurlijk graag 
op in.

Wie zich een tijdje verdiept in de 
Nederlandse schuldenindustrie, zit al 
snel met de handen in het haar. We 
leveren Nederlanders met de grootste 
sores over aan een soort bureaucrati-
sche hydra. Iedere keer als je aan één 
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Dit verhaal verscheen oorspronkelijk op het online journalistieke platform De Correspondent, een dagelijks 
medicijn tegen de dag. Meer lezen van Jesse? Kijk op www.decorrespondent.nl.

voorwaarde hebt voldaan, doemen er 
weer drie nieuwe op. Voordat je van je 
schulden af bent, ben je jaren verder.

Vergis je niet: dit is niet alleen duur 
en pijnlijk voor schuldenaren. Het kost 
ons allemaal bakken met geld. Neem 
alleen al de overheidsuitgaven aan de 
gigantische schuldbureaucratie: het 
beschermingsbewind (115 miljoen 
euro per jaar) schuldhulpverlening (170 
miljoen), extra geld van staatssecretaris 
Jetta Klijnsma voor schuldhulpverlening 
(100 miljoen) rechters (onbekend), sane-
ringsbewindvoerders (onbekend).

En dan heb ik het nog niet eens over 
de indirecte kosten van criminaliteit, 
gezondheidsproblemen, verzuim, 
mensen die jaren vastzitten in de 
bureaucratie en ga zo maar door.

Hoe deze industrie beter 
georganiseerd kan worden

Er zijn twee landen waar we kunnen 
afkijken. De eerste is Zweden. Tot 2007 
kende Zweden, net als Nederland, 
verschillende trajecten die schuldenaars 
moesten doorlopen om schuldenvrij te 
worden. En, net als in Nederland, bleek 
dat kostbare verspilling van tijd, geld en 
moeite.

Inmiddels is het gros van de Zweedse 
schuldenindustrie ondergebracht in één 
instelling. Deurwaarders, schuldhulpver-
leners, bewindvoerders - allemaal zijn ze 
in dienst bij het Zweeds Koninklijk Incas-
sobureau. Zit je diep in de schulden, 
dan kan je het Koninklijk Incassobureau 
vragen om schuldsanering. Deze dwingt 
schuldeisers om hiermee akkoord te 
gaan. Er komt geen rechter meer aan 
te pas.

Zweden heeft bureaucratische een-
voud bereikt, maar is ook nog steeds 
streng bij het verlenen van een schone 
lei. Op dit punt kunnen we beter kijken 
naar de Verenigde Staten. Want het zal 
misschien verbazen, maar nergens ter 
wereld gaat men zo soepel om met 
schulden als in de VS. 

Afscheid nemen van je schulden is in 
de VS doodeenvoudig. Je stapt naar de 
rechtbank met een verzoek om schuld-
verlichting. Je levert een lijst met je 
bezittingen aan. Je draagt bezittingen 
die niet op een lange lijst van uitzonde-
ringen staan over aan de rechtbank. En 
voilà: de rechter verleent je 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 faillisse-
ment.

Het grootste verschil met Nederland? In 
de VS hoef je geen toekomstig inkomen 
af te staan. Je hoeft, kortom, niet drie 
jaar te bloeden voor je schuldeisers.

In Amerika redeneren ze namelijk 
anders: de schuldeiser is net zo schuldig 
als de schuldenaar. Hij moest toch ook 
zo nodig een hypotheek verstrekken 
aan iemand die dat nooit kon betalen? 
Nou, dan deelt hij ook maar mee in de 
verliezen.

Krijg je in Nederland een deurwaarder 
voor je neus, dan dreigt hij je failliet te 
verklaren. In de Verenigde Staten is dat 
precies andersom. Slechts een fractie 
van een procent van alle Amerikaanse 
faillissementsaanvragen komt van 
schuldeisers. In Nederland is dat bijna 
70 procent.

Het is tijd voor een 
mentaliteitsverandering

Tot slot nog even over die man met zijn 
abonnement op de Donald Duck, die 
vermanend werd toegesproken in het 
programma. ‘We hadden geen hoge kos-
tenposten, als een auto of creditcard, 
alleen de Donald Duck,’ zo vertelde 
hij drie jaar later aan de Quest. ‘Dat 
abonnement werd in het programma als 
symbool gebruikt.’

Uiteindelijk leverde de interventie 
van RTL niets op. Vrouw en man zijn 
inmiddels – mede door de schulden 
– gescheiden, en staan beiden onder 
bewindvoering.

Het is een populair tijdverdrijf in 
Nederland - je vergapen aan mensen 
in dit soort ellende. Voor het oog van 
honderdduizenden kijkers worden 
schuldenaren betutteld en wordt aan 
ze uitgelegd wat ze fout doen. Het zou 
allemaal aan henzelf liggen.

‘Uit de financiële ellende komen, is 
bij deze gezinnen vooral een kwestie 
van mentaliteitsverandering,’ schreef 
Annemarie van Gaal, budgetcoach bij 
het programma,  in haar column voor 
Het Financieele Dagblad. ‘Stoppen met 
je bijrol als slachtoffer in de film over 
jouw leven en beseffen dat je zélf de 
regisseur bent.’

Je bent zelf zo dom geweest te lenen bij 
de DSB, zou Van Gaal zeggen tegen de 
man van de Donald Duck, dus dan moet 
je zelf ook op de blaren zitten. Je kon 
toch overal lezen dat DSB niet deugde?

Overal? Nou ja, op één plek misschien 
niet: in de columns van Annemarie van 
Gaal. Want in dezelfde column waarin ze 
gezinnen aanspoorde afstand te nemen 
van hun slachtofferschap, schreef ze dat 
ze DSB had leren kennen als ‘behoed-
zaam en keurig.’

Om daar later aan toe te voegen: ‘Ik 
denk niet dat er ooit nog een financiële 
misstand zo groot in de media wordt 
opgeblazen als die rond DSB Bank.’ Niet 
zo gek, want Annemarie van Gaal werd 
betaald om Dirk Scheringa te adviseren 
hoe hij om moest gaan met de nega-
tieve publiciteit toen de DSB Bank ten 
onder leek te gaan.

Het is tijd voor een mentaliteitsver-
andering. Laten we in de toekomst 
niet alleen de schuldenaar schuldig 
verklaren, maar ook de schuldeiser én 
die hele industrie van hulpverleners en 
televisieprogramma’s die over de rug 
van de schuldenaar rijk willen worden 
en de kijkcijfers opkrikken.
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‘Ze zouden in Den Haag een wet moeten aannemen die ervoor zorgt dat als je wat 
koopt, je niet zoveel rente moet betalen. Maar ik neem niemand iets kwalijk, ik had 
zelf eerder hulp moeten zoeken. Ik weet één ding: geen spullen kopen als je ze niet 
kan betalen…’

CARMELITA
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Will van Schendel is de betrokken 
directeur van Doras Maatschappe-
lijke Dienstverlening, de belangrijkste 
aanbieder van schuldhulp in Noord. 
‘Armoede breekt je ongelooflijk op in 
alles wat je doet. De zorgconsumptie in 
Amsterdam-Noord is de hoogste uit de 
stad. We maken het meest gebruik van 
artsen, ziekenhuizen, van verpleging en 
noem maar op. Armoede zit niet alleen 
in geld, maar ook in je lijf, tussen je 
oren. Het maakt dat je niet meer goed 
kunt nadenken over de keuzes die je 
maakt.’ 

‘Waarom zou je voor je kind per se 
dure schoenen moeten kopen? Of per 
se naar de Efteling moeten? Je kunt 
ook met een picknickmandje naar het 
park gaan en een lekker potje voetbal-
len met je kind. Dat hoeft niet zo veel 
geld te kosten. Je ziet dat mensen dat 
niet meer kunnen bedenken als ze in 
de problemen zitten. Ik was woedend 
dat Ramona’s kind niet mee mocht op 
schoolreisje. Dat is landelijk opgepakt 
door de Kinderombudsman, maar ook 
door de gemeente Amsterdam.’  

Will schudt alle feiten en cijfers over 
armoede met groot gemak uit haar 
mouw. ‘70 procent van de mensen die 
hier in armoede leven, verkeert daarin 
langer dan drie jaar. In sommige buurten 
in Noord heeft zo’n 25 procent van de 
bevolking schulden. 50 procent van de 

mensen lijdt er aan obesitas. Ook dat 
heeft naar mijn idee alles te maken met 
armoede. En tien procent van de bevol-
king heeft last van depressies.’

Goede huurprijs
‘Ester en Sarah hebben heel lang bij 
ons aan de deur gemorreld of we mee 
wilden doen. Ze vroegen daarbij mij ook 
persoonlijk. Wat weet ik nou, dacht ik, 
ik ben bestuurder geen schuldhulpver-
lener. Ze wilden mij er toch bij hebben, 
omdat ik volgens hen zo’n bevlogenheid 
had. Ik vond het wel interessant dat 
er een zesdelige serie over armoede 
ontstond. Door de formule als docusoap 
hebben ze bereikt dat meer dan een 
miljoen Nederlanders keken.’

‘Voor de groep met 
schulden is het 
systeem waanzinnig 
ingewikkeld’

De serie heeft veel losgemaakt en de 
reacties waren vaak confronterend. 
‘De mensen met schulden waren de 
hoofdpersonen, naast Paul Scheerder en 
ik vanuit de hulpverlening. De schuldhulp 
zelf is veel minder in beeld gekomen. 
Maar door alle discussie die de serie 
heeft uitgelokt komen we nu alsnog in 
beeld. Er melden zich nu allerlei mensen, 

partijen, ondernemers. We kregen zo 
veel reacties, tot aan huwelijksaanzoe-
ken aan toe. Door de serie is een nieuwe 
wereld ontstaan rondom wat wij doen.’ 

Will van Schendel hamert vooral op 
duurzame oplossingen, want simpele 
bestaan niet. ‘Mijn eerste oproep is 
dan ook gericht op verhuurders: denk 
nou eens na over een goede huurprijs. 
De gemiddelde kale huur is hier rond 
de € 500. Met een uitkering kun je dat 
dus never nooit betalen. Vanuit Doras 
proberen we hierover goede afspraken 
te maken met bijvoorbeeld woningcor-
poratie Ymere.’ 

Generatie-armoede
Van Schendel maakt zich ook druk om 
de generatie-armoede en de vicieuze 
cirkels waar mensen in zitten. ‘Vaak 
krijgen we al snel weer meldingen dat 
dingen niet betaald worden. Ik wil laten 
zien dat de geschiedenis zich vaak 
herhaalt. We komen veel mensen met 
zwakbegaafdheid en GGZ-problema-
tiek tegen. Een gezin komt soms in de 
situatie dat je ze een tijd aan de hand 
moet nemen, via beschermingsbewind 
bijvoorbeeld. Dan zorg je dat ze de vaste 
lasten weer gaan betalen en dat kunnen 
ze na een tijd ook weer zelf doen. We 
kunnen daar niemand toe verplichten, 
omdat we in een vrij land leven, maar 
soms denk ik ook wel: wanneer houdt 
het eens op?’  

Will van Schendel (Doras):

‘SOMS GRIJPEN WE NIET IN TERWIJL 
HET WEL NODIG IS. DAARIN ZIT MIJN 

GROTE FRUSTRATIE’

Will van Schendel (56) is bevlogen als het gaat om de armoede in 
Amsterdam-Noord. Dat laat ze in ‘Schuldig’ zien en dat toont ze ook in alle 
debatten die ze bijwoont. Daarbij loopt ze tegen allerlei frustraties op. 
‘Ik denk: donder op met je eigen kracht. Dat kunnen mensen juist nu niet meer.’
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‘Onlangs hadden we een jonge vrouw 
van 22 met een kind van 5. Ze dreigt 
uit haar huis te worden gezet vanwege 
een huurachterstand. Ook heeft ze een 
fraudeschuld door te veel ontvangen 
kindertoeslag. Dus krijgt ze geen toeslag 
meer, en kan ze geen kinderopvang 
meer betalen. Daardoor kan ze weer 
niet werken, alles gaat op slot. Een 
eindeloze vicieuze cirkel. We willen haar 
daarom een tijdje onder bewind nemen. 
Maar dat wil ze niet. Dan raakt ze haar 
baan kwijt, verliest haar uitkering, alles. 
Het wordt van kwaad tot erger, in plaats 
van dat ze een time out neemt.’ 

En zo kan ze meer voorbeelden geven. 
‘Er belt een vrouw in grote paniek en 
zegt: “Ik word gegijzeld door de poli-
tie”. Dat mag als je je bekeuring niet 
hebt betaald. Het ging om 585 euro. De 
vrouw heeft vier kinderen onder de tien, 
waaronder een baby en een peuter. Als 
ze die vrouw oppakken moet er opvang 
voor die kinderen geregeld worden, je 
moet dingen op school regelen. Dat 
kost tienduizenden euro’s in een paar 
weken. Wij betalen dan die 585 euro 
maar vanuit Doras en dan spreken we af 
hoe ze dit met ons kan oplossen.’

Boetes op boetes
En de Nederlandse overheid is vaak 
verantwoordelijk voor deze problemen, 
constateert Will. ‘De overheid deelt een 
bekeuring uit, legt boete op boete op, 
laat die vrouw oppakken. Dezelfde over-
heid is ook weer verantwoordelijk voor 

alle duizenden euro’s die de opvang van 
de kinderen en de schuldhulp vervol-
gens kosten. Wat zijn we dan aan het 
doen? De ene overheid legt boetes 
op, de andere overheid moet het weer 
oplossen. Hou eens op met die boetes 
op boetes.’

‘Eigen kracht 
ammehoela, dat 
hebben mensen  
vaak niet meer’

Van Schendel hamert op de noodzaak 
van systeemveranderingen. Ze pleit 
ook voor een meer integrale aanpak in 
zorg en welzijn. ‘We hebben een mooie 
pilot met Ymere. Als er een vonnis voor 
uitzetting ligt, gaan wij bij diegene langs. 
Dan spreken we met ze af dat ze het 
vonnis kunnen tegenhouden door zich 
wekelijks bij ons te melden, vrijwilligers- 
werk te doen en met schuldhulp te 
beginnen. Heel directief en de ervarin- 
gen zijn hoopgevend. Mensen doen 
vrijwilligerswerk, krijgen vouchers en 
beginnen hun huurschuld daarmee af te 
lossen. Mensen blijken daardoor sneller 
uit de schulden te komen.’

Zo vroeg mogelijk
Maar hoe snel biedt Doras dan daad-
werkelijk hulp? Bij veel gemeenten is 
sprake van drempels en uitsluitingscri-
teria. ‘Bij ons is geen wachtlijst. Mensen 

kunnen altijd bij ons binnenkomen. Dan 
kijken we wat het schuldenpakket is 
en gaan meteen inkomens repareren. 
Ik zou ervoor zijn dat onze hulpverle-
ners naar de mensen toe gaan en er 
een dag in investeren om een beeld te 
krijgen van de hele situatie. We vragen 
ook steeds vaker ervaringsdeskundigen 
om te helpen. Dat werkt echt omdat zij 
beter snappen wat cliënten allemaal 
hebben meegemaakt.’

Van Schendel is een groot voorstander 
van het principe ‘zelfredzaamheid naar 
vermogen’, zoals lector Roeland van 
Geuns dat omschrijft. ‘Mensen moeten 
zo vroeg mogelijk naar de schuldhulp. Al 
bij de eerste huurachterstand moe-
ten ze meteen een betalingsregeling 
treffen. Vroeger hadden we nogal eens 
de neiging om te zeggen: die 600 euro 
huurachterstand kunt u zelf wel oplos-
sen. Ik denk nu: donder op met je eigen 
kracht. Dat kunnen mensen juist nu niet 
meer.’

‘Voor de groep met schulden is het 
systeem waanzinnig ingewikkeld. Als je 
ziet wat er alleen al komt kijken bij het 
aanvragen van een toeslag. Mensen in 
armoede moeten de meest ingewikkelde, 
technische formulieren invullen. De 
groep die het toch al zo moeilijk heeft, 
laat je ook nog de ingewikkeldste dingen 
doen. Het is de omgekeerde wereld. 
Laten we eens ophouden met die flau-
wekul en het wat simpeler maken.’
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Nelleke Vedelaar wordt er wel eens 
moedeloos van. ‘Armoede en 
schulden zijn alleen maar toege-

nomen de afgelopen jaren. Tegelijkertijd 
helpt somberen niet. We nemen onze 
verantwoordelijkheid, willen invloed 
uitoefenen. Voor je het weet kijk je 
alleen naar het rijk, de Belastingdienst 
of de schuldeisers. Dan word je moede-
loos omdat het zo ingewikkeld is. Als je 
echt kijkt naar wat je kunt doen, kom 
je tot hoopgevende oplossingen. Met 
de corporaties hebben we bijvoorbeeld 
overlegd over huurverlaging.’

Net als veel andere steden telt Zwolle 
een aanzienlijk aantal armen: zo’n 6500 
huishoudens moeten het doen met 110 
% van het minimum of minder. ‘Dat is 
in drie jaar tijd met ruim 700 huishou-
dens toegenomen. Mensen komen in de 
problemen, bijvoorbeeld doordat ze hun 
werk zijn kwijtgeraakt. We hebben het 
NIBUD gevraagd om naar de huishoud-
plaatjes te kijken. Ook kijken we zelf 
naar het gebruik van armoederegelin-
gen in de stad. We zien niet alleen een 
toename in het gebruik, maar ook dat 

de groep die er een beroep op doet is 
toegenomen. De vraag is alleen of die 
armoederegelingen ook echt helpen. Uit 
het NIBUD-onderzoek blijkt dat wat we 
ook doen, er altijd mensen blijven die 
door het ijs heen zakken.’

‘Uit het NIBUD-
onderzoek blijkt dat 
er altijd mensen 
blijven die door het  
ijs heen zakken’

Armoede is in wijken als Kamperpoort 
en Diezerpoort zichtbaar op straat, 
vertelt de wethouder. ‘Ik moet meteen 
denken aan een jonge vrouw die ik ooit 
zag bij de Weggeefwinkel. Ze kwam 
daar met haar twee kinderen om een 
kinderbedje te halen. De armoede was 
van hun gezichten af te lezen, ze waren 
bleek, vermoeid en dan komen ze daar 
om een kinderbedje uit te zoeken. Ik 
vond het hartverscheurend.’ 

Zelf woont ze in Holtenbroek, de armste 
wijk van Zwolle. ‘Het sociaal wijkteam 
van Holtenbroek is het drukst van de 
hele stad en de armoede en werkloos-
heid zijn het hoogst. Dat kun je er op 
straat zien. In het wijkcentrum lopen 
mensen ook veel makkelijker naar 
binnen dan elders. De Bezoekvrouwen, 
vrijwilligers die langs gaan bij vaak 
eenzame allochtone vrouwen, zijn er 
actief. In Zwolle wonen bijvoorbeeld veel 
alleenstaande Turkse dames op leeftijd. 
Hun man heeft altijd hard gewerkt en 
is vroeg overleden. De kinderen zijn de 
deur uit en hebben zich een plekje in de 
maatschappij bevochten. De vrouwen 
staan alleen en moeten van een klein 
inkomen rondkomen.’

Zwolle wil het er niet bij laten zitten, 
vertelt Vedelaar. De gemeente deed 
de afgelopen jaren diverse onderzoe-
ken naar armoede en schulden, werkt 
samen met instellingen, bedrijven en 
een breed platform van actieve bur-
gers zoals Zwolle Armoedevrij. De stad 
(125.000 inwoners) heeft een breed 
college met ChristenUnie, D66, VVD en 

Wethouder Nelleke Vedelaar: 

‘SOMBEREN 
HELPT NIET’
Nelleke Vedelaar is PvdA-wethouder van Sociale Zaken, Wmo 
en armoedebestrijding in Zwolle. De gemeente kiest voor een 
actieve aanpak van armoede en schulden en werkt samen 
met instellingen, cliëntenorganisaties en het platform Zwolle 
Armoedevrij. ‘Niemand mag zijn huis uit worden gezet, alleen 
omdat hij zijn huur niet kan betalen.’



PvdA. ‘We hebben afgesproken dat we 
nooit op armoedebeleid bezuinigen en 
daarin hebben we in de ChristenUnie 
een goede partner. Dat beleid wordt 
door de hele raad gedragen en vraagt 
ook investeringen. Als je afspreekt met 
de corporaties dat we de huren verla-
gen en investeren in een verhuisfonds, 
dan moet je daar ook geld voor vrijma-
ken.’

‘Echt beklemmend’
Nelleke Vedelaar studeerde sociaalpe-
dagogische hulpverlening en sociale 
wetenschappen. Voordat ze wethou-
der werd, was ze onderzoeker bij het 
programma ‘Aanval op de uitval’, bij 
het vroegere kenniscentrum Nicis. Ze 
bestudeerde de levensomstandigheden 
van arme gezinnen. ‘We gingen naar de 
mensen toe en maakten video’s van hun 
persoonlijke verhalen. Daarbij bleek dat 
ze het meest geholpen werden door 
praktische oplossingen. Een mevrouw 
vertelde bijvoorbeeld dat ze het meest 
had aan hulpverleenster Inge, die zorgde 
dat ze nieuwe bedden in huis kreeg. 
Daarvoor lagen ze nog met matrassen 
op de grond.’ 

Vedelaar zegt dat ze ‘Schuldig’ een 
eyeopener vond. ‘De serie is ook taboe-
doorbrekend: het heeft zoveel aandacht 
voor dit vraagstuk gegenereerd. Je kon 
geen nieuwsprogramma aanzetten of 
er was wel aandacht voor. De personen 
in de serie zijn zo ongelooflijk mooi 
geportretteerd. Het laat zien hoe divers 
de achtergrond is van mensen die in de 
problemen kunnen komen. Daarmee 
toont de serie ook: “Verdorie, het kan 
ons ook allemaal overkomen.”’  

‘De serie laat ook 
zien: verdorie, het 
kan ons ook allemaal 
overkomen’

‘Als je ziet hoe mensen in problemen 
komen lijkt het bijna onafwendbaar. 
Sommige mensen zijn gewoon niet 
in staat om hun eigen geld te behe-
ren. Landelijk is gebleken dat zo’n 80 
procent van de mensen die in beeld zijn 
bij sociale wijkteams, schulden hebben 
of in een armoedesituatie zitten. Dat 

is vaak een optelsom van omstandig-
heden. Financiële problemen zijn echt 
beklemmend. Ik heb ook wel eens 
wakker gelegen en weet hoe ongeloof-
lijk grote zorgen je kunt maken als het 
financieel even niet goed gaat. Dat staat 
natuurlijk niet in verhouding tot mensen 
die langdurig in armoede en schulden 
moeten leven.’ 

‘Lucht in het huishoudboekje’
In het nieuwe beleidsplan stelt het col-
lege voor om 600.000 euro structureel 
te investeren in schulddienstverlening. 
Verder wil de gemeente een hulpfonds 
inrichten, vergelijkbaar met het Goede 
Gieren-fonds, dat schulden van mensen 
overneemt. ‘Een voorbeeld is ook het 
fonds van Den Haag, waarmee jonge-
ren hun schulden kunnen aflossen en 
als tegenprestatie gaan werken aan 
hun eigen ontwikkeling.’ Onderdeel is 
ook een collectieve zorgverzekering 
voor minima. ’We hebben bij chronisch 
zieken besloten om die zorgverzekering 
aan te bieden tot 130 procent van het 
minimum, waardoor een grotere groep 
ervoor in aanmerking komt. Ook de 
scholierenregeling voor een bijdrage 

30  |  SCHULDIG



En nu verder  |  31

voor studie en levensonderhoud hebben 
we verhoogd tot 130 procent van het 
minimum. In de middelbare schooltijd is 
het vaak moeilijk voor eenoudergezin-
nen om deze kosten te dragen, zo bleek 
uit onderzoek.’

Bijzonder is dat de gemeente afspraken 
heeft gemaakt met alle woningcorpo-
raties over huurverlaging voor mensen 
met financiële problemen. ‘We hebben 
gedacht dat als we de huur aanpassen 
er weer lucht in hun huishoudboekje 
komt. De corporaties nemen dat voor 
hun rekening. Ze zien het als een 
kerntaak juist voor deze mensen een 
passende en betaalbare woning te bie-
den. Van woningen die in de bestaande 
huurcategorie moeten blijven, bieden 
we een verhuiskostenvergoeding.’

De gemeente heeft 
afspraken gemaakt 
met de corporaties 
over huurverlaging 

In totaal zijn 525 huurders voor de rege-
ling uitgenodigd. 130 huurders hebben 
gebruik gemaakt van de regeling. 275 
huurders hebben het aanbod gekre-
gen te verhuizen, waarvan slechts 16 
huurders gebruik hebben gemaakt. Is er 
ook een effect van deze verlaging van 
de huurprijzen op het aantal huisuit-
zettingen? ‘Dat is nog niet te zien. Het 
is een vraagstuk dat op tafel komt bij 
de corporaties en mij. Het kan nooit 
zo zijn dat iemand zijn huis uit wordt 
gezet alleen omdat hij zijn huur niet kan 
betalen. Wie kun je het kwalijk nemen 
dat hij of zij niet kan betalen? Je kunt 
dat teruglezen in de huishoudplaatjes 
van het NIBUD-onderzoek. Ik roep elke 
gemeente in Nederland op zo’n onder-
zoek te laten doen.’ 

‘Sterke netwerken’
Vedelaar vertelt dat de Zwolse Rekenka-
mercommissie onderzoek heeft gedaan 
naar de schuldhulpdienstverlening. 
‘Daaruit blijkt dat nazorg belangrijk 
is bij de schuldhulp. We streven naar 
één contactpersoon en brengen die 
onder bij het sociaal wijkteam. Over alle 
vraagstukken rondom je inkomen en 

schulden heb je dan alleen nog contact 
met het wijkteam. Als het nodig is wordt 
de schulddienstverlening erbij gehaald 
en dat is dan je enige contactpersoon 
en casemanager. We gaan onze formatie 
daarvoor uitbreiden.’ 

De gemeente wil ook als het gaat om 
vroegsignalering met zoveel mogelijk 
partijen samenwerken. ‘Als de kerk 
signaleert dat iemand in de problemen 
zit dan weten ze meestal heel snel het 
noodfonds, de gemeente en het sociaal 
wijkteam te vinden. Als gemeente we 
doen al het mogelijke om regelingen te 
verbeteren en het bereik te vergroten. 
Dat laten we zien en daardoor staan veel 
mensen klaar om ook mee te helpen.’

‘Het is wel bijzonder aan Zwolle hoe 
sterk de netwerken zijn’, concludeert 
Nelleke Vedelaar. Ze verwijst naar het 
vrouwenkoor ‘Searching for my job 
choir’. ‘Dat zijn vaak vrouwen die in hun 
schulp zijn gekropen en de boel draai-
ende proberen te houden. Ze zijn weer 
bezig gegaan met vragen als: “wie ben 
ik, wat kan ik en waar ligt mijn toekomst 
als het om werk gaat”. Daarmee hebben 
ze veel stappen gezet. Als dat dan tot 
uiting komt in een groep vrouwen die 
uit volle borst op het podium staan te 
zingen, dan vind ik het echt prachtig.’
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SCHULDEN IN NEDERLAND

Snelle groei van de schuldhulp

Voorheen waren het voornamelijk 
mensen met een bijstandsuitkering of 
werkenden met een zeer laag inko-
men die financiële problemen hadden. 
Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn door 
ontslag, echtscheiding en de crisis op 
de woningmarkt ook mensen met een 
modaal inkomen (of hoger) in de proble-
men geraakt. Het aantal huishoudens 
dat een beroep doet op schuldhulpver-
lening is verdubbeld tussen 2008 en 
2013 (van 44.100 naar 89.000).

Oorzaken van schulden

Combinatie van factoren:
1. Omgevingsfactoren (economische 

situatie, complexiteit samenleving, 
structurele armoede).

2. Bewust en onbewust gedrag 
(motivatie, fi nanciële kennis en vaar-
digheden, maar ook een gevoel: doen 
wat anderen doen en onbewuste 
processen).

3. Onverwachte gebeurtenissen 
(life-events zoals scheiding, werke-
loosheid, arbeidsongeschiktheid etc.).

4. Persoonsgebonden factoren (licht 
verstandelijke beperking, psychiatri-
sche problemen).

Gevolgen van schulden

Voor het individu: onder meer beta-
lingsachterstanden, betalingsregelingen 
en schuldhulpverlening, psychische en 
gezondheidsproblemen, huisuitzetting, 
maatschappelijke opvang en ontzetting 
uit de ouderlijke macht.

Voor huishoudens: naast schulden 
vaak ook problemen met opvoeding, 
gezondheid en op gebied van verslaving, 
misdaad en onveiligheid.

Voor de samenleving: Schulden-
problematiek (opvang, hulpverlening, 
schuldsanering) kost de samenleving 
jaarlijks € 11 miljard euro. Voor elk huis-
houden met ernstige financiële  
problemen betaalt de samenleving:  
€ 100.000 euro.

Cijfers: Nibud (2014) 

 Systeem schuldhulp-
verleningstraject 
loopt vast 

 Werkwijze Belastingdienst 
leidt tot betalingsachterstand

Wildgroei schuldhulp-
verleningsbureaus 

Incasso-industrie 
laat schulden 

bewust ontstaan

Complexiteit 
overheidsregelingen

In Nederland hebben naar schatting 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle 
schulden, problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Dat is 1 
op de 5 huishoudens. Op deze pagina zetten we een aantal feiten en cijfers op een rij.

Feiten en cijfers

• 193.000 huishoudens: 2,5% 
problematische schulden in schuld-
hulpverleningstraject (wettelijk of 
minnelijk). 

• Tussen 351.000 en 571.000 huis- 
houdens: 4,6% tot 7,5% onzicht-
bare problematische schulden 
(geen traject).

• Tussen 614.000 en 858.000 huis-
houdens: 8,1% tot 11,3% risico op 
problematische schulden en geen 
schuldhulpverlening.

Cijfers (schatting): Huishoudens in de rode 
cijfers (2015)

• Ongeveer 760.000 Nederlandse 
burgers heeft ernstige financiële 
problemen. Jaarlijks neemt het 
aantal mensen met betalingspro-
blemen met 6% toe.

Cijfers: CKI (2014)

Onderwerp van maatschappelijk debat
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Armoede en schulden zijn een flinke 
kostenpost voor de samenleving. Boven-
dien veroorzaken ze bij de betrokkenen 
heel veel persoonlijk leed. Denk aan een 
toename van relatieproblemen, soms 
uitmondend in huiselijk geweld, toe-
name van eenzaamheid, gevoelens van 
uitsluiting, schaamte, machteloosheid 
en heel veel stress.
 
Movisie maakte twee dossiers over  
‘wat werkt’ bij de aanpak van armoede 
en de schuldhulpverlening. De informa-
tie uit deze dossiers levert input voor 
een effectieve aanpak van deze proble-
matiek. 

De aanpak van armoede
In ‘Wat werkt bij de aanpak van 
armoede’ staat empowerment centraal. 
Belangrijke ingrediënten in de aanpak 
van armoede zijn: 
• psychologisch kapitaal (zoals verster-

ken veerkracht en talenten), 
• sociaal kapitaal (zoals het stimuleren 

lotgenotencontact, de inzet van erva-
ringsdeskundigen), 

• economisch kapitaal (betaald werk, 
opleiding), 

• maatschappelijk kapitaal (stimuleren 
van, ook informele, vormen van cliën-
tenparticipatie). 

Wat werkt bij schuldhulp
In het ‘Wat werkt bij schuldhulp-
verlening’ gaat het om de volgende 
elementen: 
• vroeg ingrijpen (preventie),
• het creëren van schuldenrust,
• werken aan zelfvertrouwen, 
• aandacht voor motivatie, confrontatie 

met eigen financieel gedrag (spie-
gelen) en vergroten van executieve 
functies (bijvoorbeeld het leren om 
prioriteiten te stellen en het beheer-
sen van impulsen),

• het benutten van groepsdynamiek, 
• de persoonlijke inzet van hulp- 

verleners, 
• samenhang in de aanpak en 
• een langdurige inzet met ruimte voor 

bestendiging van nieuw gedrag en 
opvangen van terugval.

Deze informatie is afkomstig uit de dossiers ‘Wat werkt bij de aanpak van 
armoede’ en ‘Wat werkt bij schuldhulpverlening’ van Movisie.  
De ‘Wat werkt’-dossiers zijn gratis te downloaden op www.movisie.nl

WAT WERKT, GAAN DOEN!



Deurwaarder Ed Krom:

De boeman die je ijskoud op straat smijt: de 
deurwaarder van nu is allang geen Dreverhaven uit 
Bordewijks Karakter meer. Ook gerechtsdeurwaarder 
Ed Krom die we kennen uit de Human-serie ‘Schuldig’ 
is geen vuurvreter. Maar hij heeft ook niet alleen maar 
begrip. ‘Wij zijn geen sociaal werkers. Dat huis moet 
worden leeggehaald.’

‘EEN ENKELE KEER STAAT 

HET SCHAAMROOD 
MIJ OP DE KAKEN’

Dat Ed Krom een innemende deurwaar-
der is, zagen we in de veelbekeken en 
geprezen serie ‘Schuldig’ van Sarah 
Sylbing en Ester Gould. In deze zesde-
lige documentaireserie bekijken we de 
wereld door de ogen van Dennis, Ditte 
en Carmelita, bewoners van de Vogel-
buurt in Amsterdam-Noord. Allemaal 
hebben ze schulden. Ed Krom speelt 
een belangrijke rol in de eerste afle-
vering als hij de woning van Ron en 
Ramona komt ontruimen. Hij treedt 
doortastend op, maar is ook rustig en 
vertrouwenwekkend. 

Krom werkt al zestien jaar bij het 
gerechtsdeurwaarders- en incasso-
kantoor De Klerk & Vis, dat, zo zeggen 
ze op hun site, ’de kunst verstaat een 
adequate afhandeling van uw dossier te 
omlijsten met de menselijke maat.’ En 
precies dat doet Krom in de serie, waar-
door de kijkers niet alleen Carmelita 
en Dennis in hun armen sluiten, maar 
ook de man die hun het slechte nieuws 
komt brengen. Die mensen letterlijk hun 
huis uitzet.

Waar ligt voor Krom de grens? Zijn er 
momenten geweest dat zijn gewe-
ten zwaarder telde dan zijn plicht de 
gerechtelijke opdracht uit te voeren? En 
hoe handelt hij dan?

‘Ik ben niet zo’n vuurvreter’, zegt hij. 
En: ‘Als ik een situatie tegenkom die me 
zorgen baart, probeer ik een oplossing 
te vinden.’ Maar hij heeft niet alleen 
begrip. Hij vindt de mensen die hij treft 
soms erg onverantwoordelijk. Met hun 
schulden duperen ze anderen. ‘Ik ben 
ouderwets opgevoed, als je iets wil 
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hebben, dan spaar je er maar voor.’ 
Een uithuiszetting is in zijn ogen niet 
onrechtvaardig: ‘Bovendien heb ik als 
deurwaarder een eindopdracht, wij zijn 
geen sociaal werkers. Dat huis moet 
worden leeggehaald. En alles gaat vol-
gens de wet.’

Krom is jurist. Aanvankelijk wilde hij 
advocaat worden, maar hij kwam 
terecht bij de ARAG Rechtsbijstand. Na 
wat omzwervingen werd hij vijfentwin-
tig jaar geleden gerechtsdeurwaarder.
Iedere dag gaat hij langs tientallen 
huizen om dwangbevelen te bezorgen, 
loonbeslag te leggen en dagvaardingen 
te brengen. Eén keer per maand is er 
een dag met alleen huisuitzettingen. 
‘Het is misschien niet echt leuk werk, 
maar het is een eerzaam beroep, een 
functie die deel uitmaakt van het jus-
titieel apparaat. Ik zie het betalen van 
schulden als een vorm van rechtvaar-
digheid.’

Krom laat de vaak tragische situaties 
redelijk makkelijk van zich afglijden. Dat 
moet ook, anders hou je het niet vol. 
Hoewel: een voorval uit het begin van 
zijn loopbaan raakte hem diep. ‘Ik ging 
mee om te zien hoe een ontruiming in 
zijn werk ging. We troffen een totaal 
ontredderde vrouw van over de zeven-
tig. Het was een asgrauwe dag en ik zie 
het beeld nog scherp voor me: de vrouw 
was op straat gezet en haar silhouet 
verdween langzaam in de mist, in haar 
hand hield ze een kooitje met daarin 
een kanariepiet. Een prachtig beeld 
maar ten hemel schreiend. Ik dacht die 
avond: had dit niet anders gekund? Dat 
je aan het einde van je leven nog zoiets 
traumatisch mee moet maken. Op die 
leeftijd heb je denk ik ook niet de flexibi-
liteit om daarmee te kunnen dealen.’

‘Tegen jonge mensen 
zeg ik: zie dit als een 
levensles, want je 
bent nu wel je huis 
kwijt. Dus betaal in 
het vervolg de huur’

Niemand wordt zomaar uit z’n huis 
gezegd, benadrukt Krom. Hulpverleners 
zetten in de fase ervoor alles op alles 
om die schulden op tijd weg te krijgen. 
‘Zelf onderzoek ik altijd of er nog een 
omstandigheid is die de woningbouw-
vereniging op andere gedachten kan 
brengen.’ Zoals die keer dat Krom de 
woning van een man moest ontruimen 
die ernstig ziek was. Hij had aids. ‘De 
woningbouwvereniging had de ernst 
van de situatie onvoldoende onder-
kend. En medicijnen zijn in zo’n geval 
van levensbelang. Stel dat tijdens de 
ontruiming pillen zoek zouden raken. Of 
dat de pers erachter zou komen dat een 
ernstig zieke man op straat werd gezet. 
Om die reden is de ontruiming toen niet 
doorgegaan.’

‘Een moeder van twee 
kinderen hebben 
we schreeuwend 
midden op straat 
achtergelaten. Die 
keer stond mij het 
schaamrood op de 
kaken’

Niet lang geleden greep Krom ook in. 
‘Een vrouw van over de zestig moest 
haar huis uit. Ze woonde in een appar-
tementje van dertig vierkante meter 
in een flatgebouw waar de meeste 
bewoners wel een of ander probleem 
hadden. Zij ook, ze dronk te veel. Ze 
was al eens eerder ontruimd en dit was 
haar eindstation. Toen ik binnenkwam 
zat ze emotieloos op een stoel met 
een tas van Albert Heijn in haar hand. 
Daar zaten al haar spullen in, rommel 
zonder enige waarde. De vrouw liet alles 
gelaten over zich heen gaan. Dat vond 
ik raar, zeker toen ik zag hoe aangedaan 
de huismeester door deze situatie was. 
Ik besloot te bellen met de woning-
bouwvereniging en vertelde van haar 
alcoholprobleem. Toen kwam er alsnog 
een regeling. Pas toen alles geregeld 
was, begon de vrouw enorm te huilen. 
Van opluchting. En toch had ik me niet 
schuldig gevoeld als het niet was gelukt, 

de vrouw had namelijk geen poot om 
op te staan.’ Hij voegt daaraan toe: ‘Zo’n 
ontruiming is kostbaar, zeven man van 
mijn verhuisbedrijf, zeven mensen van 
de gemeente en een politieagent; die 
worden allemaal per uur betaald. Die 
goedertierenheid van mij kost veel geld.’

Krom blijft erbij: hij moet zijn opdracht 
uitvoeren. Niet alles kan door maat-
schappij gedragen worden, je moet 
iemand laten voelen wanneer hij zich 
onverantwoordelijk gedraagt. Bij de 
allerzwaksten zal hij iets meer zijn best 
doen. Bij jonge mensen houdt hij vaak 
een preek: ‘Dan zeg ik: zie dit als een 
turning point, een levensles, want je 
bent nu wel je huis kwijt. Dus betaal in 
het vervolg de huur.’

Soms is een ontruiming het gevolg van 
een scheiding. ‘Ik kwam bij een vrouw 
die onder geen beding haar huis uit 
wilde. Haar man was de opdrachtgever. 
Ik stond daar samen met de politie, de 
uitzetting was volledig gerechtvaardigd. 
De vrouw, moeder van twee kinderen 
hebben we schreeuwend midden op 
straat achtergelaten. Die keer stond mij 
het schaamrood op de kaken. Ik heb me 
later wel afgevraagd hoe ik het anders 
had kunnen doen. Ik weet het niet. Maar 
ook dat beeld zal ik nooit vergeten.’

Heel soms krijgt hij een vriendelijk 
onthaal. Zoals die keer dat hij ergens op 
het boerenland een dwangbevel kwam 
afgeven. ‘De man stond midden in een 
prachtig veld gladiolen. Ik maakte daar 
een opmerking over. De man aarzelde 
niet en sneed een prachtige bos af. Dat 
vond ik heel sportief.’

Dit interview verschijnt maart 2017 in HUMAN, het 
kwartaalmagazine van het Humanistisch Verbond 
en Omroep HUMAN.



André Moerman (Schuldinfo.nl):

‘43.000 EURO SCHULD EN 
14 SCHULDEISERS IS TOCH 
TE GEK VOOR WOORDEN’

André Moerman denkt dat de kern van de schuldenproblematiek zit bij de 
invordering, met zijn extreme boetes en hoge bijkomende kosten. Maar belangrijke 
oorzaken zijn ook de ambtelijke verkokering, het zorgstelsel en het complexe 
toeslagensysteem. ‘Vijf miljoen huishoudens kunnen de zorgpremie niet betalen en 
krijgen vervolgens zorgtoeslag. Krankzinnig.’ 

Gemeentelijke afdelingen werken vaak 
niet integraal, schetst André Moer-
man. ‘Iemand vraagt een uitkering aan, 
maar overlegt niet alle gegevens. Hij 
krijgt een herinnering, maar als hij de 
gegevens dan nog niet levert, wordt de 
aanvraag buiten behandeling gesteld. 
De betrokken ambtenaar past de regels 
toe en doet zijn werk prima. De belas-
tingambtenaar krijgt vervolgens geen 
informatie over de schuldenaar en 
beslist dan: “Halvering van de beslag-
vrije voet”. Ook deze ambtenaar werkt 
prima. Vervolgens komt diegene terecht 
bij de afdeling schulphulpverlening. 
Daar moeten de problemen die in 
andere afdelingen worden veroorzaakt, 
weer worden opgelost. Dat is eigenlijk 
gewoon waanzin.’

André Moerman weet waar hij over 
praat. Hij werkte 25 jaar bij welzijnsor-
ganisatie Rijnstad in Arnhem, eerst als 
sociaal raadsman en later als teamma-
nager schuldhulpverlening en sociaal 
raadsliedenwerk. Daarnaast is hij ook 
landelijk een bekend gezicht in de 
schuldhulp. Zo beheert hij de website 
Schuldinfo.nl, een belangrijke bron van 
juridische informatie voor schuldhulp-
verleners. Ook is hij landelijk actief in 
de signaleringscommissie van LOSR, 
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de beroepsorganisatie van de sociaal 
raadslieden. Moerman werkt sinds kort 
als manager materiële dienstverlening 
bij Het Inter-Lokaal in Nijmegen. 

‘Inzicht in leefwereld’
‘Ambtenaren zouden veel meer zicht 
moeten hebben op: wat is het nu om 
schulden te hebben? Ze denken vanuit 
het wettelijk kader, maar hebben te 
weinig oog voor wat het effect is op 
de schuldenaar. Volgens mij kan de 
verkokering binnen gemeenten veel 
minder en dient er veel meer gedacht te 
worden vanuit de mens. Bij de mentali-
teitsverandering die dat vergt, helpt de 
serie ‘Schuldig’ enorm. Als je dat ziet, 
krijg je inzicht in het leven van mensen 
met schulden. Welke rol kun je daarin 
spelen als ambtenaar?  Welke effecten 
hebben ambtelijke maatregelen?’

André Moerman denkt dat de serie 
‘Schuldig’ zowel deurwaarders, ambte- 
naren als hulpverleners helpt om 
meer inzicht te krijgen in de leefwe-
reld van mensen met schulden. ‘Er is 
een enorme schaamte rondom schul-
den en mensen komen veel te laat in 
beeld. Iedereen die ook maar enigszins 
contact heeft met mensen met schul-
den, zou er alert op moeten zijn om 
de  schuldenproblematiek te signale-
ren en bespreekbaar te maken. ’De 
actuele cijfers van brancheorganisatie 
NVVK laten zien dat de omvang van de 
problematiek dramatisch is. ‘Mensen 
die zich bij schuldhulp melden hebben 
gemiddeld 43.000 euro schuld, ver-
deeld over veertien schuldeisers. Dat is 
toch te gek voor woorden, zeker als je 
bedenkt dat iemand met een minimum-
inkomen in drie jaar tijd zo’n 2500 euro 
kan aflossen.’ 

‘Marginale oplossingen’
Moerman denkt dat de kern van de 
schuldenproblematiek bij de invorde-
ring zit. ‘Het hele inningssysteem in 
Nederland is gericht op eigenbelang. 
De invordering is zo geregeld dat het 
gaat om het belang van de individuele 
schuldeiser. Via een deurwaarder of een 
incassobureau probeert hij zijn schuld 
geïnd te krijgen. Dat gebeurt zodanig dat 
de schulden alleen maar groter worden. 
Dat zit gebakken in het systeem.’

Oplossingen zoals het beslagregister en 
de vereenvoudigde beslagvrije voet zijn 
eigenlijk maar marginaal, vindt Moer-
man. ‘Als er problematische schulden 
zijn, die niet binnen drie jaar zijn af te 
lossen, zou er eigenlijk het algemeen 
belang moeten gaan gelden. Vanaf dat 
moment zou de aflossing van de schul-
den eerlijk moeten worden verdeeld, 
waarbij de schuldenaar zijn beslagvrije 
voet houdt. Dennis stelde in ‘Schuldig’ 
dan ook terecht dat de inzet van deur-
waarders niet meer werkt. Zeker voor 
de groep met problematische schulden 
geldt dat. De deurwaarders zijn alleen 
nog maar bezig met het belang van de 
eigen schuldeiser.’

‘Bij een faillissement heb je een cura-
tor, die kijkt wat er te verdelen is. Hij 
stopt zodra er onvoldoende middelen 
zijn. Bij problematische schulden zou 
een iemand verantwoordelijk moeten 
zijn. Wat mij betreft is dat een schuld-
hulpverlener-deurwaarder, die zowel 
verantwoordelijk is voor de belangen 
van alle schuldeisers als die van de 
schuldenaar.  De schuldenaar moet ook 
weer op een hoger plan komen en met 
een schone lei kunnen beginnen.’

‘De deurwaarders zijn 
alleen nog maar bezig 
met het belang van de 
eigen schuldeiser’

In een column pleit Moerman 
voor beperking van de vrijheid van 
schuldeisers om in te stemmen met 
schuldregelingen. Ook aan de vrij-
heid van schuldenaren zit wat hem 
betreft een grens. ‘In Nederland heb 
je het vrijwillige, minnelijke traject en 
het wettelijke traject. De vrijheid van 
schuldeisers om in te stemmen zorgt 
ervoor dat trajecten enorm lang duren. 
Mensen weer een schone lei laten krij-
gen, gaat daardoor moeizaam. Waarom 
twee systemen? Als iemand na drie jaar 
zijn best heeft gedaan, heeft afbe-
taald en geen nieuwe schulden heeft 
gemaakt, zou er een schone lei moeten 
worden verleend. Stel ook paal en perk 
aan de vrijheid van schuldenaren. Een 
huisontruiming vanwege schulden is zo 

ingrijpend. Het college van B&W kan in 
die gevallen ook beschermingsbewind 
aanvragen. Waarom gebeurt dat dan 
niet? Dan kan de bewindvoerder ervoor 
zorgen dat het salaris binnenkomt en de 
betalingen gedaan worden.’ 

‘Laat opdrachtgever mee-
betalen’
Ook de opbouw van schulden in het 
systeem met boetes, rentes en incas-
sokosten, is uit de hand gelopen. ‘Die 
43.000 euro schuld is heus niet alleen 
door mensen uitgegeven, maar bestaat 
voor een groot deel uit kosten en 
boetes. De kosten voor elke handeling 
die een deurwaarder verricht worden 
bij de schuldenaar in rekening gebracht. 
Voor elk type handeling bestaan vaste 
bedragen. Met invoering van de markt-
werking mogen deurwaarders zelf 
weten welke tariefafspraken ze met 
opdrachtgevers maken, dat kunnen ook 
no-cure-no-pay-afspraken zijn. Dit leidt 
er toe dat deurwaarders bij een kale kip 
de kosten vaak niet door de schuldeiser 
vergoed krijgen. Als deze kosten wel bij 
de opdrachtgever in rekening worden 
gebracht, zou die eerder ‘hoho’ roepen. 
Zelfs het Centraal Justitieel Incasso-
bureau (CJIB)  betaalt deurwaarders 
nauwelijks voor schuldenaren die ‘geen 
verhaal bieden’. De overheid zou zich 
niet van dit soort methoden moeten 
bedienen.’

Moerman noemt het ook ‘heel bijzon-
der’ dat het CJIB bij verkeersboetes 
eerst boete op boete stapelt en dan pas 
het bedrag van de rekening probeert af 
te schrijven. ‘Eerst groeit een boete van 
300 tot 900 euro. Vervolgens proberen 
ze het af te schrijven. Dan denk ik: joh, 
doe dat dan meteen. Vervolgens gaat 
die vordering naar een deurwaarder, en 
die brengt kosten in rekening en legt 
loonbeslag. Kortom, het brengt mensen 
enorm in de problemen. En dat alles 
voor een brommer die niet verzekerd in 
de schuur staat en niet op tijd geschorst 
is. Bij de opgave voor de wegenbelasting 
kun je ook vooraf een automatische 
incasso afgeven. Doe dat dan ook voor 
eventuele boetes.’

De overheid neemt nu goede maat-
regelen voor vereenvoudiging van de 
beslagvrije voet, het deel van het inko-



men waarop geen beslag mag worden 
gelegd. ‘In driekwart van de gevallen is 
die nu te laag, wel zo’n 200 euro onder 
het bestaansminimum, waardoor steeds 
weer nieuwe schulden ontstaan. Dat 
komt omdat de schuldenaar vaak geen 
informatie aanlevert. De deurwaarder 
kan het straks op grond van de basis- en 
polisadministratie bepalen. Het risico 
van een kloppende beslagvrije voet is 
wel dat de schuldeiser straks vaker 
beslag laat leggen op het banksaldo en 
de inboedel om zo toch aan het geld te 
komen. Ook daartegen moeten mensen 
beter worden beschermd.’

‘Wanbetalingsregeling absurd’
Moerman noemt ook de ‘wanbetalers-
regeling’ bij de zorgverzekering ‘absurd’. 
Na zes maanden achterstand in de beta-
ling neemt het CAK de inning van de 
premie over, waarbij deze verhoogd is 
tot 134 euro. ‘De veronderstelling is dat 
als je mensen met een boete dreigt, ze 
wel betalen. Dit werkt alleen bij mensen 
die wel kunnen, maar niet willen beta-
len. In de praktijk kunnen ze niet. Van 
alle kanten wordt het een waanzinnige 

regeling genoemd. Blijkbaar vindt de 
politiek de tijd nog niet rijp om het weer 
terug te draaien. Wel proberen gemeen-
ten het systeem dragelijker te maken. 
Voor mensen met een bijstandsuitkering 
kan de gemeente bijvoorbeeld met de 
zorgverzekeraar een overeenkomst slui-
ten. Ze kunnen uit het boetesysteem, 
krijgen een collectieve verzekering en 
moeten drie jaar lang aflossen aan de 
zorgverzekeraar, waarna ze de restant-
schuld kwijt zijn.’ 

‘De veronderstelling  
is dat als je mensen 
met een boete dreigt, 
ze wel betalen’

 
De hoogte van de zorgpremie werd in 
2006 op zo’n 80 tot 90 euro bepaald. 
Zo’n bedrag zou tot meer concurrentie 
tussen zorgverzekeraars leiden dan een 
lagere premie van bijvoorbeeld 30 euro. 
‘Die theorie verdedigde de staatssecre-
taris Ross-Van Dorp destijds in de kamer. 

Door de keuze van zo’n hoge maande-
lijkse premie, en doordat veel mensen 
die niet kunnen betalen, hebben tegen-
woordig vijf miljoen huishoudens een 
zorgtoeslag. Echt krankzinnig, want het 
is allemaal gebaseerd op een theorie. 
Door de hoogte van de zorgpremie zijn 
de achterstanden in de betalingen ook 
een stuk hoger.’

En de Belastingdienst heeft vervolgens 
weer handenvol werk, omdat in de prak-
tijk zo’n een derde van toeslagen weer 
moet worden teruggevorderd. ‘Dat leidt 
daar ook tot problemen, omdat ambte-
naren veel zinloos werk moeten doen. 
En door alle fouten met toeslagen en de 
terugvorderingen die nodig zijn, zakken 
veel mensen door het bestaansmini-
mum. Het bijzondere is dat de overheid 
de beslissingen over het zorg- en toesla-
genstelsel baseerde op aannames met 
een hoog theoretische gehalte. Dat gold 
zowel bij de hoogte van de zorgpremie 
als bij het boetesysteem. Beslissingen 
die grote groepen mensen in de proble-
men hebben gebracht.’
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‘HET SCHULDENPROBLEEM IS 

EEN SCHANDAAL 
DAT JE HEEL SNEL KAN OPLOSSEN’

Paul Scheerder, ‘godfather’ van de Vogelbuurt:

Paul Scheerder was ruim dertig jaar directeur van het Gère Paulussen 
Leefkringhuis in de Amsterdamse Vogelbuurt. Juist in het jaar dat hij 
met pensioen ging, werd hij beroemd door zijn optreden in ‘Schuldig’. 
‘Kijk welke mensen hier komen en hoe ze tot over hun oren in de ellende 
zitten. Alsof die nog behoefte hebben om zelfredzaam te zijn.’



40  |  SCHULDIG

Paul Scheerder vertelt met smaak de 
lange voorgeschiedenis van het Leef-
kringhuis. Het begon eigenlijk al in de 
jaren zestig, toen hij vrijwilliger was bij 
de toenmalige jeugdzorg, de vereniging 
Pro Juventute voor pleegzorg en voogdij. 
Hij raakte betrokken bij de bouw van 
een vakantiehuis in Oostenrijk voor 
arme kinderen uit Amsterdam-Noord. 
Het vrijwilligerswerk deed hij naast zijn 
baan bij dagblad Het Parool op de afde-
ling abonnementen. 

‘Sommige kinderen uit de Vogelbuurt 
hadden verhalen over mishandeling. Het 
ergste was dat een of twee kinderen na 
terugkomst uit Oostenrijk niet werden 
opgehaald door hun ouders. En dan zei 
zo’n kind dat hij in een hut op het Jeugd-
land sliep. Ik dacht: daar moet opvang 
voor komen. Van de woningbouw kon ik 
de winkelruimte met bovenwoning hier 
tegenover huren. Ik was geïnspireerd 
door een onderwijzer die in de Jor-
daan een zogeheten leefkringhuis had 
opgezet. Hij had bedacht dat iedereen 
verantwoordelijk is voor de kinderen in 
de wijk. De school, de ouders, de huis-
arts, de agent, de sportschool, iedereen 
is verantwoordelijk.’

Het Gère Paulussen Leefkringhuis – 
genoemd naar een politieman, die 
ook actief was als vrijwilliger in Noord 
– bestaat inmiddels 32 jaar. Het is uit-
gegroeid van een huis met tien bedden, 
naar een netwerk met negen huizen 
met in totaal 32 bedden, vertelt Scheer-
der. ‘Het gaat om vrouwenopvang. 
Vrouwen en kinderen kunnen hier in 
principe drie maanden blijven, zo nodig 
langer. Inmiddels draaien we naast de 
opvang drie keer per week een inloop-
spreekuur, hebben we een kinderhuis 
en runnen we twee voedselbanken.’

‘Voor ons is niets te gek’
‘Mensen komen hier voor van alles. 
Vanwege een belastingaanslag die 
onbegrijpelijk is, om kwijtschelding aan 
te vragen, vanwege huwelijksproble-
men of een dreigende huisuitzetting. 
Iedereen zit bij elkaar in de wachtkamer. 
Praktische dingen als de belastingaan-
gifte doen we om mensen het gevoel te 
geven dat ze hier altijd binnen mogen 
komen. Je hoeft je niet te schamen als 
je hier komt. Je komt hier binnen en dan 

word je geholpen, en niet twintig keer 
van het kastje naar de muur gestuurd.’

‘Wat wij hier doen is gebaseerd op 
honderd procent vertrouwen. We zijn er 
ook na 5 uur ’s middags, we zijn er altijd. 
Familiedrama’s gebeuren vaak ’s nachts. 
Ik heb in die 32 jaar zeven moorden 
meegemaakt, dat zijn dingen die ik nooit 
meer vergeet. Een keer werd zelfs een 
kind doodgestoken toen ze tussen haar 
vader en moeder sprong. De vrouw 
wilde de man in het been steken, maar 
het kind gooide zich ertussen. De vrouw 
werd al jaren mishandeld en stak uit 
wanhoop. Ze belandde drie jaar in de 
gevangenis.’

‘Als een vrouw zegt: “Mijn man mis-
handelt me, ik wil weg bij hem” dan 
nodigen we hen beiden uit en kijken 
we wat er nog te doen valt. Zo’n man 
zegt dan: “Die vrouw liegt, ik heb haar 
nooit aangeraakt. Ze heeft een vriend”. 
Dan zeg ik: “Als het zo doorgaat slaap je 
straks in je auto, want een vrouw wordt 
in Nederland nooit op straat gezet.” Dan 
krabbelt een deel al terug. Soms wordt 
het niks en kan het zijn dat we de vrouw 
met haar kinderen opnemen.’

‘Soms zijn we tijdelijk inkom-
stenbeheerder’
‘Tijdens de spreekuren melden zich 
vaak mensen met financiële problemen. 
Ze komen dan met een plastic tas vol 
rekeningen en die zoeken we dan door 
naar urgente schulden. Als er brieven 
tussen zitten over afsluiting van energie, 
of over een dreigende huisuitzetting, 
dan halen we die eruit. Daar kijken we 
dan meteen naar, want dan is er meteen 
actie nodig. Een ontruiming kunnen 
we eigenlijk altijd voorkomen. Er zijn 
wel een paar ontruimingen in Noord, 
bij mensen die absoluut niet willen 
meewerken, of die een wietplantage 
hebben of die met de noorderzon zijn 
vertrokken.’

‘Als ze hier komen, hebben ze vaak 
al zo’n 1000 euro deurwaarderskos-
ten bovenop hun huurschuld. De 
woningbouw heeft de deurwaarder inge-
schakeld en die probeert de vordering te 
innen door er elke keer kosten bovenop 
te gooien. De rechter spreekt dan een 
vonnis uit dat de woningbouw mag 

‘Je komt hier binnen 
en dan word je 
geholpen. Niet  
twintig keer van  
het kastje naar de 
muur gestuurd’



ontruimen en dat kost ook weer 600 
euro. De deurwaarder gaat dan met dat 
ontruimvonnis naar de mensen toe, en 
ook daardoor komen er weer kosten bij.’

‘Als die huurders dan bij ons komen, dan 
bellen we de woningbouw en bieden 
we een regeling aan. Dan stellen we 
voor dat we op de uitkering de huur 
inhouden. We nemen hun uitkering 
tijdelijk in en stellen een afbetalingsre-
geling voor van 100 euro per maand. 
Onder die voorwaarden zal geen enkele 
woningbouw ontruimen. Daarbij treden 
we soms op als tijdelijk inkomstenbe-
heerder. De corporatie moet er namelijk 
zeker van zijn dat ze hun geld krijgen. 
Als de ontruiming over een paar dagen 
is, moet je nu actie ondernemen, dat 
gaat niet via de officiële weg.’

‘Mensen steken hun kop in het zand en 
denken dat het zich vanzelf wel oplost.  
Zoals Ramona, die het twaalf maanden 
lang niet aan haar man vertelt. Ron zegt 
dan: “Voor elk probleem is er maar een 
ding: een oplossing.” Als je twaalf maan-
den huurschuld hebt, kun je nooit zelf 
een oplossing uit je hoed toveren. Dan 
heb je steun van een fonds nodig of van 
de kerk. Dreigende schulden regelen 

wij, de schuldsanering is werk voor de 
officiële schuldhulp.‘

‘Schulden snel oplossen’ 
Volgens Paul Scheerder is het ergste dat 
mensen vooral door overheidsmaatre-
gelen in de schulden komen. ‘Als je de 
zorgverzekering niet kunt betalen, krijg 
je 50 euro boete. Alsof je die dan wel 
kunt betalen. Het is volkomen absurd 
dat je een moeder met vier kinderen 
op straat gooit. Dat kost je als overheid 
ongeveer een ton per jaar aan opvang. 
Je kunt dan beter de huurschuld voor- 
financieren en via een regeling binnen 
de uitkering weer terug laten betalen.’

‘Ik heb Jetta Klijnsma al twee keer 
gevraagd of ze even kan regelen dat 
de huurtoeslag weer direct naar de 
verhuurder kan worden overgemaakt. 
Dat kan ze toch overleggen met staats-
secretaris van Financiën Eric Wiebes? 
Die hoeft de Belastingdienst alleen maar 
te vragen die optie ‘overmaken aan 
verhuurder’ in het aanvraagformulier 
toe te voegen.’ 

‘Voor de zorgtoeslag en de kinderop-
vangtoeslag geldt hetzelfde. Nu wordt 
alles van de Belastingdienst naar een 

privénummer overgemaakt want je 
moet zelfredzaam zijn. Kijk welke men-
sen hier komen, hoe ze tot over hun 
oren in de ellende zitten. Alsof die nog 
behoefte hebben om zelfredzaam te 
zijn. Als zij op de helft van de maand de 
toeslag binnenkrijgen, gaan ze daarvan 
boodschappen doen.’

‘Het verschrikkelijke schuldenprobleem 
is een schandaal dat je heel snel kan 
oplossen. Stel als overheid een plafond 
in voor alle bijkomende kosten. Sta 
maximaal 15 of 25 procent bijkomende 
kosten toe. Als iemand een schuld heeft 
van 40 euro dan mag dat nooit 600 euro 
worden.’

‘Ik heb Jetta Klijnsma 
al twee keer gevraagd 
of ze even kan regelen 
dat de huurtoeslag 
weer direct naar de 
verhuurder wordt 
overgemaakt’
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‘Wij vinden dat we als financieel dienst-
verlener een groot maatschappelijk 
probleem, armoede veroorzaakt door 
schulden, moeten helpen aanpakken’, 
zegt Marie-Louise Voors, manager van 
Delta Lloyd Foundation. 
‘We zien dat bij financiële problemen 
klanten vaak niet meer kunnen doen 
dan de brand blussen. Maar de vraag is: 
waar veroorzaak je als schuldeiser kort-
sluiting? Tot nu toe probeerde men de 
problemen aan de achterkant op te los-
sen, maar de werkelijke oplossing zit zo 
vroeg mogelijk. De grootste schuldeisers 
in Nederland zijn de energiebedrijven, 
zorgverzekeraars, woningcorporaties 
en telecombedrijven. Door die bijeen te 
brengen, ontstaat er een sterke coalitie 
die bereid is om zaken beter te organi-
seren om te voorkomen dat hun klanten 
in de problemen komen.’

De rol van schuldeisers wordt vaak 
onderbelicht in vergelijking met die 
van schuldenaren. Is dat niet gek?

‘Dat valt mij ook op. Delta Lloyd Foun-
dation wil mensen op huishoudniveau 
uit de schulden helpen. We hebben 
ons breed verdiept in de problematiek 
en hebben we ook aan schuldenaren 
gevraagd: ‘Wat staat jou in de weg?’ 
Mensen kijken voor oplossingen gauw 
naar de gemeenten die de hulpverle-
ning uitvoeren en naar de overheid als 
preferente schuldeiser. Maar Delta Lloyd 
Foundation is niet de overheid en wij 

zijn niet bij machte om de overheid te 
veranderen. Waar we wel direct invloed 
op hebben, is hoe wij als schuldeiser 
omgaan met onze klanten. Vergeet niet: 
als schuldeiser ben je als eerste op de 
hoogte van een betalingsachterstand. 
Als de schuldhulpverlening in actie 
komt, bellen ze ook met de schuldei-
sers. Dus schuldeisers zijn per definitie 
een belangrijke partij. Daarnaast vind ik 
het ook een morele kwestie: als bedrijf 
moet je het belangrijk vinden om je 
klanten te helpen, ook bij een betalings-
achterstand. Dat betekent dat je niet 
je problemen over de schutting moet 
gooien door het aan incassobureaus 
over te laten.’ 

Wat hoop je te bereiken met de 
schuldeiserscoalitie?

‘Wanneer je voor een huishouden met 
problematische schulden een geza-
menlijke betalingsregeling kunt treffen,  
draag je echt bij aan een oplossing en 
heb je die bulk aan hulpverlening ook 
niet nodig. Mijn droom is dan ook dat 
we in 2020 in staat zijn om gezamenlijk 
schuldensituaties te stabiliseren. Ik leg 
telkens de nadruk op gezamenlijk want 
we moeten met elkaar aan de gang. 
Schuldeisers zitten elkaar onderling 
te beconcurreren in plaats van samen 
naar oplossingen te zoeken. Op termijn 
hopen we ook de overheid – het CJIB, 
DUO en de Belastingdienst – aan de 
schuldeiserscoalitie te binden.’

Marie-Louise merkt wel dat er een 
omslag gaande is bij veel debiteuren-
afdelingen. ‘Vroeger verschuilden die 
zich achter regeltjes: ‘Maar juridisch 
mag het!’, zeiden ze dan. Natuurlijk, die 
incassokosten van veertig euro mag je 
rekenen, maar de vraag is: moet je dat 
ook doen? Ik ben een enorme voorstan-
der van bellen en zeg dat ook steeds 
tegen schuldeisers: ‘Bel je klant gewoon 
om te vragen wat er aan de hand is.’ 

Wat is volgens jou het grootste  
probleem bij schuldeisers?

‘Bedrijven moeten hun klanten centraal 
gaan stellen. Met name grote bedrijven 
zijn lang verblind door het ‘shareholder 
value denken’ waarbij het enige doel 
geld verdienen is. Terwijl ik denk dat je 
als bedrijf op aarde bent om producten 
of diensten te leveren, niet om geld te 
verdienen aan het leveren ervan. Dat 
lijkt misschien een subtiel verschil, maar 
het is daadwerkelijk een verschuiving 
in het denken. Het rendementsdenken 
is het grootste probleem, dat idee dat 
je er altijd financieel beter van moet 
worden. Het ligt aan de basis van schul-
den doorverkopen, wat weer leidt tot 
perverse prikkels. Natuurlijk moet je als 
bedrijf winst maken om je continuïteit te 
waarborgen. Maar je moet ook nadenken 
over wat je aan wie verkoopt en helder 
communiceren over de gevolgen van niet 
betalen. Je moet maatwerk kunnen leve-
ren en soms je verlies kunnen nemen.’

‘HET RENDEMENTS-
DENKEN IS HET 
GROOTSTE PROBLEEM’

Marie-Louise Voors (Delta Lloyd Foundation):

Delta Lloyd Foundation nam in 2015 het initiatief om met schuldeisers aan oplossingen 
te werken voor het groeiende probleem van betalingsachterstanden en schulden. 
Bij de schuldeiserscoalitie ‘Van schulden naar kansen’ zijn inmiddels 26 bedrijven en 
organisaties aangesloten. 
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