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VOORWOORD

Voor u ligt de handreiking Integrale Schuldhulpverlening, een handreiking voor gemeenten

en uitvoerende instanties. Samenwerking is momenteel het thema binnen de lokale sociale

zekerheid, samenwerking tussen gemeenten en samenwerking binnen de keten.

Ketenpartners zijn de gemeenten, centra werk en inkomen en de uitvoeringsinstanties.

Voor de realisatie van deze handreiking waren twee samenwerkingen cruciaal. Het Landelijk

Platform Integrale Schuldhulpverlening en de Stichting StimulanSZ hebben met de komst

van de Wet werk en bijstand (WWB) de handen in een geslagen en voor het vestigen van

de noodzakelijke aandacht voor schuldhulpverlening gezamenlijk het initiatief genomen voor

een brede handreiking schuldhulpverlening.

Het schrijven van de handreiking zelf is het resultaat van een samenwerking tussen SGBO

en Q-consult. Een resultaat dat de basis moet leggen voor een aanpak integrale schuld-

hulpverlening binnen de gemeente, binnen een samenwerkingsverband van gemeenten of

binnen een samenwerkingsverband in de lokale keten van sociale zekerheid. Integrale

schuldhulpverlening kan worden gerealiseerd door een samenwerking tussen gemeente,

kredietbank en algemeen maatschappelijk werk. De aanpak moet leiden tot

het aannemen van de axioma dat schuldhulpverlening een onderdeel is van het reïntegratie-

instrumentarium, waarvoor de gemeente de regisseur is. Goede schuldhulpverlening kent

een norm en levert voor de individuele gemeente een resultaat op.

De schuldenproblematiek neemt toe en navenant de aandacht voor deze problematiek.

Het NIBUD heeft recent een onderzoek gepresenteerd over geldzorgen in de praktijk.

In een reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt aangegeven

dat inzage in gedrag een basis kan bieden voor het formuleren van beleid. Deze hand-

reiking biedt meer dan de basis, het geeft u een handvat voor uw beleid.

De handreiking is tot stand gekomen met financiële steun van het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid. Het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening en

StimulanSZ danken de schrijvers, Elma Turlings en Martijn Schut voor hun inzet en geduld

en danken de deelnemers aan de expertmeeting integrale schuldhulpverlening voor hun

bijdrage.

Utrecht / Den Haag, september 2004

De voorzitter van het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening,

Harry van Raak

De directeur van de Stichting StimulanSZ,

Gerrit-Jan Schep

Hand r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
3
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INLEIDING

1.1 Waarom deze handreiking en voor wie?
De schuldenproblematiek neemt hand over hand toe. Een half miljoen gezinnen in Nederland

lopen het risico om in een problematische schuldsituatie te geraken. Ongeveer de helft heeft

daadwerkelijk problematische schulden1. Gemeenten worden geacht door middel van ‘inte-

grale schuldhulpverlening’ het voortouw te nemen in de bestrijding van deze problematiek.

Daarbij gaat het niet alleen om het wegnemen van het financiële probleem, maar ook de

oorzaken daarvan.

Deze handreiking is vooral bedoeld voor wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers en

managers. In deze handreiking leest u hoe u als gemeente of uitvoerende instantie het beste

de schuldenproblematiek te lijf kunt gaan. De kern van deze handreiking is de beschrijving

van het basispakket integrale schuldhulpverlening’. Dit basispakket geldt als de norm voor

goede schuldhulpverlening: elke gemeente in Nederland zou dit basispakket in huis moeten

hebben. Het basispakket bestaat uit een aantal diensten waaraan onder meer een aantal

activiteiten, normtijden en een kostenindicatie zijn verbonden. In deze handreiking leest u

hoe u het basispakket kunt positioneren in uw gemeente of regio en hoe u de verschillende

onderdelen op elkaar kunt afstemmen.

In dit inleidende hoofdstuk laten we zien dat schuldhulpverlening niet alleen een kostenpost

is, maar dat goede schuldhulpverlening ook besparingen oplevert op andere gemeentelijke

beleidsterreinen. Eerst wordt kort ingegaan op de geschiedenis van de schuldhulpverlening

in Nederland.

1.2 Korte geschiedenis van de schuldhulpverlening
Aan het eind van de jaren tachtig vroegen diverse instanties die bij schuldhulpverlening

betrokken zijn, zoals sociale diensten, kredietbanken en instellingen voor maatschappelijk

werk, meer aandacht voor de schuldenproblematiek. Het hebben van problematische

schulden werd niet langer als een incidenteel probleem beschouwd. Steeds meer gemeenten

en schuldhulpverlenende instellingen zochten daarom naar een structurelere aanpak. Daarbij

kwamen tal van knelpunten naar voren. Komend vanuit verschillende tradities en culturen

ondernamen allerlei organisaties pogingen tot samenwerking. Het succes was

wisselend en bleek niet altijd duurzaam.

Ook landelijk werd het probleem steeds serieuzer genomen. In 1992 werd de

Commissie Schuldenproblematiek - beter bekend als de commissie-Boorsma -

ingesteld. Deze commissie moest gaan nadenken over een effectieve aanpak

van de schuldenproblematiek. Kort daarna werd het wetsvoorstel voor de Wet

schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) ingediend. In 1998 is de wet in

werking getreden. Als gemeenten of schuldregelende instanties er niet in

slagen de bemiddeling tussen schuldenaar en schuldeiser tot een goed einde te brengen, dan

kan de schuldenaar een beroep doen op de WSNP. Als de rechter oordeelt dat schuldeisers

geen goede redenen hebben om niet akkoord te gaan met een afbetalingsvoorstel, dan kan

hij hen dwingen tot een regeling.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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1

Je moet zowel het financiële

probleem als de achterliggen-

de oorzaken aanpakken.

Mw. W. van den Bichelaer, pro-

jectmanager Landelijk Platform

Integrale Schuldhulpverlening

1 Problematische schulden: zicht op het onzichtbare, J. Janssen, A. Kersten & H. Vermeulen, IVA Tilburg 1999
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Schulden waarbij gemeenten of daartoe bevoegde instanties bemiddelen, worden ‘in den

minne’ geschikt. We spreken daarom over het ‘minnelijke traject’. Het ‘wettelijke traject’ (via

de rechter) is bedoeld als stok achter de deur voor schuldeisers. Schuldeisers krijgen over

het algemeen minder van hun geld terug in het wettelijke traject dan in het minnelijke tra-

ject. Ook voor schuldenaren is het minnelijke traject te prefereren, omdat gemeenten de

mogelijkheden hebben om de juiste hulpverlening in te zetten en zo ook de oorzaken van de

problematiek aan te pakken. In het wettelijke traject wordt hier (nog) te weinig aandacht aan

geschonken.

Om een integrale aanpak te stimuleren, werd in 1994 het Landelijk Platform Integrale Schuld-

hulpverlening (LPISHV) opgericht. Dit gebeurde door de Nederlandse Vereniging voor Volks-

krediet (NVVK) op advies van de commissie-Boorsma. Leden van het platform zijn de NVVK2

(schuldregelende instanties), Divosa3 (sociale diensten), MOgroep4 (algemeen maatschappelijk

werk) en de VNG5 (gemeenten). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

is toehoorder en verstrekt projectsubsidies. Het LPISHV zorgt voor afstemming tussen de ver-

schillende organisaties die betrokken zijn bij de schuldhulpverlening en werkt aan verbetering

van de kwaliteit van de uitvoering. Het LPISHV zorgt voor een landelijk netwerk en voert

regie over een aantal gevarieerde deelprojecten. Zo wordt er gewerkt aan landelijke organi-

satiemodellen, onderzoeken, methodiekontwikkeling, kwaliteitsbevordering, uitwisseling,

registratie, opleiding, studiedagen en congressen. Alle activiteiten zijn gericht op de integrale

werkwijze en een intensieve samenwerking van gemeenten, sociale diensten, kredietbanken

en het maatschappelijk werk.

1.3 Oorzaken van problematische schulden
Financiële problemen staan veelal niet op zichzelf. Bij een problematische schuldsituatie spe-

len niet alleen financiële problemen een rol, maar hebben we vaak ook te maken met psy-

chosociale problemen. Deze psychosociale problemen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt wor-

den door een echtscheiding, ziekte, ontslag, arbeidsongeschiktheid of verslaving. Maar ook

het door de maatschappij gestimuleerde consumptiegedrag, het ruime aanbod van kredieten

en het meedoen met buren en vrienden zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van een

problematische schuldsituatie. Door een stagnerende economie, gebrekkig financieel inzicht,

gezondheids- en/of relatieproblemen verkeren ook veel ondernemers (natuurlijke personen)

in een problematische schuldsituatie. Een problematische schuldsituatie beïnvloedt in veel

opzichten de kwaliteit van het bestaan. Zij kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de

gezondheid van de leden van het huishouden, het voedingspatroon, de woonomstandighe-

den, ontspanning en vakantie. Bovendien kan een problematische schuldsituatie juist psy-

chosociale problemen veroorzaken.

In de literatuur wordt ook wel het onderscheid tussen exogene en endogene oorzaken

gehanteerd. Exogene oorzaken zijn schuldoorzaken die buiten de persoon zelf liggen, zoals

echtscheiding, ontslag en ziekte. Bij endogene oorzaken gaat het om in de persoon gelegen

oorzaken, zoals een verslaving of het niet met geld kunnen omgaan.

Ook de kredietbehoefte en de beschikbare financiële ruimte spelen een belangrijk rol bij het

ontstaan van problematische schulden. De kredietbehoefte neemt in het algemeen toe naar-

mate het inkomen stijgt. Huishoudens met een minimumuitkering wijken van dit patroon af,

H a nd r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
5

2. Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet.

3. Landelijke vereniging van leidinggevenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg,

4. Maatschappelijk Ondernemers Groep.

5. Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
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omdat zij verhoudingsgewijs een grotere schuldenlast hebben dan op grond van hun inko-

men zou mogen worden verwacht. Het afwijkende schuldenpatroon van uitkeringsgerechtig-

den hangt sterk samen met het beschikbare huishoudbudget. Door bijvoorbeeld het invoeren

van eigen bijdragen en het niet langer volledig vergoeden van allerlei medische kosten komt

het beschikbare budget verder onder druk te staan. Naast de normale kredietbehoefte voor

de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen ontstaat er een aanvullende

kredietbehoefte voor het financieren van tekorten. Als bezuinigingen niet het gewenste

resultaat opleveren, worden de tekorten vaak gefinancierd door het uitstellen van andere

betalingen, het kopen op afbetaling (bijvoorbeeld postorderbedrijven) en aankopen bij

leveranciers die minder strenge eisen stellen.

Uitkeringsgerechtigden hebben een ander schuldenpatroon dan de bovenminimale

inkomensgroepen. Bij de uitkeringsgerechtigden ligt het accent overwegend op schulden die

te maken hebben met de maandelijkse woonlasten (huur- en energieschulden). Bij de boven-

minimale inkomensgroepen zijn de problematische schuldsituaties vooral het gevolg van

overkreditering en aanpassing van de levensstijl na een inkomensachteruitgang door echt-

scheiding, ziekte, werkloosheid en dergelijke.

Kortom, een problematische schuldsituatie is niet het gevolg van één oorzaak, maar meestal

van meerdere, samenhangende oorzaken. Daardoor is het oplossen daarvan zo’n complex

proces.

1.4 Het belang van integrale schuldhulpverlening
In de afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sterk toegenomen.

In 2003 en 2002 zagen we een stijging van ruim dertig procent ten opzichte van het jaar

daarvoor. In 2003 meldden 137.000 huishoudens zich aan voor schuldhulpver-

lening6. Elke gemeente heeft burgers met problematische schulden en zal dus

middelen moeten vrijmaken voor goede schuldhulpverlening. De gemeente

heeft per slot van rekening een algemene zorgplicht voor al haar burgers.

Deze zorgplicht is vastgelegd in de Gemeentewet.

Gemeenten hebben naast een maatschappelijke en sociale verantwoordelijk-

heid ook een financieel belang bij schuldhulpverlening. Goede schuldhulp-

verlening levert namelijk ook besparingen op7. Er wordt bijvoorbeeld geld

bespaard doordat het aantal huisuitzettingen afneemt. Als met schuldhulpverlening tien

huisuitzettingen worden voorkomen, dan wordt € 105.000 bespaard aan verlies aan

huurinkomsten, kosten van procedures, de feitelijke uitzetting en opslag van goederen.

Daarnaast verstrekt de sociale dienst vaak leenbijstand om huisuitzetting te voorkomen.

Deze leenbijstand is niet meer volledig inbaar als de ontvanger in een problematische schuld-

situatie terechtkomt. Ook herhuisvesting kost geld, waarvoor vaak leenbijstand wordt ver-

strekt, die later niet meer volledig inbaar blijkt. Als de sociale dienst bij tien mensen als

gevolg van schuldhulpverlening wel de leenbijstand kan innen, dan levert dat een besparing

op van circa € 15.000 per jaar.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
6

Niet integraal oplossen van

schulden is op korte termijn

goedkoper, maar op lange ter-

mijn duurder.

Mw. J. Storm, hoofd afd. Zorg,

Dordrecht

6. Quickscan LPISHV/Benchmark Schuldhulpverlening, november 2003.

7. Bronnen:

- P.G.A.A. van der Sanden (Woningbouwvereniging Ter Gouw in Gouda).

- Conferentiemap Vervolgconferentie ISHV d.d. 7 maart 1997 Leeuwarden, bij gelegenheid van de start van BISH

(Bureau Integrale Schuldhulpverlening).

- J. Hoogteijling (Leger des Heils).
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Uitzetting uit woningen leidt tot toename van het aantal dak- en thuislozen. De maatschap-

pelijke opvang en rehabilitatie kosten de gemeente ongeveer € 276.000 per jaar per tien

personen. Voorkoming van uitzetting door een geslaagde schuldregeling bespaart deze

kosten.

In het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) zijn gemeenten verplicht om zich in te

spannen om mensen te activeren en aan werk te helpen. Deze reïntegratie wordt gemakke-

lijker als schulden worden voorkomen of aangepakt. Hierdoor wordt bespaard op reïntegratie-

en bijstandsmiddelen.

53% van de mensen met problematische schulden heeft gezondheidsproblemen, zoals stress,

slapeloosheid of depressie. De kosten die worden gemaakt door de GGD, instellingen voor

geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en andere instanties worden uitein-

delijk voor een groot deel betaald door gemeenten. En welke maatschappelijke kosten gaan

gepaard met het uitspreken en afwikkelen van faillissementen? Een raming daarvan is niet te

geven, maar er zijn forse bedragen mee gemoeid. Onoplosbare schuldsituaties leiden niet

zelden tot relatiebreuk. Als tien niet-kostwinners zijn aangewezen op bijstand, dan kost de

gemeente dat € 70.000 per jaar voor alleenstaanden en bijna € 100.000 voor alleenstaande

ouders. Hierbij zijn nog niet eens de uitvoeringskosten van de sociale dienst meegerekend.

Kosten die moeilijker meetbaar zijn, zijn te relateren aan de leefbaarheid in wijken. 39% van

de burgers met problematische schulden neemt niet of nauwelijks deel aan het maatschap-

pelijk verkeer. Er is ook een effect op de mate van criminaliteit en veiligheid in wijken.

Ook moeilijk meetbaar is het effect van faillissementen van kleine ondernemers. Er is sprake

van een verlies aan kennis, investeringen, werkgelegenheid en kapitaal.

1.5 Leeswijzer
De inhoudsopgave is zo opgesteld dat u snel uw weg kunt vinden in deze handreiking.

In de bijlagen vindt u bovendien een begrippenlijst met verwijzingen naar de hoofdstukken

waar de betreffende begrippen worden behandeld.

H and r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s 7
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• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
8

GEMEENTELIJK BELEIDSKADER

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we aan binnen welk beleidskader uw gemeente het schuldhulpverle-

ningsbeleid kan vormgeven. Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid. Dit geeft gemeen-

ten de mogelijkheid beleid aan te passen aan de lokale situatie, doelgroep en infrastructuur.

2.2 Gemeentelijke regierol 
Gemeenten dienen het initiatief te nemen in het organiseren van de integrale schuldhulpver-

lening. De centrale regelgeving vanuit het Rijk moet zo veel mogelijk beperkt blijven, zo vindt

het huidige kabinet. De gemeentelijke instanties, belast met de uitvoering van schuldhulpver-

lening, moeten zelf hun regelgeving op dit terrein kunnen vaststellen. Het Rijk vervult hierbij

een faciliterende rol8.

Gemeenten ontvangen geen geoormerkte middelen en er is geen

regelgeving voor de wijze waarop zij invulling moeten geven aan

integrale schuldhulpverlening. In de WWB is wel het een en ander

bepaald met betrekking tot een aantal specifieke onderdelen van

schuldhulpverlening, zoals verstrekking van bijstand in natura, ver-

plicht budgetbeheer en reïntegratie. In de Faillissementswet is

bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het afgeven van

de ‘WSNP-verklaring’9. Op basis van deze verklaring bepaalt de

rechter of een schuldenaar in aanmerking komt voor een wettelijke

schuldsanering via de WSNP. Gemeenten moeten in de verklaring

kunnen laten zien dat zij zich optimaal hebben ingespannen om

tot een minnelijke regeling te komen. In de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning10 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid over

wonen, zorg en welzijn voor sociaal- of fysiek zwakke groepen in

de samenleving.

Naast wettelijke beleidskaders bestaan er ook diverse modellen en

gedragscodes waaraan gemeenten zich kunnen committeren. Een

van de belangrijkste kaderscheppende bepalingen is ten slotte de algemene ‘zorgplicht’ die

gemeenten hebben voor al hun burgers.

De gemeentelijke beleidsvrijheid is dus vrij groot. In de volgende paragrafen worden de

belangrijkste kaderscheppende wetten, regels, modellen en gedragscodes nader toegelicht.

In de slotparagraaf worden maatregelen genoemd die niet onder de verantwoordelijkheid van

de gemeente vallen, zoals de WSNP en de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).

2.3 Wet werk en bijstand
Op 1 januari 2004 is de WWB in werking getreden. De wet regelt de bijstand en reïntegratie

voor burgers zonder inkomen. Ongeveer 40% van de klanten van schuldhulpverlening heeft

een bijstandsuitkering11. De WWB is daarom een belangrijk beleidskader.

Het is van belang dat integrale schuld-

hulpverlening door gemeenten als apart

onderdeel in gemeentelijke beleidsnota’s

wordt opgenomen. Om het beleidsthema

concreter te maken kunnen gemeenten

evaluaties uitvoeren om trajecten integrale

schuldhulpverlening en de resultaten

daarvan inzichtelijk te maken. Op basis

van uitkomsten dienen gemeenten als

regisseur het initiatief te nemen om

samen met de kernpartners hieruit con-

clusies te trekken en indien nodig

mogelijkheden te bieden voor vernieuwin-

gen en veranderingen.

Mw. C. Vermunt, senior beleidsmede-

werker MOgroep

2

8. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer, d.d. 22 november 2002.

9. De formele naam van deze verklaring is: verklaring ex. art. 285 Fw. Een modelverklaring is te vinden op de website van

Bureau Wsnp: www.wsnp.rvr.org.

10. Bij het ter perse gaan van deze handreiking ligt er een Contourennota WMO.

11. Benchmark Schuldhulpverlening 2003.

BW_2e versie.LPISHV  10-09-2004  12:38  Pagina 8



De WWB heeft als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van de burger om werk te vin-

den en te behouden. Als dat niet lukt, is de opdracht voor de gemeente om de burger naar

werk te begeleiden en pas als tweede opdacht om de burger een uitkering te verstrekken.

Deze eerste opdracht krijgt zijn uitwerking in de door de gemeente vast te stellen reïnte-

gratieverordening. Om deze reïntegratie te kunnen uitvoeren, wordt aan de gemeente een

budget voor reïntegratie (‘werkdeel’) toegekend. De opdracht betekent een verzakelijking

van de bijstand, ook omdat de mate van financiering afhankelijk wordt van de reïntegratie-

inspanning van de gemeente. De aandacht richt zich op werk en uitstroom.

Het aspect schuldenlast is terug te vinden in de artikelen 13, 48 en 49 van de WWB. De

eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde is daarbij wederom uitgangspunt.

Bijzondere situaties uitgesloten wordt geen bijstand verleend voor schulden. De gemeente

kan bijzondere bijstand verlenen voor een gedeeltelijke of volledige aflossing van een schul-

denlast. Dit mag uitsluitend gebeuren in de vorm van een borgtocht of geldlening. Met borg-

tocht kan bereikt worden dat de transactie kan plaatsvinden door een kredietbank of andere

kredietinstelling. Dit heeft nadrukkelijk voorrang. Als dit geen uitkomst biedt en er dringende

redenen bestaan, kan een geldlening worden verstrekt indien de schuldenaar slechts beschikt

over een inkomen onder de bijstandsnorm.

Schuldenproblematiek en reïntegratie
Bij reïntegratie moet in een zo vroeg mogelijk stadium aan de schuldenproblematiek worden

gewerkt. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat de reïntegratie niet slaagt. De schulden-

problematiek kan het leven van de schuldenaar zo beheersen dat hij zich onvoldoende kan

concentreren op werk of het zoeken naar werk. Veel werkgevers zitten bovendien niet te

wachten op medewerkers met schulden. Door middel van schuldhulpverlening wordt de situ-

atie van de schuldenaar gestabiliseerd en krijgt hij de rust om zich op een betaalde baan en

andere zaken te kunnen richten.

Voor de schuldenaar is werk op de korte termijn vaak niet financieel aantrekkelijk. Het extra

inkomen en een eventuele uitstroompremie moeten worden gebruikt om de schulden af te

lossen. Meestal geldt ook dat het recht op inkomensafhankelijke bijdragen geheel of gedeel-

telijk vervalt, zoals de huursubsidie, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en bijzon-

dere bijstand. Op langere termijn, na aflossing van de schulden, heeft betaald werk echter

wel een positief effect op het inkomen. Bovendien heeft werk ook andere voordelen, zoals

sociale contacten met collega’s, dagritme en het gevoel dat aan een stabiele inkomenssituatie

wordt gewerkt. Schuldeisers zullen ten slotte sneller geneigd zijn akkoord te gaan met een

schuldregeling als zij zien dat de schuldenaar zich inspant om zijn inkomen te vergroten.

Budgetbeheer en bijstand in natura
In sommige gevallen is het gewenst om, namens de bijstandsgerechtigde, noodzakelijke

betalingen uit de toegekende bijstand te verrichten. Denk daarbij aan vaste lasten als huur,

gas, water en licht.

De WWB maakt het mogelijk om bijstand in natura te verstrekken. In de memorie van

toelichting wordt daarbij specifiek verwezen naar problematische schuldsituaties.

Terugvordering
Bevatte de Algemene bijstandswet nog een artikel dat het mogelijk maakte om gedeeltelijk

van terugvordering af te zien in verband met schulden, de WWB bevat slechts drie artikelen

Hand r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
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met betrekking tot terugvordering. Het belangrijkste is dat terugvordering niet langer een

plicht is, maar een bevoegdheid. Deze beleidsvrijheid van gemeenten maakt het noodzakelijk

om zogeheten beleidsregels op te stellen12. Op grond van deze beleidsregels kan een soepel

of streng beleid worden gevoerd. De gemeente draagt zelf het financiële risico.

Algemeen geaccepteerde arbeid
De schuldenaar moet alles in het werk stellen om een betere uitgangspositie te krijgen voor

de aflossing van de schulden en het aanvaarden van werk. De WWB kent niet langer het

begrip ‘passende arbeid’. Dit begrip is vervangen door het begrip ‘algemeen geaccepteerde

arbeid’. Werk dient niet langer afgestemd te zijn op opleiding, ervaring of reistijd. Slechts bij

werk in WSW-verband13, bij werk dat gewetensbezwaren oproept of bij werk onder bijstand-

snorm is het werk niet algemeen geaccepteerd. Dit geeft meer mogelijkheden om de klant te

stimuleren (dwingen) werk te accepteren en daarmee het inkomen te vergroten.

Inkoop van reïntegratie
De gemeente voert de regie over de reïntegratie en moet de uitvoering voor een groot deel

uitbesteden. Op basis van beschikbare middelen en te voeren beleid bepaalt de gemeente

welke reïntegratietrajecten worden ingekocht. In de WWB is nadrukke-

lijk geregeld dat deze werkzaamheden worden verricht door derden.

In geval van schulden is schuldhulpverlening meestal een voorwaarde

om aan de slag te kunnen. Schuldhulpverlening kan daarom worden

beschouwd als een voortraject naar werk. Het kan als afzonderlijk

reïntegratie-instrument worden ingekocht. Om voor bijstandsgerechtig-

den met schulden een rol te kunnen spelen, is het noodzakelijk het

aspect schuldhulpverlening in de reïntegratieverordening op te nemen

en de benodigde middelen daarvoor vrij te maken.

2.4 Armoedebeleid
Schuldhulpverlening maakt deel uit van het gemeentelijk armoedebeleid. Het gemeentelijk

armoedebeleid is daarom kaderscheppend voor het schuldhulpverleningsbeleid.

Instrumenten die gemeenten kunnen inzetten ter voorkoming en bestrijding van armoede,

schulden en sociale uitsluiting zijn onder andere bijzondere bijstand, kortingspassen ter

bevordering van sociaal-culturele en sportieve activiteiten, collectieve ziektekostenverzekering,

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

In het kader van de WWB zijn gemeenten verplicht een langdurigheidstoeslag te verstrekken

aan langdurige minima met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeenten ontvangen een fictief budget voor bijzondere bijstand. Dit budget is niet

geoormerkt en maakt deel uit van het gemeentefonds.

2.5 Wet maatschappelijke ondersteuning14

Gemeenten zijn met de WMO in 2006 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers

die niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. Dat is niet alle-

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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Het is noodzakelijk dat de gemeente 

het aspect zorg in de WWB erkent, in 

de reïntegratieverordening bepalingen

opneemt voor het aspect schuldhulpver-

lening en de benodigde middelen daar-

voor vrijmaakt.

J. Klienbannink, adviseur StimulanSZ

12. StimulanSZ heeft in een handreiking een aantal varianten van beleidsregels terugvordering uitgewerkt. Cd-rom Debiteuren,

StimulanSZ 2004.

13. Wet sociale werkvoorziening. Deze wet is bedoeld om mensen met een arbeidshandicap aan een passende en volwaardige

baan te helpen. Een baan waarin men zo veel mogelijk zelfstandig kan werken. Dat kan zijn bij een sociale werkvoorziening

of een 'gewone' werkgever.

14. Bij het ter perse gaan van deze handreiking was het wetsvoorstel in voorbereiding.
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maal nieuw. Er is immers al een Wet voorzieningen gehandicapten en een Welzijnswet.

Beide wetten gaan vanaf 2006 op in de WMO. Wat wel nieuw is voor gemeenten, is dat hun

verantwoordelijkheid wordt uitgebreid met onderdelen die tot dan toe via de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) liepen. Vanaf 2006 betreft dat de huishoudelijke verzorging.

Vanaf 2007 de activerende en ondersteunende begeleiding. Voor een belangrijk deel betreft

het hier ook voorzieningen op het terrein van integrale schuldhulpverlening.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat hun inwoners volwaardig aan de samenleving kunnen

deelnemen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorzieningenaanbod voor burgers.

Ook moet de gemeente zorgen voor de toegankelijkheid van de voorzieningen. Onder de

regie van de gemeente kunnen dienstverleners hun aanbod beter op elkaar afstemmen.

En daardoor krijgen burgers voorzieningen die beter aansluiten bij hun persoonlijke

omstandigheden. Gemeenten zijn met de invoering van de WMO onder andere verantwoor-

delijk voor:

• algemene voorzieningen, zoals sociale activering en hulp bij geldproblemen;

• voorlichtingsloketten en advies over maatschappelijke ondersteuning;

• ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers;

• leefbaarheid en samenhang buurt en wijk;

• accommodaties, zoals zwembaden en clubhuizen;

• preventieve voorzieningen voor problemen met jongeren en opvoedingsproblemen;

• voorzieningen zoals rolstoelen en woningaanpassingen voor ouderen, gehandicapten, chro-

nisch psychiatrische patiënten en mensen met psychische of psychologische problemen;

• maatschappelijke opvang (tijdelijke opvangfunctie).

Deze ‘prestatievelden’ worden in de wet vastgelegd. Elke gemeente mag straks zelf invulling

geven aan die prestatievelden, in nauw overleg met organisaties van burgers, cliëntenorgani-

saties en uiteraard de gemeenteraad.

2.6 Gedragscodes Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
De NVVK heeft twee gedragscodes ontwikkeld, die – indien de gemeente zich eraan commit-

teert – in belangrijke mate kaderscheppend zijn voor schuldhulpverlening. De gedragscodes

hebben betrekking op twee specifieke onderdelen van schuldhulpverlening, namelijk schuld-

regeling en budgetbeheer15. In de gedragscodes zijn de rechten en plichten van alle betrokke-

nen vastgelegd. Bovendien is geregeld hoe moet worden gecommuniceerd met schuldeisers,

welke doorlooptijden gelden als norm en hoe het inkomen van de schuldenaar verdeeld

wordt over de verschillende schuldeisers.

Naast kredietbanken kunnen gemeentelijke en andere schuldregelende instanties lid worden

van de NVVK. Daarmee laten zij aan schuldeisers zien dat zij werken volgens de gedrags-

codes. Schuldeisers zijn eerder geneigd te onderhandelen met NVVK-leden dan met niet-

leden. In hoofdstuk 3 leest u meer over de inhoud van de gedragscodes. In hoofdstuk 4

wordt ingegaan op de rol van de NVVK binnen de integrale schuldhulpverlening.

2.7 Landelijk referentiemodel integrale schuldhulpverlening
Het LPISHV heeft in 2000 het Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening laten

ontwikkelen. Het model is kaderscheppend op uitvoerend niveau. In 2004 is het model geac-

tualiseerd en aangescherpt. In het model is het werkproces schuldhulpverlening beschreven.

H and r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
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15. Bij het ter perse gaan van deze handreiking was de gedragscode budgetbeheer nog in ontwikkeling bij de NVVK.
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Gemeenten en instanties kunnen hun eigen werkproces hierop baseren. Gemeenten kunnen

bij de inkoop van diensten bij ketenpartners of particuliere bureaus op basis hiervan ook

eisen stellen aan hun werkwijze. In het model zijn activiteiten, procedures, normtijden, over-

drachtsmomenten, brieven, selectiemomenten en andere werkproceselementen gedetailleerd

vastgelegd. U leest meer over het model in paragraaf 7.3.

2.8 Wat valt buiten de verantwoordelijkheid van gemeenten
Gemeenten voeren de regie over schuldhulpverlening. Zij dragen dus een grote verantwoor-

delijkheid. Er zijn ook zaken waarover gemeenten zich niet hoeven te bekommeren. Dat wil

zeggen: zij hoeven er niet zelf beleid op te maken. Veel zaken op het terrein van schulden-

problematiek zijn namelijk geregeld in de WFD en de WSNP. Hoewel gemeenten op deze ter-

reinen geen beleid hoeven te maken, is het wel belangrijk dat het gemeentelijke beleid

hierop is afgestemd. In deze paragraaf gaan we daarom kort in op deze wetten en andere

maatregelen.

Wet financiële dienstverlening16

Naast gemeenten en schuldenaren hebben volgens het Rijk ook kredietverstrekkers een ver-

antwoordelijkheid bij het tegengaan van schuldenproblematiek. Die verantwoordelijkheid is

vastgelegd in de WFD. Deze wet voorziet in gedragsregels voor kredietverstrekkers met

betrekking tot informatieverstrekking en de zorgvuldige behandeling van kredietnemers.

Kredietverstrekkers zijn verplicht om bij het verstrekken van een krediet expliciet rekening te

houden met de financiële positie van kredietnemers. Voor het verstrekken van kredieten aan

personen die zijn aangewezen op een inkomen op of rond het minimum en aan jongeren,

waarvan de financiële positie in de regel ook geen grote schulden zal toestaan, impliceert dit

een zeer terughoudende opstelling van kredietverstrekkers. Veel producten moeten voorzien

zijn van een ‘financiële bijsluiter’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op

het gedrag van kredietverstrekkers.

Indien grote kredieten worden verstrekt, dan moeten deze worden gemeld bij het Bureau

Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Kredietverstrekkers moeten in een aantal gevallen bij het

BKR toetsen of de cliënt redelijkerwijs kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Vrijwel

alle kredieten worden geregistreerd bij het BKR in Tiel. Niet alleen leningen maar ook kopen

op afbetaling, uitgestelde betalingen en niet-geoorloofde roodstanden worden geregistreerd.

Achterstanden en vorderingen die zijn overgedragen aan de deurwaarder zijn ook bij het BKR

zichtbaar. Niet alle schulden worden bij het BKR geregistreerd. Zo worden huurachterstanden,

belastingschulden en leningen die zijn verstrekt in het kader van de studiefinanciering niet bij

het BKR geregistreerd.

Wet schuldsanering natuurlijke personen
Kredietverstrekkers en andere schuldeisers worden via de WSNP op hun verantwoordelijkheid

aangesproken. Via de WSNP worden zij gedwongen om mee te werken aan een afbetalings-

regeling die voor de schuldenaar haalbaar is. Schuldeisers moeten daarbij in de meeste

gevallen een deel van hun vordering intrekken. De gemeente heeft alleen een verantwoorde-

lijkheid in het afgeven van de WSNP-verklaring. Op basis van deze verklaring bepaalt de

rechter of een schuldenaar in aanmerking komt voor een wettelijke schuldsanering. Als een

schuldenaar wordt toegelaten tot de WSNP, dan wordt zijn post door een bewindvoerder

opengemaakt. De naam van de schuldenaar wordt gepubliceerd.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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16. Bij het ter perse gaan van deze handreiking werd het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer.
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Er wordt gewerkt aan maatregelen om de instroom in de WSNP te beperken17. De druk op het

minnelijke traject zal hierdoor naar verwachting toenemen.

Een deel van de schuldenaren valt uit het wettelijke traject. Er is een brede maatschappelijke

discussie voor nodig om te bepalen wie verantwoordelijk is voor deze burgers. Gemeenten

kunnen van geval tot geval bekijken of zij bijvoorbeeld het budgetbeheer voor deze cliënten

willen financieren. Andere mogelijkheden zijn beschermingsbewind of ondercuratelestelling

(via de rechtbank).

Landelijke afspraken met schuldeisers
Uw gemeente hoeft niet met alle (landelijke) schuldeisers bij elke nieuwe klant opnieuw te

onderhandelen over een schuldregeling. Er worden landelijk afspraken gemaakt.

Met een aantal landelijke koepelorganisaties zijn convenants opgesteld. Met Aedes, de lande-

lijke koepel voor woningcorporaties, is in een voorbeeldregeling vastgelegd hoe woningcor-

poraties om dienen te gaan met huurders met betalingsachterstanden. Bij onderhandelingen

met lokale woningcorporaties kan verwezen worden naar deze voorbeeldregeling. Met Ener-

giebedrijf Essent is bijvoorbeeld op landelijk niveau een overeenkomst afgesloten, die de

basis vormt voor uitwerking op werkgebiedniveau.

In het Landelijk Platform Schuldeisers bespreken schuldeisers en schuldregelende instanties

(verenigd in de NVVK), op basis van gerichte onderzoeken, hoe landelijke afspraken over

onder meer schuldregeling eventueel bijgesteld kunnen worden.

Jongerencampagne
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert een campagne die gericht

is op jongeren. De campagne is bedoeld om jongeren bewuster te maken van de risico's van

schulden en wordt gevoerd vanuit het Jongerenloket op de website van het ministerie

(www.jongerenloket.szw.nl).

Budgetvoorlichting 
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) verricht regelmatig onderzoek naar

het betaalgedrag van Nederlanders. Daarnaast geeft het Nibud informatie en advies over

geldzaken aan mensen met financiële vragen, schuldhulpverleners en anderen over geldza-

ken. Tevens biedt het Nibud cursusactiviteiten aan die gericht zijn op omgaan met geld.

Commerciële schuldhulpverleningsbureaus
Ook commerciële bureaus mogen schuldhulpverlening aanbieden. Deze zijn niet altijd

afhankelijk van financiële middelen van de gemeente, en de aansturing valt dan ook niet

onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Malafide schuldhulpverleningsbureaus
De laatste jaren zijn malafide schuldhulpverleningsbureaus veel in het nieuws. Bij degene die

zijn financiële zaken aan zo’n malafide 'dienstverlener' toevertrouwt, wordt de schuldensitu-

atie van kwaad tot erger. Het is belangrijk dat de gemeente schuldenaren erop attendeert dat

zij beter niet met zulke bureaus in zee kunnen gaan. Lees hierover meer in paragraaf 4.5.

17. Bij het ter perse gaan van deze handreiking werd het voorstel voor wijziging van de WSNP behandeld in de Tweede Kamer.
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WAT IS HET BASISPAKKET?

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat het ‘basispakket schuldhulpverlening’ centraal. Het basispakket bestaat

uit elf diensten op het terrein van integrale schuldhulpverlening. Met dit minimumpakket

levert uw gemeente een effectieve en duurzame bijdrage aan de bestrijding van de schulden-

problematiek.

Het Basispakket Integrale Schuldhulpverlening bevat de volgende 11 diensten:

= preventie

= toeleiding / procesondersteuning

= curatie

Gemeenten worden geacht dit basispakket in huis te hebben. Dat wil niet zeggen dat al deze

diensten ook binnen de gemeentegrenzen en door de gemeente zelf moeten worden uitge-

voerd. De gemeente kan samenwerken met andere gemeenten of de diensten uitbesteden.

Hierover meer in hoofdstuk 4. Het is ook niet zo dat alle cliënten van alle elf diensten

gebruik moeten maken. Een selectie van diensten moet zo veel mogelijk op maat worden

aangeboden aan de cliënt.

In de volgende paragrafen worden de onderdelen van integrale schuldhulpverlening op

hoofdlijnen beschreven. In het Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening vindt

u meer gedetailleerde beschrijvingen (zie paragraaf 7.3).

3.2 Preventie
Uiteraard wordt eerst geprobeerd het ontstaan van schulden te voorkómen. Waar toch

schulden zijn ontstaan, wordt geprobeerd deze zo vroeg mogelijk te signaleren. Deze vormen

van preventie18 kosten uiteraard geld. Deze kosten kunnen echter opwegen tegen de kosten

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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18. Het voorkómen en vroegtijdig aanpakken van schulden worden ook wel primaire respectievelijk secundaire preventie

genoemd. Onder tertiaire preventie wordt verstaan het voorkomen van recidive.
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die u moet maken als dezelfde inwoners zich aanmelden

met een flink schuldenpakket.

En de kosten van het maatschappelijk leed zijn dan nog

niet eens meegeteld.

Er zijn verschillende vormen van preventie denkbaar19.

We noemen een aantal beproefde varianten.

De gemeente kan met lokale schuldeisers afspraken

maken over doorverwijzing naar de schuldhulpverlening

van klanten met betaalachterstanden. Belangrijke lokale

schuldeisers zijn woningcorporaties, energiebedrijven en

andere nutsbedrijven. Als de klant in een vroeg stadium

doorverwezen wordt naar de schuldhulpverlening, dus als

de betalingsachterstand nog beperkt is, dan is het vaak

nog relatief eenvoudig om de problemen op te lossen.

De lokale schuldeisers kunnen ook door de gemeente

aangemoedigd worden om zélf sneller op te treden als

klanten niet betalen. De schuldeiser kan bijvoorbeeld de

wanbetaler eens telefonisch of met een huisbezoek

benaderen in plaats van met herinneringsbrieven. Met de

lokale schuldeisers kan ook besproken worden onder

welke voorwaarden zij in principe akkoord zullen gaan

met een schuldregeling. Afspraken kunnen worden vast-

gelegd in bijvoorbeeld een convenant20.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die

veel te maken hebben met de potentiële doelgroep, kun-

nen worden getraind in het signaleren van schulden, het

bieden van hulp en het doorverwijzen naar de schuld-

hulpverlening. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door

een preventiemedewerker van de schuldhulpverlening.

Een schuldhulpverlenende instantie kan budgetterings-

cursussen organiseren om mensen te leren hoe zij een

overzichtelijke administratie kunnen voeren, begrotingen

kunnen maken en verantwoord met geld kunnen omgaan.

Het aanbod kan worden gericht op mensen mét en

mensen zónder schulden.

Een preventiemedewerker kan risicogroepen bezoeken en

hen informeren over geldzaken en schuldhulpverlening.

Er kunnen voorlichtingsbijeenkomsten en inloopspreekuren

op locatie worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan

verzorgingshuizen, jongerencentra, moskeeën, buurthuizen,

Kamers van Koophandel en ondernemerscentra (voor kleine zelfstandigen).

H a nd r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
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Het maken van schulden is niet genetisch

bepaald, maar wel overerfbaar.

H. Spigt, wethouder Sociale Zaken in

Dordrecht

Veel mensen kunnen met enige rugge-

steun zelf aan de slag. Hiervoor zijn hulp-

middelen nodig. Het NIBUD is bezig een

website te ontwikkelen voor consumenten

om zelf (of met hulp) schulden te kunnen

regelen.

Mw. M. Weijers, Nibud

In Breda melden de lokale deurwaarders

aangezegde woningontruimingen tenmin-

ste één week van te voren aan de

Gemeentelijke Kredietbank Breda. Twee

consulenten schuldregeling zijn ook met

de taak “coördinatie bij woningontruimin-

gen” belast. Uit hoofde hiervan leggen zij

voordat de ontruiming plaatsvindt, een

huisbezoek af om te bezien of er alsnog

mogelijkheden zijn om de ontruiming te

voorkomen.

K.C. Struijk, gemeente Breda

Gemeenten zouden zich veel zelfver-

zekerder moeten opstellen tegenover 

woningcorporaties, energiebedrijven en 

andere nutsbedrijven in hun gemeente.

Gemeenten zitten vaak in het bestuur of

zijn aandeelhouder, grondeigenaar of fin-

ancier en kunnen dus invloed uitoefenen

op hun beleid.

J. Barten, Sjakuus - samenwerkingsver-

band voor sociale en economische recht-

vaardigheid; landelijk knooppunt in de

strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

19. Het LPISHV heeft in twee katernen (nummers 3 en 5) talloze vormen van preventief beleid beschreven. Bestellen kan via

fax: (030) 298 3437. Informatie: tel. (030) 298 3434.

20. Aedes - koepelorganisatie voor woningcorporaties - heeft een voorbeeldregeling opgesteld.
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Om de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening te optimaliseren, kunnen telefonische

spreekuren worden ingesteld. Er kan ten slotte ook gebruik worden gemaakt van diverse

media, zoals kranten, folders, lokale televisiestations en internet.

3.3 Aanmeldgesprek
Het is belangrijk om als gemeente een goed bereikbaar, laagdrempelig meldpunt te hebben

waar de schuldhulpvraag in behandeling wordt genomen. De cliënt wordt er geïnformeerd

over schuldhulpverlening. Op het meldpunt zijn folders en ander informatiemateriaal beschik-

baar. De cliënt wordt er doorverwezen voor een adviesgesprek, integrale intake of naar een

andere instantie. Het aanmeldgesprek dient vaak ook om een ruwe voorselectie te maken

voor de uitgebreidere intake.

Aanmeldgesprekken zijn meestal korte gesprekken van minimaal 15 minuten waarin gevraagd

wordt naar de aard van het probleem. Er wordt gekeken of de aanvrager woont in het

werkgebied, of er sprake is van recidive en er wordt ingeschat of hij behoort tot de doel-

groep. Ook wordt uitgelegd wat schuldhulpverlening inhoudt en wat de rechten en plichten

van de cliënt zijn. Bij het aanmeldgesprek wordt tot slot ook nagegaan of er sprake is van

een acute crisissituatie (bijvoorbeeld huisuitzetting) waarop direct moet worden gereageerd.

Als in het aanmeldgesprek blijkt dat de schulden waarschijnlijk geregeld moeten worden, dan

kan een integrale intake worden gepland. De cliënt krijgt daarvoor een aanvraagformulier

mee waarop hij de aard en hoogte van de schulden en de oorzaken van de verschulding kan

invullen. Als tijdens het aanmeldgesprek al blijkt dat de schulden van de cliënt niet hoeven

te worden geregeld, dan kunnen één of meer adviesgesprekken worden aangeboden. De

cliënt gaat dan niet het curatieve traject in.

3.4 Adviesgesprek
Een deel van de mensen die zich melden, komt niet in aanmerking voor schuldregeling. Het

kan bijvoorbeeld zijn dat de schulden van de aanvrager objectief gezien niet problematisch

zijn21. Het kan ook zijn dat er omstandigheden zijn waardoor de aanvrager niet direct in aan-

merking kan komen voor schuldregeling, bijvoorbeeld omdat het inkomen nog niet uit-

gekristalliseerd is. Er is echter wel een probleem en een hulpvraag. Om deze mensen toch

van dienst te kunnen zijn, worden adviesgesprekken aangeboden.

Tijdens de adviesgesprekken wordt aandacht besteed aan:

• het ordenen van belangrijke papieren ten behoeve van de huishoudfinanciën en het

bijhouden van contante uitgaven;

• zelf onderhandelen met schuldeisers over afbetaling van de schulden;

• het maken van een overzicht van de eigen inkomsten en uitgaven (gemiddelde maand-

begroting en jaarbegroting), met speciale aandacht voor reserveringsuitgaven;

• het regelen van betalingen, bijvoorbeeld automatisch of gespreid;

• het vergroten van het inkomen door gebruik te maken van financiële regelingen en

voorzieningen en verwerving van werk;

• het geven van geldbesparende tips;

• het omgaan met betalingsachterstanden;

• sparen, lenen en verzekeren.

21. Er bestaat een rekenmethode om te bepalen of schulden ‘problematisch’ zijn. Hierover leest u meer in paragraaf 3.5.
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In aanvulling hierop kan de gemeente besluiten om ook psychosociale hulpverlening, budgetbe-

heer of budgetbegeleiding aan te bieden. Hierover meer in de paragrafen 3.8 tot en met 3.10.

3.5 Integrale intake
Het doel van de integrale intake is om goed inzicht te krijgen in de financiële situatie van de

hulpvrager en daarbij de eventuele samenhang met immateriële problemen te onderzoeken.

De cliënt heeft de gegevens daarover grotendeels ingevuld op het aanvraagformulier. Tijdens

de intake wordt het inkomen op orde gebracht. Ook wordt onderzocht of de cliënt voldoende

gemotiveerd is om een schuldhulpverleningstraject in te gaan. Een intake resulteert in een

inventarisatie van de schulden, een berekening van de aflossingscapaciteit, een inschatting

van psychosociale problematiek en een plan voor een

schuldhulpverleningstraject.

Tijdens de intake wordt ook bepaald of de schuldenaar in

aanmerking komt voor een schuldregeling. Er moet dan

aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

• Het inkomen van de schuldenaar moet ten minste het

niveau hebben van de bijstandsnorm. Als de cliënt een

lager inkomen heeft, dan heeft hij geen afloscapaciteit

en heeft hij zijn schuldeisers dus niets te bieden. De

schuldenaar moet alle mogelijke inkomsten aanwenden

(bijstand, huursubsidie, belastingteruggaaf, kinderkorting, etc.). Waar mogelijk moet ver-

mogen te gelde worden gemaakt. Pas als dat geregeld is, kan een schuldregeling worden

opgezet. Om exact te berekenen of de schuldhoogte en het inkomen voldoen aan de

voorwaarden voor schuldregeling, moet een standaardrekenmethode22 worden gebruikt.

• De cliënt moet gemotiveerd zijn. Hij moet op tijd de juiste en volledige informatie ver-

strekken. Er mogen geen nieuwe schulden worden gemaakt.

• Als het hebben van een auto niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor beroepsuitoefening,

dan moet deze verkocht worden. Ook andere uitgaven moeten grondig worden getoetst

op de noodzaak ervan.

• Ook ondernemers komen in aanmerking voor een schuldregeling (zij die hun beroep of

bedrijf voortzetten en zij die de bedrijfsactiviteiten stoppen). Alleen ‘natuurlijke personen’

komen in aanmerking. Schuldhulpverlening voor ondernemers is een specialisme. Het is

over het algemeen niet efficiënt dit als gemeente zelf op te zetten. De gemeente kan deze

schuldhulpverlening inkopen bij een gespecialiseerd schuldhulpverlener.

Aan het eind van de intake wordt een hulpverleningsplan opgesteld. De schuldhulpverlening

kan bestaan uit schuldregeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of psychosociale

hulpverlening. In het hulpverleningsplan worden ook de rechten en plichten van de schuld-

hulpverlenende instantie en de schuldenaar op een rij gezet. Beide partijen ondertekenen het

plan. Het plan geldt vervolgens als overeenkomst.

3.6 Casemanagement
Bij integrale schuldhulpverlening zijn meerdere disciplines en vaak ook meerdere medewerk-

ers en organisaties betrokken. Hierin schuilt het gevaar dat de cliënt meerdere keren zijn ver-

haal moet vertellen. Bovendien kan de situatie ontstaan dat verschillende trajecten niet op

elkaar aansluiten. Het is daarom belangrijk om een casemanager te introduceren.

H and r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
17

Bij een aanbieding van Dutchtone krijg je

bij een abonnement een mobiele telefoon

gratis. Een jongere heeft in vijf verschil-

lende winkels van deze aanbieding

gebruik gemaakt en de mobiele telefoon

die hij zo ‘gratis’ heeft gekregen, verkocht.

Bron: Doelgroepenonderzoek Bureau

Schuldhulpverlening Dordrecht

22. Werkgroep Recofa: Rechters-commissarissen in faillissementen.
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De casemanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulpverlening aan de cliënt.

Hij is het aanspreekpunt voor de cliënt, maar ook voor bijvoorbeeld schuldeisers, hulpverle-

ners en andere betrokkenen. De casemanager coördineert de schuldhulpverlening van intake

tot en met nazorg.

De casemanager coördineert de trajecten binnen het domein van de schuldhulpverlening en

stemt ook af met hulpverlening buiten dit domein. Bij dit laatste gaat het om bijvoorbeeld

reclassering, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, arbeids-

reïntegratie en andere vormen van (psychosociale) hulpverlening. Alle betrokkenen moeten

van elkaar weten welke vormen van hulpverlening worden aangeboden aan de cliënt. De

inhoud en timing van de hulpverlening moeten worden afgestemd. De casemanager kan zelf

een deel van de hulpverlening uitvoeren. Er kan ook voor worden gekozen om niet zelf de

hulpverlening uit te voeren, maar dit door anderen te laten doen en dit te regisseren. In

hoofdstuk 4 leest u meer over de organisatorische inbedding van casemanagement.

Een belangrijk extern traject waarmee afstemming moet plaatsvinden, is arbeidsreïntegratie.

Ook arbeidsreïntegratie is, in het kader van de WWB, een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Arbeidsreïntegratie kan alleen succesvol zijn als de schuldenproblematiek effectief wordt

aangepakt. De casemanager dient hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden.

3.7 Schuldregeling 
Een schuldregeling vindt plaats conform de gedragscode schuldregeling van de NVVK (Zie

paragraaf 2.6 en paragraaf 4.3). Bij een schuldregeling bemiddelt de schuldregelende in-

stelling tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers om de mogelijkheid van een minnelijke

regeling van de totale schuldenlast te onderzoeken. Een schuldregeling is alleen mogelijk als

alle schulden erbij betrokken worden en is dus niet van toepassing op deeloplossingen. Bij

de start van de activiteiten van de schuldregelende instelling wordt een schuldregelingsover-

eenkomst afgesloten.

Als alle schuldeisers akkoord gaan, wordt de bemiddeling voortgezet of wordt een sanerings-

krediet verstrekt. In de laatste situatie eindigt de overeenkomst tot schuldregeling en wordt

met de schuldenaar een kredietovereenkomst aangegaan. Hierop is de Wet op het consumen-

tenkrediet van toepassing.

Vanaf het moment van afsluiten van de schuldregelingsovereenkomst wordt het inkomen van

de schuldenaar ingehouden en de schuldenaar ontvangt een budget om van te leven23. Dat

budget komt overeen met 95 procent van de bijstandsnorm24. De rest van het inkomen wordt

gebruikt om de schulden af te lossen25. De schuldenaar krijgt drie jaar de tijd om zijn

schulden af te lossen. Als met het beschikbare inkomen de schuld niet binnen die drie jaar

kan worden afgelost, dan doet de bemiddelende instantie aan de schuldeisers een voorstel

voor gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden. Tijdens de aflossingsperiode worden regel-

matig, maar ten minste eenmaal per jaar, heronderzoeken uitgevoerd. De schuldregelende

instelling controleert daarbij of de schuldenaar in de afgelopen periode de aflossingscapaci-

teit volledig heeft ingebracht en of hij heeft voldaan aan de inspanningsverplichting om zijn

inkomen zo veel mogelijk te verhogen. De schuldeisers worden op de hoogte gesteld van de

uitkomst van de hercontrole.

23. Dit bedrag wordt in vaktermen het vrij te laten bedrag genoemd (VTLB).

24. Burgerlijk Wetboek, art. 475. Bij inkomensbeslag geldt een norm van 90%.

25. Dit deel van het inkomen wordt in vaktermen de ‘aflossingscapaciteit’ genoemd.
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Saneringskrediet
Bij een saneringskrediet worden de schulden in één keer geheel of gedeeltelijk afgekocht. De

schuldenaar heeft dan nog maar één schuld, namelijk bij de kredietinstelling, die hij afbetaalt

in drie jaar. Schuldeisers kunnen niet meer profiteren van een eventuele inkomensstijging bij

de schuldenaar, maar hebben dan ook geen nadeel van een eventuele inkomensdaling. Soms

vraagt de kredietbank bij het verstrekken van een krediet een borgstelling van de gemeente

waar de schuldenaar woont.

Binnen 120 dagen een eindresultaat
Nadat in de intakefase de schulden zijn geïnventariseerd, wordt besloten of een schuldrege-

ling wordt opgezet. Voorwaarde is dat er sprake is van een problematische schuldsituatie.

Als besloten wordt de schuldregeling te starten, tekenen

de schuldregelende instantie en de schuldenaar een schuld-

regelingsovereenkomst. De schuldregelende instantie bena-

dert vervolgens schriftelijk de schuldeisers. In de brief

wordt meegedeeld dat de cliënt zich heeft aangemeld voor

een schuldregeling. De schuldeisers worden verzocht om

geen kostenverhogende maatregelen te nemen en aan te

geven wat de exacte hoogte is van de openstaande vorde-

ring. In de brief staat ook dat de schuldregelende instantie

uiterlijk 120 dagen na dagtekening het definitieve resultaat

van de onderhandelingen bekend zal maken.

Financieel beheer
De schuldenaar begint met aflossen zodra hij de schuldregelingsovereenkomst met de schuld-

regelende instantie heeft ondertekend (start van de 120 dagen). De schuldregelende instantie

houdt het inkomen van de schuldenaar in. Een deel wordt gereserveerd voor aflossing, het

andere deel gaat terug naar de schuldenaar. Dit noemen we financieel beheer.

Gelijkberechtiging van schuldeisers
In principe krijgen alle schuldeisers hetzelfde voorstel. Dat

wil zeggen dat zij een gelijk percentage van hun vordering

krijgen. Van het uitgangspunt van gelijkberechtiging wordt

in een aantal gevallen afgeweken, omdat de wet dat uit-

drukkelijk heeft bepaald. ‘Preferente’ schuldeisers krijgen

voorrang of krijgen een hoger percentage. Gelijkberechtiging

betekent ook dat als een van de schuldeisers niet akkoord

gaat met een afbetalingsvoorstel, het niet mogelijk is om

deze schuldeiser een ander (gunstiger) voorstel te doen.

Dak- en thuislozen
Schuldhulpverlening voor dak- en thuislozen vereist een specifieke aanpak. Dat geldt in het

bijzonder voor onderdelen als aanmelding, schuldregeling en budgetbeheer (zie volgende

paragraaf ). Deze specifieke aanpak is beschreven in het rapport Schuld onder dak26. In para-

graaf 5.7 wordt hier uitgebreider op teruggekomen.

Hand r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
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Niet alleen de schuldenaar is klant van 

de schuldhulpverlening; de schuldeiser is

dat net zo goed. De schuldregelende

instantie speelt een bemiddelende rol en

staat precies midden tussen de partijen.

H. Wetzels, directeur NVVK

Het minnelijke traject dient gebaseerd te

zijn op volledige gelijkberechtiging (con-

form BW 3 art. 277) vanaf de start van de

voorfase tot het moment van finale kwijt-

ing, uniform uitgevoerd door gecertificeer-

de instellingen met gekwalificeerde me-

dewerkers.

N. Mennes - Postbank, in Tijdschrift

Schuldsanering

26. Schuld onder dak; eindrapportage project NVVK en Leger des Heils inzake schuldhulpverlening voor dak- en thuislozen,

NVVK/Leger des Heils, september 2003.
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Schuldeisers gaan niet akkoord
Als schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel, dan wordt de cliënt doorverwezen naar

de rechter. Als slechts een klein deel van de schuldeisers niet akkoord gaat, dan kan de

rechter besluiten deze schuldeisers te dwingen mee te werken aan een minnelijke regeling27.

Als een grote groep schuldeisers niet akkoord gaat, dan zal de rechter beoordelen of de

cliënt in aanmerking komt voor een wettelijke schuldsanering.

3.8 Budgetbeheer28

Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer. Deze vormen hebben gemeen dat de schulde-

naar in beperkte mate over zijn inkomen kan beschikken. Het inkomen staat op een rekening

die wordt beheerd door de instantie die het budgetbeheer uitvoert. Dat kan de rekening van

de schuldenaar zelf zijn, maar het kan ook gaan om een nieuwe rekening bij de beherende

instantie. De schuldenaar machtigt de beherende instantie om het geld te reserveren voor

aflossing en om rekeningen te betalen. De schuldenaar heeft een bankpas of chippas met

een beperkte opnamemogelijkheid.

Betaling van rekeningen door beheerder
Er zijn vormen van budgetbeheer waarbij de beherende instantie zorgdraagt voor de betaling-

en van rekeningen van de cliënt. Deze vormen variëren van licht tot volledig29. Bij licht bud-

getbeheer wordt een beperkt aantal vaste lasten (zoals huur, gas, water, elektriciteit, ziekte-

kosten) betaald. Bij volledig budgetbeheer worden alle lasten betaald en reserveringen

gemaakt voor toekomstige uitgaven.

Verplicht budgetbeheer en bijstand in natura
In de WWB is bepaald dat bijstandsgerechtigden in budgetbeheer kunnen worden geplaatst

indien de sociale dienst inschat dat de cliënt zonder budgetbeheer in financiële problemen

geraakt. De sociale dienst kan ook bijstand in natura verstrekken.

Voor andere cliënten kan de gemeente budgetbeheer niet verplichten. De gemeente kan bud-

getbeheer wel als voorwaarde opleggen voor schuldhulpverlening.

Beheer en begeleiding30

Budgetbeheer is een administratief-technische activiteit. De verantwoordelijkheid van de

schuldenaar om zelf zijn financiële zaken te regelen, wordt uit handen genomen. Hierdoor

hebben schuldeisers de garantie dat de afloscapaciteit ook daadwerkelijk wordt gebruikt om

de schulden af te lossen. De schuldenaar krijgt met budgetbeheer de rust om eerst andere

zaken in zijn persoonlijke leefsituatie op orde te brengen. Het ontnemen van de verantwoor-

delijkheid kan er echter toe leiden dat cliënten op de langere duur ontwennen om zelf hun

financiële zaken te regelen. Het is dan ook noodzakelijk om de cliënt te begeleiden en hem

te leren hoe de financiële administratie op orde kan worden gebracht, en hoe op een verant-

woorde manier uitgaven kunnen worden gedaan. Om dezelfde reden is het belangrijk om

voortdurend te onderzoeken of het mogelijk is om het budgetbeheer af te bouwen en de

cliënt steeds meer zelf verantwoordelijk te laten zijn voor zijn financiën. Deze vaardigheid

wordt via budgetbegeleiding geleerd. Ook vanuit kostenperspectief is het wenselijk om bud-

27. Bij het ter perse gaan van deze handreiking ligt er een voorstel om het eenvoudiger te maken om individuele weigerende

schuldeisers te dwingen mee te werken aan een minnelijke regeling.

28. Bij het ter perse gaan van deze handreiking is een gedragscode budgetbeheer (NVVK) in ontwikkeling.

29. De NVVK onderscheidt de vormen budgetbeheer Basis, budgetbeheer Plus en budgetbeheer Totaal.

30. De combinatie van budgetbeheer en budgetbegeleiding wordt ook wel aangeduid als ‘budgethulp’.
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getbeheer af te bouwen. Voor een aantal kwetsbare groepen is langdurige hulp en preventief

beheer noodzakelijk. Het gaat dan om mensen die, bijvoorbeeld wegens geestelijk onvermo-

gen, niet zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun financiën. Afbouw is dan niet wenselijk.

3.9 Budgetbegeleiding
Met budgetbegeleiding leert de cliënt op een verantwoorde manier met zijn geld om te gaan.

Budgetbegeleiding heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven, het

voeren van een overzichtelijke administratie, en het afstemmen van de uitgaven op het

beschikbare budget. Er wordt dus ook gewerkt aan gedragsverandering. Zo wordt geprobeerd

te voorkomen dat de cliënt in de toekomst opnieuw schulden gaat maken.

Op uiteenlopende manieren kan tijdens de budgetbegeleiding aandacht worden besteed aan:

• het ordenen van belangrijke papieren ten behoeve van de huishoudfinanciën en het

bijhouden van contante uitgaven;

• het maken van een overzicht van de eigen inkomsten

en uitgaven (gemiddelde maandbegroting en jaarbe-

groting), met speciale aandacht voor reserveringsuit-

gaven;

• het regelen van betalingen, bijvoorbeeld automatisch

of gespreid;

• het vergroten van het inkomen door gebruik te maken

van financiële regelingen en voorzieningen en verwer-

ving van werk;

• het geven van geldbesparende tips;

• het omgaan met betalingsachterstanden;

• sparen, lenen en verzekeren.

Budgetbegeleiding kan plaatsvinden in groepsverband of

in de vorm van individuele begeleiding.

Budgetbegeleiding vraagt een tijdsinvestering van circa vijf tot acht (groeps)gesprekken van

een uur.

3.10 Psychosociale hulpverlening
Vaak speelt bij problematische schulden achterliggende psychosociale problematiek op ver-

schillende leefgebieden. Psychosociale hulpverlening is

noodzakelijk als de klant niet in staat is om adequaat

aan zijn materiële situatie te werken. Ook kan de cliënt

gemotiveerd worden tijdens zijn aflossingsperiode.

Psychosociale hulpverlening kan betrekking hebben op

vele problematieken, zoals verslaving, dakloosheid, psy-

chische problemen, rouwverwerking, slachtofferhulp,

scheiding enzovoort. Dit behoort tot de taakopdracht van

het algemeen maatschappelijk werk, maatschappelijke

opvang en diverse zorginstellingen.

Psychosociale hulpverlening is vaak noodzakelijk om de schuldhulpverlening te laten slagen

en om een duurzaam resultaat te bereiken waarbij het gedrag en de leefsituatie van de cliënt

blijvend zijn veranderd. Naast psychosociale hulpverlening door het algemeen maatschappe-

Hand r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
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De cursus ‘Omgaan met geld’ is gratis

voor alle Hagenaars met een inkomen tot

maximaal 130% van het minimumin-

komen, of voor Hagenaars met een uitker-

ing. De cursussen starten vijf keer per

jaar. De cursus bestaat uit zes lessen. Elke

week is er een les. Zo'n les duurt drie uur

en elke les heeft een pauze van een half

uur. Men kan kiezen of men 's morgens, 's

middags of 's avonds les wil hebben. Na

afloop van de cursus krijgt men een certi-

ficaat van het NIBUD.

Gemeente Den Haag

Om deelname te stimuleren, geven

gemeenten soms een beloning voor deel-

name aan een budgetcursus. Er zijn voor-

beelden van een geldbedrag van ruim 

€ 100 en van cadeaubonnen, te besteden

bij plaatselijke winkeliers.
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lijk werk worden bij specifieke problemen gespecialiseerde organisa-

ties ingeschakeld zoals GGZ, reclassering, verslavingszorg etc. (zie

ook paragrafen 4.4 en 4.6).

3.11 Afgifte WSNP-verklaring
In de WSNP is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor

het afgeven van de WSNP-verklaring. In deze verklaring wordt

aangegeven welke inspanningen zijn verricht om een minnelijke

regeling te treffen. De gemeente kan deze taak zelf uitvoeren of

mandateren aan een organisatie zoals de kredietbank. De gemeente

of gemandateerde instantie geeft de verklaring af aan de schulde-

naar. De schuldenaar geeft de verklaring vervolgens af aan de recht-

bank, samen met een verzoekschrift voor toelating tot de WSNP.

De verklaring wordt afgegeven als één of meer schuldeisers niet

akkoord gaan met een minnelijke schuldregeling. In de verklaring

geeft de gemeente aan wat er in het minnelijke traject is onder-

nomen om de schuldenproblematiek op te lossen. Als de rechter

van oordeel is dat de mogelijkheden in het minnelijke traject vol-

doende zijn benut, dan kan hij de cliënt toelaten tot de WSNP.

3.12 Nazorg
Als cliënten vroegtijdig uitvallen uit de schuldhulpverlening, of als

zij succesvol en met een schone lei uitstromen, is het belangrijk om

nog een tijdje de vinger aan de pols te houden. De schuldhulpver-

lener bekijkt of de cliënt op eigen benen kan staan en of het risico

bestaat dat er nieuwe schulden ontstaan. We noemen dit nazorg.

De (ex-)cliënt kan telefonisch worden benaderd of worden uitgeno-

digd voor een gesprek. De schuldhulpverlener besluit op basis van

dit contact om eventueel opnieuw een aantal adviesgesprekken aan

te bieden of andere hulpverleners in te schakelen. Nazorg vindt bin-

nen het eerste jaar na uitstroom periodiek plaats. Daarna kan het

eventueel incidenteel plaatsvinden.

Nazorg werkt preventief: het voorkomt recidive. Nazorg geeft de

uitvoerende instanties bovendien inzicht in de duurzaamheid van de

resultaten van schuldhulpverlening. Dit is belangrijke management-

informatie.

Nazorg kan ook plaatsvinden als de cliënt al is doorgestroomd naar de WSNP. Bewindvoer-

ders in de WSNP hebben weinig middelen en deskundigheid om naast de reguliere bewind-

voerderstaken ook de nodige begeleiding en hulpverlening te bieden. De nazorg is gericht op

uitval uit het wettelijke traject.

3.13 Samenvatting
In het volgende schema wordt dit hoofdstuk op een aantal onderdelen samengevat. Dit

schema komt in de volgende hoofdstukken een paar keer terug. Alle 11 onderdelen van het

basispakket worden dan vanuit diverse invalshoeken belicht.
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Zowel landelijk op het niveau van de

branche als in de samenwerking met de

lokale partners is het duidelijk dat 

de expertise van het AMW met name 

ligt in de op gedragsverandering gerichte

psychosociale begeleiding van de schul-

denaren.

Mw. C. Vermunt, senior beleidsmede-

werker MOgroep

Zeist zet pro actief in op het voorkomen

van uitval uit het wettelijke traject.

Daartoe worden de diensten en instru-

menten ingezet die beschikbaar zijn vanuit

de lokale integrale schuldhulpverlening.

In de praktijk blijkt vaak dat er in het wet-

telijke traject te weinig activiteiten onder-

nomen worden om uitval te voorkomen,

en wat heb je als gemeente aan een fail-

liet verklaard huishouden dat langdurig

raakt aangewezen op hulpverlening.

S. den Daas, Senior Bureau

Schuldregeling Zeist

In de Gemeente Hoogeveen leiden cha-

ritatieve instanties, zoals Stichting ONE 

en Humanitas, vrijwilligers op voor het

begeleiden van cliënten in het minnelijk

en wettelijk traject.

Mw. C. Ruiter, Landelijke Cliëntenraad
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Integrale intake Intake waarbij zowel financiële
problematiek als oorzaken en psy-
chosociale problematiek in kaart
worden gebracht. Ook de
inkomenskant wordt op orde
gebracht.

Tussen aanmelding en eerste
intakegesprek: 2 weken
Van aanmeldgesprek tot afronding
intakefase: maximaal 90 dagen.

1 of 2 gesprekken van 1 uur.
Administratieve ondersteuning:
5 uur

Casemanagement Er is sprake van coördinatie en
afstemming van alle schuldhulp-
verleningstrajecten en externe tra-
jecten van een cliënt.

Loopt door gedurende gehele
schuldhulpverleningstraject,
inclusief nazorg.

4 uur per cliënt

Schuldregeling Schuldregelende instelling
bemiddelt tussen schuldenaar en
schuldeisers. Gaat altijd gepaard
met financieel beheer (dit geldt
niet voor ondernemers).

Van tekenen schuldregelings-
overeenkomst tot definitief resul-
taat: max. 120 dagen.
Van tekenen schuldregelings-
overeenkomst tot aflossing laatste
schuld: 3 jaar.

Schuldregeling: 13 uur
Heronderzoeken: 6 uur

Budgetbeheer Het inkomen van de cliënten
wordt gestort op een rekening
waarvan uitgaven worden gedaan
en reserveringen worden inge-
houden. Het inkomen wordt
opgedeeld in een deel
huishoudgeld en een deel voor de
betaling van vaste lasten en het
maken van reserveringen.
Loopt door gedurende looptijd
schuldregeling.

Daarna afbouw. Volledig budgetbeheer: 7 uur per
cliënt per jaar.
Gedeeltelijk budgetbeheer: 5 uur
per cliënt per jaar.

Psychosociale 
hulpverlening

Algemeen maatschappelijk werk,
Verslavingszorg, Geestelijke
Gezondheidszorg, Reclassering,
Maatschappelijke opvang, MEE
(voorheen Sociaal Pedagogische
Dienst), etc.

Afhankelijk van aard hulpver-
lening.

Afhankelijk van aard
hulpverlening.
Maatschappelijk werk: circa
15 - 25 uur per cliënt per jaar.

Afgifte WSNP-verklaring Gemeente of gemandateerde
instelling stelt Wsnp-verklaring op
en geeft deze af aan de cliënt.

Verstrekking uiterlijk 4 weken
na aanvraag
Geldigheid ondertekende
Wsnp-verklaring: 2 maanden.

4 uur

Nazorg Cliënten die tussentijds zijn uit-
gevallen uit de schuldhulpverlen-
ing of met succes de gehele
schuldhulpverlening hebben door-
lopen worden gedurende een
bepaalde tijd gevolgd.

Tot 1 jaar na uitstroom uit
schuldhulpverlening.
Daarna incidenteel.

4 uur

Budgetbegeleiding Tijdens gesprekken of cursussen
leren burgers omgaan met geld.

Gesprekken vinden plaats met
tussenpozen van een maand.
Groepsbijeenkomsten vinden
plaats met tussenpozen van een
week.
Aanvang vanaf intake.

Individueel: 5 tot 8 gesprekken
van een uur.
Groep: 6 lessen van 3 uur.

Adviesgesprek Tijdens één of meerdere
gesprekken wordt advies gegeven
over het opzetten van een
overzichtelijke registratie, maken
van begrotingen, betalen van
rekeningen, zelf onderhandelen
met schuldeisers, etc.

Na het aanmeldgesprek vindt na
uiterlijk 3 weken een eerste
adviesgesprek plaats. Met
tussenpozen van een maand vin-
den daarna nog twee gesprekken
plaats.

1 tot 3 gesprekken van maximaal
een uur.
Voorbereiding, administratieve
ondersteuning: 30 minuten.

Inhoud Doorlooptijd Tijdsinvestering

Preventie Voorkomen van (verergering van)
schuldenproblematiek

Permanent Permanent

Aanmeldgesprek Tijdens een gesprek wordt de
schuldhulpvraag in behandeling
genomen. De cliënt wordt vervol-
gens doorverwezen naar een
adviesgesprek, integrale intake
of elders.

Van aanmeldgesprek tot intake:
max. 3 weken.

Aanmeldgesprek: 15 minuten
Doorverwijzing en administratieve
verwerking: 30 minuten
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4 WELKE ORGANISATIES ZIJN ERBIJ BETROKKEN?

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de organisaties beschreven die vaak betrokken zijn bij de uitvoering

van integrale schuldhulpverlening. Er wordt ingegaan op de missie, werkwijze en relatie die

deze organisaties hebben met de gemeente.

We beginnen met de gemeente zelf. De rol van de gemeente als regisseur is in de inleiding

van deze handreiking al aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk kijken we naar de gemeente

als uitvoerder van schuldhulpverlening.

4.2 Gemeente
De gemeente kan in principe alle onderdelen van schuldhulpverlening (het basispakket) zelf

uitvoeren. De gemeente kan een afdeling Schuldhulpverlening opzetten, bijvoorbeeld als

onderdeel van de sociale dienst. Als de gemeente onvoldoende expertise in huis heeft, dan

kan de schuldhulpverlening ook worden uitbesteed31. De gemeente heeft ook een rol in het

aan schuldhulpverlening flankerende beleid.

De 483 Nederlandse gemeenten zijn verenigd in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

(VNG). De VNG houdt zich bezig met belangenbehartiging en dienstverlening en heeft een

platformfunctie voor gemeenten. De (leidinggevenden van) sociale diensten in gemeenten zijn

verenigd in Divosa. Divosa werkt aan beleid, producten en diensten waarmee sociale diensten

hun werk beter kunnen doen.

Inkomen
De gemeente is verantwoordelijk voor inkomensondersteuning. De gemeente verstrekt de bij-

standsuitkering, bijzondere bijstand, leenbijstand en bijstand in natura. De gemeente kan ook

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verlenen. In het kader van het gemeentelijk

armoedebeleid kan de gemeente allerlei maatregelen nemen om de maatschappelijke partici-

patie van schuldenaren financieel mogelijk te maken.

Werk
De gemeente is verantwoordelijk voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, niet-

uitkeringsgerechtigden en inwoners met een ANW-uitkering32. In de WWB is bepaald dat

gemeenten de reïntegratie zo veel mogelijk moeten uitbesteden aan reïntegratiebedrijven en

instellingen.

Overige gemeentelijke activiteiten
De gemeente kan zelf schuldeiser zijn. Een deel van de cliënten van schuldhulpverlening

heeft bijvoorbeeld schulden bij de sociale dienst. De gemeente kan, met inachtneming van de

ontstaansgeschiedenis van de schuld, overwegen om de schuld gedeeltelijk of helemaal kwijt

te schelden.

De gemeente kan in een aantal gevallen als aandeelhouder van nutsbedrijven en woning-

corporaties invloed uitoefenen op het beleid van deze organisaties.

31. Meer over de positionering van de schuldhulpverlening (zelf uitvoeren of uitbesteden) in hoofdstuk 5.

32. Algemene nabestaandenwet (ANW).
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4.3 Kredietbanken en andere schuldregelende instanties
De kerntaken van kredietbanken en schuldregelende instanties hebben vooral betrekking op

de financiële kant van de schuldhulpverlening.

Deze instanties zijn verenigd in de NVVK. De leden van de NVVK werken volgens de

gedragscodes voor schuldregeling en budgetbeheer. De gedragscode voor schuldregeling

bestaat sinds 1979 en wordt breed geaccepteerd als de basis voor schuldregeling in

Nederland. In 2004 is deze gedragscode geactualiseerd. De gedragscode voor budgetbeheer

was tijdens het ter perse gaan van deze handreiking nog in ontwikkeling. In de gedragscodes

zijn de rechten en plichten van alle betrokkenen vastgelegd. Bovendien is vastgelegd hoe

moet worden gecommuniceerd met schuldeisers, welke doorlooptijden gelden als norm en

hoe het inkomen van de schuldenaar verdeeld wordt over de verschillende schuldeisers. De

gedragscodes zijn totstandgekomen in goed overleg met diverse schuldeisers. Schuldeisers

zijn dan ook sneller geneigd om mee te werken aan een schuldregeling als de schuldregelaar

kan aantonen dat hij werkt conform de gedragscode. Het uitgangspunt van de gedragscode

is dat een minnelijke schuldregeling voor zowel de schuldenaar als de schuldeisers

aantrekkelijker moet zijn dan een wettelijke schuldsanering.

De NVVK telt ongeveer zeventig leden, waaronder ongeveer veertig kredietbanken. De kern-

taken van kredietbanken zijnhetv erstrekken van leningen aan mensen die bij reguliere

banken niet terechtkunnen, het regelen van schulden en het beheren van inkomen. De

kredietbanken worden grotendeels gefinancierd door gemeenten. In de loop der jaren zijn

ook andere organisaties die vergelijkbare kerntaken hebben, lid geworden van de NVVK. Het

gaat daarbij zowel om private organisaties, zoals instellingen voor maatschappelijk werk en

ondernemingen, als om publieke organisaties, zoals afdelingen van gemeenten. Gemeentelijke

schuldregelende afdelingen die de NVVK-gedragscode onderschrijven, kunnen zich bij de

NVVK aanmelden als lid. Voor het lidmaatschap geldt een toelatingsprocedure.

NVVK: www.volkskrediet.nl, tel. (070) 384 72 50, e-mail info@volkskrediet.nl.

4.4 Algemeen maatschappelijk werk
De kerntaken van het AMW op het terrein van integrale schuldhulpverlening zijn diagnose van

de psychosociale problematiek, motivatie, gedragsverandering en ondersteuning. De diagnose

vindt vooral plaats in de intakefase van schuldhulpverlening. Aan motivatie en gedragsveran-

dering wordt gewerkt gedurende het gehele schuldhulpverleningstraject, maar vooral tijdens

de budgetbegeleiding en psychosociale hulpverlening. Instellingen voor maatschappelijk werk

hebben daarnaast ook een belangrijke rol in de signalering van schuldenproblematiek.

De term AMW wordt vaak gebruikt als merknaam voor het eerstelijns (direct toegankelijk en

gratis), lokaal maatschappelijk werk. Hieronder vallen zowel de algemene open spreekuren, de

informatieloketten en het groepswerk, als de schuldhulpverlening, het buurtgericht maatschap-

pelijk werk en het schoolgericht maatschappelijk werk. De hulp die het AMW biedt, wordt pro-

fessioneel uitgevoerd. Dat betekent onder meer dat hulpverleners voldoen aan het Beroeps-

profiel van de maatschappelijk werker (Hens 1999)33 en dat zij de Beroepscode voor de

33. Hens, Harry (Projectgroep Beroepsvraagstukken Maatschappelijk Werk, 's-Hertogenbosch), Beroepsprofiel van de

maatschappelijk werker, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW, Utrecht, 1999.
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maatschappelijk werker (NVMW 1999)34 hanteren. Binnen het AMW bestaat ook een klachtrecht

en een privacyreglement. De functie van het AMW is vastgelegd in een visiedocument35.

Het netwerk van instellingen voor maatschappelijk werk is landelijk dekkend. Instellingen voor

maatschappelijk werk zijn voor financiering hoofdzakelijk afhankelijk van gemeenten.

Voorwaardelijke hulpverlening
Het maatschappelijk werk hanteert het uitgangspunt dat cliënten waaraan hulp wordt ver-

leend, zich vrijwillig hebben aangemeld en gemotiveerd zijn om geholpen te worden. Bij

schuldhulpverlening ligt dat soms anders. Bij schuldhulpverlening kunnen psychosociale

hulpverlening of budgetbegeleiding voorwaardelijk worden opgelegd; als de cliënt hiermee

niet instemt, dan kunnen ook de schulden niet worden geregeld. Het maatschappelijk werk

zal proberen de cliënt te motiveren. Indien dit niet lukt, dan zal dit worden gemeld aan de

schuldregelende instantie.

Instellingen voor maatschappelijk werk zijn landelijk georganiseerd in de MOgroep. De

MOgroep is de brancheorganisatie voor welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg

en kinderopvang en heeft meer dan 2.000 leden.

MOgroep: www.mogroep.nl, tel. (030) 298 34 34, e-mail: info@mogroep.nl.

4.5 Overige organisaties
Naast gemeenten, schuldregelende instanties en maatschappelijk werk zijn ook andere orga-

nisaties betrokken bij integrale schuldhulpverlening. Deze organisaties spelen vooral een rol

bij de vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek en doorverwijzing naar de schuld-

hulpverlening. Ze zijn daarnaast vaak gespecialiseerd in gedragsverandering van specifieke

doelgroepen.

We noemen een paar van deze organisaties:

• Maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang is een wijkplaats voor kwetsbare

mensen die door een combinatie van - elkaar vaak versterkende - psychosociale proble-

men de thuissituatie hebben verlaten of dreigen te verlaten. Informatie: Federatie Opvang,

www.opvang.nl; Leger des Heils, www.legerdesheils.com.

• Reclassering. De Stichting Reclassering Nederland begeleidt mensen die een strafbaar feit

hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Informatie: www.reclassering.nl.

• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg verlenen

hulp aan mensen met psychische problemen. Informatie: wwww.ggznederland.nl.

• Verslavingszorg. Instellingen voor verslavingszorg verlenen hulp aan mensen met alcohol-,

drugs, gok- of andere verslavingen. Informatie: Nederlandse Vereniging van Instellingen

voor Verslavingszorg (NeVIV), www.drugtext.nl.

• Sociaal Raadslieden. Sociaal raadsliedenwerk is een vorm van maatschappelijke dienstver-

lening die zich richt op kosteloze en laagdrempelige sociaal-juridische advisering aan

'gewone' burgers op een zeer breed terrein. Informatie: www.sociaalraadslieden.nl.

Een deel van deze organisaties wordt gesubsidieerd door gemeenten. Gemeenten kunnen

daardoor invloed uitoefenen op een deel van de inhoud van de werkzaamheden en de

samenwerking met de schuldhulpverlenende instanties.

34. NVMW, Beroepscode voor de maatschappelijk werker. Reglement voor de tuchtrechtspraak,

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW, Utrecht, 1999.

35. Aan beide zijden van de voordeur: Positie en functies van het algemeen maatschappelijk werk, Maatschappelijk

Ondernemers Groep, Utrecht, september 2002.
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Commerciële organisaties
Op het terrein van schuldhulpverlening zijn ook commerciële organisaties actief. Deze bedrij-

ven bieden volledige integrale schuldhulpverlening aan of slechts een onderdeel. Het gaat

hierbij om bijvoorbeeld commerciële banken, budgetbeheerorganisaties of commerciële

bemiddelingsbureaus. In sommige gevallen kan het interessant zijn voor de gemeente om

gebruik te maken van het aanbod.

Malafide organisaties
Zoals in hoofdstuk 2 al is opgemerkt, is het belangrijk om alert te zijn op malafide organi-

saties. De gemeente moet schuldenaren erop wijzen dat er grote risico’s zijn als zij met

dergelijke bedrijven in zee gaan. Een bureau mag nooit geld vragen voor schuldbemiddeling

aan natuurlijke personen, niet zijnde ondernemers36. Dat is bij wet verboden. Als de gemeen-

te geen tegemoetkoming in de kosten betaalt, kan dit soms ook wel aan bijvoorbeeld fami-

lieleden worden gevraagd. Maar nooit aan de persoon met schulden zelf. De gemeente kan

malafide bureaus melden bij bijvoorbeeld de NVVK en/of screenen met behulp van de wet

BIBOB37. Of een organisatie in strijd met de Wet op het consumentenkrediet handelt, wordt

beoordeeld door de FIOD-ECD38.

4.6 Samenvatting
In het volgende schema is aangekruist welke onderdelen van schuldhulpverlening passen bij

de kerntaken van de gemeente, kredietbanken en andere schuldregelende instanties en het

algemeen maatschappelijk werk.

Gemeente Kredietbanken en Algemeen
(uitvoerend niveau) andere schuldregelende Maatschappelijk

instanties Werk

Preventie X X

Aanmeld gesprek X X X

Advies gesprek X X X

Integrale intake X X X

Casemanagement X X39

Schuld regeling X

Budget beheer X

Budget begeleiding X X X

Psychosociale hulpverlening X

Afgifte WSNP-verklaring X X

Nazorg X X
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36. Wet op het consumentenkrediet (WCK) art. 47 en 48.

37. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB).

38. FIOD-ECD is ontstaan door het samengaan van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de Economische

controledienst (ECD).

39. Sterk afhankelijk van de lokale organisatievorm.

‘Schuldregelende instanties’ kunnen ook afdelingen van gemeenten zijn, mits deze zijn

aangesloten bij de NVVK. Een aantal onderdelen van het basispakket behoort ook tot de

kerntaken van zorginstellingen die in deze figuur niet zijn weergegeven. Een kerntaak van

bijvoorbeeld de maatschappelijk opvang is psychosociale hulpverlening.
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HOE ORGANISEER JE HET?

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de verschillende organisaties én hun medewerkers

een rol kunnen krijgen binnen de schuldhulpverlening. Verschillende organisatiemodellen en

vormen van casemanagement passeren de revue. De eerste paragraaf geeft een overzicht van

de samenwerkingsmodellen, gekoppeld aan de gemeentegrootte. Daarna wordt de inhoud

van een aantal ijkpunten in de samenwerking beschreven. Tot slot wordt ingegaan op de

vormen van casemanagement, de gewenste deskundigheid van de medewerkers en manage-

mentinformatie en verantwoording.

In het verleden werd schuldhulpverlening ‘erbij gedaan’. De consulent van Sociale Zaken, de

maatschappelijk werker, de begeleider in een opvangvoorziening, iedereen had vanuit zijn

eigen invalshoek te maken met de schuldproblematiek van de klant en ‘regelde iets’.

Inmiddels wordt in het werkveld en bij de overheid erkend dat integrale schuldhulpverlening

een vak apart is: het vergt deskundigheid van zowel materiële als immateriële zaken.

Het onderkennen van de gecombineerde problematiek betekent dat disciplines aan elkaar

gekoppeld moeten worden. Dit kan in één persoon of in ketensamenwerking. Een goede

organisatie is noodzakelijk om hiaten en overlap te vermijden en te voorkomen dat klanten

gaan shoppen (dubbel werk en dus dubbele kosten).

5.2 Samenwerkingsvormen in relatie tot gemeentegrootte
Voor het beschrijven van de samenwerkingsvormen wordt hier het Basispakket Integrale

Schuldhulpverlening als uitgangspunt genomen.

Een gemeente kan besluiten alle onderdelen van het basispakket zelf uit te voeren. Dit

betekent het bijeenbrengen van de deskundigheden die voor de verschillende onderdelen

noodzakelijk zijn. Vanuit het oogpunt van efficiency en kwetsbaarheid is dit alleen een

mogelijkheid voor hele grote gemeenten.

Het onderbrengen van meerdere onderdelen van schuldhulpverlening bij één organisatie heeft

een aantal voordelen:

• Er zijn minder overdrachtsmomenten.

• De intake wordt uniform uitgevoerd.

• Het aantal loketten voor de klant is beperkt.

• Een casemanager kan gemakkelijk alle onderdelen van schuldhulpverlening overzien en

aansturen.

• Managementinformatie wordt centraal gegenereerd.

• Er wordt centraal gewerkt aan deskundigheidsbevordering.

• De organisatie is een duidelijk aanspreekpunt voor externen, zoals schuldeisers, gemeente

en andere organisaties.

Of een geïntegreerd model haalbaar is, is mede afhankelijk van de omvang van de gemeente

of het verzorgingsgebied van de schuldhulpverlenende instantie. Om een goede kwaliteit te

realiseren, kunnen kleinere gemeenten samenwerken met andere gemeenten, bijvoorbeeld in

de vorm van een gemeenschappelijke regeling of het inkopen van diensten.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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1. Grote gemeenten: ‘grote 4’
Voor gemeenten van deze omvang is het mogelijk op meerdere plaatsen het volledige basis-

pakket te bieden. Het is efficiënt de backofficeactiviteiten centraal uit te voeren; hieraan zijn

geen klantcontacten verbonden. De backofficeactiviteiten omvatten schuldregeling en budget-

beheer.

2. Gemeente of verzorgingsgebied met meer dan 100.000 inwoners
Voor gemeenten met deze omvang is het realiseren van ‘alles-onder-

één-dak’ haalbaar. Er is één aanmeldplaats, specifiek voor schuld-

hulpverlening, en één plaats waar centrale intakes worden gedaan.

H and r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
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1. Preventie
2. Aanmeldgesprek
3. Adviesgesprek
4. Integrale Intake
5. Casemanagement
6. Schuldregeling
7. Budgetbeheer
8. Budgetbegeleiding
9. Psychosociale 

hulpverlening
10. Afgifte WSNP-

Verklaring
11. Nazorg
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3. Gemeenten of verzorgingsgebied met 40-100.000 inwoners
In paragraaf 5.2 zijn de voordelen van het onderbrengen van integrale schuldhulpverlening

genoemd. Kleinere gemeenten kunnen deze voordelen realiseren door op onderdelen samen

te werken met anderen. Sommige onderdelen kan men in eigen beheer realiseren, zoals een

eigen aanmeldpunt en integrale intake. Voor de andere onderdelen van de integrale schuld-

hulpverlening wordt samenwerking gezocht met andere, lokale of regionale organisaties.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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1. Preventie
2. Aanmeldgesprek
3. Adviesgesprek
4. Integrale Intake
5. Casemanagement
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8. Budgetbegeleiding
9. Psychosociale 

hulpverlening
10. Afgifte WSNP-

Verklaring
11. Nazorg
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4. Gemeenten of verzorgingsgebied met minder dan 40.000 inwoners
Kleine gemeenten hechten er vaak aan dat inwoners voor hulp geen grote reisafstand hoeven

af te leggen. Het realiseren van een apart aanmeldpunt voor schuldhulpverlening is bij de

kleinste eenheden niet efficiënt. In die situaties kunnen gemeenten het aanmeldpunt koppe-

len aan gemeentelijke (zorg)loketten of aan hulpverleningsorganisaties zoals het algemeen

maatschappelijk werk. Voor alle andere onderdelen van de integrale schuldhulpverlening

wordt samenwerking gezocht, beschreven is onder punt 3.

H and r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
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We werken veel voor buurgemeenten. 

Zij hebben een te kleine schaal om het

helemaal zelf uit te voeren. 

J. van Duinen, gemeente Nijmegen
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5.3 Samenwerking in de integrale schuldhulpverlening
De gemeente heeft een belangrijke rol in het kader van de integrale schuldhulpverlening. Het

is bij uitstek de partij die het totale veld kan overzien, de regie in handen kan nemen en de

hulpverlening kan faciliteren. De rijksoverheid legt deze regietaak ook bij de gemeenten neer.

Bij het organiseren van de integrale schuldhulpverlening zijn de volgende ijkpunten te

benoemen:

1. Meldpunt en doorverwijzing.

2. Integrale intake.

3. Oriëntatie op samenwerking in de hulpverlening.

4. Werkproces.

5. Overlegorgaan op beleidsniveau.

6. Overlegorgaan op uitvoerend niveau.

In dit hoofdstuk beschrijven we de genoemde ijkpunten en leggen de relatie naar het samen-

werkingsmodel en de gemeentegrootte.

1. Meldpunt en doorverwijzing
Schuldproblemen komen vanuit meerdere invalshoeken naar boven: vanuit de financiële pro-

blematiek zelf (bijvoorbeeld bij een dreigende huisuitzetting), bij het aanvragen van een uit-

kering, bij reïntegratie, bij psychosociale problematiek enzovoort. Dit heeft tot gevolg dat de

klant zijn hulpvraag neerlegt bij een kredietbank, maatschappelijk werk, sociale dienst of

ergens anders. Duidelijke afspraken over aanmelding en doorverwijzing voorkomen een inef-

ficiënte hulpverlening. Klanten kunnen niet meer shoppen en er wordt niet op meerdere

plaatsen hetzelfde (dubbele) werk gedaan.

Belangrijk is dat het aanmeldpunt duidelijk herkenbaar en laagdrem-

pelig is. Voor grotere gemeenten is het creëren van een apart meld-

punt schuldhulpverlening realistisch. Hele grote gemeenten kunnen

zelfs meerdere punten spreiden over de stad. Voor kleinere gemeen-

ten is een aparte voorziening niet haalbaar. Een dergelijk meldpunt

kan dan maar beperkt open zijn en de bezetting is kwetsbaar. In die

gevallen kan het aanmeldpunt voor schuldhulpverlening worden

gecombineerd met bijvoorbeeld een lokaal zorgloket.

Voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld dak- en thuislozen, kun-

nen aparte afspraken over de aanmelding worden gemaakt.

De partners in de integrale schuldhulpverlening moeten goed op de

hoogte zijn van de werkwijze van het meldpunt. Klanten moeten consequent naar dit punt

worden doorverwezen, zodanig dat voorkomen wordt dat klanten uitvallen. Voor invulling van

de aanmeldfunctie wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van deze handreiking.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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De gemeente Tilburg heeft een apart

bureau voor schuldhulpverlening, orga-

nisatorisch ondergebracht bij de Sector

Sociale Zaken van de gemeente. Er is een

inloopspreekuur en klanten kunnen een

afspraak maken.

Het bureau Schuldhulpverlening is

gehuisvest in een pand, niet ver van 

het centrum, dat wordt gedeeld met

anderen. Klanten kunnen er onopvallend

naar binnen. 
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2. Integrale intake
Bij de integrale intake komt de specifieke deskundigheid van de schuldhulpverlening op de

voorgrond. De intaker moet duidelijkheid krijgen over de materiële en immateriële problema-

tiek van de klant (zie ook paragrafen 3.5 en 5.4).

Om te voorkomen dat klanten met te veel verschillende organisaties of personen te maken

krijgen, is het goed om aanmelding en intake zo veel mogelijk door één organisatie en zelfs

door één persoon te laten uitvoeren en de eerste afspraak voor het intakegesprek tijdens het

aanmeldgesprek te maken. Dit voorkomt verlies van klanten.

3. Oriëntatie op samenwerking in de schuldhulpverlening
De integrale schuldhulpverlening onderscheidt twee vormen van hulpverlening:

a. Hulpverlenersmodel40

De uitvoering van de hulpverlening wordt zo veel mogelijk door één hulpverlener gedaan.

Deze doet bijvoorbeeld de intake, de budgetbegeleiding én de schuldregeling. In dit model

kan het zo zijn dat de kredietbank de cliënt niet te zien krijgt, maar alleen een verzoek krijgt

om een saneringskrediet te verstrekken. Dit model sluit aan bij wat in het Kwaliteitsmodel

Integrale Schuldhulpverlening ‘integratiegeoriënteerd’41 wordt genoemd.

b. Regisseursmodel42

Verschillende instellingen (gemeente, kredietbank, algemeen maatschappelijk werk etc.)

voeren verschillende onderdelen van schuldhulpverlening uit (aanmelding, intake, schuldre-

geling, budgetbegeleiding etc.). De instellingen verrichten de intake voor de eigen clientèle

en verwijzen voor hulpverlening die zij zelf niet in huis hebben, naar andere instellingen. Een

coördinator zorgt voor de afstemming (regie) en zorgt ervoor dat de verwijzingen gevolgd

worden. De instellingen hebben centraal afspraken gemaakt over hoe verwezen moet worden.

Dit model sluit aan bij wat in het Kwaliteitsmodel Integrale Schuldhulpverlening ‘afstemmings-

georiënteerd of samenwerkingsgeoriënteerd’ wordt genoemd.

4. Werkproces
De keuze voor het regisseursmodel of het hulpverleningsmodel legt de basis voor de inrich-

ting van de organisatie. Bij de invulling hiervan is het Landelijk Referentiemodel Integrale

Schuldhulpverlening43 een belangrijk hulpmiddel. Het geeft

een leidraad voor het inrichten van het werkproces. Het

model benoemt alle onderdelen van het proces waarover

tussen de samenwerkende partners afspraken moeten

worden gemaakt: wie doet wat en hoe vindt overdracht

plaats?

5. Overlegorgaan op beleidsniveau
Voor elke vorm van integrale schuldhulpverlening geldt

dat samenwerking noodzakelijk is. In het regisseursmodel

is dat op veel onderdelen van de schuldhulpverlening, in

Hand r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
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‘Communiceer waarvoor je staat en

waarom. Iedereen heeft belangen en trekt

daaraan. Denk gezamenlijk over de pro-

cesgang na voordat je start.’

‘Denk goed na over hoe je de voordeur

inricht. En zet die deur pas open als je het

proces daarachter onder controle hebt.’

Mw. J. de Kock, leidinggevende bureau

schuldhulpverlening gemeente Tilburg.

40. Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening (werkmodel), katern nr. 2 ISHV.

41. Integrale schuldhulpverlening = integrale kwaliteit? Kwaliteitsmodel Integrale Schuldhulpverlening, katern nr. 7 ISHV

42. Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening (werkmodel), katern nr. 2 ISHV.

43. Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening (werkmodel), katern nr. 2 ISHV.
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het hulpverlenersmodel op minder gebieden. Toch is het ook dan belangrijk met de partners

af te stemmen.

Een geregeld overleg op management-/beleidsniveau is aan te bevelen.

Onderwerpen van gesprek:

• Hoe verloopt de samenwerking?

• Hoe verlopen verwijzingen?

• Worden afspraken nagekomen?

• Dreigt een wachtlijst of loopt het ergens vast?

• Welke problemen spelen op de werkvloer?

• Waar moeten we gezamenlijk optrekken naar de subsidiegever?

Elkaar geregeld spreken, bevordert vertrouwen in elkaar en leidt tot een doelmatige samen-

werking.

De stuurgroep staat onder leiding van de gemeente als regisseur van de integrale schuld-

hulpverlening. Vanuit de stuurgroep worden een of meerdere werkgroepen ingesteld, waarin

overleg op uitvoerend niveau plaatsvindt.

6. Overlegorgaan op uitvoerend niveau
Een goede samenwerking op beleidsniveau vormt de basis voor een goede samenwerking op

het uitvoerend vlak. Maar dit alleen is nog niet voldoende. De mensen op de werkvloer

moeten elkaar verstaan, van elkaar weten wat ze doen en begrip hebben voor ieders aandeel

in de hulpverlening. Ze moeten elkaar weten te vinden. Mogelijkheden hiervoor zijn:

• geregeld overleg tussen afgevaardigden van de samenwerkingspartners waarin cases die

aandacht vragen, besproken worden;

• themaoverleg waaraan alle betrokken medewerkers deelnemen;

• werkbezoeken over en weer.

Een goede betrokkenheid van de leidinggevenden is van belang om te bewaken dat deze

processen zich binnen de vastgestelde kaders afspelen.

5.4 Casemanagement
Bij integrale schuldhulpverlening zijn, afhankelijk van de gekozen vorm in meer of mindere

mate, verschillende organisaties aan het werk met de klant. Dit vereist afstemming en regie

in de vorm van casemanagement. De casemanager is het aanspreekpunt voor de klant, volgt

het totale schuldhulpverleningstraject, controleert of alle partijen zich aan de gemaakte

afspraken houden en anticipeert op ontwikkelingen. De casemanager kan ook een deel van

het traject zelf uitvoeren. Als de klant ook nog in andere trajecten zit, stemt de casemanager

schuldhulpverlening af met deze trajecten. Om het mogelijk te maken over en weer informatie

uit te wisselen tussen de verschillende instellingen, tekent de klant bij de aanvang van de

schuldhulpverlening een verklaring waarin hij daarvoor toestemming verleent.

De casemanager volgt de verschillende aspecten van de integrale schuldhulpverlening op de

voortgang en het nakomen van de afspraken en stuurt het proces indien gewenst. Hij

bemoeit zich niet inhoudelijk met de uitvoering van onderdelen van de hulpverlening die aan

andere organisaties zijn uitbesteed. Alleen het beoogde resultaat, zoals opgenomen in het

hulpverleningsplan, telt.

5.5 Deskundigheid schuldhulpverleners
Zoals al eerder is opgemerkt, is schuldhulpverlening ‘een vak apart’. Welke deskundigheid in

één persoon nodig is, is afhankelijk van het takenpakket en van de gekozen organisatievorm.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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Bij integrale schuldhulpverlening speelt een combinatie van problemen: materieel en immate-

rieel. De schuldhulpverlener moet voor beide aspecten deskundigheid hebben.

Het materiële aspect betreft het ordenen van financiën, het op orde brengen van inkomen en

specifieke technieken, zoals de berekening van het ‘vrij te laten bedrag’. Op het immateriële

vlak gaat het om het herkennen van de onderliggende problematiek, de bejegening van de

klant en het omgaan met agressie.

Een schuldhulpverlener in brede zin doet de intake, de budgetbegeleiding en de schuldre-

geling. Dit vereist een hbo werk- en denkniveau. Mogelijke vooropleidingen zijn hbo-MWD

(Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) of hbo-SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening).

Voor een taak als ondersteuner, met name bij de schuldregeling, is een mbo+-niveau vol-

doende. De schuldregelaar zelf, die de onderhandelingen met de schuldeiser voert, heeft een

hbo-niveau. In alle gevallen is een specifieke (aanvullende) opleiding zeer aan te bevelen. De

NVVK geeft een licentie aan een (samenwerkingsverband van) bureau(s) dat deze opleidingen

verzorgt (cursus budgetbegeleiding, cursus schuldregeling en de combinatie: cursus schuld-

hulpverlener). In deze cursus worden de beginselen van de integrale schuldhulpverlening uit-

gelegd, wordt de koppeling naar de praktische toepassing op de werkplek gemaakt en wordt

aan de hand van praktijkcases geoefend.

5.6 Managementinformatie en verantwoording
Kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren en werkafspraken
De organisaties die de integrale schuldhulpverlening gezamenlijk uitvoeren, worden groten-

deels betaald door de gemeente. De organisaties dienen dan ook verantwoording af te

leggen aan de gemeente en met cijfers aan te tonen dat zij efficiënt en effectief werken.

Hiertoe moeten door gemeenten en partners gezamenlijk

kwantitatieve en kwalitatieve prestatie- en werkafspraken

worden geformuleerd (zie bijlage IV).

Door het LPISHV is een discussie opgestart over de

inhoud en de organisatie van registratie en informatie-

voorziening in de integrale schuldhulpverlening. Bij het

ter perse gaan van deze handreiking was hiervan nog

geen resultaat beschikbaar. Op landelijk niveau zijn er

nog geen uniforme prestatie-indicatoren beschikbaar.

Gegevensverzameling 
Er worden ook landelijk gegevens verzameld. Dit gebeurt in het kader van de Benchmark

Schuldhulpverlening44 en de periodieke registratie door leden van de NVVK. De NVVK zet een

databank van gegevens op onder de naam LARS: Landelijke Aanvraag Registratiesysteem

Schuldregeling. Hierin wil men maandelijks gegevens van de leden verzamelen om tijdig te

kunnen inspringen op ontwikkelingen. Daarnaast verzamelt het AMW gegevens in een data-

bank, sinds 1 maart 2004 MaDiMonitor geheten45. De drie landelijke databanken bevatten niet

allemaal dezelfde gegevens. Op onderdelen is er sprake van overlap. De definities zijn wel zo

veel mogelijk afgestemd.

Als de managementinformatie van de instanties in uw gemeente op vergelijkbare wijze

gestructureerd wordt, kunnen de lokale prestaties van de schuldhulpverlening vergeleken

worden met landelijk gemiddelde prestaties.

We zijn goed in verhalen, maar slecht in

cijfers. Er moet een duidelijke verslagge-

ving zijn. Daarmee krijg je schuldhulpver-

lening op de politieke agenda. Geef aan

wat je slagingspercentage is, hoeveel

huisuitzettingen je hebt voorkomen, etc.. 

R. de Vos, gemeente Amsterdam

44. Zie paragraaf 7.4.

45. www.amw-vangnet.nl.
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Software
Binnen de schuldhulpverlening wordt gebruikgemaakt van specifieke

software. Hierin wordt het proces van schuldregeling verwerkt en er

zijn financiële modules aan te koppelen (voor budgetbeheer, beta-

lingen, bankpassen etc.). Het is van belang de volgende functies te

automatiseren:

• financiële intake;

• cliëntvolgsysteem;

• traject van schuldregeling46.

Voor het wettelijke traject (WSNP) wordt gebruikgemaakt van Opus

D PRO. Dit programma ondersteunt de werkzaamheden van de bewindvoerder, heeft een

helpdeskfunctie en is geschikt voor berichtenverkeer. Het wettelijke traject valt buiten de reik-

wijdte van deze handreiking. De WSNP-verklaring wordt in Opus R opgemaakt.

5.7 Samenwerking voor dak- en thuislozen met schulden
In 2002/2003 is door de NVVK en het Leger des Heils, vanuit een experimentsubsidie van het

ministerie van SZW, de methodiek ‘schuld onder dak’ ontwikkeld voor de doelgroep dak- en

thuislozen. Omdat het een specifieke vorm van samenwerking is, wordt er in dit hoofdstuk

uitgebreider aandacht aan besteed.

Aanleiding voor de ontwikkeling van de methodiek was de constatering dat op lokaal niveau

niet of nauwelijks specifiek beleid is ontwikkeld en er geen bijzondere voorzieningen zijn,

waardoor de doelgroep van de maatschappelijke opvang vaak buiten de boot van de schuld-

hulpverlening valt. De ontwikkelde methodiek ‘schuld onder dak’ voorziet in het waarborgen

van de toegankelijkheid van schuldhulpverleningstrajecten voor de doelgroep van de

maatschappelijke opvang.

De methodiek ‘schuld onder dak’ sluit aan bij de methodiek integrale schuldhulpverlening

zoals ontwikkeld door de LPISHV maar is verder toegespitst op de specifieke doelgroep van

de maatschappelijke opvang. De schuldenproblematiek is een onderdeel van de multidiscipli-

naire problematiek waarmee de doelgroep van de maatschappelijke opvang te maken heeft.

Een doelgroepgerichte aanpak is nodig omdat de specifieke kenmerken van de doelgroep van

de maatschappelijke opvang meer tijd, aandacht en vasthoudendheid vragen en - op

onderdelen - meer flexibiliteit in de toepassing van regels, procedures en werkprocessen.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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Wij hebben schuldhulpverlening uitbe-

steed aan een commercieel bureau. Het is

daarbij heel belangrijk om de prestaties

van het bureau goed meetbaar te maken.

En omdat het gaat om grote bedragen,

moeten we Europees aanbesteden. 

J. Jhinnoe, gemeente Hoorn

46. Veelgebruikte programma’s zijn Allegro, Finscan, Kompas, Regas, GWS4ALL, Stratech. De gegevens voor LARS kunnen uit

Allegro worden gedestilleerd.
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KRITISCHE SUCCESFACTOREN
De methodiek ‘schuld onder dak’ voorziet in een optimale samenwerking tussen de opvangin-

stellingen en de gemeentelijke kredietbanken, waarbij de volgende factoren essentieel zijn

gebleken:

• Er wordt gewerkt met een vaste contactpersoon bij de kredietbank.

• er zijn korte communicatielijnen en een vast afsprakenpatroon tussen de opvanginstelling

en de gemeentelijke kredietbank (projectmanager per instelling).

• De kredietbank houdt spreekuur in de opvanginstelling (laagdrempeligheid).

• De sociale diensten betrekken bij de intake op locatie van de opvanginstelling. In het

kader van stabilisering van de financiële situatie bij de doelgroep dient deze zo spoedig

mogelijk over een uitkering te beschikken om budgetbeheer te kunnen starten.

• Eenvoudig declaratiemodel: de kredietbank declareert haar kosten op basis van producten

maal tarief bij de opvanginstelling/gemeente.

• De werkprocessen en registraties zijn op elkaar afgestemd waardoor effectieve schuldhulp-

verlening mogelijk wordt gemaakt; De cliënt verleent toestemming voor de uitwisseling

van gegevens met de kredietbank.

• Er is een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden aangebracht om te

komen tot een integrale aanpak van de multidisciplinaire problematiek van de doelgroep.

Psychosociale begeleiding is daarbij een duidelijke verantwoordelijkheid en taak voor de

opvanginstelling terwijl de financiële dienstverlening (schuldregeling, budgetbeheer) door

de gemeentelijke kredietbank wordt uitgevoerd.

De succesvolle resultaten van het experiment zijn dat 83% van de aanvragen tot budgetbe-

heer en 61% van de aanvragen tot schuldregeling voor cliënten van het Leger des Heils zijn

gehonoreerd door de kredietbanken, terwijl deze cliënten voorheen niet in aanmerking kwa-

men voor adequate schuldregelingen. Verder is de toegang tot zelfstandige huisvesting, en

daarmee uitstroom uit de opvang, verbeterd doordat budgetbeheer door de kredietbank na

uitstroom uit de opvangvoorziening kan worden voortgezet en corporaties daardoor eerder

bereid zijn gebleken een woning aan de doelgroep aan te bieden.

Schuldhulpverlening voor dak- en thuislozen kost geld. In hoofdstuk 6 leest u welke kosten

zijn gemoeid met bijvoorbeeld budgetbeheer en schuldregeling. Ter aanvulling hierop is

woonbegeleiding noodzakelijk. Dit kost € 75.900 voor tien trajecten per jaar47. In het eerste

hoofdstuk is al aangegeven dat met goede schuldhulpverlening ook geld bespaard kan

worden. Als met schuldhulpverlening tien huisuitzettingen worden voorkomen, dan wordt

€ 105.000 bespaard aan verlies aan huurinkomsten, kosten van procedures, de feitelijke

uitzetting en opslag van goederen. Ook het voorkomen of het verkorten van de maatschap-

pelijke opvang en rehabilitatie kan de gemeente geld besparen: tot circa € 276.000 per jaar

per tien personen. Dit leidt tot een betere benutting van de capaciteit en verkleining van de

wachtlijst.

47. Bron: kostprijsmodel Federatie Opvang, 2004
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Indicatieve proefberekening (dit voorbeeld is gemaakt door een gemeenteraadsfractie om een

indicatie te geven van de baten die staan tegenover extra uitgaven van € 562.000 voor 500

trajecten schuldhulpverlening en 500 trajecten budgetbeheer48

1. Besparing op kosten uithuiszetting
1200 uithuiszettingen per jaar, 500 als gevolg van huurschulden.

Kosten uithuiszetting circa € 7.00049.

Kostenbesparing voorkoming uithuiszetting door effectieve schuldhulpverlening voor

500 trajecten:

• 500 x € 7.000 = € 3,5 miljoen.

2. Besparing op kosten verblijf in maatschappelijke opvang (MO)
Verblijf in MO (24-uurs woonvoorziening) kost op jaarbasis € 33.778 per bed50. Hiervan

betaalt de cliënt zelf circa € 6.000 (€ 500 eigen bijdrage per maand). Zonder adequate

schuldhulpverlening verblijft een dak-/thuisloze minstens een jaar in de MO zonder perspec-

tief op uitstroom.

Indien effectieve schuldhulpverlening heeft geleid tot voorkoming uithuiszetting, is de

besparing:

• 500 x (€ 33.778 -/- € 6.000) = € 13.9 miljoen.

Indien effectieve schuldhulpverlening ertoe heeft geleid dat het verblijf in de MO kan worden

verkort tot een half jaar, is de besparing:

• 500 x 6/12 x (€ 33.778 -/- € 6.000) = € 6.9 miljoen.

3. Kosten woonbegeleiding
Tegenover bovengenoemde kostenbesparing dienen (naast de kosten budgetbeheer en

kosten schuldregeling) kosten van woonbegeleiding te worden gesteld ad. € 7.590 per

traject51. Totaal kosten woonbegeleiding 500 x € 7.590 = € 3.8 miljoen.

4. Totaal kosten/baten
- Extra uitgaven 500 trajecten schuldhulpverlening/budgetbeheer 562.000

- Kosten woonbegeleiding 3.8 miljoen.

- Besparing kosten huisuitzettingen 3.5 miljoen.

- Besparing kosten maatschappelijke opvang 6.9 – 13.9 miljoen.

Opmerking: Het betreft een indicatieve berekening!

Voor een uitgebreide beschrijving van de methodiek ‘schuld onder dak’ wordt verwezen naar

het rapport Schuld onder dak, september 2003. Zie ook hoofdstuk 7.6.

48. Prijspeil 2003, tenzij anders vermeld.

49. Hierin zijn de bijkomende kosten, onder andere voor opslag inboedel en herinrichting, niet meegenomen.

50. Bron: kostprijsmodel Federatie Opvang, prijsniveau 2004

51. Bron: kostprijsmodel Federatie Opvang, prijsniveau 2004
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5.7 Samenvatting

Samenwerking Deskundigheid 
medewerker

Management-
informatie

Preventie Organisaties die direct of indirect
met de doelgroep te maken
hebben: lokale schuldeisers (won-
ingcorporaties, energiebedrijven,
etc.), hulpverleningsinstanties,
scholen, belangen-organisaties,
gemeentelijke afdelingen, CWI,
buurtverenigingen, etc.

hbo - aantal cursussen
- aantal gesprekken
- aantal informatiebijeen-komsten
- aantal voorkomen huisuitzet-
tingen/afsluitingen

Aanmeld-
gesprek

- AMW
- kredietbank
- Zorgloket

hbo
Specifieke opleiding

- aantal aanmeldingen
- resultaat
- herkomst/verwijzing

Advies-
gesprek

hbo
Specifieke opleiding

- aantal klanten
- aantal gesprekken
- resultaat

Integrale
intake

hbo
Specifieke opleiding

- aantal klanten
- aantal gesprekken
- resultaat

Case-
management

hbo
Specifieke opleiding

- aantal klanten in bestand

Schuld-
regeling

- kredietbank
- schuldregelende instantie

hbo
Specifieke opleiding
Ondersteuner: mbo

- aantal klanten
- resultaat

Budget-
beheer

- kredietbank
- schuldregelende instantie

mbo+
Specifieke opleiding

- aantal klanten

Budget-
begeleiding

- AMW
- specifieke organisatie

hbo
Specifieke opleiding

- aantal klanten
- aantal gesprekken
- resultaat

Psychosociale 
hulpverlening

AMW, reclassering, GGZ,
maatschappelijke opvang,
verslaafdenzorg, MEE

hbo-MWD
hbo-SJD

- aantal verwijzingen
- hulpverlenende instelling

Afgifte 
WSNP-verklaring

- kredietbank
- gemandateerde instelling

mbo+ - aantal verklaringen

Nazorg hbo - aantal klanten
- aantal contacten

De organisaties die de schuldhulpverlening uitvoeren, worden grotendeels betaald door de

gemeente. De organisaties dienen dan ook verantwoording af te leggen aan de gemeente en

met cijfers aan te tonen dat zij efficiënt en effectief werken.

In het schema in bijlage IV zijn gegevens opgenomen die de uitvoerende organisaties moeten

kunnen aanleveren. De gemeente kan deze gegevens vergelijken met landelijke gemiddelden

van de Benchmark Schuldhulpverlening52 en de NVVK.

52. Benchmark Schuldhulpverlening, paragraaf 7.4.
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WAT KOST HET?

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de tijdsinvestering, de kosten en de financiering van de

schuldhulpverlening. In paragraaf 6.2. wordt per onderdeel van het basispakket aangegeven

hoeveel tijd het kost of wordt een gemiddelde van de kosten gegeven. Aan het eind van dit

hoofdstuk worden de cijfers nog eens samengevat in een schema. In paragraaf 6.3 wordt

ingegaan op financieringsmogelijkheden.

6.2 Kosten
In het overzicht aan het einde van dit hoofdstuk zijn de tijd en de kosten van de onderdelen

van het basispakket in beeld gebracht. De kostenberekening is gebaseerd op onder meer

ervaringscijfers uit de benchmark53. Voor de meeste onderdelen wordt aangegeven hoeveel

tijd het kost. De kosten kunnen worden berekend door deze tijd te vermenigvuldigen met het

in uw praktijk gebruikelijke uurtarief. Omdat er zeer verschillende methoden gehanteerd wor-

den voor het berekenen van dit uurtarief, is ervoor gekozen in deze handreiking geen

uurbedragen te gebruiken.

Door de benodigde uren te vermenigvuldigen met het aantal malen dat een onderdeel van

het basispakket wordt afgenomen, wordt inzichtelijk hoeveel uren in totaal voor dit onder-

deel nodig zijn. Met behulp van het aantal netto productieve uren wordt het aantal formatie-

plaatsen zichtbaar. Ook bij het vaststellen van de productieve uren worden verschillende

rekenmethoden gehanteerd.

Uit de Benchmark Schuldhulpverlening kunnen de volgende indicaties over de benodigde

formatie gegeven worden.

Per honderd cliënten is de inzet van circa 1,6 formatieplaatsen (fte) nodig. Dit is de formatie

voor de onderdelen aanmelding, intake, schuldregelen, (budget)begeleiding, budgetbeheer en

afgifte WSNP-verklaring. Naast de formatie voor de uitvoering gaat het hierbij ook om de for-

matie voor administratieve ondersteuning en leidinggeven.

Per duizend huishoudens met een laag inkomen wordt 1,9 fte ingezet. Bij het Centraal Bureau

voor de Statistiek kunt u opvragen hoeveel huishoudens met een laag inkomen uw gemeente

telt.

Een rekenvoorbeeld uit Amsterdam (2003)
In 2003 heeft circa 1% van de Amsterdamse bevolking zich aangemeld voor schuldhulpverle-

ning (7200 aanmeldingen). Zonder een zware screening aan de voordeur zijn de afval- en

doorlooppercentages:

• 33% verschijnt niet op de intake;

• 37% haalt schuldbemiddeling, schuldsanering of WSNP;

• 30% valt uit na intake of wordt verwezen naar aanvullende trajecten zoals inkomens-

beheer of maatschappelijk werk.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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6

53. Benchmark Schuldhulpverlening, paragraaf 7.4.
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Opmerkingen:
In Amsterdam is een hoog percentage minima dat een beroep doet op de schuldhulpverle-

ning (60% van de cliënten heeft een minimuminkomen, waarvan iets meer dan de helft, 38%,

een bijstandsuitkering).

Allochtonen zijn meer dan evenredig vertegenwoordigd, met name Surinamers en Antillianen.

Hoge risicofactoren voor schulden zijn:

• langdurig minimuminkomen;

• minimuminkomen in combinatie met een huishouden met kinderen, vooral eenouder-

gezinnen.

De gemiddelde kosten voor schuldhulpverlening per inwoner bedroegen in 2003: € 5,77.

Amsterdam is voor schuldhulpverlening verdeeld in acht werkgebieden. De variatie in gemid-

delde kosten per inwoner loopt van € 4,08 tot € 8,63.

6.3 Financiering
Er zijn grofweg zes mogelijkheden om de integrale schuldhulpverlening te financieren:

1. middelen armoedebeleid;

2. middelen reïntegratie;

3. middelen scholing (achterstandsgroepen);

4. private middelen;

5. AWBZ;

6. ESF-3.

Het is van groot belang inzichtelijk te maken welke kosten schuldhulpverlening met zich mee-

brengt en welke prestatie daar tegenover staat. Financiering is mogelijk op basis van input

(instroom, aantal klanten in budgetbegeleiding, aantal klanten in schuldregeling etc.) of op

basis van resultaten (afgesloten intake, geslaagde schuldregeling, geslaagde budgetbegelei-

ding etc.). In laatstgenoemde situatie is het van groot belang ondubbelzinnig te formuleren

wat onder de term ‘geslaagd’ verstaan wordt. Als een schuldregeling niet tot stand kan

komen omdat een schuldeiser niet mee wil werken, kan het traject bijvoorbeeld toch als

geslaagd bestempeld worden.

Ad 1: Armoedebeleid (gemeentefonds)
In het Nederlandse stelsel voor sociale zekerheid is het de gemeentelijke overheid die borg

moet staan voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Deze zorgplicht wordt door de

gemeenten met name vastgelegd in het armoedebeleid en geldt voor alle inwoners, niet

alleen voor bijstandsgerechtigden.

De kosten van het armoedebeleid worden gedekt uit het gemeentefonds. Met name de mid-

delen voor bijzondere bijstand worden hiervoor aangesproken.

Vanuit de WWB is financiering mogelijk voor budgetbeheer en bijstand in natura.

Ad 2: Reïntegratie
Schuldhulpverlening is in veel gevallen een voorwaarde in het kader van reïntegratie. De

klantmanager, het aanspreekpunt van de klant voor werk en reïntegratie, moet de schuld-

problematiek herkennen.

Schuldhulpverlening kan worden beschouwd als een voortraject naar werk. Daarmee kan

BW_2e versie.LPISHV  10-09-2004  12:42  Pagina 41



schuldhulpverlening worden ingekocht als afzonderlijk reïntegratie-instrument en uit het

werkdeel van de WWB worden bekostigd. Bij het inkopen van reïntegratie-instrumenten

moeten de regels voor aanbesteding in acht genomen worden. Dit betekent inkopen op basis

van een objectief bestek en passend openbaar communiceren over het feit dat er een

opdracht verstrekt gaat worden, ongeacht de omvang van de opdracht. Komt de totale con-

tractwaarde boven een bepaald bedrag uit, in de meeste gevallen € 220.000, dan is een

vorm van Europees aanbesteden in veel gevallen verplicht54.

Incidenteel zijn ook middelen in te zetten die afkomstig zijn uit het overschot van het

inkomensdeel van de WWB. Dit zijn echter geen structurele middelen. Pas aan het einde van

het jaar wordt duidelijk of er een overschot zal zijn. Ook geeft een overschot in het ene jaar

geen garantie voor een overschot in het volgende jaar.

Ad 3: Middelen achterstandsgroepen c.q. scholing
Gemeenten kunnen middelen beschikbaar stellen voor speciale (achterstands)groepen, die er

veelal op zijn gericht deze groepen volwaardig lid van de samenleving te maken (jongeren,

allochtonen, inburgeraars). In sommige gevallen wordt dit door de

landelijke overheid gefinancierd via (stimulerings)regelingen. In dit

kader is het mogelijk met name preventieve activiteiten, zoals het

geven van budgetcursussen, uit deze middelen te bekostigen.

Ad 4: Private middelen
In een aantal gevallen zijn marktpartijen bereid te investeren in in-

tegrale schuldhulpverlening, met name als er sprake is van een win-

winsituatie. Een woningcorporatie of energiebedrijf is erbij gebaat

dat vroegtijdig aandacht wordt geschonken aan klanten met beta-

lingsachterstanden om dure incassoprocedures of ontruimingen/af-

sluitingen te voorkomen. Duidelijke afspraken hieromtrent met de

plaatselijke schuldhulpverleningsorganisatie geeft een besparing in

de kosten, die ingezet kan worden ten behoeve van de plaatselijke

schuldhulpverlening.

Ad 5: AWBZ
Vanuit het algemeen maatschappelijk werk bestaat de mogelijkheid

om voor de functies ondersteunende en activerende begeleiding een

toelating te krijgen om voor AWBZ-financiering in aanmerking te

komen. Een aantal AMW-instellingen heeft hiervoor in 2004 een aanvraag gedaan bij de

zorgkantoren. In de Contourennota van de Wet maatschappelijke ondersteuning geeft het

kabinet aan dat deze functies per 1 januari 2006 onder verantwoordelijkheid van de

gemeente worden gebracht.

Ad 6: ESF-3-subsidie
Schuldhulpverlening is voorheen niet expliciet in de ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds)

opgenomen. Het is echter toegestaan om bij reïntegratietrajecten voor werkzoekenden (het

risico tot) problematische schulden eerst of tegelijkertijd trajectonderdelen uit te voeren om

te leren schulden te voorkomen (preventie, adviesgesprek), op te lossen (budgetbeheer, bud-

getbegeleiding, schuldregeling, psychosociale hulpverlening) en nazorg te bieden55.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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54. Voor uitgebreide informatie over uit- en aanbesteding, kijk op www.gemeenteloket.szw.nl, dossier Activering en uitstroom.

55. Meer informatie: Agentschap ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Twee woningcorporaties in Tilburg betalen

een deel van de intake voor klanten die

door hen worden doorverwezen. We

hebben afspraken gemaakt over de wijze

waarop deze doorverwijzing plaatsvindt.

De corporatie is daartoe bereid omdat we

inzichtelijk hebben kunnen maken welke

voordelen vroegtijdige schuldhulpverle-

ning voor hen heeft.

Mw. J. de Kock, leidinggevende bureau

schuldhulpverlening gemeente Tilburg

Soms huren woningcorporaties schuld-

hulpverlening in. In sommige gemeenten

zijn woningcorporaties echter tot geen

enkele samenwerking in deze zin bereid.
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Preventie

Aanmeldgesprek

Adviesgesprek

Integrale intake

Casemanagement

Schuldregeling

Budgetbeheer

Budgetbegeleiding

Psychosociale hulpverlening

Afgifte WSNP-verklaring

Nazorg

Tijdsinvestering Kosten

€ 2.500 per tienduizend inwoners per jaar

• Aanmeldgesprek: 15 minuten
• Doorverwijzing en administratieve verwerking:

30 minuten

45 minuten x tarief per cliënt

• 1 tot 3 gesprekken van maximaal een uur.
• Voorbereiding, administratieve ondersteuning:

30 minuten

3,5 uur x uurtarief per cliënt

• 1 of 2 gesprekken van 1 uur
• Administratieve ondersteuning: 5 uur

7 x uurtarief per cliënt

• 4 uur per cliënt 4 uur x uurtarief per cliënt

• Schuldregeling: 13 uur
• Heronderzoeken: 6 uur per cliënt

Schuldregeling: 13 uur x uurtarief per cliënt
Heronderzoeken: 6 uur x uurtarief per cliënt

• Volledig budgetbeheer: 7 uur per cliënt per jaar
(backoffice)

• Gedeeltelijk budgetbeheer: 5 uur per cliënt per
jaar (backoffice)

• Contact met klant (frontoffice): 1 uur per maand

Volledig beheer: 7 uur x uurtarief per cliënt per jaar
Gedeeltelijk beheer: 5 uur x uurtarief per cliënt per
jaar
Frontoffice: 12 uur x uurtarief per cliënt per jaar

• Individueel: 5 tot 8 gesprekken van een uur
• Groep: 6 lessen van 3 uur

Individuele gesprekken: maximaal 8 uur x uurtarief
Groepscursus: € 5.000

• Afhankelijk van aard hulpverlening
• Maatschappelijk werk: 15-25 uur per cliënt per

jaar

Maximaal 15 uur x uurtarief per jaar (meerkosten
boven vijf-gesprekkenmodel)

• 4 uur per cliënt 4 uur x uurtarief per cliënt

• 4 uur per cliënt 4 uur x uurtarief per cliënt

De informatie over de benodigde tijd is deels afkomstig uit de Benchmark

Schuldhulpverlening en is deels gebaseerd op ervaringsgegevens uit het land.

• Op de jaarbegroting kan voor preventie een bedrag worden gereserveerd van € 2.500

per tienduizend inwoners. Hiermee kan een mix van de in paragraaf 3.2 besproken preven-

tieactiviteiten worden uitgevoerd.

• Het aanmeldgesprek kost in totaal circa 45 minuten per cliënt. Het doen van een warme

overdracht van een deel van de cliënten naar een andere instantie is hierbij ingecalculeerd.

Ook administratieve ondersteuning is inbegrepen. Het gesprek zelf duurt ongeveer een

kwartier.

• Uitgaande van drie adviesgesprekken bedraagt de tijdsinvestering 3,5 uur.

• De intake wordt administratief voorbereid. De intake zelf bestaat uit één of twee

gesprekken. Daarmee is in totaal maximaal 7 uur gemoeid.

• De pure casemanagementtaken (afstemmen, coördineren etc.) kosten naar schatting 4 uur

per cliënt per jaar. Hierin zijn uitvoerende taken niet opgenomen.

• De tijd voor een schuldregeling is circa 13 uur per schuldregeling. De jaarlijkse heronder-

zoeken kosten in totaal circa 6 uur.

Negen procent van de afloscapaciteit mag gebruikt worden voor de bestrijding van de

kosten van schuldbemiddeling. Hierbij geldt als voorwaarde dat gewerkt wordt conform de

gedragscode van de NVVK.
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Tussen schuldeisers en NVVK is afgesproken dat de schuldregelende instantie voor de

kosten van financieel beheer in het kader van een schuldregeling een vast bedrag per

maand in mindering gebracht mag worden op het gereserveerde bedrag ter aflossing van

de schulden (2004: € 6 per maand). Dit bedrag wordt uit de afloscapaciteit gehaald en

geldt voor NVVK-leden.

De tijdsinvestering voor een schuldregeling van ondernemers bedraagt circa 25 uur.

• De tijdsinvestering voor volledig budgetbeheer bedraagt circa 7 uur per cliënt per jaar.

Hier komt 12 uur per cliënt per jaar bij voor contact met de klant in de frontoffice.

Budgetbeheer kan ook worden ingezet bij mensen die nog geen problematische schulden

hebben. Denk bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten, verslaafden en demente

ouderen. De gemeente kan besluiten om van deze mensen een eigen bijdrage te vragen.

• Individuele budgetbegeleiding kost maximaal 8 uur per cliënt. Dit is inclusief voorbereiding

en administratieve ondersteuning.

De kosten van (standaard)groepscursussen bedragen circa € 5.000, uitgaande van

15 deelnemers per cursus, 6 lessen van 3 uur.

• Psychosociale hulpverlening valt onder het reguliere takenpakket van instellingen zoals

het maatschappelijk werk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschap-

pelijke opvang. Praktijkcijfers geven echter aan dat de begeleiding die in het kader van

schuldhulpverlening gegeven wordt, vaak niet binnen de reguliere tijd past. Dit betekent

meerkosten, specifiek voor begeleiding bij schuldhulpverlening van circa 15 uur per jaar.

Deze kosten hangen zeer sterk af van de aard en de duur van de hulpverlening.

• Het opstellen van de WSNP-verklaring kost circa 4 uur. Als er veel tijd nodig is om de

juiste gegevens te verzamelen om de verklaring te kunnen invullen, dan zal het hoger

uitkomen. Ook het opstellen van de verklaring voor ex-ondernemers en ondernemers kost

over het algemeen wat meer tijd, omdat het proces ingewikkelder is.

• Nazorg ten slotte kost naar schatting 4 uur per cliënt.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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WELKE INSTRUMENTEN ZIJN BESCHIKBAAR?

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een aantal instrumenten beschreven waarmee gemeenten de schuld-

hulpverlening verder kunnen professionaliseren.

7.2 Kwaliteitsmodel Integrale Schuldhulpverlening
Het gebruik van het kwaliteitsmodel levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de

kwaliteit van de integrale schuldhulpverlening. Door het uitvoeren van een positiebepaling

komt scherp in beeld wat de sterke punten zijn in het integrale traject en op welke onder-

delen verbeteringen mogelijk en gewenst zijn. De positiebepaling wordt uitgevoerd door

management en medewerkers van de deelnemende organisaties en leidt tot concrete ver-

beterpunten, geclusterd op onderwerp en voorzien van prioriteiten. Deze verbeterpunten zijn

benoemd door een brede vertegenwoordiging van de organisaties en kunnen daarmee op

draagvlak rekenen.

Het Kwaliteitsmodel Integrale Schuldhulpverlening is gebaseerd op het INK-model (Instituut

Nederlandse Kwaliteit). De opbouw, fasering en vraagstelling van dit model zijn volledig

afgestemd op het proces van integrale schuldhulpverlening.

Het model is geschikt voor organisaties die al gevorderd zijn op het gebied van samenwer-

king in de schuldhulpverleningsketen, maar ook organisaties die nog in de beginfase zijn

kunnen er gebruik van maken. Het model sluit nauw aan bij andere kwaliteitssystemen zoals

HKZ (Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en ISO56.

Informatie: Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening (LPISHV),

telefoon (030) 298 34 73 of e-mail: averink@mogroep.nl.

7.3 Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening
Een goed vastgelegd werkproces maakt taken en verantwoordelijkheden van medewerkers

inzichtelijk. De verschillen in uitvoering tussen medewerkers worden geminimaliseerd. Het
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56. International Standardisation Organisation.
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werk wordt overdraagbaar, meetbaar en controleerbaar. Hiaten en overlappingen in het

werkproces worden inzichtelijk gemaakt en kunnen worden aangepakt. Het LPISHV heeft een

werkprocesmodel laten ontwikkelen waaraan gemeenten en instanties hun eigen werkproces

kunnen spiegelen. In het model zijn activiteiten, procedures, normtijden, overdrachtsmomen-

ten, brieven, selectiemomenten en andere werkproceselementen gedetailleerd vastgelegd.

Informatie: Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening (LPISHV),

telefoon (030) 298 34 73 of e-mail: averink@mogroep.nl.

7.4 Benchmark Schuldhulpverlening
De benchmark is een hulpmiddel voor gemeenten om de eigen prestaties te verbeteren door

die te vergelijken met de prestaties van andere gemeenten. Het vergelijken gebeurt in zoge-

naamde kringen bestaande uit acht tot tien gemeenten. In deze kringen worden de presta-

tiecijfers en het verhaal achter de cijfers besproken. De cijfers worden aan het begin van elk

benchmarkjaar verzameld met behulp van een vragenlijst. Samen met de andere gemeenten

wordt gezocht naar verklaringen voor het succes van een gemeente op een bepaald

onderdeel. Hoe kan het bijvoorbeeld dat de ene gemeente met dezelfde formatie meer

schulden regelt dan de andere? En hoe kan het dat in de ene gemeente de uitval veel groter

is dan in de andere gemeente?

Informatie: SGBO/StimulanSZ, www.shvbenchmark.nl, telefoon (070) 373 86 91

of e-mail: shv.benchmark@vng.nl.
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7.5 Introductie integrale schuldhulpverlening/budgethulp
Voor gemeenten die integrale schuldhulpverlening of budgethulp willen opzetten, is het

Instrument Implementatie Integrale Schuldhulpverlening/budgethulp beschikbaar. Het in-

strument biedt de kernpartners van schuldhulpverlening, sociale dienst, kredietbank en

maatschappelijk werk, een handvat voor het daadwerkelijk implementeren van integrale

schuldhulpverlening of budgethulp. Het model is bedoeld om op gemeentelijk niveau te

worden toegepast, maar kan ook op regionaal niveau worden gebruikt om samenwerking

tot stand te brengen.

Het instrument bestaat uit vier onderdelen:

• een quickscan die de beginsituatie van partners in kaart brengt;

• een format voor een conferentie waarin de drie kernpartners de resultaten van hun

quickscan met elkaar uitwisselen en een aanzet maken voor een projectplan;

• een format voor het projectplan;

• een convenant waarin de kernpartners hun intenties verwoorden en zich aan elkaar

committeren.

Informatie: Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening (LPISHV),

telefoon (030) 298 34 73 of e-mail: averink@mogroep.nl.

7.6 Schuldhulpverlening voor dak- en thuislozen
Dak- en thuislozen vormen een bijzondere doelgroep voor schuldhulpverlening. Voor deze

doelgroep is een specifieke aanpak nodig. De NVVK en het Leger des Heils hebben een aan-

pak uitgeprobeerd in een experiment. De succes- en faalfactoren zijn vastgelegd in het rap-

port Schuld onder dak (2003). Zie voor meer informatie paragraaf 5.7.

Het rapport is verkrijgbaar via het Leger des Heils, www.legerdesheils.com,

telefoon (036) 539 82 85 en de NVVK, www.volkskrediet.nl, tel. (070) 384 72 50.
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BIJLAGE II     ADRESSEN EN WEBSITES

Organisatie Wat doen zij?
Aedes Aedes, vereniging van woningcorporaties,

staat voor de collectieve belangenbehartiging

van de woningcorporaties en werkt samen

met de leden aan de verdere professionalise-

ring van de bedrijfstak. Samen met de

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

heeft Aedes een voorbeeldregeling opgesteld

die door een aantal woningcorporaties wordt

gehanteerd. De voorbeeldregeling heeft

betrekking op vroegtijdige doorverwijzing en

het regelen van schulden.

Autoriteit Financiële De AFM houdt toezicht op het gedrag van

markten (AFM) iedereen die actief is op de markt van sparen,

lenen, beleggen en verzekeren.

Benchmark De benchmark is een hulpmiddel voor

Schuldhulp- gemeenten en instellingen om de eigen

verlening prestaties te verbeteren door die te

vergelijken met de prestaties van anderen.

Het vergelijken gebeurt in zogenaamde kring-

en bestaande uit ongeveer acht gemeenten of

instellingen. De kringen komen vier keer per

jaar bijeen om de prestatiecijfers en het ver-

haal achter de cijfers te bespreken.

De cijfers worden aan het begin van elk

benchmarkjaar verzameld met behulp van

een vragenlijst.

Bureau Krediet BKR registreert alle aangegane financiële ver-

Registratie (BKR) plichtingen van banken, postordermaatschap-

pijen, creditcardmaatschappijen etc. BKR is in

1965 door het financiële bedrijfsleven opge-

richt om het Centraal Krediet Informatiesy-

steem (CKI) te verzorgen. Ruim 16 miljoen

kredieten van meer dan 8 miljoen consumen-

ten in Nederland zijn er bekend. De oprich-

tingsdoelstelling is een bijdrage leveren aan

een maatschappelijk verantwoorde dienstver-
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Contact
Olympia 1

1213 NS Hilversum

Postbus 611

1200 AP Hilversum

Tel.: (035) 626 82 00

Fax: (035) 6268211

www.aedes.nl

Singel 542

Postbus 11723

1001 GS Amsterdam

Tel.: (020) 553 52 00

Fax: (020) 620 66 49

E-mail: info@afm.nl

www.afm.nl

Nassaulaan 2a

Postbus 85932

2508 CP Den Haag

Tel.: (070) 373 86 91

Fax: (070) 361 73 72

E-mail:

shv.benchmark@vng.nl

www.shvbenchmark.nl

Dodewaardlaan 1

Postbus 6080

4000 HB Tiel

Tel.: (0900) 257 84 35

of 0900-BKRTIEL

(€ 0,15 p/min.)

Fax: (0344) 63 49 73

www.bkr.nl
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lening op financieel gebied. Deze doelstelling kent

twee kanten. Aan de ene kant helpt BKR om te

voorkomen dat consumenten financieel gesproken te

veel hooi op hun vork nemen. Aan de andere kant dra-

gen zij bij aan het beperken van de financiële risico's

voor kredietverleners.

Bureau Wsnp Het Bureau Wsnp voert de WSNP uit en is onderdeel

van de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch. Via

de website vindt u onder meer informatie voor bewind-

voerders WSNP, de WSNP-verklaring en de berekening

van het vrij te laten bedrag (VTLB).

Centraal Bureau Het CBS heeft tot taak het verzamelen, bewerken en

voor de Statistiek publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk,

(CBS) beleid en wetenschap.

Divosa De directies van de sociale diensten in Nederland

hebben zich verenigd in Divosa. Divosa werkt aan

beleid, producten en diensten waarmee sociale dien-

sten hun werk beter kunnen doen.

Essent De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet heeft met

Energiebedrijf Essent op landelijk niveau een samenwerkingsovereen-

komst opgesteld die als basis voor regionale werkaf-

spraken gebruikt kan worden.

Federatie Opvang De Federatie Opvang komt op voor de belangen van

instellingen voor maatschappelijke opvang en

vrouwenopvang. Ze volgt de ontwikkelingen in het

werkveld, stimuleert visieontwikkeling, gaat samenwer-

kingsverbanden aan en voert politieke lobby's op

actuele thema's. De instellingen voor maatschappelijke

opvang en vrouwenopvang bieden onderdak en onder-

steuning aan mensen die door een combinatie van

problemen hun woning hebben verlaten of dreigen te

moeten verlaten. De opvang helpt deze mensen weer

op weg naar een zo zelfstandig mogelijk en

menswaardig bestaan.
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Tel.: (0900) 202 66 20

(€ 0,10 p/m)

www.wsnp.rvr.org

Infoservice

Postbus 4481

6401 CZ Heerlen

Tel.: (0900) 0227 of

(0900-0CBS)

(€ 0,50 p/min.)

www.cbs.nl

Oudenoord 174

3513 EV Utrecht

Postbus 407

3500 AK Utrecht

Tel.: (030) 233 23 37

Fax: (030) 233 37 26

E-mail: cb@divosa.nl

www.divosa.nl

Voor meer informatie:

NVVK

Bezoekersadres:

Regentesselaan 31

Postadres: Johan van

Oldenbarneveltlaan 34-36

3818 HB Amersfoort

Tel.: (033) 461 50 29

Fax: (033) 461 80 64
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Gemeenteloket van Deze website is speciaal bedoeld voor beleidsambte-

het ministerie van naren, leidinggevenden en bestuurders van gemeenten.

Sociale Zaken en Er is een specifiek dossier voor schuldhulpverlening.

Werkgelegenheid

Koninklijke Beroeps- Met de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarders-

organisatie van wet op 15 juli 2001 is de Koninklijke Vereniging van

Gerechtsdeurwaarders Gerechtsdeurwaarders onder algemene titel en van

(KBvG) rechtswege opgevolgd door de Koninklijke Beroeps-

organisatie van Gerechtsdeurwaarders. Alle in Nederland

gevestigde gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandi-

daat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht aangesloten bij

de KBvG. De KBvG is een openbaar lichaam in de zin

van artikel 134 van de Grondwet. De KBvG is gevestigd

in Utrecht. De KBvG heeft tot taak de bevordering van

een goede beroepsuitoefening door de leden en van

hun vakbekwaamheid.

Landelijk Platform In 1994 is het LPISHV opgericht. Leden van dit overleg-

Integrale Schuld- orgaan zijn: de NVVK (kredietbanken), Divosa (sociale

hulpverlening diensten), MOgroep (algemeen maatschappelijk werk)

(LPISHV) en de VNG (gemeenten). Het ministerie van SZW is toe-

hoorder en financiert de activiteiten.

Van 2003 tot 2007 wil het LPISHV, naast het ontwikke-

len van nieuwe producten, veel aandacht besteden aan

de implementatie van integrale schuldhulpverlening op

gemeentelijk niveau. Aan het einde van deze periode

moeten de brancheorganisaties van gemeenten en

sociale diensten, van het AMW en de kredietbanken in

staat zijn om gezamenlijk de integrale schuldhulpverle-

ning vorm te blijven geven.

Leger des Heils Het Leger des Heils biedt maatschappelijke opvang,

gezondheidszorg, jeugdhulpverlening,

jeugdbescherming, reclassering, sociale activering en

verslavingszorg.

Maatschappelijk De Maatschappelijk Ondernemers Groep is de onder-

Ondernemers nemersorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke

Groep Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.

(MOgroep)
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www.gemeenteloket.szw.nl

Postbus 8138

3503 RC Utrecht

Tel.: (030) 689 89 24

Fax: (030) 689 99 24

E-mail: kbvg@kbvg.nl

www.kbvg.nl

Bestuurlijk secretariaat:

Westeinde 40

Postbus 12610

2500 DK Den Haag

Tel.: (070) 384 72 50

Fax: (070) 384 72 51

Projectsecretariaat:

Admiraal Helfrichlaan 1

Postbus 3332

3502 GH Utrecht

Tel.: (030) 298 34 80

Fax: (030) 298 34 37

E-mail:

averink@mogroep.nl

www.mogroep.nl

www.legerdesheils.com

Admiraal Helfrichlaan 1

Postbus 3332

3502 GH Utrecht

Tel.: (030) 298 34 34

Fax: (030) 298 34 37

E-mail: info@mogroep.nl

www.mogroep.nl

BW_2e versie.LPISHV  10-09-2004  12:42  Pagina 52



Nederlandse Thuis- Thuiswinkel.org, is de brancheorganisatie voor bedrij-

winkel Organisatie, ven die op afstand, ongeacht het medium, verkopen

kortweg aan consumenten. Belangrijke doelstelling van de

Thuiswinkel.org brancheorganisatie is om zowel bedrijven als consu-

menten van dienst te zijn bij (ver)kopen op afstand en

een spil te zijn van kennis- en informatieoverdracht in

de snel veranderende wereld om ons heen.

Nederlandse De NVB is in 1989 opgericht om de gemeenschappe-

Vereniging van lijke belangen van de Nederlandse banken te beharti-

Banken (NVB) gen. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief

vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de

NVB.

Nederlandse De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)

Vereniging voor behartigt de belangen van alle aangesloten leden op

Volkskrediet het terrein van kredietverlening aan particulieren,

(NVVK) schuldhulpverlening en budgetbeheer en treedt op als

intermediair tussen de gemeentelijke kredietbanken en

de overheden en andere private instellingen die op het

genoemd werkterrein actief zijn.

Nederlands Instituut Het Nibud informeert en adviseert over geldzaken van

voor Budgetvoor- consumenten. Het Nibud bestaat sinds 1979 en is

lichting (Nibud) gevestigd in Utrecht.

Nederlands Instituut Het NIZW is een onafhankelijke organisatie die zich

voor Zorg en door middel van informatie, innovatie en ondersteu-

Welzijn (NIZW) ning richt op vernieuwing en verbetering van de sector

zorg en welzijn. In deze sector werken ruim 400.000

beroepskrachten en vele vrijwilligers op terreinen als

kinderopvang, maatschappelijke dienstverlening,

sociaal-cultureel werk, ouderendienstverlening,

jeugdzorg, maatschappelijke opvang, verzorgings- en

verpleeghuizen, thuiszorg en hulpverlening aan mensen

met een handicap.
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Thuiswinkel.org

Overgoo 11

2266 JZ Leidschendam

Postbus 262

2260 AG Leidschendam

Tel.: (070) 327 00 99

Fax: (070) 320 00 99

E-mail:

informatie@thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Singel 236

1016 AB Amsterdam

Postbus 3543

1001 AH Amsterdam

Tel.: (020) 550 28 88

E-mail: info@nvb.nl

www.nvb.nl

Westeinde 40

Postbus 12610

2500 DK Den Haag

Tel.: (070) 384 72 50

Fax: (070) 384 72 51

www.volkskrediet.nl

Postbus 19250

3501 DG Utrecht

Tel.: (030) 239 13 50

Fax: (030) 239 13 99

www.nibud.nl

Catharijnesingel 47

3511 GC Utrecht

Postbus 19 152

3501 DD Utrecht

Tel.: (030) 230 63 11

Fax: (030) 231 96 41

Infolijn: (030) 230 66 03

E-mail:

kennisplein@nizw.nl

www.nizw.nl
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Schulden.nl Op deze website vindt u informatie over schulden en

schuldhulpverlening voor particulieren en ondernemers.

Deze non-commerciële site is opgezet door Zuidweg &

Partners B.V. in samenwerking met het NIBUD en het

LPISHV.

Sociaal Raadslieden Deze organisatie verricht in veel gemeenten veel pre-

ventief werk op het gebied van schulden, doordat zij

mensen onder andere helpen bij het invullen van for-

mulieren en het aanvragen van inkomensverruimende

maatregelen.

Stichting Schuld- Om de mogelijkheden voor schuldhulpverlening aan

hulpverlening ondernemers te verruimen, is eind 2003 in Friesland

Voor Ondernemers een stichting opgericht die actief is in het ondersteu-

(SVO) nen van ondernemers en ex-ondernemers die in finan-

ciële problemen verkeren. Deelnemers van het eerste

uur waren MKB Nederland, de Kamer van Koophandel

Friesland in Leeuwarden, de gemeente Leeuwarden,

Zuidweg & Partners, GKB Friesland en IMK Intermediair.

Stichting StimulanSZ is een onafhankelijke stichting die gemeen-

StimulanSZ ten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van

een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid.

StimulanSZ is opgericht door de VNG en Divosa.

Vereniging van De VFN behartigt de gemeenschappelijke belangen van

Financieringsonder- de financieringsondernemingen in Nederland. Vrijwel

nemingen (VFN) alle in Nederland actieve financieringsondernemingen

zijn lid van de VFN.
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www.schulden.nl

Adres landelijke

organisatie:

Adviescollege Sociaal

Raadsliedenwerk (LVSR)

p/a Maatschappelijk

Ondernemers Groep

Postbus 3332

3502 GH Utrecht

Tel.: (030) 298 34 19

Fax: (030) 298 34 37

E-mail:lvsr@wxs.nl

www.sociaalraads-

lieden.nl

Gardeniersweg 12

8933 AA Leeuwarden

Tel.: (058) 294 85 60

Fax: (058) 294 85 69

E-mail:

info@stichtingsvo.nl

www.stichtingsvo.nl

Nassaulaan 2A

2514 JS Den Haag

Tel.: (070) 346 93 00

Fax: (070) 361 73 72

E-mail:

stimulansz@vng.nl

www.stimulansz.nl

Singel 236

1016 AB Amsterdam

Postbus 3543

1001 AH Amsterdam

Tel.: (020) 624 60 06

www.vfn.nl
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Vereniging van Belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie

Nederlandse voor alle gemeenten. Daarnaast voert de VNG (vaak

Gemeenten (VNG) samen met departementen of maatschappelijke organi-

saties) projecten uit die een gemeentelijk belang

dienen.

X-S2, Kennisnetwerk X-S2 is de portal naar een kennisnetwerk voor sociaal

Sociaal Beleid beleid. Een netwerk dat ontstaat uit het samenspel van

vraag en aanbod en zich uitbreidt door maatschappe-

lijke ontwikkelingen, actualiteit van praktijk en beleid.
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Nassaulaan 12

2514 JS Den Haag

(070) 373 83 93

(070) 363 56 82

www.vng.nl

Slachtstraat 12-II

Postbus 105

3500 AC Utrecht

Tel.: (030) 233 00 33

Fax: (030) 233 00 30

E-mail: info@x-s2.nl

www.x-s2.nl
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BIJLAGE III BEGRIPPEN

Aanmelding
Van een aanmelding is sprake als de naam en contactgegevens van de klant bij de schuld-

hulpverleningsorganisatie bekend zijn. In de regel gaat het hier om korte gesprekken met

bijvoorbeeld een baliemedewerker waarin de volgende onderdelen aan de orde kunnen

komen: vragen naar reden van de melding/aard van het probleem, inschatting of er sprake is

van een problematische situatie, uitleggen van procedure, rechten en plichten, nagaan of er

sprake is van een acute situatie waarop crisisinterventie moet worden toegepast, nagaan of

er sprake is van uitsluitingsgronden, afspraak maken voor intakegesprek. Het gaat hier om

een activiteit die vooraf gaat aan de ‘intake’. Zie § 3.3.

Aanpassingsschuld
Schuld(en) ontstaan als gevolg van een onverwachte daling van het inkomen, veelal door

werkloosheid of relatiebreuk. Voor oorzaken van schulden zie § 1.3.

Aflossingscapaciteit
Het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor het aflossen van zijn schulden. De

aflossingscapaciteit wordt vastgesteld door het inkomen te verminderen met het voor de

schuldenaar vastgestelde Vrij Te Laten Bedrag. Zie § 3.5 en § 3.7.

Beslag op loon of uitkering
Een dwangmiddel waarmee een schuldeiser de schuldenaar kan dwingen de betalingsver-

plichting te voldoen door middel van het laten beslagleggen op het loon of de uitkering van

de schuldenaar. Hiervoor moet de hulp van een deurwaarder worden ingeroepen.

Bewindvoerders
Door de rechter benoemde personen, die erop toezien dat de schuldenaar de verplichtingen

naleeft die voortkomen uit de wettelijke schuldsaneringsregeling. Zij beheren en vereffenen

de boedel van de schuldenaar en zijn belast met de uitvoering van het saneringsplan. Zij

kunnen een functie vervullen in de integrale aanpak van de schuldenproblematiek. Zowel

advocaten als niet-advocaten kunnen benoemd worden, niet-advocaten moeten de OSR-oplei-

ding ‘Bewindvoerder WSNP’ gevolgd hebben. Zie ook WSNP.

Borgstelling
In de praktijk komt het voor dat een kredietbank niet tot het verstrekken van een sanerings-

krediet overgaat, aangezien het inkomen van de klant te weinig zekerheid biedt dat deze aan

de aflossing kan voldoen. Wanneer om die reden de kredietbank tot een afwijzing van de

aanvraag voor een saneringskrediet heeft besloten, kan borgstelling op grond van de WWB

plaatsvinden, zodat de kredietbank alsnog tot de verstrekking van een saneringskrediet kan

besluiten. Voorwaarde voor de borgstelling is dat de schuldsanering noodzakelijk en urgent is

doordat het voortbestaan van de schuld de belanghebbende in zijn bestaan bedreigt.

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
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Budgetadvies
Hetopverzoek verstrekken van individueel advies, gericht op maatregelen tot aanpassing en

beheersing van het beschikbare budget. Een (persoonlijk) budgetadvies kan zowel preventief

als curatief van aard zijn. Zie § 3.4.

Budgetbegeleiding
Het initiëren, stimuleren, motiveren en ondersteunen van een leerproces van één of meer

(samenlevende) personen in het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven, het

voeren van een overzichtelijke administratie, en het afstemmen van de uitgaven op het

beschikbare budget, zodanig dat de schulden kunnen worden afgelost, de inkomsten en uit-

gaven met elkaar in overeenstemming worden gebracht en in de toekomst geen nieuwe

schulden ontstaan.

Kenmerkend voor het leerproces is de interactie tussen de materiële en immateriële aspecten

van de schuldenproblematiek en de voorwaarde dat de klant gemotiveerd is of wordt om zelf

actief te handelen in de oplossing van zijn problematische schuldensituatie. Zie § 3.9.

Budgetbeheer
Het beheren van het inkomen van de klant door het openen van een rekening bij de krediet-

bank of een andere instantie, waarop de inkomsten worden gestort en waarvan uitgaven

worden gedaan. Er bestaan verschillende vormen van budgetbeheer, te weten eenvoudig bud-

getbeheer (alleen een aantal vaste lasten wordt doorbetaald), beperkt budgetbeheer (alle

vaste lasten worden doorbetaald en er wordt zorggedragen voor maximaal twee reserverin-

gen) en volledig budgetbeheer (alle lasten worden doorbetaald en voor alle uitgaven wordt

gereserveerd; de klant ontvangt alleen leefgeld.) Budgetbeheer wordt meestal in samenhang

met een vorm van budgetbegeleiding aangeboden. Zie § 3.8.

Budgetbeheerrekening
De betaalrekening voor budgetbeheer, een inzake-rekening van de kredietbank bij een (com-

merciële) bank. Zie § 3.8.

Budgethulp
Een geïntegreerde vorm van budgetbeheer (§ 3.8.) en budgetbegeleiding (§ 3.9.) aan klanten

die in een problematische schuldsituatie dreigen te geraken of daarin al verkeren. Budgethulp

kan door één schuldhulpverlener geïntegreerd uitgevoerd worden (hulpverlenersmodel).

Uitvoering kan ook plaatsvinden door samenwerking van schuldhulpverleners, budgetbe-

heerders en budgetbegeleiders (samenwerkingsmodel).

Budgetplan
Volledig op de persoonlijke situatie van de klant toegesneden plan voor het betalen van zijn

verplichtingen binnen de ruimte van het inkomen. Zie § 3.7.

Bureau Kredietregistratie (BKR)
Landelijk bureau waar kredietverlening zoals hypotheekverplichtingen en schulden bij post-

orderbedrijven vastgelegd worden. Voor leden op naam opvraagbaar. Zie ook bijlage Adressen

en Websites.

H and r e i k i n g v oo r g emeen t e n e n u i t v o e r e n d e i n s t a n t i e s
57

BW_2e versie.LPISHV  10-09-2004  12:42  Pagina 57



Casemanager
De casemanager stemt alle onderdelen van de schuldhulpverlening op elkaar af. Deze per-

soon (her)kent zowel financiële als psychosociale problemen en hun samenhang, is goed op

de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de integrale schuldhulpverlening en is

in staat de schuldenaar te motiveren en te stimuleren. De casemanager is de centrale figuur

in het schuldhulpverleningstraject, hij verbindt de belangen van schuldeiser, schuldenaar en

samenleving. De casemanager wordt ook wel procesbewaker genoemd. Zie § 3.6 en § 5.4.

Compensatieschuld
Problematische schuld die is ontstaan als gevolg van een alcohol-, drugs- en/of gokversla-

ving. Doet zich voor bij mensen met een ‘gat in de hand’ of met een kooplust als compen-

satie voor een structureel gebrek aan psychisch welbevinden.

Voor oorzaken van schulden zie § 1.3.

Concurrente schulden
Alle schulden die niet wettelijk preferent zijn, zijn concurrente schulden. Zij moeten gelijk

worden behandeld. In de praktijk beroepen sommige schuldeisers (verhuurders, openbare

nutsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen etc.) zich op een zogenaamde feitelijke of sociale

preferentie. Deze schuldeisers zijn niet preferent in de wettelijke zin en dienen dan ook

gewoon als concurrente schuldeisers te worden behandeld. Zie ook Schuldregeling.

Crisisintake
In de crisisintake wordt nagegaan waar de crisis uit bestaat. Vervolgens wordt contact

opgenomen met de betreffende instellingen en er wordt geprobeerd uitstel te bewerkstelligen

bij bijvoorbeeld de woningcorporatie, het energiebedrijf of de deurwaarder. In de crisisintake

wordt alleen de informatie verzameld die op dat moment relevant is voor het bestrijden van

de crisissituatie. De crisisintake onderscheidt zich hierdoor van de normale intake. Zie § 3.3.

en § 3.5.

Dwangakkoord
Met een dwangakkoord kunnen individuele schuldeisers door de rechter worden gedwongen

akkoord te gaan met een voorstel. Zie § 3.7.

Financieel beheer
Het reserveren van de inkomsten boven het vrij te laten bedrag van de klant ten behoeve

van de schuldeisers. Het reserveren gebeurt vanaf het moment dat de schul-

dregelingsovereenkomst getekend is. In het kader van het nieuwe proces van schuldregeling

zijn leden van de NVVK met ingang van 1 januari 2004 verplicht om voor alle nieuwe

dossiers financieel beheer uit te voeren. Zie Schuldregeling, § 3.7.

Hulpverlenersmodel
De uitvoering van de schuldhulpverlening wordt zoveel mogelijk door één hulpverlener

gedaan. Deze doet bijvoorbeeld de intake, budgetbegeleiding én de schuldregeling (vgl.

regisseursmodel). Zie hoofdstuk 5.
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Hulpverleningsplan, plan van aanpak
In het hulpverleningsplan staat beschreven hoe en op welke termijn de schuldenproblematiek

wordt aangepakt. Het plan hoeft niet tot in detail te zijn uitgewerkt, wèl is tenminste globaal

aangegeven of een schuldregeling, psychosociale begeleiding en/of ander hulpverlening nodig

is. Een hulpverleningsplan is vastgesteld indien zowel de schuldhulpverlener als de klant

deze heeft ondertekend. Zie § 3.5.

Inkomen
Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomenonder-

steunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het

inkomen gerekend kunnen worden.

Integrale intake
Het doel van de centrale intake is goed inzicht te krijgen in de financiële situatie van de

hulpvrager en nadrukkelijk daarbij de eventuele samenhang met immateriële problemen te

onderzoeken. Tevens wordt onderzocht of de klant voldoende gemotiveerd is om een schuld-

hulpverleningstraject in te gaan. Een integrale intake resulteert in een inventarisatie van

schulden, berekenen van de aflossingscapaciteit, onderscheiden van schulden, inschatten van

psychosociale omstandigheden en een advies voor een schuldhulpverleningstraject. Zie § 3.5.

Integrale Schuldhulpverlening
Integrale schuldhulpverlening is een samenhangend hulpaanbod van preventie tot en met

zorg voor uitvallers met als doel zowel financiële problemen als de oorzaken hiervan op te

lossen op basis van een eenduidige doelstelling en een eenduidige methodiek. Zie basis-

pakket § 3.1.

Klantsysteem
Psychosociale problemen zijn vaak gedeelde problemen. Twee personen of een heel gezin

delen hun relatie- en opvoedingsproblematiek; een samenwonend paar deelt samen de

schuldenproblematiek; buren delen hun ruzie; enzovoort. In het maatschappelijk werk spreekt

men in dit verband van “klantsysteem”. Een klantsysteem kan zijn samengesteld uit één of

meerdere personen (klanten).

Kortdurende bemiddeling
Bij kortdurende bemiddeling worden niet alle schuldeisers benaderd. De schuldregelende

instelling helpt de klant om zelfstandig een betalingsregeling met één of meer schuldeisers

tot stand te brengen.

Leefgeld
Bedrag dat wekelijks, tweewekelijks of maandelijks beschikbaar is voor het dagelijks levens-

onderhoud. Zie § 3.5 en § 3.7.

Minnelijk traject
Hiermee wordt de schuldhulpverlening bedoeld die uitgevoerd wordt door o.a. de krediet-

banken. In deze fase wordt getracht overeenstemming met de schuldeisers te krijgen voor

een schikking over de schulden. Lukt dit niet, dan kan de zaak aan de rechter worden

voorgelegd in het wettelijke traject (WSNP). De rechter kan een akkoord afdwingen. Zie § 1.2.
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Noodfonds
Particulier, dan wel gemeentelijk fonds, waarmee schuldenaren in noodsituaties snel geholpen

kunnen worden.

Overcrediteringsschuld
Schuld(en) ontstaan door een onjuiste inschatting van de eigen financiële mogelijkheden.

Voor oorzaken van schulden zie § 1.3.

Overlevingsschuld
Problematische schulden die ontstaan in huishoudens waar het inkomen in geen verhouding

staat tot de onvermijdelijke (vaste) lasten en waar perspectief op verbetering van het

inkomen ontbreekt. Voor oorzaken van schulden zie § 1.3.

Overeenkomst budgetbeheer
Contract waarin alle rechten en plichten van klant en kredietbank vastliggen. Zie ook

Budgetbeheer.

Participatie
Deelname van een individu aan het maatschappelijk leven.

Participatieprobleem
Probleem dat een individu heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Preferente schulden
Juridische preferente schulden zijn schulden die volgens de wet voorrang hebben boven

andere schulden. De wet bepaalt, dat voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek en voorrecht

en andere in de wet aangegeven gronden.

Preventie
Primaire preventie

Primaire preventie heeft tot doel te voorkomen dat mensen ooit in de problematische

schulden raken, c.q. het voorkomen van nieuwe gevallen. Primaire preventie richt zich dan

ook op iedereen die risico loopt.

Secundaire preventie

Bij secundaire preventie gaat het om vroegtijdige onderkenning, opsporing en behandeling,

meestal bij specifieke risicogroepen. Ook het opsporen van risicofactoren behoort tot de

secundaire preventie. Voorwaarde is een goed onderzoek naar specifieke risicogroepen en

analyse hiervan.

Tertiaire preventie

Tertiaire preventie richt zich op situaties waarbij al sprake is van problematische schulden.

De curatieve hulp, begeleiding en andere maatregelen zijn hier bedoeld om de bestaande

problemen op te lossen terwijl de preventieve activiteiten in feite nazorg zijn. Hier komt ook

het cyclisch karakter van integrale schuldhulpverlening naar voren. Goede curatieve hulp en

nazorg hebben als zodanig weer een preventieve werking. Tertiaire preventie is bedoeld om

erger, zoals terugval, recidive of chronisch worden te voorkomen.

Zie § 3.2.
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Primaire lasten
Kosten van eerste levensbehoeften die voor elk huishouden maandelijks terugkeren.

Problematische schuldsituatie
Definitie in het kader van schuldregeling (NVVK):

De situatie waarin van een natuurlijk persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kun-

nen voortgaan met het betalen van zijn schulden of waarin hij heeft opgehouden te betalen,

bepaald op basis van de in bijlage 1 van de Gedragscode Schuldregeling NVVK opgenomen

criteria. Zie § 3.7.

Definitie Commissie-Boorsma:

Schulden zijn problematisch indien huishoudens door de omvang van de schulden niet meer

in staat zijn hun financiële verplichtingen na te komen. Zie § 1.2 en § 1.3.

Definitie waarin professionele hulp centraal staat:

Een schuldsituatie is als problematisch te betitelen, indien professionele hulp wordt gezocht.

Zie § 3.3.

Psychosociale hulpverlening
Vaak speelt bij problematische schuldenaren een achterliggende psychosociale problematiek

op verschillende leefgebieden. Psychosociale begeleiding bestaat dan uit het bieden van pro-

cesmatige, intensieve begeleiding omdat de klant op dit moment nog niet in staat is ade-

quaat aan zijn materiele situatie te werken. Ook kan de klant gemotiveerd en ondersteund

worden tijdens (een gedeelte van) zijn aflossingsperiode. Bij langdurende of specialistische

begeleiding wordt doorverwezen naar tweedelijns hulpverleningsinstellingen. Zie § 1.3 en

§ 3.10.

Recidivisten
Personen die in een eerdere periode ná schuldhulpverlening schuldenvrij waren, maar weer

opnieuw problematische schulden hebben gemaakt (vergelijk Uitvallers).

Regisseursmodel
Organisatie van de schuldhulpverlening waarbij diverse instellingen verschillende onderdelen

van de schuldhulpverlening uitvoeren. De instellingen verwijzen naar andere instellingen voor

hulpverlening die zijzelf niet in huis hebben. Een coördinator zorgt voor afstemming (regie)

en houdt de verwijzingen in de gaten. Zie hoofdstuk 5. Vergelijk ook Hulpverlenersmodel.

Reserveringen
Maandelijks sparen voor verplichtingen die niet maandelijks maar met een langere interval

moeten worden betaald. Zie ook Budgetbeheer.

Saneringskrediet
Het door de schuldregelende instelling te verstrekken krediet om de schulden van de

schuldenaar geheel of gedeeltelijk tegen finale kwijting te voldoen. Zie § 3.7.

Schone lei
Wanneer klanten aan al hun betalingsverplichtingen die uit de schuldregeling voortvloeien

hebben voldaan (en dus schuldenvrij zijn), wordt gesproken van een schone lei. Zie § 1.2 en

§ 3.7.
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Schuldhulpverleningscontract
In het Schuldhulpverleningscontract worden enkele algemene afspraken vastgelegd met de

klant over onder andere de wederzijdse rechten en plichten. Deze afspraken zijn voor alle

klanten hetzelfde. Zie § 3.5.

Schuldregeling
Bij een schuldregeling bemiddelt de schuldregelende instelling tussen de schuldenaar en zijn

schuldeisers om een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te bewerkstelligen.

Zie § 3.7.

Secundaire lasten
Maandelijkse kosten die niet voor elk huishouden gelden.

Totale schuldenpositie
Alle achterstallige betalingsverplichtingen inclusief rente en kosten. Zie ook Schuldregeling.

Uitvallers
Personen die ooit gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening, maar zijn uitgevallen

nog voordat zij de schuldhulpverlening succesvol hadden afgerond. Vergelijk Recidivisten.

Verklaring ex artikel 285
Verzoek tot toelating tot de WSNP. Het college van burgemeester en wethouders van de

woonplaats van de schuldenaar geeft informatie over verschillende (financiële) gegevens van

de schuldenaar en over de redenen waardoor het niet mogelijk was om een minnelijke

schuldregeling te treffen. In de praktijk is de uitgifte van de verklaring meestal gemandateerd

aan een kredietbank of een andere schuldhulpverlenende organisatie. Zie § 3.11.

Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)
Het volgens de norm berekende bedrag dat de schuldenaar nodig heeft voor de betaling van

zijn kosten van levensonderhoud en zijn vaste lasten. In de regel 95% van de van toepassing

zijnde bijstandsnorm, waarbij een correctie voor de woonkosten tot de mogelijkheid behoort.

Zie § 3.5 en § 3.7.

WSNP
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Biedt natuurlijke personen die zich in een pro-

blematische schuldenpositie bevinden de mogelijkheid tot een schuldenvrije toekomst.

De rechter beslist daarbij over het doorgaan van de sanering, de hoogte van het aflossings-

bedrag en de duur van de sanering. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de

schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet

meer mogelijk is. Het wettelijke traject kan pas in werking worden gesteld nadat eerst ge-

tracht is in het minnelijke traject tot een oplossing te komen. Zie § 1.2 en § 3.11.
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BIJLAGE IV   VOORBEELD GEMEENTELIJKE STURINGSINFORMATIE
INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING

Voor andere voorbeelden van managementinformatie, zie Benchmark Schuldhulpverlening,

LARS Registratie (NVVK) en MaDiMonitor (MOgroep).

Prestatie- en werkafspraken: kwantitatieve streefcijfers curatieve schuldhulpverlening:
• Aantal aanvragen per jaar (instroom)

• Doelgroep

• Percentage succesvolle uitstroom (inclusief definitie van ‘succesvol’)

• Normtijden

• Tijdsduur budgetbegeleiding

Prestatie- en werkafspraken: kwalitatieve streefcijfers curatieve schuldhulpverlening
• Doel van het in behandeling nemen van de klant (opzetten schuldregeling en/of opstellen

hulpplan voor budgetbegeleiding)

• Voorwaarden aan de hulpverlening

• Hanteren gedragscode (NVVK)

• Begeleidingsvorm – begeleidingsmomenten

• Doorgeleiding naar wettelijk traject

• Nazorg

• Dossiervorming – privacyregels

• Inzage in dossier

• Schuldhulpverleningscontract

• Beëindiging

Voor het toetsen van de prestatieafspraken wordt minimaal geregistreerd:
Klantenbestand:

• Totaal aantal klanten in het bestand

• Aantal afgeronde klanten gedurende periode

• Aantal klanten tussentijds beëindigd gedurende periode

• Aantal nieuwe klanten

• Opbouw klanten naar fase in hulpverleningsproces (inclusief controle op gestelde normen)

• Aantal complexe schuldsituaties (psychosociale hulpverlening)

• Aantal complexe schuldsituaties op basis van achterliggende (psychosociale) problematiek

• Gemiddelde caseload

Contacten:

• Aantal contacten/begeleidingsgesprekken (per fase)

Aanvragen:

• Aantal aanvragen

• Wijze van aanmelding

• Aantal afwijzingen en reden daarvan

• Aantal verwijzingen (naar zorginstellingen)

• Aantal afspraken voor een eerste gesprek

Intake:

• Aantal afgeronde intakes en resultaat daarvan

• Aantal afwijzingen na intake en reden daarvan

Afronding en beëindiging:

• Resultaat van de afgeronde hulpverlening

• Reden van tussentijdse beëindiging
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BIJLAGE V   GERAADPLEEGDE EXPERTS

Voor de totstandkoming van deze Handreiking zijn de volgende experts geraadpleegd.

Mw. Y. van Balen S.M.D. Zuid-Kennemerland

Mw. J. Barten Sjakuus

Dhr. J. Berkhout Instituut Maatschappelijk Welzijn Breda

Mw. W.P.M. van den Bichelaer Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening

Dhr. J. Bostelaar Gemeente Schiedam

Dhr. H. Brink Kredietbank Utrecht

Dhr. S. den Daas Bureau Schuldregeling Zeist

Dhr. Mr. W.A.F. Driesprong NVVK/secretaris Landelijk Platform Integrale

Schuldhulpverlening

Dhr. J. van Duinen Gemeente Nijmegen

Dhr. L. van Harrewijen Gemeentelijke Kredietbank Den Haag

Dhr. H.A. Haster Hogeschool Limburg – MWD

Dhr. J. Hoogteijling Leger des Heils

Mw. G. Jansen Bureau Geldzorg Groningen

Dhr. J. Jhinnoe Gemeente Hoorn

Dhr. J.F de Jong Groningse Kredietbank

Dhr. P. van Kampen SMDMH

Dhr. J.P. Klienbannink StimulanSZ

Mw. J. de Kock Buro Schuldhulpverlening Tilburg

Dhr. drs. G.C.M. Koster VNG

Mw.T.van Kuilenburg-Lodder Landelijke Cliëntenraad

Dhr. N. Mennes Postbank NV

Dhr. H.L. Norder Volkskredietbank N-O Groningen

Dhr. A. Rietveld Instituut Maatschappelijk Welzijn Breda

Mw. C. Ruiter Landelijke Cliëntenraad

Dhr. drs. M. Schut SGBO

Mw. S. Slijpen StimulanSZ

Dhr. H. Spigt Gemeente Dordrecht

Mw. M.A. van der Steen Ministerie van SZW

Mw. J. Storm Gemeente Dordrecht

Dhr. K.C. Struijk Gemeentelijke Kredietbank Breda

Dhr. E. Timmerman Gemeente Rotterdam

Dhr. J. Tingen GKB Drenthe

Mw. drs. E. Turlings Q-Consult

Mw. drs. Chr.L. Vermunt MOgroep

Dhr. J. Vester Gemeente Rijswijk, Bureau Schuldhulpverlening

Dhr. R. de Vos Sociale Dienst Amsterdam

Mw. M. Weijers Nibud

Dhr. H.L.J. Wetzels NVVK

Mw. H. Wieringa Budget Advies Centrum

Mw. drs. M. Zander Divosa

Mw. mr. J.J. Zuidweg Zuidweg & Partners BV

• In t e g r a l e  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  •
64

BW_2e versie.LPISHV  10-09-2004  12:42  Pagina 64



Colofon

Integrale Schuldhulpverlening 
Handreiking voor gemeenten en uitvoerende instanties

Uitgave
Deze publicatie is een uitgave van het Landelijk Platform
Integrale Schuldhulpverlening en StimulanSZ. Het Landelijk
Platform is een samenwerkingsverband van Divosa, NVVK,
VNG en MOgroep (AMW). StimulanSZ is een onafhankelijke
stichting die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen
en uitvoeren van een goed lokaal beleid voor de sociale
zekerheid. StimulanSZ is opgericht door de VNG en Divosa. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro-
film of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande
toestemming van de het Landelijk Platform Integrale
Schuldhulpverlening, 
projectadres: 
Postbus 3332, 3502 GH Utrecht 
of StimulanSZ,  Postbus 85932, 
2508 CP Den Haag. 
Bij overname is bronvermelding verplicht.

Tekst
M. Schut (SGBO)
E. Turlings (Q-consult)

Redactie
W.P.M. van den Bichelaer, K. Averink, J.P. Klienbannink,
H.L.J. Wetzels

Grafisch ontwerp
De Smaakmakers Communicatie, De Meern

Oplage: 1000

Prijs
e 27,00
Ledenprijs (NVVK, Divosa, MOgroep, VNG, StimulanSZ)
e 24,50

ISBN: 90-5568-191-1
NUR: 663

Bestelwijze
Per fax bij de Maatschappelijk Ondernemers Groep: 
030 -298 34 37 onder vermelding van brochurenummer
AMWB0087 of mailen naar brochure@mogroep.nl 

Maatschappelijk Ondernemers Groep
Admiraal Helfrichlaan 1
3527 KV Utrecht
Postbus 3332
3502 GH Utrecht
telefoon: (030) 298 34 34
fax: (030) 298 34 37
www.mogroep.nl 

Utrecht, september 2004
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