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Voorwoord
Dit rapport is het resultaat van het onderzoek dat ik uitvoerde tijdens de afstudeerfase van mijn
deeltijdstudie Sociaal-Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Inholland, Cluster Recht te Rotterdam.
Naast het behalen van mijn diploma, heb ik ook voor ogen gehad om een waardevolle aanvulling te bieden
op de inzichten in de beweeglijke branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching.
Op deze plaats wil ik iedereen hartelijk bedanken die heeft deelgenomen aan dit onderzoek, door het
invullen van de vragenlijst op internet. In het bijzonder dank ik de mensen die bereid waren mij te
ontvangen voor een interview (in chronologische volgorde): Martijn Schut (Stimulansz), Afke Theunissen en
Dineke van Teeseling (Hogeschool Inholland), Joke de Kock (Gemeente Tilburg / Nvvk), Han von den Hoff
(Bureau WSNP van de Raad voor Rechtsbijstand), Marc Räkers (Stichting Eropaf!), Jet Creemers en Jeanine
van Noordenne (NVI), Arthur van der Avert (IMW Breda) en Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie).
Ook spreek ik hier mijn speciale dank uit aan de mensen die via hun media op internet anderen hebben
opgeroepen deel te nemen, te weten Jacques van Rossen (Modus Vivendi), Martijn Schut (Stimulansz) en
Erica Schruer (Schruer Advocaten), en niet te vergeten de beheerders van verschillende groepen op
LinkedIn. Tot slot dank ik in het bijzonder Gerard Ouwehand, de docent aan onze opleiding die mij met
constructieve adviezen en feedback heeft geholpen om tot een goed onderzoek en rapport te komen.
Alle in dit rapport met naam genoemde personen hebben goedkeuring gegeven aan de vermelding van hun
naam, functie en uitspraken. Hiervoor wederom grote dank. Daar waar citaten afkomstig zijn uit externe
media (internet, rapporten, artikelen) zal de oorspronkelijke bron worden vermeld. De overige citaten zijn
verkregen uit interviews en vragenlijsten.
Breda, 29 mei 2012
Dennis Luisterburg
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Samenvatting
Inleiding
Schuldhulpverlening en budgetcoaching: Twee beroepenvelden met het doel om mensen te helpen met de
preventie en oplossing van hun financiële problemen. Welke positie hebben de kleine zelfstandige
ondernemingen in deze branche, nu (voorjaar 2012) en na invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en de toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur rondom private
schuldbemiddeling? Dit was de probleemstelling voor het onderzoek, waarvan dit rapport het eindresultaat
vormt. Aanleiding voor het onderzoek waren de almaar groeiende betalingsachterstanden en schuldenproblematiek in Nederland, de vele interventies en veranderingen die de branche van schuldhulpverlening
inmiddels heeft doorgemaakt, en de opkomst van kleine ondernemingen in deze branche.
Achtergronden
Van integrale schuldhulpverlening is sprake, wanneer gestreefd wordt naar een allesomvattende aanpak
van een problematische schuldensituatie door een bundeling en inzet van alle deskundigheden die
daarvoor nodig zijn. De hulpverlening moet onder andere een preventief, financieel-technisch,
psychosociaal, juridisch en anti-recidive aspect omvatten om effectief te zijn. Schuldhulpverlening is
ontstaan in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Nadat enkele pioniers, onder wie Jet Creemers
(tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen NVI)
begonnen met het helpen van mensen met schulden, werd deze rol al snel overgenomen door andere
organisaties. De kredietbanken verleenden tot dat moment al sociale kredieten aan minder
draagkrachtigen, en zij gingen ook schuldhulp aanbieden. Ook instellingen voor maatschappelijk werk en
andere dienst- en hulpverleners wilden mensen met schulden helpen. Een grote diversiteit aan organisaties
en werkwijzen ontstond, met wisselende effectiviteit.
Er trad juridisering op, onder meer met de komst van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
op 1 december 1998. Gemeenten kregen steeds meer de regierol en geld van het Rijk om de
schuldhulpverlening uit te voeren. Zij besteedden de uitvoering ook steeds vaker uit aan private en
gespecialiseerde organisaties. Bekende bedrijven zijn PLANgroep en Modus Vivendi. Steeds meer private
organisaties zijn opgestaan om diensten op het gebied van schuldhulpverlening en budgetcoaching aan te
bieden. Meest recentelijk zijn vooral kleine ondernemingen in budgetcoaching waar te nemen in de markt.
In het tweede hoofdstuk met achtergronden zijn uitgebreid de activiteiten beschreven, waaruit het
inmiddels veel gehanteerde ‘referentiemodel integrale schuldhulpverlening’ bestaat. Het juridische kader is
geschetst, met de belangrijkste regels en richtlijnen op het gebied van minnelijke en wettelijke
schuldhulpverlening. De belangrijkste, reeds bestaande wetsartikelen in het kader van dit onderzoek zijn
artikelen 47 en 48 van de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Artikel 47 Wck verbiedt schuldbemiddeling, en artikel 48 Wck geeft situaties aan waarin een uitzondering op dit verbod gemaakt mag worden.
Schuldbemiddeling wordt toegestaan als het ‘om niet’, gratis gebeurt, of als het uitgevoerd wordt door of
in opdracht van gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, advocaten, curatoren, WSNP-bewindvoerders,
notarissen, deurwaarders, register-accountants of accountants-administratieconsulenten. Tevens kunnen
middels een Algemene Maatregel van Bestuur natuurlijke of rechtspersonen aangewezen worden die
schuldbemiddeling mogen uitvoeren. Zo’n AMvB is momenteel in ontwerp bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het plan was om deze al in het voorjaar van 2012 in te voeren,
maar door de politieke perikelen in Den Haag en door bezwaren uit de branche, is de AMvB er nog niet.
Een ander ‘pakket’ met nieuwe regelgeving staat al wèl op het punt van kracht te worden: Per 1 juli 2012
zal de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (met uitzondering van artikelen 5 en 11) in werking
treden. Deze geeft gemeenten de verantwoordelijkheid voor een effectieve en kwalitatief goede uitvoering
van schuldhulpverlening door een (beperkt) aantal verplichtingen op te leggen inzake het opstellen van een
beleidsplan met daarin aandacht voor preventie en nazorg, maximale wachttijden en verplichtingen voor
aanvragers, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college van B&W voor de uitvoering en de
controle op de uitvoering door de gemeenteraad.
ii

Onderzoeksresultaten
Voor dit onderzoek is een uitgebreide literatuur- en internetstudie uitgevoerd en hebben 73 personen
deelgenomen aan een digitale vragenlijst of persoonlijk interview. In het derde hoofdstuk van dit rapport
zijn de resultaten uitgewerkt, ingedeeld in
 De huidige organisatorische, juridische en politieke positie van kleine zelfstandige ondernemingen in
schuldhulpverlening en budgetcoaching;
 De nieuwe wet- en regelgeving (Wgs en AMvB) en de eerste reacties daarop van diverse partijen;
 De verwachtingen omtrent de toekomstige positie van de kleine zelfstandige ondernemingen.
Op basis van deze resultaten zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
Conclusies
De huidige positie van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en
budgetcoaching is voor verbetering vatbaar. Organisatorisch maken de kleine ondernemingen een beperkt
deel uit van het geheel, en houden zij zich op eigen risico vooral bezig met budgetcoaching, budgetbeheer,
beschermings- en WSNP-bewindvoering. Schuldbemiddeling wordt door kleine ondernemingen op kleine
schaal en hoofdzakelijk in opdracht van gemeenten door hen uitgevoerd vanwege het besproken wettelijke
verbod op schuldbemiddeling tegen betaling. Gemeenten doen dit vooral zelf, of besteden het uit aan een
grote, vertrouwde organisatie. Juridisch wordt de positie dus begrensd door beperkende wetgeving, en
politiek staat ook niet iedereen positief tegenover de private hulp aan kwetsbare burgers, alhoewel ook
niet iedereen even tevreden is met de publieke hulpverlening die nu geboden wordt. Kleine
ondernemingen kunnen ook veel voordelen voor de cliënt, de branche en de maatschappij als geheel met
zich mee brengen, zo bleek.
Met de komst van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe AMvB inzake private
schuldbemiddeling kan de organisatorische positie van kleine zelfstandigen verbeteren als gemeenten zich
ook voor samenwerking en overleg met hen open stellen, zodat goede afspraken gemaakt kunnen worden
over taakverdeling en financiering. De juridische positie van de kleine zelfstandigen zal verbeteren, omdat
het verbod op schuldbemiddeling opgeheven wordt, waardoor zij meer mogelijkheden krijgen. Politiek
bezien krijgen de kleine zelfstandigen met de nieuwe regels een kans om te laten zien wat zij kunnen, en
het beeld dat over hen bestaat een positieve draai te geven. Zorgvuldige invoering, in combinatie met
goede kwaliteitsborging en doordachte voorwaarden, is daarbij noodzakelijk.
Aanbevelingen
 Wetgever en beleidsmakers: Zorg er voor dat private en publieke organisaties wettelijk dezelfde
rechten, plichten, mogelijkheden en voorwaarden krijgen bij de uitvoering van schuldhulpverlening en
budgetcoaching, zodat er eerlijke en transparante concurrentie kan komen op de markt die aan het
ontstaan is. Laat de nieuwe AMvB goed aansluiten op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, zodat
partijen gelijke posities verkrijgen en in goede samenwerking voor betere kwaliteit en kwantiteit in de
dienstverlening kunnen zorgen;
 Beleidsmakers: Zorg voor een goed doordacht, universeel, praktijkgericht en controleerbaar
normensysteem voor de te leveren kwaliteit en kwantiteit van schuldhulpverlening en budgetcoaching,
zowel voor de publieke als de private organisaties, groot en klein;
 Gemeenten: Ga de samenwerking aan met ondernemers die veel geïnvesteerd hebben in kennis,
vaardigheden en middelen, en die u veel werk uit handen kunnen nemen tegen gunstige tarieven. Laat
hen geregeld verslag doen van hun werkzaamheden en de behaalde resultaten.
 Kleine ondernemers: Blijf investeren in kennis, vaardigheden, contacten, samenwerking en reclame.
Zorg voor de juiste diploma’s en certificaten voor jezelf en je personeel. Houd de ontwikkelingen in de
branche in de gaten. Laat zien dat je kwaliteit in huis hebt en betrek je cliënten en je netwerk daar bij;
 Onderzoekers: Doe nader onderzoek naar alle spelers op de markt van schuldhulpverlening en budgetcoaching. Welke organisaties zijn werkzaam, welke diensten verlenen zij, welke cliënten helpen zij
daarmee, wat is het geografische werkgebied, hoeveel mensen werken er en in welke functies, met wie
werken ze samen? Welke inzet is effectief en welke niet, en wat is de geleverde kwaliteit?
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Schuldhulpverlening en budgetcoaching: Twee beroepenvelden die nauw met elkaar verbonden zijn, en
beide tot doel hebben om mensen te helpen met de preventie en oplossing van hun financiële problemen.
Dit onderzoek heeft betrekking op de kleine zelfstandige ondernemingen in de beweeglijke branche van
schuldhulpverlening en budgetcoaching.

1.1. Aanleiding
Reeds geruime tijd is het geluid in diverse media te horen, dat het niet goed gaat met de financiële
huishouding van veel Nederlandse burgers. Het aantal mensen met betalingsproblemen groeit 1. De
aanmeldingen bij de Nederlandse voedselbanken stijgen in 2012 ‘schrikbarend’, zo vertelde mevrouw Clara
Sies van Voedselbanken Nederland onlangs tegen de NOS 2. Het onderzoeksbureau Panteia voert namens
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sinds 2008 jaarlijks een onderzoek uit onder de
naam Monitor Betalingsachterstanden. In de bijbehorende rapportage 3 over 2011 is aangegeven, dat ‘van
alle 7,2 miljoen huishoudens 27,8% een betalingsachterstand heeft. In 2010 betrof dit percentage 26,7%, in
2009 24,8% en in 2008 27,0%.’ Na een lichte daling stijgt dit percentage dus weer. Het gaat om ruim 2
miljoen huishoudens met al dan niet problematische betalingsachterstanden. Een deel daarvan doet een
beroep op schuldhulpverlening. 34.400 personen waren toegelaten tot een wettelijk
schuldsaneringstraject. Dit is een door de rechter opgelegde regeling die als laatste redmiddel ingezet kan
worden om schuldeisers te dwingen mee te werken aan aflossing van de schulden tegen een finale kwijting,
wanneer een zogenaamde minnelijke, ‘vrijwillige’ schuldregeling (veelal uitgevoerd door gemeenten en
kredietbanken) niet slaagt door weigering van de schuldeisers om mee te werken. De incassobureaus en
deurwaarderskantoren die namens schuldeisers proberen de vorderingen betaald te krijgen, hebben het
ook erg druk.
1.1.1. Toename schuldhulpverlening: Een rekensom
Het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening vanwege problematische schulden, is de
laatste jaren enorm toegenomen. De brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
NVVK, waarbij ruim 90 schuldhulpverlenende organisaties zijn aangesloten, geeft in haar Jaarverslag 2010 4
de volgende cijfers:
Tabel 1.1. Aanvragen schuldhulpverlening bij leden NVVK
Jaar
Aanvragen schuldhulpverlening
% aanvragen dat tot geslaagde start van minnelijke schuldregeling komt
% aanvragen dat wordt doorverwezen naar de WSNP

2007
47.500
22%
23%

2008
44.100
34%
19%

2009
53.250
31%
11%

2010
78.986
38%
23%

Het aantal mensen dat in 2010 een beroep deed op een bij de NVVK aangesloten organisatie, is kleiner dan
een twintigste deel van het aantal huishoudens met enige vorm van betalingsachterstand. Dat lijkt weinig,
maar de meeste betalingsachterstanden zijn kortdurend en worden op andere wijze opgelost. Een
minnelijke schuldregeling is een vorm van schuldhulpverlening waarbij meerdere betalingsachterstanden
bestaan, waarmee de schuldenaar zelf meestal niet meer tot een oplossing weet te komen. De
schuldhulpverlenende organisatie poogt tot een betalingsakkoord te komen tussen de schuldenaar en zijn
schuldeisers, al dan niet tegen finale kwijting van een gedeelte van de schulden.

1

‘Betalingsachterstanden stapelen zich op’, Nibud, 16 maart 2012, http://www.nibud.nl/over-hetnibud/actueel/nieuws/artikel/betalingsachterstanden-stapelen-zich-op.html
2
‘Wachtlijsten voor voedselbanken’, NOS, 6 april 2012, http://nos.nl/artikel/359578-wachtlijsten-voor-voedselbanken.html
3
M. Tom, P. Vroonhof & F. Westhof, Monitor Betalingsachterstanden 2011, Zoetermeer: Panteia 2011, p. 5 ev.
4
Jaarverslag 2010. Schulden, het kan iedereen overkomen. Nieuwe aanpak loont, Den Haag: NVVK 2011, p. 19 ev.
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Naast een groei van het aantal aanvragen om hulp bij financiële problemen, laten de cijfers ook zien dat het
percentage aanvragen dat tot een geslaagde start van een minnelijke schuldregeling gestaag groeit. Met
‘geslaagde start’ wordt hier bedoeld: De schuldhulpverlener heeft een afbetalingsvoorstel aan alle
schuldeisers gedaan, wel of niet inclusief verzoek tot finale kwijting, en alle schuldeisers zijn daarmee
akkoord gegaan, zodat de regeling in gang gezet kan worden. De NVVK hanteert deze omschrijving als
definitie van het ‘slagingspercentage’. Schuldregelingen die tussentijds eindigen, worden niet meegerekend
in dit percentage. Bovendien betekent dit, dat in 2010 nog steeds 62% niet niet tot een geslaagde start
kwam, tegenover 78% in 2007. Het aantal aanvragen dat wordt doorverwezen naar de wettelijke
schuldsanering (WSNP) daalde eerst, maar steeg weer in 2010. De wettelijke schuldsanering is een in de
Faillissementswet vastgelegde vorm van schuldhulpverlening waarbij zoals gezegd de rechtbank beslist of
een schuldenaar tot de regeling wordt toegelaten, en onder bewind komt te staan bij een door de rechter
toegewezen bewindvoerder.
Volgens het NVVK-jaarverslag zouden van de in 2007 gestarte
minnelijke èn wettelijke regelingen in 2010 70% met succes tot
een schuldenvrije toekomst hebben geleid. Omgerekend: van de
aanvragen schuldhulpverlening bij NVVK-leden in 2007 (47.500) is
bij 22% (10.450) een minnelijke schuldregeling tot stand gekomen,
23% (10.925) is doorverwezen naar de WSNP. Van beide groepen
zou 70% tot een goed einde zijn gekomen in 2010. Dat betekent
dus dat 7.315 minnelijke en 7.648 wettelijke schuldregelingen
hebben geleid tot een finale kwijting c.q. schone lei, ofwel in
totaal 14.963 succesvol afgeronde regelingen. Als we de definitie
‘slagingspercentage’ op deze wijze herformuleren, komen we voor
2010 dus tot een slagingspercentage van 31,5% (in plaats van de
aangegeven 38%). Ofwel: 68,5% van de in 2007 ingediende aanvragen is in 2010 niet succesvol afgerond.
Dat geeft toch te denken. Wat is er dan met deze cliënten gebeurd? Zijn ze toch van hun schulden af, of is
hun situatie niet verbeterd?
Nico Bastiaans, zzp ondernemer in
budgetcoaching
en
financieel
advies, eigenaar van DNM consult,
Eindhoven:
“Belangrijk aan schuldhulpverlening
en budgetcoaching is: Transparant
werkzaam zijn, inzicht geven aan
mensen zodat zij zelf hun financiën
en administratie op kunnen pakken
en door blijvende ondersteuning ook
hun eigen doel kunnen bereiken. “

1.1.2. Jaarcijfers NVVK over 2011
Op 11 mei 2012 heeft de NVVK op haar website 5 jaarcijfers 2011 bekend gemaakt: Het aantal aanvragen
schuldhulpverlening is iets gedaald naar ongeveer 76.000. Het percentage aanvragen dat succesvol start
met een minnelijke schuldregeling zou met 6% zijn toegenomen (naar 44% dus). Verder schrijft de NVVK:
‘Wel verandert de groep schuldenaren die onze leden tegenkomen:
 Het aantal ouderen in de schuldhulpverlening groeit; in 2008 was dit "slechts" 3%, nu ligt dit
percentage op 7% van alle aanmeldingen;
 Voor het eerst hebben zich meer mensen bij de schuldhulpverlening aangemeld met inkomen uit
arbeid (49%) dan mensen met een uitkering als enige inkomstenbron (44%);
 69% van de NVVK-leden meldt een toename van het aantal schuldenaren met een eigen huis;
 1/3 van de leden bericht dat er in 2011 ook meer zzp'ers hebben aangeklopt;
 Het lijkt erop dat de middenklasse steeds meer door schulden wordt geraakt. De oorzaken zijn
divers, maar de economische crisis speelt zonder meer een rol;
 Verder geldt: De gemiddelde schuld: € 32.250 (2010: € 30.750), het gemiddeld aantal
schuldeisers: 14 (2010: 16).’
Laten we hier nogmaals eenzelfde rekensom los: Van de 44.100 aanvragen die in 2008 zijn ingediend, zou
volgens bovenstaande tabel toen 34% (14.994) gestart zijn met een minnelijke schuldregeling, 19% (8.979)
zou zijn doorverwezen naar de WSNP. Van de in 2008 gestarte minnelijke (en wettelijke) schuldregelingen
zou in 2011 72% succesvol zijn afgerond, zo meldt de NVVK in het nieuwsbericht – ofwel 10.796 minnelijke
en 6.033 wettelijke regelingen. Omgerekend is van de 44.100 aanvragen in 2008 dus 38% in 2011 succesvol
5
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afgerond, dus wederom een lager percentage dan de voorgespiegelde 44%. Het betreft weliswaar een
verbetering ten opzichte van 2010, maar nog steeds is 62% van de in 2008 ingediende aanvragen niet
succesvol afgerond in 2011. En zoals aan het begin van paragraaf 1.1.1 gezegd: Slechts een klein deel van
alle mensen met betalingsproblemen komt daadwerkelijk bij de schuldhulpverlening terecht.
1.1.3. Verbetering schuldhulpverlening
Zo’n beetje alle partijen die betrokken zijn bij creditmanagement (incassobureaus en
gerechtsdeurwaarders), armoede en schuldenproblematiek, zijn van mening dat schuldhulpverlening
kwalitatief beter en effectiever zou moeten. De manier waarop dat zou kunnen gebeuren, is veelvuldig
onderwerp van onderzoek, discussie en beleid. Op 1 juli 2012 treedt de nieuwe Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening 6 in werking, die de verantwoordelijkheid voor effectieve en kwalitatieve
schuldhulpverlening neerlegt bij gemeenten. Hierover meer in de volgende hoofdstukken. De huidige
tendens laat zien, dat verschillende partijen meer nadruk willen leggen op een integrale en vroegtijdige
signalering en aanpak van (aankomende) betalingsachterstanden, en dat hiervoor op dit moment beleid en
methodieken worden ontwikkeld en onderzocht. Enkele voorbeelden:


Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een website gelanceerd, genaamd Op weg
naar effectieve schuldhulp 7, waarop beleidsinformatie voor gemeenten wordt verzameld, onder
andere op het gebied van schuldpreventie;



Ook vooral voor gemeenten: De in 2011 geïntroduceerde
SchuldPreventiewijzer. Deze bestaat uit een publicatie 8 met een
strategisch deel en een stappenplan over schuldpreventie, en een
website 9 met voorbeelden van preventie-activiteiten. De laatst
toegevoegde activiteit stamt reeds uit augustus 2011;



Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) biedt veel
informatiemateriaal aan om schuldpreventie te bevorderen. Op haar
website 10 zijn voor diverse doelgroepen (consumenten,
professionals, werkgevers, verhuurders, jeugd etc.) folders, boeken,
onderzoeksrapporten, software, spellen en workshops te vinden;



Al in april 2008 heeft een groep van organisaties in de branche van
financiële dienstverlening en schuldhulpverlening het initiatief
genomen om te komen tot een Landelijk Informatiesysteem Schulden
(LIS). Op een eigen website 11 geeft de begeleidingscommissie
hierover informatie, welke vanaf eind 2009 niet meer bijgewerkt lijkt
te zijn. Doel is om te komen tot één digitaal registratiesysteem van
betalingsachterstanden, zodat een geldvorderende partij vóór het
aangaan van een transactie kan nagaan of de betalende partij
problematische schulden heeft. Er is veel tijd en geld in geïnvesteerd,
maar het systeem is er nog steeds niet omdat het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) grote bezwaren heeft inzake privacy-bescherming. Het systeem
is opnieuw aangepast om die bezwaren weg te kunnen nemen, en de bedenkers wachten nu vanaf 9
maart 2012 op een volgende reactie van het CBP. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
steunt de komst van het LIS. 12
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Eropaf!, Amsterdam:
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kredietverstrekkers en andere
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meer hebben. Het accent ligt
te
veel
op
technische
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weinig op het coachen van
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Ondanks alle goede initiatieven om de schuldhulpverlening te verbeteren, heeft de Nationale Ombudsman
Alex Brenninkmeijer 13 zeer recent zijn bezorgdheid geuit over de positie van mensen met schulden: ‘Vaak
worden de problemen voor de burger groter omdat overheidsinstanties zoals gemeenten, UWV, CJIB,
Belastingdienst niet met elkaar samenwerken om de schulden op te lossen en in de toekomst te voorkomen.
(…) De burger met schulden zit gevangen in de armen van de octopus die overheid heet. (…) Burgers hebben
veel behoefte aan en baat bij persoonlijk contact. Als samen met de burger wordt gewerkt aan de oplossing,
is de kans groot dat de burger hiervan leert en dat in de toekomst het bestedingspatroon beter in de hand
wordt gehouden.' Dit klinkt als een pleidooi vóór de inzet van budgetcoaching. De Ombudsman is een
onderzoek gestart om na te gaan hoe de overheid op zorgvuldige wijze om kan gaan met de belangen van
mensen die schulden hebben. Dit onderzoek zou 1 juli 2012 afgerond moeten zijn en (weer) een
handleiding voor gemeenten moeten opleveren hoe betere schuldhulp te kunnen bieden. We wachten in
spanning af.
1.1.4. Opkomst budgetcoaching
Een van de instrumenten die de laatste jaren steeds belangrijker worden om schuldenproblematiek te
voorkomen en duurzaam op te lossen, is budgetcoaching, ook wel budgetbegeleiding genoemd.
Incasserend en schuldhulpverlenend Nederland is gaan inzien, dat het enkel ‘technisch’ incasseren en
bemiddelen van schulden, zonder de oorzaken van de schulden te onderzoeken en aan te pakken,
vergelijkbaar is met ‘dweilen met de kraan open’, met alle kosten van dien. Door schuldenaren beter te
begeleiden, is de kans op een succesvolle schuldbemiddeling
André
Moerman, manager
Sociaal
en
een
duurzame
stabiele
toekomst
zonder
Raadslieden en Schuldhulpverlening bij
betalingsachterstanden groter. Zoals reeds vermeld pleit ook
Rijnstad, Arnhem:
de Ombudsman hiervoor.
“Schulden hebben vrijwel altijd met gedrag
te maken. Gedragsverandering moet de
kern van de schuldhulpverlening zijn.”

Ook voor personen zonder schulden, maar met enig risico
daarop, kan budgetcoaching een goed middel zijn om de
greep op de financiën te krijgen en houden. De gevestigde schuldhulpverlenende organisaties gaan de
waarde van dit instrument steeds meer inzien, en vele zelfstandige ondernemers zijn de afgelopen jaren
gestart om budgetcoaching op commerciële basis aan te bieden. Intussen ontstaat zelfs een nieuwe
beroepsvereniging voor deze nieuwe professionals: De Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches
(NVVBC). De schrijver van dit rapport is daarvan tevens initiatiefnemer. Eind mei 2012 zal de NVVBC een
feit zijn en de belangen van deze beroepsgroep en haar cliënten gaan behartigen.
Velen van de kleine zelfstandigen in budgetcoaching zouden ook tegen betaling schuldbemiddeling in hun
dienstenpakket willen opnemen, maar dit is bij wet verboden in artikelen 47 en 48 van de Wet op het
Consumentenkrediet (WCK). Op het moment van schrijven van dit rapport is bij het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 14 druk doende met het ontwikkelen van een nieuwe
Algemene Maatregel van Bestuur, die in aanvulling op genoemde wetsartikelen private partijen onder
voorwaarden in staat moet stellen schuldbemiddeling tegen betaling aan te bieden. Daarover later meer.
1.1.5. Kleine ondernemingen in schuldhulpverlening en budgetcoaching
Dit brengt ons bij het onderwerp van dit onderzoek. Creditmanagement, schuldhulpverlening en
budgetcoaching lijken verworden te zijn tot een enorme machine, waarin duizenden mensen dagelijks hard
aan het werk zijn, miljoenen euro’s omgaan en vooral grote organisaties in het publieke domein de scepter
zwaaien, en niet altijd in goede samenwerking, zo blijkt uit de door de Ombudsman geuite zorgen. Gezien
de eerder genoemde prestatiecijfers uit de branche, de almaar groeiende persoonlijke financiële
problematiek onder de Nederlandse bevolking, de opeenstapeling van bezuinigingen in het publieke
domein en de zich terugtrekkende overheid, kan de vraag gesteld worden of de opkomende kleine
zelfstandige ondernemingen een oplossing zouden kunnen bieden. Wat is hun huidige positie in de
13
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branche, en wat zou deze kunnen worden na invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en de genoemde Algemene Maatregel van Bestuur?
Dit onderzoeksonderwerp is voor de schrijver van dit rapport niet geheel zonder reden gekozen, aangezien
hij onlangs zelf ook met een kleine onderneming in deze branche gestart is. Naast hem zijn er velen die op
dergelijke ondernemende wijze proberen mensen met financiële en administratieve problemen verder te
helpen, deels omdat zij bij de reguliere organisaties niet aan het werk komen.

1.2. Probleemstelling en doelstelling van het onderzoek
De probleemstelling van dit onderzoek luidt, naar aanleiding van het voorgaande, als volgt:
Wat is de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en
budgetcoaching, op dit moment (voorjaar 2012) en na invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en de toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur rondom private
schuldbemiddeling?
Het doel van het onderzoek is, om een goed onderbouwd antwoord op deze hoofdvraag te vinden, en in
kaart te brengen wat kleine zelfstandige ondernemingen kunnen betekenen in de groeiende vraag naar
schuldhulpverlening en budgetcoaching. Het onderzoek kan bijdragen aan de beeldvorming,
ontwikkelingen en discussies die binnen de branche gaande zijn ten aanzien van de organisatie en kwaliteit
van de uitvoering van schuldhulpverlening en budgetcoaching. Door de uit het onderzoek verkregen
resultaten te betrekken in hun beleid, kunnen beleidsmakers en ondernemers mogelijk meer doelgericht en
maatschappelijk verantwoord aansturen op verbetering van de dienstverlening aan burgers met financiële
problemen. Dit kan weer bijdragen aan de terugdringing van het groeiende maatschappelijke probleem van
burgers met betalingsproblemen, en daarmee aan de terugdringing van de hoge kosten die er mee
gemoeid zijn.

1.3. Leeswijzer
In dit rapport komen veel termen voor die mogelijk niet voor iedereen direct duidelijk zullen zijn in hun
betekenis, of die niet vanzelfsprekend door elke lezer hetzelfde geïnterpreteerd zullen worden. Daarom is
in bijlage 1 een verklarende, alfabetische woordenlijst opgenomen met de meest gebruikte
(vak)terminologie.
Hierna volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de theoretische achtergronden rondom de geformuleerde
probleemstelling. De geschiedenis, systematiek, wet- en regelgeving, eerdere onderzoeken en actuele
ontwikkelingen rondom schuldhulpverlening en budgetcoaching komen aan de orde. Daarna worden in
hoofdstuk 3 in een logische volgorde de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Verwezen wordt naar bijlage
4, waar uitleg wordt gegeven over de gehanteerde onderzoeksopzet, -operationalisatie en –relevantie.
In hoofdstuk 4 zullen conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd, waarmee de beroepspraktijk haar
voordeel kan doen ten aanzien van het onderzoeksonderwerp. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 een
opsomming gegeven van alle gebruikte bronnen: Boeken, rapporten, artikelen, internetpagina’s, juridische
bronnen en parlementaire stukken. Deze worden tevens in voetnoten door het hele rapport heen vermeld,
wanneer zij ter plekke gebruikt zijn.
Wilt u de achtergrond van de schrijver van dit rapport beter leren kennen, dan kunt u in bijlage 6 een korte
biografie vinden.
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Hoofdstuk 2. Achtergronden
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Een korte beschrijving van de geschiedenis van de
schuldhulpverlening, de huidige en veelgebruikte systematiek, het juridische kader van schuldhulpverlening
en budgetcoaching, enkele eerder verrichte onderzoeken en een blik op de actualiteit rond het thema.
Wellicht zal dit hoofdstuk voor de personen die al lang en intensief werkzaam zijn in deze branche, erg voor
zich spreken. Toch acht ik behandeling van deze onderwerpen van belang voor de lezer die minder bekend
is met de achtergronden, en bovendien vormt dit hoofdstuk de aanloop naar de verslaglegging van het
uitgevoerde onderzoek, die daarna volgt.

2.1. De geschiedenis van schuldhulpverlening en budgetcoaching
Al geruime tijd wordt gesproken van ‘integrale schuldhulpverlening’. Volgens het Basisboek integrale
schuldhulpverlening van Dick Haster is hiervan sprake wanneer ‘gestreefd wordt naar een allesomvattende
aanpak van een problematische schuldensituatie door een bundeling en inzet van alle deskundigheden die
daarvoor nodig zijn’. 15 Een problematische schuldensituatie kent meerdere componenten, die elkaar
wederzijds beïnvloeden. Er is een financiële, technische en administratieve component, maar ook een
psychosociale en agogische component. Beide moeten in de integrale aanpak tegen het licht gehouden
worden en waar nodig aangepakt worden om tot duurzame oplossingen van de (schulden)problemen te
komen. De hulpverlening moet onder andere een preventief, financieel-technisch, psychosociaal, juridisch
en anti-recidive aspect omvatten om effectief te zijn.
2.1.1. Hoe het begon
Dat inzicht is er echter niet altijd geweest, en de vraag is in hoeverre het momenteel overal aanwezig is.
Een van de eersten die het persoonlijke en maatschappelijke probleem van schulden doorzag, was
mevrouw Jet Creemers, tegenwoordig onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen (NVI). In een interview met de onderzoeker, vertelde ze dat zij in de jaren tachtig van de
afgelopen eeuw directeur was van de Huishoudelijke en Consumenten
Jet Creemers, voorzitter van
Voorlichtingsdienst, een organisatie die qua doelstelling tussen de
de Nederlandse Vereniging
Consumentenbond en het Nibud in zat. Later richtte zij Planpraktijk op.
van gecertificeerde IncassoDeze particuliere organisatie had leraren in dienst die cursussen aan
Ondernemingen (NVI):
vooral vrouwengroepen in het hele land verzorgden over geldbesteding
“Budgetbeheer is een schending van de mensenrechten.
('Kien op de Knip'). Creemers: “Ik ging op bezoek en merkte dat mensen
De hulpverlening heeft niet
wilden leren om beter uit te komen met hun geld. Toen ontstond het besef
het recht het probleem en
bij mij, dat dit een groot probleem was in de maatschappij, dat het
zeker niet de portemonnee
huishouden een klein bedrijf is, dat heel hoogwaardige producten moet
van mensen af te pakken.
voortbrengen. Dat moet iedereen blijkbaar zo maar kunnen.” Planpraktijk
Dat mag alleen na tussenwerd een groot succes, ruim 90% van de aanvragen voor hulp leidde tot
komst van de rechter
een goede schuldoplossing. Begeleiding was een belangrijk onderdeel van
(WSNP), of bij psychisch
de hulp, maar de term ‘budgetcoaching’ bestond nog niet. In 1999 is de
onvermogen.
Bovendien
organisatie overgegaan in het nu in Culemborg gevestigde PLANgroep.
leren mensen daar helemaal
niets van. Mensen kunnen
leren zelf hun probleem op te
lossen:
dat
voorkomt
problemen in de toekomst en
geeft mensen gevoel van
eigenwaarde terug.”

Na het succes van Planpraktijk hielden steeds meer verschillende
organisaties zich met schuldhulpverlening bezig: Het begon in instellingen
voor maatschappelijk werk, maar al snel volgden kredietbanken,
gemeentelijke sociale diensten, reclassering, enzovoorts. De
Kredietbanken hebben later met succes de schuldhulpverlening naar zich
toe getrokken. Velen van hen waren al vóór de Tweede Wereldoorlog opgericht om sociale leningen aan
minder draagkrachtigen aan te kunnen bieden, zonder de toen al bestaande ‘woekerrentes’ die de gewone
banken rekenden. Alle organisaties in schuldhulpverlening hadden zo hun eigen methodiek, met wisselende
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effectiviteit. Subsidie werd ontvangen per aangemelde cliënt, dus organisaties hadden er belang bij zo veel
mogelijk cliënten zelf te helpen en niet door te verwijzen. Er trad een sterke verzakelijking, takenscheiding
en bureaucratisering op. Schuldhulpverlening werd steeds meer een administratief proces, vaak gekoppeld
aan budgetbeheer om de lopende inkomsten en uitgaven van de cliënten onder controle te kunnen krijgen.
Dit zou bijdragen aan de efficiency en betaalbaarheid van het almaar groeiende aantal aanvragen.
Budgetcoaching als afgekaderd beroep was nog onbekend, en vaak een (klein) onderdeel van
maatschappelijke en psychosociale begeleiding.
2.1.2. Naar een integrale aanpak
Pas rond 1990 werd ingezien dat de versnipperde hulpverlening niet overzichtelijk en effectief was.
Ondanks de verbeterende economische omstandigheden nam ook de schuldenproblematiek toe. Tijdens de
regeerperiode van het Kabinet-Kok werd de commissie-Boorsma aangesteld om het functioneren van de
schuldhulpverlening in Nederland te onderzoeken. Zij publiceerde in 1994 haar eindrapport 16 met 31
aanbevelingen om de schuldhulpverlening te verbeteren, en promootte een meer integrale aanpak. Ook de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), die al een tijd in behandeling was in de Eerste en
Tweede Kamer, trad in werking op 1 december 1998. Deze wet werd gezien als middel om weigerachtige
schuldeisers eerder mee te laten werken aan minnelijke schuldregelingen, omdat die minder kostten en
meer opleverden voor alle partijen. Gemeenten kregen (niet wettelijk vastgelegd) van de minister van SZW
de regierol over de lokale schuldhulpverlening en de financiering daarvan. Schuldhulpverlening valt
sindsdien veelal onder het gemeentelijke armoedebeleid. Veel gemeenten besteden schuldhulpverlening
uit aan andere particuliere organisaties.
In 1994 werd ook het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening (LPISHV) opgericht, met als doel om
gemeenten handreikingen te bieden voor het maken van een beleid en een model voor integrale
schuldhulpverlening. In het Platform hadden veel deskundigen zitting. In 2005 werd dit Platform
opgeheven, maar vanaf dat moment worden gemeenten ondersteund door het Overleg Integrale
Schuldhulpverlening, waarin de NVVK zitting heeft naast Divosa (vereniging van directeuren van sociale
diensten) en de Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO-Groep, vereniging voor welzijnsorganisaties).
Op dit moment (mei 2012) is de schuldhulpverlening en budgetcoaching in verschillende regio’s in
Nederland nog steeds heel verschillend georganiseerd. Gezien de geuite zorgen van de Ombudsman (zie
1.1.3), valt aan de samenwerking en transparantie van de branche nog veel te verbeteren. Voor cliënten
geldt, dat zij gebaat zijn bij zo snel mogelijke hulp waarvoor zij bij zo weinig mogelijk organisaties, loketten
of hulpverleners hoeven aan te kloppen.
2.1.3. Opkomst van private organisaties
Pas de laatste jaren zijn ook private ondernemingen zich
René Landman, zzp financieel adviseur en
gaan bezig houden met schuldhulpverlening en
eigenaar van Financieel Wegwijs, Alkmaar:
budgetcoaching,
omdat
gemeenten
en
“Kleine organisaties zullen zich meer regionaal
welzijnsorganisaties dit niet allemaal in eigen beheer
moeten richten en gebruik moeten maken van
willen en kunnen doen. Een van de eerste organisaties
hun netwerk en mond-tot-mondreclame. Een
die deze dienstverlening voor gemeenten ging uitvoeren,
lange weg, en die zal je uit moeten kunnen en
was het eerder genoemde PLANgroep. Een andere
willen zitten. Verder zullen in dit betrekkelijk
bekende speler binnen deze sector is Modus Vivendi te
nieuw fenomeen weer cowboys opstaan
(voorbeeld Den Haag jongstleden) en daar zit de
Zwijndrecht. Maar steeds meer particuliere bedrijven zijn
toch al moeilijke branche niet op te wachten.”
opgestaan om zich met dit brede, boeiende werkveld
bezig te houden en er een boterham aan te verdienen, al
dan niet in opdracht van gemeenten. Dit gebeurt niet altijd tot genoegen van de overkoepelende NVVK.
Deze brancheorganisatie waarschuwt (al dan niet altijd terecht) voor corruptie, oplichting en kwalitatief
slechte hulp van private schuldhulpverleners. 17
16
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Budgetcoaching is binnen de gevestigde schuldhulpverlening pas sinds kort meer op de voorgrond
getreden. Het wordt nog niet landelijk als instrument toegepast. Veel particuliere initiatieven zijn genomen,
om budgetcoaching betaald of als vrijwilliger aan te bieden. Gemeenten zoeken steeds vaker de
samenwerking met dergelijke organisaties, omdat de waarde van budgetcoaching meer wordt ingezien.
Hierna komt de plaats van budgetcoaching in de systematiek van schuldhulpverlening aan de orde.

2.2. Systematiek van integrale schuldhulpverlening
Het eerder genoemde LPISHV heeft destijds het zogenaamde ‘referentiemodel integrale
schuldhulpverlening’ ontwikkeld, waarin alle activiteiten in het kader van schuldhulpverlening en
budgetcoaching worden gebundeld tot een samenhangend dienstenaanbod 18. Dit wordt samengevat in het
volgende schema, dat sinds 2007 door de NVVK aan haar leden wordt voorgeschreven als meest integrale
werkwijze onder de naam ‘Schuldhulpverlening nieuwe stijl’. Onder het schema volgt een beschrijving van
de activiteiten gegeven. Deze is onder meer ontleend aan het genoemde boek van Dick Haster, en aan de
eigen werkervaring en bijbehorende werkprotocollen van de schrijver van dit rapport.

Figuur 2.1: Referentiemodel integrale schuldhulpverlening.
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2.2.1. Aanmelding, intake en crisisinterventie
Een schuldhulpverleningstraject begint altijd met een aanmelding van de schuldenaar bij de hulpverlening.
Daarna volgt een kwalificerende en integrale intake, waarin bepaald wordt welke hulp precies nodig is in
het onderhavige geval.
Indien nodig worden crisissituaties (dreigende huisuitzetting of energieafsluiting) direct bestreden middels
crisisinterventie. Dit betekent, dat de schuldhulpverlenende organisatie probeert om een crisissituatie af te
wenden door contact op te nemen met de schuldeiser(s) die dreigt met huisuitzetting of energie-afsluiting.
Wanneer deze schuldeiser niet vrijwillig wil meewerken en voet bij stuk houdt, kan de schuldhulpverlener
een beroep doen op een zogenaamd ‘moratorium’ 20. Daarbij vraagt de schuldhulpverlener namens de
schuldenaar bij de rechtbank een voorlopige voorziening aan op grond van art. 287b van de
Faillissementswet, waarbij de rechter verzocht wordt om aan alle betrokken schuldeisers een tijdelijk een
‘status quo’ periode op te leggen, zodat zij gedurende maximaal 6 maanden geen verdere
18

Haster 2009, p. 167.
M. Hesterman e.a., Reader Examen NEN 8048-2 Module A, Alkmaar: Learncare Academy 2009.
20
Haster 2009, p. 282 en verder.
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invorderingsmaatregelen mogen treffen. De schuldhulpverlener krijgt dan een periode tot zijn beschikking
om ‘in alle rust’ een goede schuldregeling met en voor de cliënt te treffen.
2.2.2. Stabilisatie
Vervolgens wordt, indien nodig, de inkomsten- en uitgavenbalans van het betrokken huishouden
gestabiliseerd, in evenwicht gebracht, en gekeken naar de noodzaak van de inzet van de instrumenten
budgetbeheer, budgetcoaching en betalingsregelingen. Ook de vaak bestaande achterliggende
(multi)problematiek wordt in kaart gebracht, en waar nodig wordt de cliënt doorverwezen naar
flankerende hulpverlening (zoals: GGZ, thuiszorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk, re-integratie, UWV
Werkbedrijf, etc.). Dit heet ook ‘integraal’.
Budgetcoaching, een van de werkvelden die in dit onderzoek aan de orde komen, maakt aldus een
belangrijk onderdeel uit van de stabilisatiefase, voor, tijdens of na een minnelijke of wettelijke
schuldregeling. Het zorgt voor meer evenwicht in de financiën van cliënten, voor inkomensvergroting, en
voor een duurzame verbetering van het bestedingsgedrag van de cliënt. Daarnaast kan budgetcoaching
geheel los staan van een schuldregeling, wanneer geen sprake is van problematische schulden. Het treffen
van betalingsregelingen met schuldeisers voor eventueel bestaande niet-problematische schulden hoort
ook in de stabilisatiefase thuis. En zelfs wanneer er in het geheel geen schulden zijn, kan budgetcoaching
een methode zijn om mensen preventief uit de schulden te houden, en hun financiële welzijn sterk te
vergroten. Dan valt budgetcoaching onder het instrument ‘preventie en vroegsignalering’, zie 2.2.5.
2.2.3. Minnelijke schuldregelingen
Tijdens of na de stabilisatie, kan in het geval van problematische schulden, een minnelijke schuldregeling
getroffen worden. Dit kan in de vorm van een ‘schuldbemiddeling’, waarbij de cliënt zo veel mogelijk
inkomsten vergaart gedurende 3 jaren (en hiertoe indien nodig wordt gestimuleerd door de
schuldhulpverlener), en daarvan zo veel mogelijk afloscapaciteit inlevert bij de schuldhulpverlenende
organisatie. Het opgespaarde bedrag wordt dan elk jaar naar rato ‘uitgedeeld’ aan de schuldeisers conform
de verdelingssystematiek van het Burgerlijk Wetboek. Aan
Afke Theunissen, projectleider, expertdocent
het begin wordt hen verzocht, om de restschuld die na
en onderzoeker bij Expertisecentrum Schuld
drie jaren overblijft, in ruil voor deze aflosgarantie, kwijt te
en Recht van Hogeschool Inholland en
schelden. Als alle schuldeisers hiermee akkoord gaan, kan
Inholland Academy, Rotterdam:
de minnelijke regeling starten. De periode van drie jaar
“Veel mensen hebben te hoge verwachtingen
staat niet absoluut vast. In bepaalde gevallen kan deze
van schuldhulpverlening, met name ook
worden verlengd als dat een rechtvaardiger aflossing tot
schuldeisers. Zij zouden meer eigen
gevolg heeft, tot een maximum van vijf jaar, vergelijkbaar
verantwoordelijkheid mogen nemen in het
met de wettelijke schuldsanering (WSNP, zie paragraaf
aangaan van vorderingen, maar ook in de
oplossing van aflossingsproblemen. De harde
2.2.4). Dit gebeurt echter slechts in uitzonderlijke gevallen.
incasso-houding werkt niet, ook omdat de
relatie tussen schuldenaar en schuldeiser
vervaagt als een vordering naar een
incassobureau of deurwaarder gaat. Dat
levert wellicht minder op voor alle partijen dan
direct contact.”

Bij de andere vorm van minnelijke schuldregeling, het
‘saneringskrediet’, staat meestal vooraf vast wat de
maximale afloscapaciteit van de betrokkene zal zijn in de
komende 3 jaren, (bijvoorbeeld: een volledige WIAuitkering die niet zal wijzigen), en biedt de
schuldhulpverlening (met inschakeling van een kredietbank) een directe gedeeltelijke en maximaal
haalbare aflossing aan de schuldeisers aan. Als zij daarmee akkoord gaan, schelden zij de restschuld direct
kwijt, en houdt de cliënt alleen nog een kleinere schuld over bij de Kredietbank, die in 3 jaren wordt
afgelost volgens de berekening die vooraf gemaakt is.
Wanneer bij het treffen van een minnelijke schuldregeling één of enkele van de schuldeisers, die een
kleiner deel van de totale schuldenlast vertegenwoordigen, weigeren mee te werken aan die regeling, kan
de schuldhulpverlener het rechtsmiddel ‘dwangakkoord’ inzetten. Op grond van artikel 287a Fw kan de
schuldhulpverlener namens de cliënt aan de rechter verzoeken om de weigerende schuldeiser(s) te
dwingen met het gedane, maximaal haalbare aflossingsvoorstel, akkoord te gaan.
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Een laatste wijze van minnelijke schuldregeling is de ‘herfinanciering’. Hierbij neemt de schuldregelende
organisatie (veelal een kredietbank) de volledige schuld over van de schuldeisers, die direct volledige
aflossing ontvangen. De cliënt lost in drie jaar de overgenomen schuld volledig af. Aan deze werkwijze zit
een groot risico voor de schuldregelende organisatie, omdat zij niet altijd van tevoren zeker kan zijn dat de
schuldenaar de volledige schuld zal kunnen voldoen. In de praktijk blijkt ook, dat mensen met
problematische schulden zelden binnen drie jaar tot volledige aflossing van hun schulden kunnen komen.
Herfinanciering wordt hier als laatste regeling in deze paragraaf vermeld, omdat het strikt genomen ook
geen minnelijke schuldregeling is. Er kan namelijk logischerwijs vanuit gegaan worden, dat alle betrokken
schuldeisers wel akkoord zullen gaan met een voorstel tot directe, volledige aflossing zonder finale kwijting.
Omdat herfinanciering echter ook door kredietbanken wordt uitgevoerd, past deze constructie toch hier.
Na afloop van een geslaagde minnelijke schuldregeling kan nog nazorg volgen, om recidive (herhaling) te
voorkomen. Daarbij wordt de cliënt nog enige tijd begeleid in het duurzaam zelfstandig onderhouden van
zijn administratie en financiën. Dit instrument staat op veel plaatsen nog in de kinderschoenen, maar het
belang er van wordt steeds vaker onderkend.
2.2.4. Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Als een minnelijke regeling zoals hierboven is omschreven, niet slaagt doordat niet alle schuldeisers
akkoord willen gaan met het gedane voorstel, kan de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening nog
een beroep doen op de wettelijke schuldsanering, de zogenoemde Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen (WSNP). Na het indienen van een aanvraag bij de rechter beslist
Els Roetering, ambtelijk
deze of de schuldenaar tot de regeling wordt toegelaten. Na toelating van
secretaris bij de Landelijke
de schuldenaar moeten alle schuldeisers van rechtswege meewerken aan
Cliëntenraad, Den Haag:
de schuldregeling. De WSNP is het laatste redmiddel wanneer de
“De LCR vindt kwaliteit van
schuldenaar niet tot een minnelijke regeling kan komen met zijn
dienstverlening
enorm
schuldeisers.21 Voorwaarde is dus, dat er eerst een minnelijke poging
belangrijk. Er bereiken ons
regelmatig berichten dat
gedaan is door een daartoe bevoegde schuldhulpverlener.
mensen door ondeskundige
hulp nog verder in de
problemen zijn geraakt. Dat
vinden wij onverantwoord
en onaanvaardbaar.”

De schuldenaar komt in de WSNP onder regime van een WSNPbewindvoerder te staan, en moet in drie jaar tijd zo veel mogelijk
inkomsten vergaren voor een zo groot mogelijke aflossing van de schulden.
De wettelijke schuldsaneringsregeling duurt doorgaans drie jaar maar kan
een maximale termijn hebben van vijf jaar. Als de schuldenaar ‘niet te kort is geschoten in de nakoming van
zijn verplichtingen’, dan kan de regeling met ‘een schone lei’ worden beëindigd. Dit betekent, dat de
schulden nog steeds bestaan, maar niet meer rechtens afdwingbaar zijn - zogenaamde ‘natuurlijke
verbintenissen’ (art. 3 Boek 6 BW).
De WSNP heeft drie doelen:
1. De kans op ‘een schone lei’ voor natuurlijke personen die in een problematische schuldensituatie
verkeren, zodat zij niet achtervolgd blijven worden door hun schulden;
2. Het bevorderen van een minnelijke regeling (zie 2.2.3) tussen schuldeisers en natuurlijke personen.
Doordat de WSNP meer eisen stelt aan schuldenaren en schuldeisers, hoopt men dat zij eerder bereid
zijn mee te werken aan een iets ‘zachtere’ en meer rendabele minnelijke regeling;
3. Het terugdringen van het aantal faillissementen van natuurlijke personen.
2.2.5. Informatie en advies, preventie en vroegsignalering
De laatste in het schema genoemde taak binnen integrale schuldhulpverlening is informatie en advies.
Schuldhulpverlenende instanties hebben een belangrijke taak in het verstrekken van juiste, belangrijke en
tijdige informatie en adviezen aan cliënten met vragen op het gebied van financiën en schulden. Dit kan via
websites, folders, spreekuren, informatiebijeenkomsten, voorlichting op scholen, in belangenverenigingen,
etcetera.

21

Haster 2009, p. 281 en verder.
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In het bovenstaande schema ontbreekt nog een zeer belangrijk instrument, dat samenhangt met de
informatie- en adviesfunctie, en dat (gelukkig) steeds meer aandacht krijgt in de SHV-wereld en in de
media: Schuldpreventie en vroegsignalering. Zoals in veel levensgebieden geldt ook hier: voorkomen is
beter dan genezen. Hoe eerder een cliënt inziet dat er
Rita van Schijndel, zzp budgetcoach in
financiële problemen zijn of komen, en hoe eerder hij ‘aan
gelijknamige organisatie, Heeswijk-Dinther:
de bel’ trekt, hoe beter en hoe meer problemen voorkomen
“Het is belangrijk mensen in een vroeg
kunnen worden. Het is de taak aan alle betrokken hulp- en
stadium te helpen en niet te wachten tot er
dienstverleners om mee te kijken, en in goede
teveel schulden zijn. Hierin zouden de
samenwerking mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te
werkgever, woningcoöperatie en dergelijke
waarschuwen en te adviseren hoe met hun financiën om te
een belangrijke rol moeten gaan spelen.”
gaan. Budgetcoaching kan hierin een belangrijke functie
vervullen. De druk op de schuldhulpverleners die problematische schuldsituaties moeten oplossen, is
volgens de berichtgeving in de media hoog. Met budgetcoaching als preventief instrument zou het aantal
aanmeldingen voor minnelijke schuldregelingen wellicht omlaag kunnen, en daarmee ook de kosten en de
wachtlijsten. Budgetcoaches kunnen cliënten in een vroeg stadium op vriendelijke wijze confronteren met
eventuele betalingsachterstanden of risicovol gedrag, en middels gedragsbeïnvloedende methodieken
financieel en administratief gemotiveerder en wijzer helpen worden, zodat schulden uit kunnen blijven.

2.3. Juridisch kader van de schuldhulpverlening
In deze paragraaf zetten we de belangrijkste regelgeving rond schuldhulpverlening op een rij. Voor
budgetcoaching gelden weinig wettelijke regels, behalve de algemene regels die gelden voor alle
professionele dienstverleners. Ook de regels voor schuldhulpverlening zouden budgetcoaches moeten
kennen, al was het maar om cliënten gedegen voor te bereiden op een eventueel schuldhulptraject.
2.3.1. Regels rond minnelijke schuldhulpverlening
In paragraaf 2.2 is reeds een deel van de regelgeving rond minnelijke schuldhulpverlening besproken, met
name de wetsartikelen 287a en 287b van de Faillissementswet, welke de mogelijkheden tot het verzoeken
om een dwangakkoord en een moratorium in het minnelijke traject inhouden. Hiernaast noemen we,
zonder er diep op in te gaan, ook de ‘voorlopige voorziening bij voorraad’ die volgens art. 287 lid 4 Fw bij de
rechter kan worden verzocht in spoedeisende gevallen. In deze paragraaf wordt verder volstaan met het
noemen van de overige, meest belangrijke regelgeving. Veel beleidsregels worden per uitvoerende
organisatie vastgesteld, die daarin veelal de richtlijnen van de NVVK volgen.
Wet op het consumentenkrediet – Wck
Deze wet behandelt vooral de regels voor het lenen van geldbedragen aan anderen (kredietverstrekking).
Kredietverstrekkers moeten verplicht geregistreerd worden bij de Autoriteit Financiële Markten, hierdoor
wordt er meer toezicht gehouden op hun gedrag.
Hoofdstuk V van deze wet is speciaal gewijd aan ‘schuldbemiddeling’, en is uitermate van belang voor
zelfstandig ondernemers in de branche. Artikelen 47 en 48 Wck geven aan dat schuldhulpverlening
verboden is, met uitzondering van bepaalde, duidelijk omschreven situaties:
a. ‘om niet’ – gratis dus;
b. door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door gemeenten gehouden instellingen, die
zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden;
c. door advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet aangesteld, notarissen,
deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten;
d. door natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel categorieën daarvan, aan te wijzen bij algemene
maatregel van bestuur.
Overigens: Volgens lid 2 van artikel 47 Wck is schuldbemiddeling alleen verboden als het schuldenpakket
geheel of gedeeltelijk uit krediettransacties bestaat. Een schuldenpakket met uitsluitend achterstanden in
12

vaste lasten valt dus niet onder deze wet, en mag dus tegen betaling (van de schuldenaar of derden) wèl
bemiddeld worden. Echter: In de praktijk komt het zeer zelden voor dat geen enkele krediettransactie
(lening, koop op afbetaling, postorder, roodstand) deel uit maakt van de schuldenlast. Ook als slechts een
klein deel van het pakket een krediettransactie is, geldt toch de Wck.
In lid 2 van artikel 48 Wck wordt over een Algemene Maatregel van Bestuur gesproken, waarin betaalde
schuldbemiddeling door andere dan genoemde organisaties onder strenge voorwaarden mogelijk gemaakt
kan worden. In zo’n AMvB kan worden vastgelegd dat voor schuldbemiddeling een certificaat vereist is en
wat de maximale vergoeding mag zijn die een schuldbemiddelaar mag vragen voor zijn diensten. Een
dergelijke AMvB is momenteel in de maak. Bij de bespreking van actuele ontwikkelingen, in paragraaf 2.5.2,
en bij de uitwerking van de onderzoeksresultaten in paragraaf 3.3.2, wordt hier dieper op in gegaan. De
inhoud kan cruciaal zijn voor de bevoegdheden van kleine zelfstandige ondernemers die tegen betaling
schuldbemiddeling willen gaan uitvoeren.
Gedragscode Schuldregeling van de NVVK 22
In de Gedragscode Schuldregeling zijn de algemene uitgangspunten van de schuldregeling opgenomen.
Deze is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de
Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie (NTO). Hierbij is gestreefd naar een naadloze aansluiting op de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (WSNP), en tevens naar een eenduidige formulering van een aantal kernbegrippen. Het
uitgangspunt van de Gedragscode was dat een minnelijke schuldregeling aantrekkelijker is dan de
wettelijke schuldsaneringsregeling. De Gedragscode is gebaseerd op vele jaren ervaring met
schuldhulpverlening van de aangesloten leden, en dient als richtlijn. De meeste schuldhulpverlenende
instanties hanteren deze richtlijn als uitgangspunt voor hun beleid, en ze vormt de basis voor de dagelijkse
praktijk van uitvoerende schuldhulpverleners. De basisterminologie wordt gedefinieerd, en de te volgen
procedure wordt in hoofdlijnen geschetst (zie paragraaf 2.2).
Leo Witte, auteur, docent en onderzoeker bij opleiding Sociaaljuridische Dienstverlening, HvA te Amsterdam:
“Belangrijk bij schuldhulpverlening: de persoon van de cliënt zien, dus: aansluiten bij zijn mogelijkheden, zijn
probleemoplossend vermogen, respect, oog hebben voor de materiële en immateriële problemen van de cliënt en
op basis daarvan samenwerking met ketenpartners. Bij budgetcoaching: het moet passen in een behandelplan.
Dus: er geen geisoleerde bezigheid van maken. Ruimte geven voor eigen vragen en inbreng van de deelnemer. Een
diversiteit aanbrengen in werkvormen, inhouden en doelen.”

VTLB-rapport van Recofa 23
Om te bepalen hoeveel een schuldenaar moet gaan aflossen, is een rekenmethode bedacht door een
werkgroep van de rechters-commissarissen in faillissementen (Recofa). Deze methode wordt ook gebruikt
door bewindvoerders in de wettelijke schuldsanering (WSNP). Bij de berekening wordt uitgegaan van de
beslagvrije voet, zoals die in art. 475d Rv wordt gedefinieerd voor verschillende huishoudens (90% van de
bijstandsnorm voor betreffende huishoudvorm – alleenstaand, gehuwd, met / zonder kinderen,
opgenomen in een inrichting, enz.) Er worden echter diverse correcties op de beslagvrije voet toegepast
(ten voordele en ten nadele van de schuldenaar), waarna uiteindelijk het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’
(vtlb) uit de berekening naar voren komt. Dit is het bedrag dat een schuldenaar bij het aangaan van een
schuldregeling moet ontvangen om van te leven. Het wordt dus ‘vrijgelaten’ door de schuldeisers, in
opdracht van de wetgever. Het verschil tussen dit vrij te laten bedrag en de maandelijkse inkomsten van de
betrokken schuldenaar, levert de maandelijkse ‘aflossingscapaciteit’ op: Het bedrag dat maandelijks ten
goede moet komen aan de schuldeisers.

22
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Gedragscode Schuldregeling, Den Haag: NVVK 2008.
Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen, versie juli 2011, ’sHertogenbosch: Bureau Wsnp van de Raad voor de Rechtsbijstand 2011.
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2.3.2. Regels rond wettelijke schuldsanering
Op 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in werking getreden. In
paragraaf 2.2.4 heb ik deze regeling al globaal beschreven. Dit is geen aparte wet, maar een onderdeel van
de al langer bestaande ‘Faillissementswet’, en is opgenomen in titel III (vanaf artikel 284 Fw).
Faillissementswet inclusief titel III: WSNP
Artikel 1 Faillissementswet (Fw): “De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te
betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk
vonnis in staat van faillissement verklaard.” De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen
van openbaar belang, op verzoek van het Openbaar Ministerie. Nu
Lodewijk
Kleijn,
adviseur
biedt een toestand van faillissement veelal weinig perspectief voor
schuldhulpverlening bij Telengy
schuldenaren en schuldeisers, en mede daarom is de WSNP bedacht.
Sociale Zekerheid, Eindhoven:
Daarmee wordt, na een toch zware periode van drie jaren voor de
“Ik vind het belangrijk dat de
schuldenaar, een kans geboden om met een ‘schone lei’ (niet langer
uitvoering
van
schuldhulpopeisbare schulden) te beginnen, en niet het hele verdere leven
verlening helder is en volgens
‘achtervolgd’ te worden door schuldeisers.
standaard richtlijnen gebeurt,
die de toets der wet doorstaan.
De klant moet weten waar hij
Op grond van artikel 284 Fw kan een natuurlijke persoon aan de
aan toe is, maar ook de
rechtbank verzoeken om de schuldsaneringsregeling (WSNP) uit te
schuldeiser moet van die
spreken. In artikel 285 Fw staat welke eisen aan de inhoud van een
heldere, duidelijke uitvoering op
dergelijk verzoekschrift worden gesteld. Er moet onder andere een
aan kunnen. Ook die kleine
verklaring bijgevoegd zijn van het college van B&W van de gemeente
ondernemingen moeten zich
waar de schuldenaar woont, waaruit blijkt dat een buitengerechtelijke
conformeren aan de uniformiteit
(ofwel minnelijke) schuldregeling geen reële mogelijkheden heeft
Aan cowboys heb je niets.”
geboden. De volgende artikelen stellen verdere eisen aan het verloop
van de WSNP-procedure, aan de toelatingseisen en de afwijzingsgronden. De regels zijn over het algemeen
streng. Een WSNP-bewindvoerder moet zorgen dat de schuldenaar zich aan de regels houdt, en dat op
juiste wijze zo veel mogelijk afgelost wordt aan de schuldeisers.

Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken 24
Om aanvragen voor faillietverklaring of voor toepassingverklaring van de WSNP correct op te stellen, in te
dienen en te behandelen, is de Faillissementswet in dit reglement verder uitgewerkt tot beleidsregels door
een werkgroep van vertegenwoordigers uit het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren
van de rechtbanken (LOVC), de rechters-commissarissen in faillissementen (Recofa), de Nederlandse Orde
van Advocaten (NOVA) en de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Schuldhulpverleners dienen zich bij het
indienen van de aanvraag voor een WSNP-toelating aan deze regels te houden.
Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen 25
De bewindvoerders die de wettelijke schuldsaneringsregelingen uitvoeren, hebben een uitgebreid
takenpakket. De hier genoemde richtlijnen zijn bedoeld om hen een uniforme werkwijze voor te schrijven.
Veel regels lijken sterk op de richtlijnen die in de minnelijke schuldregeling gehanteerd worden. De
wettelijke schuldregeling is over het algemeen strenger naar de schuldenaren, en de eerste 13 maanden
dient alle post aan de schuldenaar eerst naar de bewindvoerder gestuurd te worden, zodat hij eventueel
onbekende inkomsten of schulden kan ‘onderscheppen’. Dit belangrijke instrument, ‘postblokkade’
genoemd, ontbreekt in de minnelijke schuldhulpverlening, wat voor sommige schuldeiseres een reden kan
zijn om liever mee te gaan in een wettelijke schuldsaneringsregeling.
Het in paragraaf 2.3.1 genoemde ‘Vtlb-rapport van Recofa’ wordt ook door de bewindvoerders gebruikt om
het vrij te laten bedrag en de aflossingscapaciteit tijdens de wettelijke schuldsanering te berekenen.
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2.3.3. Regels rond preferentie, voorrang en invordering van schulden
Naast de beschreven uitvoeringsregels van schuldhulpverlening spelen de volgende wettelijke voorschriften
een belangrijke rol op de achtergrond. Het Burgerlijk Wetboek (BW) vormt feitelijk de basis voor alle
regelgeving rond schulden. Met name Boek 3 tot en met 6 BW die handelen over het vermogensrecht en
verbintenissenrecht, maar ook het deel van Boek 7 BW dat gaat over het huurrecht. Een schuld is een
vordering op een goed dat in het bezit van een ander persoon is. Binnen de schuldhulpverlening zijn de
regels van belang, waarin de uit de wet voortvloeiende preferenties en voorrechten op goederen zijn
vastgelegd. Door deze voorrechten bestaat er een rangorde waarin schuldeisers hun vordering bij de
schuldenaar kunnen opeisen. Met name Boek 3 titel 9 BW, Rechten van pand en hypotheek en titel 10,
Verhaalsrecht op goederen handelen hierover. Daarnaast gelden voorrechten op grond van enkele sociale
zekerheidswetten en de Invorderingswet 1990, van belang bij belastingschulden. De exacte inhoud ligt
buiten het bestek van dit onderzoek.
Naast deze voorrangsregels zijn er diverse regels in wetten, ministeriële regelingen en Algemene
maatregelen van Bestuur neergelegd, waaraan met name schuldeisers zich moeten houden bij het
invorderen van de hun ten goede komende gelden en goederen. Het voert te ver in het kader van dit
onderzoek, om deze regelgeving hier uitputtend te behandelen. Een korte lijst:
 Het ‘Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering’ (Rv), waar in met name titel 2, 3 en 5 van boek 2 wordt
ingegaan op de regels rond executoriale beslaglegging, lijfsdwang en dwangsommen;
 De ‘Invorderingswet 1990’ (IW 1990), het bijbehorende ‘Uitvoeringsbesluit IW 1990’ en de ‘Leidraad
Invordering 2008’, met regelgeving waaraan een grote publieke schuldeiser, de Belastingdienst, zich
moet houden bij het invorderen van belastingschulden;
 De ‘Elektriciteitswet 1998’, de ‘Gaswet’ en de bijbehorende ministeriële ‘Regeling afsluitbeleid voor
kleinverbruikers van elektriciteit en gas’ geven schuldeisende leveranciers en netwerkbeheerders van
elektriciteit en gas beperkende regels, wanneer een kleinverbruiker met betalingsachterstanden kampt.
Vooral in de winterperiode moeten deze regels de burger beschermen tegen afsluiting, maar ze leggen
de kleinverbruiker ook verplichtingen op die nagekomen moeten worden richting de leveranciers.

2.4. Eerder verricht onderzoek
2.4.1. Onderzoek naar schuldhulpverlening in het algemeen
Er zijn verschillende wetenschappers en (staf)medewerkers uit de branche die zich al dan niet fulltime bezig
houden met onderzoek naar schuldhulpverlening en advisering van beleidsmakers. Die onderzoeken gaan
dan vooral over het nut van schuldhulpverlening in het algemeen voor de burger en de maatschappij, over
de geleverde kwaliteit van de diensten in de branche, en over verbeterpraktijken
Erik-Jan Ham, zzp
en voorbeelden van ‘best practices’. Het betreft hier met name de gemeentelijke
budgetcoach
en
schuldhulpverlening. De onderzoekers bieden veel adviezen hoe gemeenten hun
budgetbeheerder bij
schuldhulpverlening kunnen optimaliseren. Sommige onderzoeken zijn
BeterBudgetbeheer,
uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Nieuw Vennep:
Werkgelegenheid, al dan niet in de aanloop naar de ontwikkeling van nieuwe
“Zwakke kanten van
wetgeving. Ook de NVVK is een belangrijke opdrachtgever. Een belangrijke en
de
gemeentelijke
bekende onderzoeker in de branche is Nadja Jungmann, lector aan Hogeschool
schuldhulpverlening
Utrecht. Zij wordt in dit rapport ook regelmatig genoemd en geciteerd.
zijn de enorme wachttijden en de onpersoonlijke benadering.
Doorlooptijden
zijn
gemiddeld genomen
echt te lang. Voordeel
van grotere partijen is
wel de continuiteit en
de erkenning bij de
schuldeisers.”

Verder houdt de NVVK een (beperkte) registratie bij van de gang van zaken bij de
aangesloten leden, en publiceert jaarlijks een jaarverslag, met globale informatie
over de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld van schulden en
schuldhulpverlening. Andere publicaties van deze overkoepelende organisatie
van schuldhulpverleners zijn niet openbaar, en slechts te lezen door betalende
leden. Veel cijfers over de behaalde resultaten, over cliëntgroepen en over
samenwerking met andere organisaties zijn er (nog) niet. Wellicht moeten
gemeenten na de invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke
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schuldhulpverlening (Wgs) duidelijker hun resultaten gaan publiceren, zeker voor het betrokken Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiertoe moet, volgens artikel 9 van de Wgs, een ministeriële
regeling in het leven worden geroepen, die bepaalt welke gegevens de colleges van Burgemeester en
Wethouders aan het Ministerie moeten aanleveren. Zie ook bijlage 2 in dit rapport voor de wettekst.
‘Quickscan - wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten’ 26
In opdracht van en betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzocht bureau
Panteia uit Zoetermeer begin 2010 de wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten, in aanloop
naar de behandeling van het Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening dat op 21 januari 2010 is
ingediend bij de Tweede Kamer (zie paragraaf 2.5.1). Panteia hield een telefonische enquête onder ruim
200 voor schuldhulpverlening verantwoordelijke beleidsmedewerkers van gemeenten, en bijna 150
uitvoerende gemeentelijke schuldhulpverleners.
Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat landelijk gezien de
gemiddelde wachttijd voor standaard schuldhulpaanvragen vanaf
de eerste aanmelding bij de gemeente tot het moment van het
eerste (integrale) intakegesprek 32 kalenderdagen bedroeg, en dat
in grote gemeenten (met veel meer aanmeldingen) de wachttijd
veelal langer was, in kleinere gemeenten juist korter. Het oosten
van Nederland had gemiddeld langere wachttijden dan de rest van
het land. 29% van de ondervraagde gemeenten bleek de in het
wetsvoorstel genoemde maximale wachttijd van vier weken te
overschrijden.

Klaas Dijkstra, o.a. directeur, docent
en schuldhulpverlener bij Elkenain
Schuldhulp, Assen (4 mdw):
“De kleinere organisaties nemen een
steeds groter aandeel voor hun
rekening van de schuldhulpverlening.
Het is op zich een goede
ontwikkeling. Mijns inziens is de shv
niet alleen een taak van de overheid.
Een nadeel is, dat de NVVK steeds
meer convenanten aan het afsluiten
is met diverse partijen en dat die
partijen dan geen zaken (meer) willen
doen
met
de
particuliere
organisaties.”

Voor aanmeldingen met acute crisissituatie (huisuitzetting,
afsluiting energie) bedroeg de gemiddelde wachttijd vijf dagen.
Hierin liepen de grotere gemeenten juist voor, omdat zij vaker een speciaal beleid voerden voor crisisaanvragen. In het nieuwe wetsvoorstel is een maximum wachttijd van drie dagen gesteld, maar 40% van de
ondervraagde gemeenten konden dat (nog) niet waarmaken.
Als oorzaken voor wachttijden werden vooral (onder)bezetting en (over)aanmelding genoemd. Verbazing
wekt de conclusie, dat de gemeenten met het kleinste budget per aanvraag, de kortste wachttijden
registreerden. Echter, men heeft met dit onderzoek niet de kwaliteit van de dienstverlening en de
complexiteit van de schuldhulpaanvragen onderzocht. Die waren wellicht ook van grote invloed op de
wachttijden.
‘Schuldhulpverlening loont! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening’ 27
Met alle bezuinigingsplannen van de (inmiddels al weer gevallen) VVD-CDA-PVV-regering sinds het
uitbreken van de economische crisis, zal naar verwachting ook minder geld uitgetrokken worden voor de
schuldhulpverlening die gemeenten bieden. Gemeenten bepalen veelal zelf, welk deel van het beschikbare
budget (en de vergoedingen van het Rijk) aan verschillende beleidsgebieden, waaronder
armoedebestrijding en schuldhulpverlening, uitgegeven gaan worden. Maar schuldhulpverlening staat niet
op zichzelf: Bezuinigingen hierop kunnen direct invloed hebben op andere terreinen.
Beleidsmakers, wethouders en gemeenteraadsleden hebben behoefte aan duidelijkheid over de kosten en
baten van gemeentelijke schuldhulpverlening. De onderzoekers die dit onderzoek in 2011 hebben
uitgevoerd, wilden nagaan of bezuinigen op schuldhulpverlening niet tot veel hogere kosten op andere
maatschappelijke gebieden zou kunnen leiden. Ofwel: Mogelijk zou juist investeren in schuldhulpverlening
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D. Bleeker, A. Kerckhaert & F. Westhof, Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten. Quickscan. Zoetermeer: Panteia
2010.
27
R. van Geuns, N. Jungmann e.a., Schuldhulpverlening loont! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening,
Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek 2011.
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veel meer geld kunnen besparen op andere vlakken, zoals sociale zekerheid, maatschappelijk werk,
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, enzovoorts.
De conclusie van dit uitgebreide, empirische onderzoek is (in eigen bewoordingen) als volgt samen te
vatten: Gemiddeld is het rendement van schuldhulpverlening twee maal zo hoog als de kosten. Dat
betekent, dat er voor elke euro die aan schuldhulpverlening wordt besteed, er elders gemiddeld 2 euro
wordt terugverdiend. Hiertoe zijn in 5 gemeenten uitgebreide kosten-batenanalyses gemaakt. Bijna de helft
van de besparingen is te vinden in lagere kosten voor WWB-uitkeringen, en dus direct merkbaar voor
dezelfde gemeente die de schuldhulpverlening betaalt. Daarna volgen de kosten die bespaard worden op
WW-uitkeringen (voor het UWV), de kosten voor de zorg voor daklozen (gemeenten) en voor
huisuitzettingen (wooncorporaties). In het rapport wordt verder uitgelegd hoe die kosten precies bespaard
worden. Schuldhulpverlening loont dus! Hierop bezuinigen kost dus meer dan het oplevert. Of gemeenten
dat ook gaan volgen, is vers twee.
‘Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening; Evaluatie van de ‘Spekman- en Ortega-Martijn’ projecten 28
Dit onderzoek dat is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Ministerie van SZW,
en evalueert in één onderzoek 24 verbeterprojecten die in 2010 door Kamerleden Spekman (Partij van de
Arbeid) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) zijn geïnitieerd en daarna zijn uitgevoerd. 15 daarvan zijn in
gemeenten doorgevoerd in het kader van het amendement van Spekman, dat gemeenten oproept de
schuldhulpverlening meer integraal uit te voeren. 9 projecten die door de motie van Ortega-Martijn zijn
ingezet, omvatten landelijke vrijwilligersorganisaties die zich
Addie Brouwers, financieel consulente
richten op ondersteuning door en aan vrijwilligers die werkzaam
bij
SDW,
Stichting
Dagen
zijn in de schuldhulpverlening. Voor alle projecten was extra geld
Woonvoorzieningen, Bergen op Zoom:
uitgetrokken, om te onderzoeken hoe de schuldhulpverlening
“Ik vind het toenemend aantal
effectiever, efficiënter en kwalitatief beter uitgevoerd zou
vrijwilligers in de schuldhulp geen
kunnen worden en wat vrijwilligers kunnen betekenen in de
goede ontwikkeling. Het begeleiden
met
schulden,
financiën
en
keten van integrale schuldhulpverlening. Naast het
administratie is een aparte tak van
onderzoeksrapport heeft het Verwey-Jonker Instituut tegelijk een
sport. Door het volgen van een cursus
handreiking voor de inzet van vrijwilligers geschreven 29.
van drie dagen ben je naar mijn
mening niet in staat om mensen op een
juiste manier bij te staan. Vrijwilligers
werken vaak vanuit een intrinsieke
motivatie. Ik denk dat deze vrijwilligers
na een half jaar stoppen met deze
zware taken.
Ik ben bang dat
vrijwilligers straks een voorliggende
voorziening worden en dat gaat ten
koste van de kwaliteit. Ook moeten
deze vrijwilligersorganisaties bekostigd
worden.”

Het onderzoeksrapport geeft veel aanbevelingen aan gemeenten,
hoe zij de integrale schuldhulpverlening met de invoering van de
nieuwe
Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening
op
vernieuwende wijze kunnen inrichten. Gemeenten zouden de rol
van ontwerper en die van regisseur op zich moeten nemen. In de
eerste rol moeten vele aspecten van een integraal systeem onder
de loep genomen worden. Het rapport formuleert 14 vragen die
door beleidsmakers beantwoord moeten worden, en bij
onvoldoende beantwoording tot vernieuwende actie zouden
moeten leiden.

Als regisseur moet de gemeente vooral de samenwerking zoeken met burgerinitiatieven en -netwerken,
maar ook met geldvorderende partijen als wooncorporaties, ziektekostenverzekeraars en
energieleveranciers. Zij kunnen in een vroeg stadium van wanbetaling aan de bel trekken.
Welzijnsorganisaties kunnen in hun 8 bakens van ‘welzijn nieuwe stijl’ extra taken inzake
schuldenproblematiek inbedden, en vrijwilligersorganisaties en –projecten die vruchtbare resultaten
afwerpen, moeten een structurele plaats krijgen in de keten, met duidelijke grenzen aan hun taken. Het
rapport geeft naast aanbevelingen aan gemeenten ook aanbevelingen aan vrijwilligersorganisaties. Het
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inzetten van vrijwilligers is zinvol, het zorgt voor minder druk op de professionals. Het rapport erkent ook
dat er geen cijfers bijgehouden zijn over de behaalde resultaten. Effectmeting moet ingebouwd worden.
‘Veranderende schuldsanering; Een plek voor private schuldbemiddeling?’ 30
Het hiervoor beschreven rapport lezend, zou je bijna gaan geloven dat met de komst van vrijwilligers in de
schuldhulpverlening alle problemen opgelost zijn. Naast gemeenten en vrijwilligers is er echter nog een
andere groep betrokken bij schuldenproblematiek: de private schuldhulpverleners. Modus Vivendi is een
van de grotere private organisaties die zich onder meer met minnelijke en wettelijke schuldbemiddeling,
beschermingsbewind en budgetbeheer bezig houden. De aldaar werkzame dr. I.P. (Jacques) van Rossen
onderzocht onlangs middels een internet-enquête onder uitvoerenden en andere betrokkenen in de
branche, hoe men denkt over private schuldsanering. Het rapport van dit onderzoek is aangeboden aan de
Tweede Kamer, vlak voor de bespreking van ‘private schuldbemiddeling’ op 4 april 2012 in het Algemeen
Overleg in de Tweede Kamer.
De (voorzichtige) conclusies in dit rapport luidden:
 ‘De opvatting dat schuldsanering in het gemeentelijk domein hoort is eerder niet- dan wel-algemeen;
 Er is behoefte aan onderzoek “op afstand” waarin voldoende representativiteit van uitvoering en
opvattingen over schuldsanering zit;
 De opvattingen over schuldsanering zijn verschillend voor personen die werkzaam zijn binnen en buiten
de schuldhulpverlening;
 Uitvoering van schuldsanering hoort te vallen onder verantwoordelijkheid van een bijzonder (centraal)
orgaan. Dit is een door verschillende soorten betrokkenen overwegend gedragen mening;
 Duiding van oorzaken van schuldenproblematiek als multiproblematiek moet nader gediversifieerd
worden.’
Nader onderzoek lijkt dus zeker geen kwaad te kunnen. De vierde hier genoemde conclusie valt wel het
meest op: Er zou een centraal onafhankelijk orgaan moeten zijn om de verantwoordelijkheid voor
schuldsanering op zich te nemen. Welk orgaan dat zou moeten zijn – een reeds bestaande organisatie of
een geheel nieuw privaat of publiek orgaan – lijkt eveneens onderwerp voor verder onderzoek.
Joke de Kock, manager Schuldhulpverlening Gemeente Tilburg, voorzitter NVVK:
“Wij krijgen veel meldingen over kleine bureaus die:
 veel geld vragen aan klanten zelf;
 oneigenlijk budgetbeheer voeren;
 rekeningen bij mensen thuis kapot scheuren onder het mom: ‘die kunt u toch niet meer betalen’;
 en vervolgens met de klant 500 euro bij de pin-automaat gaan halen en direct verdwijnen;
 zo veel opstrijken dat niet meer afgelost kan worden;
 klanten een vals beeld schetsen over de diensten van de gemeente: 'slechte' service, lange wachtlijsten en het
opstrijken van alle inkomsten.
Daarna komen deze klanten bij ons, met meer schulden dan voorheen en een extra rekening van meer dan duizend
euro. Dit gebeurt gemiddeld wekelijks wel een keer. Daar word ik heel boos van.”

2.4.2. Onderzoek naar schuldhulpverlening en budgetcoaching door zelfstandige ondernemingen
Over de uitvoering van schuldhulpverlening en budgetcoaching door (kleine) zelfstandige ondernemingen is
nauwelijks onderzoeksmateriaal te vinden. Toch is het verschijnsel niet nieuw. Private schuldhulpverleners
laten zich veelvuldig door gemeenten inhuren om uitvoering te geven aan de gemeentelijke
schuldhulpverlening. In deze paragraaf gaat het echter om ondernemingen die niet door gemeenten
gemandateerd zijn, maar die de genoemde diensten onder eigen private verantwoordelijkheid en voor
eigen rekening en risico uitvoeren. Hierover zijn wel enkele al dan niet officiële publicaties en gerechtelijke
uitspraken te vinden:
30
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Artikelen uit kranten en van nieuwssites waarin vooraanstaande personen uit de branche hun zorgen
uiten over ‘wildgroei’ en ‘malafide praktijken’ door particuliere bureaus; 31
Het ‘Tijdelijk vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars’, 32 een besluit van de staatssecretaris van
Economische zaken uit 1998, waarin aan particuliere schuldhulpverleners tijdelijk werd toegestaan
schuldhulpverlening tegen betaling te verrichten. Dit besluit is echter niet verlengd in 2000 en dus niet
meer geldig. De kwaliteit van de dienstverlening kon onvoldoende worden gegarandeerd;
Uitspraken van rechtbanken en een arrest van de Hoge Raad, waarin private bureaus werden
veroordeeld, die een vergoeding vroegen van de schuldenaar voor het verlenen van
schuldhulpverlening, of bij wie de schuldbemiddeling wèl gratis was, maar voor ‘verweven’ producten
(bijvoorbeeld budgetbeheer) betaald moest worden. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

2.5. Actuele ontwikkelingen
Schuldhulpverlening en budgetcoaching zijn nog steeds volop in beweging. In deze paragraaf worden een
aantal actuele ontwikkelingen belicht.
2.5.1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Reeds in hoofdstuk 1 werd deze nieuwe wet aangehaald, die op 1 juli 2012 van kracht wordt. Omdat er
steeds meer vraag naar schuldhulp kwam (en nog steeds komt), en er aan de effectiviteit van de
schuldhulpverlening getwijfeld werd, besloot het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de
maak van een wetsvoorstel, waarin de schuldhulpverlening door gemeenten aan banden gelegd kon
worden, en de kwaliteit van de dienstverlening zou worden gewaarborgd. In januari 2010 is het
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, dat in volledigheid heet: ‘Wet van 9 februari 2012 tot het
geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening’ maar voor het gemak
genoemd en aangehaald wordt: ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’ (Wgs). 33
Arthur van der Avert, unithoofd
‘materiële dienstverlening’ bij Instituut
voor Maatschappelijk Welzijn Breda:
“De nieuwe Wgs gaat gepaard met een
bezuiniging: Meer verantwoordelijkheid
neerleggen bij gemeenten, maar tegelijk
minder middelen bieden. Binnen de
Bredase lokale integrale schuldhulpverlening zie je al dat de deur op een kier
wordt
gezet .Uit efficiëntie-oogpunt
wordt er aan de voordeur scherper
gewogen en komt enkel de zogenaamde
‘leerbare’ klant in aanmerking voor
bepaalde diensten. Dat kan een perverse
uitwerking
hebben.
Iemand
die
hulpbehoevend is, maar niet leerbaar
wordt bevonden, wordt dus uitgesloten
van bepaalde diensten. Deze groep valt
dan tussen de wal en ’t schip. . De
drempels worden verhoogd, en dat baart
zorgen.”

Het plan was, dat deze wet in juli 2010 zou ingaan. Maar mede
door de verkiezings- en formatieperikelen destijds is het twee
jaren later geworden. Op 26 maart 2012 besloot
Staatssecretaris De Krom namens de Koningin, dat de nieuwe
Wgs, met uitzondering van artikelen 5 en 11, op 1 juli 2012 van
kracht zal worden. Hoofdpunten van de wet, geciteerd van de
bijbehorende website van de Rijksoverheid 34:
“Na een verzoek voor schuldhulp hebben gemeenten
maximaal vier weken de tijd om tot actie over te gaan. Een
uitzondering daarop vormen de zogeheten bedreigende
schulden, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de
levering van energie, water of de huur van een woning.
Hiervoor wordt een maximale wachttijd van drie dagen in
de wet opgenomen. Bij een positief besluit op het verzoek
tot hulp bij schulden moet dit uiteindelijk leiden tot een
individueel plan waarbij niet alleen aandacht is voor het
oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de
omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan.
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De gemeenteraad krijgt de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening.
De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulp worden per gemeente voor een periode van
maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens moet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks
verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de schuldhulpverlening.”
Alle officiële stukken over de nieuwe wet zijn te vinden op de website van de overheid, in dossier 32291. 35
De wettekst is te vinden in bijlage 2 van dit rapport.
De totstandkoming van de Wgs
Een belangrijke aanleiding voor het Kabinet om te starten met de vervaardiging van de Wgs was het
onderzoek ‘Schulden? De gemeente helpt!’ 36 dat (ook) door lector Nadja Jungmann en enkele anderen
reeds in juli 2008 is uitgevoerd, in opdracht van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) Aboutaleb, naar aanleiding van het bestuursakkoord ‘Samen
Bas Peters, freelance hypotheek- en
aan de slag’ 37 tussen rijk en gemeenten (VNG). In het genoemde
financieel adviseur, budgetcoach:
rapport
wordt
beschreven,
hoe
de
meest
ideale
“Omtrent de nieuwe Wgs en AMvB:
schuldhulpverlening er uit zou moeten zien, waardoor de
De dienstverlening wordt natuurlijk
effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening destijds
alleen maar duurder, en dat voor een
onvoldoende was, en hoe die het beste vergroot zou kunnen
groep die het niet kan betalen... Hoe
worden zodat de uitvoering van de schuldhulpverlening zo dicht
verzinnen ze het! De kleine
mogelijk bij het ideaalplaatje zou komen te liggen.
ondernemingen gaan dan toch wat
Het heeft daarna tot 30 oktober 2009 moeten duren voordat de
Staatssecretaris van SZW (toen: Jetta Kleinsma) het op haar
ministerie ontwikkelde wetsvoorstel aanhangig maakte voor advies
bij de Raad van State, die op 23 december 2009 advies uitbracht.
Hierop heeft het Ministerie het wetsvoorstel aangepast en nader
rapport 38 gedaan, en is het wetsvoorstel voorgelegd aan de
Tweede Kamer. Op 29 januari 2010 is dit, inclusief een memorie
van toelichting 39, openbaar geworden. In de memorie van
toelichting staat onder andere het volgende doel dat de regering
beoogde met de nieuwe wet:

anders doen, en óók de gemeentes
moeten NU al bezuinigen, dus zeg
het maar waar de mensen met
schulden naar toe moeten. Het
probleem wordt alleen maar groter.
Met de nieuwe regelgeving komen er
meer probleemgevallen en meer
armoede, grotere splitsing tussen
arm en rijk! Daardoor kan
bijvoorbeeld ook de criminaliteit
mogelijk toenemen.”

“Een wettelijk kader gemeentelijke schuldhulpverlening draagt bij aan de verbetering van de
effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening omdat het met een wettelijk kader mogelijk is
eisen te stellen aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. De eerder genoemde eisen die de regering
aan de gemeentelijke schuldhulpverlening stelt dragen stuk voor stuk bij aan de verbetering van de
effectiviteit. Zo wordt een bodem in de gemeentelijke schuldhulpverlening gelegd, zonder te vervallen
in gedetailleerde regelgeving. Het is naar het oordeel van de regering belangrijk dat gemeenten
voldoende ruimte behouden om maatwerk te kunnen leveren. (…) De regering realiseert zich
overigens dat het in de praktijk, ook na de inwerkingtreding van het wettelijk kader gemeentelijke
schuldhulpverlening, niet mogelijk zal zijn om het ideaalbeeld schuldhulpverlening volledig te
realiseren.”
Verder wordt onderbouwd wat de nieuwe wet moet bewerkstelligen, wat zij niet kan bewerkstelligen en
wat de regering aan gevolgen verwacht in de gemeentelijke schuldhulpverleningspraktijk. In maart 2010 is
het wetsvoorstel besproken in het Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie 40, waarna toenmalig
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Minister Donner uitgebreid op gestelde vragen heeft gereageerd in zijn nota 41. Vervolgens zijn vanaf
oktober 2010 tot en met maart 2011 23 verschillende amendementen ingediend door Kamerleden (Koşer
Kaya (D66), Ulenbelt (SP), Spekman (PvdA), Sterk (CDA), Ortega-Martijn (CU)), voornamelijk omdat zij de
(kwaliteits)eisen, normen en voorwaarden te beperkt en te globaal vonden die in het wetsvoorstel aan
gemeentelijke schuldhulpverlening gesteld werden. Op 8 en 9 maart 2011 volgde plenaire behandeling van
het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, en enkele nota’s van wijziging van het wetsvoorstel van het
Ministerie van SZW.
Lang was het vijfde wetsartikel inzake het ‘wettelijk breed moratorium (WBM) in de schuldhulpverlening’
een heikel punt in de besprekingen. Dit moest volgens verschillende Kamerleden (Ulenbelt, Spekman,
Sterk) beogen, om gedurende een door de rechter uit te spreken afkoelingsperiode van maximaal 6
maanden, elke bevoegdheid van de schuldeisers tot verhaal op de goederen van de schuldenaar en tot
opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden, op te schorten. Dit betekende dat
beslag, executoriale verkoop en verrekening dus moesten worden stilgelegd, om rust te creëren, de
lopende verplichtingen te voldoen en tot een goed onderbouwd schuldbemiddelingsvoorstel te komen 42.
De Staatssecretaris had grote twijfels over de (financiële) haalbaarheid en de effectiviteit van zo’n
moratorium. Op 29 april 2011 verscheen een notitie 43 van het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven dat in
opdracht van het Ministerie had onderzocht wat zo’n moratorium in verschillende varianten extra zou gaan
kosten, hoeveel extra rechtzaken het zou gaan opleveren, en wat eventuele inverdieneffecten op andere
voorzieningen zouden zijn.
Deze notitie heeft geen goede doorslag kunnen geven, waardoor omtrent het moratorium maar ook
andere wetsartikelen wederom 11 amendementen en 3 moties van Kamerleden en reacties daarop van
Staatssecretaris De Krom van SZW volgden. Op 21 juni 2011 is over de moties en amendementen gestemd
in de Tweede Kamer. Op 30 juni 2011 is een gewijzigd wetsvoorstel 44 voorgelegd aan de Eerste Kamer,
waarin 2 van de ingebrachte amendementen waren doorgevoerd. Hier is ook een aantal malen opnieuw
gesproken over de gevolgen van de nieuwe wet. Met name door de leden van de PvdA, SP en Groen Links
zijn steeds nieuwe vragen aan de regering gesteld. Pas op 31 januari 2012 werd vastgesteld dat alle
betrokken Kamerleden zich in het voorstel konden vinden, en op 7 februari 2012 is de wet als hamerstuk
door de Eerste Kamer aangenomen. Op 9 februari 2012 was het officieel een wet, zoals in bijlage 2
opgenomen. Op 26 maart 2012 is, zoals eerder aangegeven, door Staatssecretaris Paul de Krom
bekrachtigd dat de Wgs per 1 juli 2012 daarwerkelijk in werking treedt 45. Artikel 5 inzake het wettelijk
breed moratorium en artikel 11 dat betrekking heeft op een wettelijke basisbankrekening voor
schuldenaren, treden pas later in werking, op een nader te bepalen tijdstip.
2.5.2. Algemene Maatregel van Bestuur inzake private schuldbemiddeling
Over (toezicht op) schuldhulpverlening door private ondernemingen gaat de Wgs niet. Zoals al vermeld in
paragraaf 2.3.1, is momenteel een Algemene Maatregel van Bestuur in de maak bij het Ministerie voor
Economische Zaken, die als aanvulling moet gaan dienen op
Han von den Hoff, manager Bureau Wsnp bij
het in artikelen 47 en 48 van de wet op het
Raad voor de Rechtsbijstand, Den Bosch:
consumentenkrediet
benoemde
verbod
op
“In een artikel in tijdschrift 'Schuldsanering'
schuldbemiddeling,
in
aansluiting
op
lid
2
van
artikel
48
van
van een jaar geleden heb ik al gezegd dat we
deze wet. In een brief aan de Tweede Kamer 46 schreef
SHV moeten privatiseren. Met certificering
Minister Verhagen op 16 december 2011, dat deze AMvB in
moet je daarbij de kwaliteit waarborgen en
het eerste kwartaal van 2012 in concept klaar moet zijn en
grote excessen tegen gaan. Haal het weg bij
gemeenten,
dat
scheelt
miljoenen
aan ‘betrokken partijen’ wordt voorgelegd. De brief is
overheidskosten.”
opgenomen in bijlage 3 van dit rapport.
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Het genoemde kwartaal is inmiddels verstreken, maar de AMvB is er nog niet. De vraag is, of deze er snel
zal komen, nu het Kabinet Rutte demissionair is. In het kort zal deze AMvB de volgende regels inhouden
voor private partijen, om onder strikte voorwaarden een vergoeding te mogen vragen voor
schuldbemiddeling:
 Er mag pas een vergoeding in rekening worden gebracht op het moment dat schuldeisers akkoord zijn
met een gedaan aflossingsvoorstel voor de schulden;
 De vergoeding mag niet ten laste gaan van het vrij te laten bedrag van de schuldenaar. Deze gaat dus
ten koste van de afloscapaciteit waarmee de schulden moeten worden afgelost;
 Het vrij te laten bedrag dat schuldenaren mogen houden tijdens een schuldregeling, moet door de
schuldbemiddelaar worden berekend overeenkomstig de ‘Recofa-methode’ (zie 2.3.1, laatste deel);
 De vergoeding die in rekening mag worden gebracht, wordt gemaximeerd;
 Private schuldbemiddeling komt onder versterkt bestuurlijk toezicht en strafrechtelijke handhaving te
staan. Belastingdienst Holland-Midden is hiertoe aangewezen en wordt momenteel uitgebreid.
Verschillende partijen hebben ernstige bezwaren geuit over de inhoud van deze brief. Hierover later meer.
De discussie die nu loopt ten aanzien van de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur is overigens niet
nieuw, zoals al aangegeven in paragraaf 2.4.2. Ook in 1998 is een poging gewaagd om private
schuldbemiddeling tegen betaling middels een Algemene Maatregel van Bestuur meer mogelijk te maken.
Door allerlei ongewenste gevolgen is deze AMvB in 2000 weer opgeheven, na felle kritiek uit de markt,
onder meer van de directie van Planpraktijk 47.
Er wordt op het moment van schrijven van dit rapport ook volop
gediscussieerd welke taken en cliënten straks voor de gemeenten zijn
weggelegd en welke voor de private schuldhulpverleners.48 In het
volgende hoofdstuk zullen verschillende standpunten hieromtrent aan
bod komen.
2.5.3. NEN-8048 certificering voor schuldhulpverlening
Naast de genoemde wettelijke kwaliteitsborging hebben verschillende
spelers in de branche (o.a. de NVVK, Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), de Vereniging voor leidinggevenden bij gemeentelijke organisaties
op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg (Divosa), PLANgroep B.V. en
Stg. Modus Vivendi) al in 2007 het initiatief genomen om tot een
kwaliteitscertificering van schuldhulpverlenende organisaties en personen
over te gaan. Dit om wildgroei en malafide ‘hulp’verlening zo veel mogelijk
te weren van de ‘markt’ waarop ieder zich in principe kan aanbieden als
schuldhulpverlener.

Martien Lathouwers, lid van
de Raad van Advies bij
Modus Vivendi, Zwijndrecht:
“Ik verwacht dat er met de
komst van de nieuwe
regelgeving een nieuwe
branche
ontstaat
voortkomend uit bedrijven
met andere dan ideële
doelen. En dat certificering
het enige middel is om
handhavend op te kunnen
treden. Maar die handhaving
heeft nog niet alle aandacht
heeft gekregen. Ik verwacht
dat kleine ondernemingen nu
een kans krijgen, mits ze
gecertificeerd zijn. Er zullen
meer
mensen
geholpen
worden dan nu gebeurt
volgens de bestaande regels.”

Hiertoe is het norminstituut NEN ingeschakeld, en is de NEN-8048 norm
deel 1 tot en met 4 bedacht.49 Zowel de schuldhulpverlenende
organisaties (deel 1 en 3) als individuele schuldhulpverleners en budgetcoaches (deel 2, waarin deel 4
inmiddels opgenomen is) zouden gecertificeerd moeten worden naar deze normen. Organisaties kunnen
zichzelf en hun medewerkers aanmelden voor een toetsing, personen kunnen zich ook zelf apart
aanmelden. De organisaties worden ‘geaudit’ door Det Norske Veritas (DNV) te Barendrecht.
Keuringsinstituut KIWA te Goes certificeert ook organisaties, en verzorgt tevens de certificering van
personen en onderhoudt het bijbehorende openbare register.50 Zij besteedt de examinering van individuele
47
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schuldhulpverleners weer uit aan EPCS, Examenbureau Persoonscertificering Schuldhulpverlener,
onderdeel van Stichting Learncare in Alkmaar.51
Certificering is echter nog steeds op vrijwillige basis, en onlangs zijn de normen voor persoonscertificering
vernieuwd. 52 Vanaf 1 mei 2012 moeten de examens van EPCS op deze nieuwe normen zijn gebaseerd. Er is
tot op heden weinig animo uit het werkveld om te certificeren, omdat het een dure investering is en velen
het nut er niet van in zien. Vooral zelfstandig werkende en werkzoekende schuldhulpverleners certificeren
zichzelf persoonlijk, om zo hun kansen op werk te vergroten. De prijzen van de examens van EPCS zijn ook
onlangs sterk gedaald, zo blijkt uit de tarieven van een jaar geleden en de huidige tarieven op de website.
In het KIWA-register staan op moment van schrijven van dit rapport zo’n 200 individuele
schuldhulpverleners in 1 of meerdere modules (A tot en met E ‘oude stijl’) gecertificeerd.
Om (vrijwillige) certificering van organisaties meer te bevorderen, zijn de normen eind 2010 enigszins
versoepeld. Zo hoeven organisaties niet meer eerst al hun individuele medewerkers te certificeren om als
organisatie gecertificeerd te kunnen worden. Die koppeling is losgelaten. De eerste organisatie die zich
certificeerde was Grip Schuldhulpverlening uit Tiel, op 2 september 2009 53. Dit bedrijf is echter op 11
januari 2011 failliet verklaard, maar heeft vervolgens een doorstart gemaakt. Pas zeer recent is de eerste
gemeente als organisatie NEN-8048 gecertificeerd: Op 15 december 2011 nam gemeente Tilburg het
certificaat in ontvangst.54 Aan het hoofd van de afdeling Schuldhulpverlening van deze gemeente staat
(mogelijk niet geheel toevallig) NVVK-voorzitter Joke de Kock. Iets later zijn gevolgd: Het eerder genoemde
Modus Vivendi (9 februari 2012), Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen (23 februari 2012) en
Stadsbank Oost-Nederland (25 april 2012). Verschillende andere organisaties staan op het punt zich te
laten certificeren, onder wie Kredietbank West-Brabant, Kredietbank Groningen en het private Sociaal.nl.
Desondanks zijn velen nog niet gecertificeerd, en zal de toekomst uit moeten wijzen of NEN-certificering
een meer verplicht karakter zal krijgen, in lijn met de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
2.5.4. Meer aandacht voor preventie en vroegsignalering
Eerder in dit hoofdstuk is de geschiedenis van schuldhulpverlening en budgetcoaching reeds geschetst. Het
laatstgenoemde werkveld is nog relatief jong, en volop in ontwikkeling. Schuldhulpverlening is vanuit het
verleden vooral gericht op curatieve dienstverlening volgens strakke richtlijnen: Het oplossen van
schuldproblemen als die er reeds zijn, veelal in volle omvang en uit de hand gelopen en met hoge kosten
tot gevolg. Langzaam maar zeker zijn schuldhulpverlenende organisaties gaan inzien, dat deze ‘klassieke’
werkwijze onvoldoende soelaas biedt aan de groeiende schuldenproblematiek in Nederland.
De branche heeft in de laatste jaren steeds meer oog gekregen voor meer preventieve dienstverlening: Het
voorkómen dat mensen met grote schuldenproblemen te kampen krijgen, en het aanpakken van gedrag
dat als belangrijkste oorzaak van schulden gezien moet worden. Ook budgetcoaching speelt daarin een
belangrijke rol, zoals in paragraaf 2.2.5 al is geschetst. Vroegtijdig onderkennen van (aankomende)
financiële problemen en daarop anticiperen kan veel leed voorkomen. Maatwerk en juiste keuzen van in te
zetten instrumenten, waarbij meer dan nu veelal het geval is, de nadruk veeleer op gedragsbeïnvloeding en
meer zelfsturing gelegd zou moeten worden. Momenteel wordt door veel organisaties gezocht naar de
meest ideale wijze waarop preventie en vroegsignalering ingericht kan worden. Een belangrijke bijdrage in
de kennis hierover is de al eerder genoemde Schuldpreventiewijzer 55, waarin aan beleidsmakers van met
name gemeenten advies wordt gegeven in het inrichten van hun preventieve beleid.
Een laatste actualiteit die hierop aansluit, is de verschijning in boekvorm 56 van de openbare les van de
(terecht) veelgeprezen lector aan Hogeschool Utrecht, Nadja Jungmann, welke zij op 9 mei 2012 verzorgde
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voor een vol auditorium ter gelegenheid van haar inauguratie, samen met haar collega Mies Westerveld
(HBO Rechten). In dit document bespreekt zij de huidige verschuivingen in de wereld van
schuldhulpverlening en incasso, de veranderingen in denkbeelden, inzichten en processen, en zij legt haar
visie uit op de vraagstukken die de branche en haar lectoraat hebben voor de toekomst:


Hoe gaan de branche en de schuldeisende partijen zorgen voor het behoud van de beslagvrije voet,
waarover schuldenaren in het geval van beslaglegging moeten kunnen beschikken om de
hoogstnoodzakelijke vaste lasten en inkopen te betalen en geen nieuwe schulden te maken?
Momenteel komen steeds meer schuldenaren met hun inkomen onder de beslagvrije voet uit, door de
verruimde bevoegdheden bij het incasseren van vorderingen. Hier ligt een taak voor de overheid;



Er is bijzonder weinig bekend over de effectiviteit van de in te zetten interventies in de
schuldhulpverlening. Wie en wat werkt, is de vraag. Met de opdracht om effectiviteit en efficiency in de
branche te vergroten, is een overgang ingezet van procesgericht (standaardisatie, rechtmatigheid) en
intuïtief naar meer resultaatgericht (maatwerk, doelmatigheid) en geobjectiveerd werken. Er is echter
onvoldoende inzicht welke interventies in welke situatie en bij welke schuldenaren onderbouwd tot
een maximaal haalbare oplossing leiden. Een methodisch kader ontwikkelen is de opdracht.

Tot zo ver dit hoofdstuk met theoretische achtergronden. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten
gepresenteerd van het onderzoek dat aan dit rapport vooraf is gegaan.
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Hoofdstuk 3. Onderzoeksresultaten
3.1. Onderzoeksopzet
In het eerste hoofdstuk is reeds de hoofdvraag van dit onderzoek geformuleerd:
Wat is de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en
budgetcoaching, op dit moment (voorjaar 2012) en na invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en de toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur rondom private
schuldbemiddeling?
Met een kleine zelfstandige onderneming wordt hier bedoeld: eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een
economische activiteit uitoefent met winstoogmerk, waar minder dan 10 personen werkzaam zijn.57 Dit is
in analogie met de terminologie die het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) en het
CBS gebruiken.
Deze hoofdvraag is opgesplitst in twee deelvragen:
1. Wat is op dit moment (voorjaar 2012) de positie van de kleine zelfstandige ondernemingen in
schuldhulpverlening en budgetcoaching? (organisatorisch, juridisch, politiek)
2. Wat wordt de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in schuldhulpverlening en budgetcoaching
(organisatorisch, juridisch, politiek), na invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
en de toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur rondom private schuldbemiddeling?
Deze deelvragen zijn verder geoperationaliseerd om ze daadwerkelijk te kunnen onderzoeken. Deze
operationalisatie is voor de overzichtelijkheid van dit rapport afzonderlijk opgenomen in bijlage 4.
Daarnaast is in bijlage 1 een verklarende woordenlijst opgenomen, waar de belangrijkste (vak)termen
nader beschreven worden die in de hoofd- en deelvragen en in het hele onderzoeksrapport zijn gebruikt.
De resultaten zijn deels verkregen door literatuur- en internetstudie (feiten en opinie) en deels door
deelname van ruim 75 personen aan een online vragenlijst of een persoonlijk interview (opinie). Ook de
(geanonimiseerde) gegevens met betrekking tot de deelnemers zijn in bijlage 4 opgenomen. Verschillende
deelnemers gaven op verzoek te kennen, geciteerd te willen worden in het rapport. Door het gehele
rapport zijn deze citaten te vinden. Een overzicht van de gestelde vragen in de online vragenlijst en de
interviews is te vinden in bijlage 5.

3.2. Het heden: de huidige positie van de kleine zelfstandige ondernemingen
In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten beschreven die deelvraag 1 van het onderzoek moeten
beantwoorden.
3.2.1. Organisatorische positie
Met de organisatorische positie wordt bedoeld: De positie als onderdeel van en de rol in het grote geheel,
het gehele systeem, al dan niet in verbinding en samenwerking met andere onderdelen.
Kleine zelfstandige ondernemingen blijken (naast grote ondernemingen en publieke organisaties) in het
systeem van integrale schuldhulpverlening (zie paragraaf 2.2) vooral actief te zijn in de onderdelen
stabilisatie, informatie en advies, vroegsignalering en preventie. Denk hierbij aan budgetadvies,
budgetcoaching en -training, budgetbeheer en beschermingsbewind. Afhankelijk van de gekozen
57
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werkwijze, staan zij daarbij in verbinding of in samenwerking met andere organisaties in de keten, die ook
voor of namens de cliënten werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast laten relatief veel kleine zelfstandige
ondernemingen zich ‘inhuren’ door met name gemeenten, om als zelfstandig ondernemer, middels een
gemeentelijk mandaat, de aanmeldingen, intakes, crisisinterventies en minnelijke schuldregelingen uit te
voeren. Ook veel WSNP-bewindvoerders werken vanuit een kleine zelfstandige onderneming.
Nadja Jungmann, Lector
Rechten,
Schulden
en
Incasso, Hogeschool Utrecht:
“Voor een schuldenaar is het
van belang dat er een goede
analyse plaatsvindt van het
probleem, dat er op basis
daarvan een passend plan
van aanpak wordt opgesteld.
Dat er tempo wordt gemaakt
in de uitvoering en dat de
uitvoering van goede kwaliteit
is.
Kleine
zelfstandige
ondernemingen hebben op dit
moment de beeldvorming
tegen omdat er een aantal
voorbeelden zijn van partijen
waar
schuldenaren
een
beroep op deden en daar niet
de benodigde ondersteuning
kregen.
Die voorbeelden
kennen we overigens ook bij
grote of publieke organisaties. Het gegeven of je (als
schuldhulpverlenende organisatie) groot bent of klein of
dat je privaat bent of publiek
zijn niet de terzake doende
kenmerken. Ter zake doet of
er kwaliteit wordt geleverd.”

Een precies aantal aan zelfstandige ondernemingen met een dergelijke
organisatorische positie is niet te noemen. Daartoe zou veel intensiever
marktonderzoek moeten plaatsvinden. Globaal valt echter wel op te
maken uit rapporten, besprekingen met betrokkenen en verkenningen op
het zakelijke online sociale netwerk LinkedIn, dat de
kleine
ondernemingen een beperkte organisatorische positie in de branche
innemen. Deels valt dit te verklaren door de beperkingen die zij via de
wet- en regelgeving opgelegd hebben gekregen. Zie hiervoor de volgende
paragraaf. Ook historisch gezien valt te verklaren hoe de organisatorische
positie van kleine ondernemingen in de branche is gegroeid zoals die nu
is. Schuldhulpverlening en budgetcoaching zijn steeds meer in handen
gekomen van grote non- en semi-profitorganisaties, omdat hierin een
publieke taak gezien werd. Geld verdienen met het helpen van mensen
met schulden was vaak ‘niet ethisch’ en bracht wellicht ook te weinig
winst in het laatje. Veel taken op het gebied van financiële en
administratieve ondersteuning worden sinds enige tijd steeds meer
opgepakt door vrijwilligersorganisaties. Dit gaat veelal ten koste van de
mogelijkheden voor de kleine zelfstandigen.
Tevens speelt een rol, dat het voor kleine ondernemingen in deze
branche lastig is om zich aan te sluiten bij een belangenvereniging, wat
hun positie verzwakt ten opzichte van de grotere organisaties.
Lidmaatschap van de brancheorganisatie NVVK wordt door
schuldhulpverleners in een kleine onderneming veelal als onbetaalbaar
ervaren (zie ook paragraaf 3.2.4). Voor beschermingsbewindvoerders
bestaan verschillende beroepsverenigingen (BPBI, NBPB, Caritas et
Fedelitas), eveneens voor WSNP-bewindvoerders (BBWSNP). Voor
budgetcoaches bestond nog geen belangenorganisatie, maar daar komt
momenteel verandering in (NVVBC).

Met de komst van de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur zal de organisatorische positie van kleine
ondernemingen wellicht gaan wijzigen. Daarover later meer.

3.2.2. Juridische positie
Met de juridische positie wordt hier bedoeld: De positie van kleine zelfstandige ondernemingen met
betrekking tot rechten en verplichtingen, ten opzichte van andere organisaties. In paragraaf 2.3 is het
juridische kader van de schuldhulpverlening en budgetcoaching reeds geschetst. Dit geldt voor alle
organisaties die in deze branche werkzaam zijn, dus ook voor de kleine private organisaties. Ook de
algemeen geldende regels voor dienstverleners en ondernemers zijn uiteraard van belang. Deze vallen
echter buiten het bestek van dit onderzoek. De specifieke rechten en verplichtingen voor de kleine
zelfstandige ondernemingen in schuldhulpverlening en budgetcoaching zijn daarnaast sterk afhankelijk van
de diensten die zij verlenen.
Budgetcoaching
Hieraan zijn geen speciale rechten en plichten verbonden, behalve het de regels uit het privaatrecht die
voor alle maatschappelijke dienstverlenende ondernemingen gelden. De ondernemer die zuiver deze dienst
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aanbiedt, zal geen financiële producten aan de cliënten verkopen, geen kredieten verstrekken en geen
beheer voeren over de gelden van de cliënt. De eerder genoemde, Nederlandse Vereniging van
Budgetcoaches is bezig met de ontwikkeling van een gedragscode, die als richtlijn voor haar leden gaat
dienen om op zorgvuldige, verantwoorde en universele wijze budgetcoaching aan te bieden.
Financieel beheer, budgetbeheer of beschermingsbewind
Wanneer kleine zelfstandigen ook het geld van hun cliënten in beheer verkrijgen, moeten zij voldoen aan
eisen uit artikel 3:5 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het eerste lid van dit artikel verbiedt in
principe ‘in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan
professionele marktpartijen aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben’. In
lid 2, 3 en 4 van hetzelfde artikel worden uitzonderingen genoemd. Het is onder meer mogelijk om een
ontheffing voor dit verbod te verkrijgen via De Nederlandsche Bank (DNB). In het ‘Toetsingskader
Lidmaatschap’ 58 van de NVVK wordt tevens gewezen op de mogelijkheid om middels een schriftelijke
volmacht de gelden van de cliënten te beheren, zonder genoemde ontheffing van DNB.
Schuldbemiddeling
Middels de artikelen 47 en 48 van de Wet op het Consumentenkrediet (Wck, zie paragraaf 2.3.1) zijn de
mogelijkheden voor kleine zelfstandige ondernemingen hierin beperkt. Zij mogen in principe geen geld
vragen voor schuldbemiddeling. Uit de praktijk is gebleken, dat als alternatief vaak een vergoeding wordt
ontvangen van iemand anders dan de schuldenaar zelf, bijvoorbeeld: Zijn
Dineke van Teeseling, docent
werkgever, uitkerende instantie, familie, vrienden, fondsen, andere
Schuldhulpverlening
aan
sponsors. Dit wordt gedoogd, omdat de schuldenaar zo niet echt
Hogeschool
Inholland,
cluster
benadeeld wordt, maar officieel mag het eigenlijk ook niet. Dit heeft een,
Recht en Inholland Academy,
hier niet nader te noemen, direct betrokkene bij opsporing van
Rotterdam / Den Haag:
overtreders van het verbod op schuldbemiddeling, bevestigd.
“Als er kleine zelfstandige
Wanneer we deze redenering door trekken, zou ook voor
schuldbemiddeling voor zelfstandig ondernemers – natuurlijke personen
- in principe geen geld gevraagd mogen worden. Echter: Verschillende
gerenommeerde bedrijven doen dit inmiddels geruime tijd - onder meer
Zuidweg & Partners, Modus Vivendi – voor zover bekend zonder sancties.
Telefonische navraag bij eerstgenoemde organisatie leerde, dat veelal
wel wordt gezocht naar een financiering van de diensten buiten de
financiële middelen van de schuldenaar. Te denken valt aan een
investeerder, bank, familie. De levensvatbaarheid van de onderneming
dient in alle gevallen aangetoond te worden.

ondernemingen
bij
gaan
komen die schuldhulpverlening
aanbieden, is het zaak om dat
goed te gaan organiseren en
controleren. Cliënten die in
ernstige nood zitten, pakken al
gauw alle hulp aan die ze snel
kunnen krijgen. Zij hebben niet
zo veel oog voor de risico’s en
kennen de regels niet. De
kleine ondernemingen kunnen
zich
natuurlijk
geweldig
verkopen, maar hebben niet
altijd goede bedoelingen of de
benodigde kennis.”

Tevens moet hier nog vermeld worden, dat wanneer een organisatie,
anders dan genoemd in art. 48 lid 1 Wck, poogt een minnelijke
schuldregeling op te zetten, en deze schuldregeling niet slaagt, de kans
aanwezig is dat een daarop volgende aanvraag voor toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP)
wordt afgewezen door de rechter. Dit is al vaak gebeurd, zo blijkt uit de vele jurisprudentie hierover.
‘Malafide’ praktijken
Niet iedere schuldbemiddelaar neemt het heel nauw met de genoemde wetsartikelen, zo is bekend. In het
nieuws zijn geregeld ondernemingen aan de ‘schandpaal’ genageld, omdat zij erg veel geld vroegen voor
navenant slechte dienstverlening of zelfs oplichting of verduistering. Enkele gerechtelijke uitspraken waarin
dergelijke praktijken veroordeeld zijn (met dank aan de website www.schuldinfo.nl van André Moerman,
afdelingsmanager sociaal raadslieden bij Rijnstad Arnhem):
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Arrondissementsrechtbank Utrecht, meervoudige economische strafkamer, vonnis van 22-12-2000 59:
De verdachte – een bestuurder van een niet nader genoemde stichting - had gedurende 2 jaren van
verschillende cliënten, aan wie hij / zij tegen betaling schuldbemiddeling en budgetbeheer aanbood,
forse bedragen aan geld verduisterd, en gebruikt voor de aankoop van ‘allerhande (privé) zaken.’ Dit
was tevens niet de eerste keer dat deze verdachte dit soort feiten had gepleegd. De verdachte is
veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, een werkstraf van 240 uren,
volledige schadevergoeding aan een van de benadeelden en een boete van 6 maal Fl. 1000,-. De andere
benadeelden werden doorverwezen naar de burgerlijke rechter;



Arrondissementsrechtbank Zutphen, meervoudige strafkamer, vonnis van 27-10-2006 60: Hier ging het
om grootschalige oplichting van tientallen cliënten door twee ‘schuldhulpverlenende’ organisaties in
Gelderland, te weten WMSB Sociale Begeleiding in Varsseveld en de Stichting Sociale Financiële
Hulpverlening in Arnhem. De straf voor de in deze zaak veroordeelde dader (die nauw samenwerkte
met anderen) was: 240 uur werkstraf en 6 maanden electronisch toezicht, en 6 maanden
voorwaardelijke gevangenisstraf. Van de vele gedupeerden werd in slechts één geval de plicht tot
schadevergoeding opgelegd in het strafproces. De overigen werden naar de burgerlijke rechter
doorverwezen.

Meer recent (oktober 2011) is in Den Haag een zaak aan het licht gekomen 61 waarbij een voormalige
gemeenteambtenaar cliënten met schulden doorstuurde naar een Utrechtse ondernemer, handelend
onder de naam ‘Schuldenvrij Dienstverlening’. Die incasseerde de inkomsten van de cliënten, zonder de
vaste lasten door te betalen of schulden af te lossen. Het ging vermoedelijk om 37 cliënten, hoofdzakelijk
jongeren. De zaak is nog in onderzoek.
Geen oplichting of verduistering, wel strafbaar
In de hierboven genoemde zaken ging het duidelijk om oplichting en verduistering, en niet zo zeer zuiver
over het onrechtmatig bieden van schuldbemiddeling tegen betaling. Enkele andere, niet altijd zo duidelijk
malafide zaken zijn ook voor het gerecht gekomen. Soms werd niet direct geld gevraagd voor
schuldbemiddeling, maar wel voor aanverwante diensten zoals budgetbeheer of –begeleiding. Dit werd ook
onrechtmatig geacht:
Stefan Vlaminckx, budgetcoach-inopleiding, WSNP-ervaringsdeskundige:
“Het is positief dat ze er zijn, de kleine
zelfstandige ondernemingen.Wat wel
belangrijk is, is dat er een kwaliteitsborg komt zodat een ieder weet aan
welke regels men gebonden is. ik heb
zelf ervaring met een klein bureau
gehad en dat is destijds erg goed
bevallen.”



 Hoge Raad, Arrest van 14-11-2000 62: Een stichting had
budgetbeheer en schuldbemiddeling uitgevoerd voor een
cliënt, en alleen de kosten voor het budgetbeheer en
administratiekosten bij de cliënt in rekening gebracht. Het
Gerechtshof vond dat de schuldbemiddeling te zeer
verweven was met het budgetbeheer, door dezelfde persoon
uitgevoerd, en afgelost uit de beheerde gelden van de cliënt,
waardoor artikel 47 Wck overtreden werd. De Hoge Raad gaf
het Hof gelijk. Betrokken stichting moest de opgelegde
voorwaardelijke boete alsnog betalen;

Rechtbank Arnhem, sector kanton, vonnis van 21 mei 2007 63: Deze civiele zaak had Vespa Sociaal
Financieel Advies B.V. uit Oldenzaal aangespannen tegen een cliënt voor wie zij budgetbeheer
uitvoerde tegen een vergoeding. De schuldbemiddeling werd uitgevoerd door de verwante Stichting
Schuldenvrij Leven (SSVL), die daarvoor betaald werd via Vespa. Officieel was er alleen een
overeenkomst tussen cliënt en Vespa, waarin ook werd vermeld dat de kosten voor de
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schuldbemiddeling van SSVL bij cliënt in rekening zouden worden gebracht als de cliënt voortijdig met
de schuldbemiddeling wilde stoppen. Zo geschiedde ook in november 2005, en Vespa vorderde
€464,81 van de cliënt, uiteindelijk via de kantonrechter. Vespa werd door de rechter in het ongelijk
gesteld, de overeenkomst met de cliënt was nietig.
Kort na deze uitspraak is de directeur van beide organisaties (Vespa en SSVL) op 4 juni 2007
aangehouden als hoofdverdachte in een grootschalige oplichtings- en verduisteringszaak, die reeds
vanaf najaar 2006 werd onderzocht door de FIOD-ECD. Het zou gaan om meer dan 900 gedupeerde
cliënten voor wie de organisaties nauwelijks schuldregelingen hadden gerealiseerd. De uitspraak in de
uiteindelijke (straf)zaak is via het internet niet te vinden. De gedupeerden zijn geholpen door een
speciaal opgerichte stichting Overdracht Dossiers Vespa/SSVL (ODVS). 64
Al de in deze paragraaf genoemde wanpraktijken doen het imago van de zelfstandig ondernemende
schuldbemiddelaars uiteraard geen goed. Er zijn zonder twijfel genoeg kleine private organisaties te vinden,
die al dan niet tegen betaling goed werk zouden leveren als zij daartoe wettelijk bevoegd zouden worden.
Handhaving
Om bovengenoemde praktijken zo veel mogelijk te voorkomen, is vanaf juli 2010 niet meer de FIOD-ECD,
maar de zogenaamde ‘Unit Ordening’ van Belastingdienst Holland-Midden dagelijks aan het werk met
opsporing, controle en voorbereiding op vervolging. 65 Zij onderzoekt op zelfstandige, bestuursrechtelijke
basis met 29 buitengewoon opsporingsambtenaren door het hele land gemiddeld 60 tot 70 verdachte
organisaties per jaar op overtredingen van artikel 47 en 48 Wck, welke strafbaar zijn gesteld volgens op
grond van de Wet op de Economische Delicten (WED). Deze unit biedt tevens voorlichting en advies. De
hoofdlocaties staan in Leiden en Hoofddorp. De hier genoemde aantallen zijn overigens verkregen uit de
eerder aangegeven, niet nader te noemen bron.
Regels rond vrije concurrentie
Omdat vele schuldbemiddelaars klaar staan om tegen betaling hun
diensten aan te bieden, maar dit vanwege de wet niet mogen, gaan we
hier kort in op de regels die gelden ten aanzien van concurrentie en
mededinging. In hoeverre zijn de sterk beperkende regels uit artikelen
47 en 48 Wck eigenlijk toegestaan, gelet op de regels die gelden ten
aanzien van vrije concurrentie? Is het gerechtvaardigd, dat
schuldbemiddeling tegen betaling in artikel 48 Wck wordt
voorbehouden aan een beperkte groep (veelal publieke) organisaties
en functionarissen?

Jacomijn Kuiper, zzp trainer en
eigenaar van Bureau EV, Tilburg:
“In Nederland zijn we altijd heel
veel tijd kwijt met het managen
van problemen die we zelf
gecreëerd hebben. Wat het
feitelijke probleem is, lossen we
daar vaak niet mee op.
Schuldenproblematiek is een
maatschappelijk probleem, het
valt onder armoedebestrijding.
Daarmee vind ik het een
problematiek en verantwoordelijkheid van de gemeente. Wie de
gemeente in wil schakelen maakt
mij niet uit, zij moeten zelf bezien
wie zij denken dat het goed kan
doen. Conform bijvoorbeeld reintegratie.”

In Nederland is de Mededingingswet van toepassing op alle
economische activiteiten in de vrije markt. Deze is afgeleid van de
Europese regels rond mededinging en vrije concurrentie. De
Mededingingswet verbiedt onder andere afspraken tussen
ondernemingen, die de vrije mededinging op de markt zouden
verstoren
of
beperken.
Navraag
bij
de
Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) leerde, dat de wetgever de mogelijkheid
heeft om middels wetgeving de vrije mededinging op bepaalde
gebieden in te perken, en bepaalde economische activiteiten voor te
behouden tot het publieke domein. Dit kan zij doen als het gaat om activiteiten ten behoeve van het
algemeen belang of ter bescherming van kwetsbare groepen. De NMa zegt hier desgewenst niets tegen te
kunnen inbrengen, dat kan alleen middels een wetswijziging of –toevoeging, die door de politiek
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gelanceerd zou moeten worden (vergelijkbaar met de AMvB die op komst is). Het in de artikelen 47 en 48
Wck opgelegde verbod op schuldbemiddeling is dus ook alleen op die wijze ter discussie te stellen.
Als de nieuwe AMvB er komt, geldt de Mededingingswet wellicht voor de private ondernemingen. De vraag
is, in hoeverre de tot nu toe voornamelijk publieke schuldbemiddeling dan als concurrent beschouwd moet
worden en ook dezelfde mededingingsregels in acht moet nemen. De Mededingingswet wordt momenteel
uitgebreid met regels voor overheden die economische activiteiten met een privaat karakter aanbieden 66.
Deze wetsaanpassing wordt ook wel de ‘Wet Markt en Overheid’ genoemd. Deze nieuwe gedragsregels
zouden in de loop van 2012 van kracht moeten worden, en beogen concurrentievervalsing door overheden
tegen te gaan.
Gemeente Spijkenisse loopt in dit verband voorop in het commercieel aanbieden van schuldbemiddeling:
Zij levert alle mogelijke diensten op het vlak van schuldhulpverlening al enige tijd tegen directe betaling aan
als secundaire arbeidsvoorwaarde, aan werkgevers die kampen met personeel in financiële problemen.67
Men kan zich afvragen, hoe eerlijk dit is ten opzichte van private schuldbemiddelaars die op dezelfde wijze
schuldbemiddeling aan werkgevers willen aanbieden, maar op dit moment belemmerd worden door
artikelen 47 en 48 Wck. En als de nieuwe AMvB er eenmaal is: In hoeverre is er dan sprake van eerlijke
concurrentie, nu de gemeenten de diensten gesubsidieerd aanbiedt, en vanuit het verleden een grote
voorsprong op de markt heeft. Dit is een interessant onderwerp voor verder onderzoek.
Regels rond aanbesteding
Tot slot van deze paragraaf over de juridische positie van kleine zelfstandige ondernemingen in
schuldhulpverlening en budgetcoaching nog enkele opmerkingen over aanbesteding. Met name de
schuldhulpverlening wordt door gemeenten nog al eens ‘uitbesteed’
René Kok, zzp schuldhulpaan commerciële partijen. Dit is ook niet in strijd met artikelen 47 en
verlener, insolventiespecialist en
48 van de Wck, want de uitvoerende organisatie treedt op namens de
eigenaar van Reko M&A, Almere:
gemeente, die de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten
“Grote organisaties
hebben
opzichte van de cliënt behoudt en aan de uitvoerder voor de diensten
financiële middelen, mankracht en
betaalt. De gemeente wordt in artikel 48 lid 1 Wck genoemd als één
(h)erkenning in de schuldeisersvan de partijen die van het verbod op schuldbemiddeling
markt, meestal
overigens
uitgezonderd worden.
vanwege hun NVVK- lidmaatschap
en niet om eventuele kwaliteit. Dat
is tevens hun voordeel. Hun nadeel
is dat ze bureaucratisch, log, traag
en weing flexibel zijn. Voordeel
van
kleinere
organisaties:
slagkracht, snelheid, flexibiliteit.
Hun nadeel is vaak: weinig
financiële middelen, geen of
nauwelijks erkenning in de markt,
soms
minder
professioneel
werken.”

Gemeenten mogen zelf bepalen wie de schuldhulpverlening en
budgetcoaching in het werkgebied mogen uitvoeren: Het eigen
personeel of derden. In het laatste geval moet de betreffende
gemeente de regels rond aanbesteding in acht nemen. 68
Aanbesteding gebeurt op grote schaal, ook in deze branche, omdat
veel gemeenten onvoldoende specialistische kennis en capaciteit in
huis hebben. Er gelden Europese aanbestedingsregels (richtlijn
2004/17/EG) en de hierop gebaseerde AMvB ‘Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao)’. Afhankelijk
van de in geld uitgedrukte grootte van de aan te besteden opdracht,
moeten categorieën van regels en procedures in acht worden genomen. Diensten met een waarde boven
€200.000,- moeten ‘Europees’ aanbesteed worden, soms openbaar en soms niet-openbaar. Diensten onder
dit bedrag kunnen op diverse wijzen ‘nationaal’ en ‘gemeentelijk’ aanbesteed worden. Het is erg
ingewikkelde materie, waarbij veelal een flinke mate van bureaucratie komt kijken. Aanbesteding lijkt
vooral weggelegd voor grote ondernemingen.
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Er is een nieuwe Aanbestedingswet op komst (vermoedelijk januari 2013), die ook voor kleine zelfstandige
ondernemingen meer mogelijkheden moet bieden om mee te dingen naar een gemeentelijke opdracht,
omdat de opdrachten niet langer onnodig groot mogen worden gemaakt en administratieve rompslomp
moet worden beperkt. Ook ondernemingen met een kleinere omzet en minder administratieve kracht
kunnen dan meedoen. Het voert buiten het bestek van dit rapport om de aanbestedingsregels en –
mogelijkheden volledig te doorgronden, maar het loont voor de kleine zelfstandige ondernemingen wellicht
de moeite zich hierin te verdiepen, als zij zich willen richten op het uitvoeren van werkzaamheden namens
de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I) heeft een speciaal bureau opgericht dat gemeenten en ondernemers ondersteunt en adviseert bij
aanbestedingen: PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden (www.pianoo.nl).
3.2.3. Politieke positie
Hier wordt bedoeld: De positie van de kleine zelfstandige ondernemingen bezien vanuit maatschappelijke
en menselijke machtsverhoudingen en culturele stromingen. Hier gaat het dus vooral om de mening die
verschillende partijen in de maatschappij hebben ten opzichte van schuldhulpverlening en budgetcoaching
door kleine zelfstandige ondernemingen. Ook de Haagse politiek wordt meegenomen, maar we kijken
verder dan dat.
Om hierin inzicht te verkrijgen, zijn de antwoorden op de vragen (zie bijlage 5) die verkregen zijn tijdens de
interviews en uit de ingevulde digitale vragenlijsten doorgelicht. Per gestelde vraag wordt hier een
beschrijving gegeven van de meest opvallende bevindingen. Eerst komen wat algemene zaken aan de orde,
daarna gaat het specifiek over de kleine zelfstandige ondernemingen.
1. Wat vindt u belangrijk aan de uitvoering en organisatie van schuldhulpverlening en budgetcoaching?
Ten aanzien van de uitvoerende personen en organisaties is vaak geantwoord:
 Goede kwaliteit leveren, integriteit en oprechtheid, objectiviteit, betrouwbaarheid, gestructureerd
werken, houden aan wettelijke kaders, duidelijkheid, transparantie, onafhankelijkheid;
 Snel handelen, korte wacht- en doorlooptijden, efficiëntie, resultaatgerichtheid;
 Klantgerichtheid, directheid, bereikbaarheid, integrale aanpak, maatwerk leveren, goede
samenwerking en communicatie met de cliënt en tussen verschillende hulp- en dienstverleners,
bevordering van gedragsverbetering, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid / kracht van de
cliënt en van schuldeisers, goede preventie en nazorg, advies en begeleiding.
GeJa Kuit, schuldhulpverlener, beschermingsbewindvoerder en eigenaar van Schuldbeheer Nederland,
Eindhoven (3 mdw): “Belangrijk in schuldhulpverlening en budgetcoaching vind ik, dat de klant koning is, dat je
dus de diensten aanbiedt waar de cliënt echt mee geholpen wordt, of de cliënt correct doorverwijst. Het moet gaan
om een totaalpakket waardoor hij achtereenvolgens binnenkomt, geholpen wordt en er daarna een stuk beter
uitkomt. Kwaliteit, kennis van zaken en professionaliteit zijn hierin zeer belangrijk.”

Ten aanzien van de branche / het ‘systeem’ worden vooral van belang geacht:
 Vereenvoudiging van financiële en sociale wet- en regelgeving, juist voor mensen die het snelst in de
problemen komen, cultuurverandering van ‘lenen moet kunnen’ naar ‘alleen uitgeven wat je kunt
uitgeven’;
 Hulp toegankelijk voor iedereen, laagdrempeligheid, betaalbaarheid, vermindering van heersende
technische en procedurele bureaucratie, meer nadruk op gedragsverandering bij cliënten, minder op
procedures, ‘targets’ en beleidsplannen, met minder overheidsgeld meer mensen helpen;
 Meer nadruk op vroegsignalering en preventie, bevordering directe communicatie tussen schuldenaar
en schuldeiser, bevordering van de zelfredzaamheid van cliënten en schuldeisers (ook digitaal), meer
toetsing op oorsprong en rechtmatigheid van vorderingen;
 Duidelijke en eenduidige kwaliteitseisen aan de uitvoerenden qua kennis, vaardigheden en motivatie,
duidelijke organisatie en regie, uniformiteit, controleerbaarheid;
 Erkenning van niet-gemeentelijke schuldhulpverlening, eerlijke concurrentie tussen organisaties.
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De nadruk op de levering van kwaliteit is opvallend in de gegeven antwoorden. Hoe die bereikt moet
worden, is weer heel verschillend bevonden. Deze gegevens zeggen weinig over de werkelijke uitvoering
van schuldhulpverlening en budgetcoaching.
2. Welke organisaties kent u zoal, die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening en budgetcoaching?
Niet verbazingwekkend kennen de meeste deelnemers wel de al langer bestaande NVVK, de gemeenten,
de kredietbanken, de instellingen voor maatschappelijk werk, het Nibud en de grotere private bureaus in
schuldhulpverlening en bewindvoering, zoals PLANgroep, Modus Vivendi, Sociaal.nl en Zuidweg & Partners.
Opvallend weinig worden organisaties genoemd die werkzaam zijn in budgetcoaching. Sommige
deelnemers gaven aan, die inderdaad niet te kennen. De zelfstandig ondernemende budgetcoaches onder
de deelnemers kennen uiteraard iets beter hun eigen ‘conculega’s’. Vaker genoemd zijn de
vrijwilligersorganisaties in de branche, zoals Humanitas, Schuldhulpmaatje en lokale initiatieven.
3. Wat weet u van de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van schuldhulpverlening en budgetcoaching?
Hierbij valt op, dat de meeste schuldhulpverleners, werkend in loondienst of als zelfstandige, de
belangrijkste regelgeving weten op te noemen die bij hun vak hoort. Budgetcoaches doen dat veel minder,
maar dat is ook wel te begrijpen: Hun werk is (nog) veel minder bij wettelijke of beleidsmatige regelingen
ingekaderd. De budgetcoaches die ook voor schuldhulpverlening opgeleid zijn, noemen artikelen 47 en 48
Wck en de nieuwe AMvB omtrent private schuldbemiddeling vaker. De meeste budgetcoaches hebben
echter niet aangegeven ook schuldhulpverlening te kunnen bieden. De vrijwilligers en stagiaires die
deelnamen, geven veelal ronduit aan niet zo veel van de wet- en regelgeving af te weten. Hetzelfde geldt
voor de deelnemende medewerkers van incasso- en deurwaarderskantoren en incasso-afdelingen van
wooncorporaties – uitzonderingen daargelaten.
4. Wat vindt u van kleine zelfstandige ondernemingen die schuldhulpverlening en / of budgetcoaching
aanbieden?
De schuldhulpverleners die in loondienst werken van een gemeente, kredietbank, of grote private
schuldhulpverleningsorganisatie, de maatschappelijk werkers bij de grotere non-profit instellingen, en
enkele HBO-docenten laten veelal een wantrouwige
Martijn Schut, adviseur Armoedebeleid en
houding zien naar de kleine zelfstandige ondernemingen.
Schuldhulpverlening bij Stimulansz, Utrecht:
Een enkeling vindt zelfs dat hun bestaan moreel en ethisch
“Goed dat er kleine bureaus zijn gekomen. Zij
verwerpelijk is; schuldhulpverlening dient uit overheidsgeld
zijn vaak snel en flexibel inzetbaar, ook in
betaald te worden, niet uit gelden van de schuldenaren of
opdracht van bijvoorbeeld de gemeente. De
schuldeisers. Er heerst vooral twijfel over de al dan niet
kwaliteit van de hulpverlening valt en staat
met de kwaliteit van de individuele
goede bedoelingen van de kleine ondernemingen, en over
schuldhulpverlener. Kleine bureaus kunnen
de geleverde kwaliteit en continuïteit voor de cliënten en
zich hierdoor snel bewijzen of juist door de
de gebrekkige controle daarop. Het risico is volgens hen
mand vallen. En het geeft de burger wat te
groot, dat kleine ondernemingen alleen uit zijn op het snel
kiezen. Wel wordt de 'markt' meer
verdienen van geld over de rug van de noodlijdende cliënt,
versnipperd en onduidelijker, het zal
zonder de achterliggende problematiek mee te willen
moeilijker worden om duidelijke cijfers te
nemen in hun dienstverlening. Zij zouden aldus alleen de
genereren over de branche.”
‘krenten uit de pap’ willen helpen: cliënten die snel en
zonder al te veel inspanningen geholpen kunnen worden. Er zou bovendien een kwaliteitskeurmerk en
goede controle daarop moeten zijn voor de kleine ondernemingen.
De kleine zelfstandige schuldhulpverleners en budgetcoaches daarentegen vinden de opkomst van kleine
ondernemingen in de branche juist een goed teken, omdat de geschiedenis laat zien dat de grote
gevestigde (publieke) organisaties het werk eigenlijk niet aan kunnen en de cliënten onvoldoende of te laat
helpen. De kwaliteitscontrole bij die organisaties laat volgens de kleine ondernemers ook zeer te wensen
over, ondanks dat zij zichzelf als NVVK-lid een ‘keurmerk’ toebedelen. Toch vinden ook zij, dat de kwaliteit,
integriteit en deskundigheid bij de kleine ondernemingen evenzeer op peil moet zijn, en er wordt gepleit
voor een zekere vorm van controle en certificering om het ‘kaf van het koren te kunnen scheiden’. Enkelen
maken zich ook zorgen over de continuïteit van de werkzaamheden bij ziekte of andere omstandigheden bij
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de kleine zelfstandige, en over de concurrentie in (lage) tarieven onder de zelfstandigen, waardoor zij wel
eens zelf in de financiële problemen zouden kunnen komen. Een vaak gehoorde vraag is: ‘Wie betaalt de
kleine ondernemers?’, aangezien hun cliënten vaak met schulden kampen en dus weinig voor de
dienstverlening kunnen betalen. De gemeenten hebben er meestal geen geld voor over, want zij kunnen
hun eigen ambtenaren momenteel al amper betalen.
Opvallend is de mening van een incassomedewerker bij een bank – en dus werkend aan de ‘kant’ van
schuldeisende partijen: Zij acht de komst van de kleine ondernemingen noodzakelijk, omdat de wachttijden
bij de reguliere schuldhulpverlening veel te lang zijn en cliënten daardoor vaak nog verder in de problemen
komen. Deze kijk op de zaak zou men toch eerder verwachten van een vertegenwoordiger aan de zijde van
schuldenaren. Ook een medewerker bij een grote (schuldeisende) wooncorporatie is erg positief over de in
haar ogen betere kwaliteit en persoonlijker aanpak van kleine zelfstandigen ten opzichte van de grote
kredietbanken. Desondanks zeggen veel (grote) schuldeisende organisaties toch meer vertrouwen te
hebben in een grote, veelal publieke organisatie die is aangesloten bij de NVVK. Kleine ondernemingen zijn
vaak minder zichtbaar en minder bekend, en zoals een oud gezegde luidt: ‘Onbekend maakt onbemind.’
5. Wat zijn volgens u de sterke en zwakke kanten van kleine zelfstandige ondernemingen, ten opzichte van
grotere en / of publieke organisaties die schuldhulpverlening en / of budgetcoaching uitvoeren?
Veel genoemde sterke kanten van de kleine ondernemingen zijn:
 Flexibiliteit, onafhankelijkheid, snel handelen, kortere wacht- en doorlooptijden, creatiever en
innovatiever optreden, meer ambachtelijk werken zonder poespas, meer mogelijkheden om integraal
maatwerk te bieden – dit vinden zelfs de meeste ‘niet-ondernemers’;
 Laagdrempeliger, intensiever, persoonlijker en directer contact met cliënten, dezelfde contactpersoon
voor langere tijd, en daardoor ook meer wederzijds
Karin
Kühlkamp,
zelfstandig
vertrouwen en sterker in coachende en gedragsveranderende
professioneel
budgetcoach
en
taken, cliënten voelen zich beter gehoord en begrepen,
eigenaar van Solvente te Warnsveld:
minder een ‘nummer’, en zijn daardoor meer gemotiveerd
“Deze kleine zelfstandigen hebben veel
mee te werken om problemen op te lossen;
kennis, inzet, doorzettingsvermogen,
 Meer gericht op vroegsignalering, preventie en duurzaam
willen graag aan het werk, kunnen ook
oplossen in samenwerking met de cliënt, minder betutteling,
veel betekenen en worden met name
minder afnemen van de problemen en eigen verantwoordoor de wet tegengehouden. Ze zijn
flexibeler inzetbaar. Niet afhankelijk
delijkheid van de cliënt, minder symptoombestrijding;
van
allerlei
organisatorische
 Minder bureaucratie en van bovenaf opgelegde protocollen,
procedures
en
het
niet
aanwezig zijn
minder overhead, minder kosten, kosteneffectiever werken,
van
medewerkers,
zoals
in publieke
goedkopere dienstverlening (ook voor grote opdrachtgevers
organisaties vaak het geval is, hebben
zoals gemeenten die hen (tijdelijk of langdurig) inhuren);
geen wachtlijsten, zijn veel beter
 Beter in staat tot samenwerken met andere partijen en elkaar
benaderbaar, etc.”
te ondersteunen of te vervangen waar nodig, kortere ‘lijnen’,
tot meer concessies bereid, sneller wendbaar bij veranderingen in wet- en regelgeving en bewegingen
in de markt;
 Meer binding met de eigen regio, en daardoor ook meer kennis van de mogelijkheden en beperkingen
in de omgeving;
 Meer ambitie en gedrevenheid tot echte resultaten te komen, ook door meer concurrentie, geen ‘9tot-5-mentaliteit’ zoals bij veel personeel in loondienst, meer gedreven om kennis en ervaring op te
doen;
 Meer zelfsturend en autonoom, en daardoor beter in staat eigen keuzes in beleid, scholing, werktijden
en tarieven te maken.
De zwakke kanten die het meest genoemd worden, vooral door respondenten die zelf geen kleine
zelfstandige onderneming voeren:
 Kwetsbaar ten aanzien van continuïteit, solvabiliteit en rentabiliteit, daardoor ook riskant voor cliënten;
 Vaak te weinig deskundig en opgeleid in de complexe materie en moeilijker om kennis up-to-date te
houden wegens gebrek aan middelen daarvoor;
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Sterke betrokkenheid is positief, maar tevens valkuil als de objectiviteit ten opzichte van de cliënt en de
totale situatie daar om heen in gevaar komt;
Binnen de organisatie minder aanverwante know-how in huis (die bijvoorbeeld gemeenten wèl
hebben) en minder intervisie en intercollegiaal overleg;
Minder doordacht en vastgelegd kwaliteitssysteem, onduidelijk aan wie verantwoording afgelegd moet
worden omdat er geen toezichthoudend orgaan is, en daardoor is voor cliënten ook geen duidelijk
onderscheid tussen goede / bonafide en slechte / malafide organisaties;
De werving van klanten kost veel tijd en energie;
Schuldeisers zijn minder geneigd met kleine (niet bij de NVVK aangesloten) ondernemingen samen te
werken aan een schuldoplossing;
Particuliere cliënten moeten voor 1-op-1 dienstverlening betalen, bij grote publieke organisaties is de
hulp meestal gratis (gemeenten, maatschappelijk werk) en dus aantrekkelijker;
Minder transparant, integer en zorgvuldig in het handelen, minder bereikbaar voor cliënten, geld
verdienen wordt belangrijker dan kwaliteit leveren en door concurrentie zakt de prijs onder een
verantwoord peil, ten koste van kwaliteit;
Om voldoende omzet te genereren, kan niet te diep op problematiek van elke cliënt ingegaan worden,
moeten meer cliënten in dezelfde tijd ‘afgehandeld’ worden waardoor beperking tot administratieve
afhandeling dreigt en cliënt uit beeld verdwijnt.

6. Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de kleine zelfstandige ondernemingen voor cliënten en voor
de maatschappij?
De voordelen voor de cliënten die in het oog springen, zijn:
 Kortere wacht- en doorlooptijden, schulden lopen niet onnodig op, sneller geholpen, persoonlijker en
directer benadering wat de effectiviteit ten goede komt – zie ook de antwoorden op voorgaande vraag;
 Vooral in preventie en vroegtijdige begeleiding zijn de kleine ondernemingen sterker dan de grote
logge organisaties die alle aspecten (willen) uitvoeren;
 Keuzevrijheid voor de klant die weet wat hij aan hulp nodig heeft;
 Toch hulp als cliënten zijn afgewezen voor hulp bij de gemeente (bijvoorbeeld wegens fraude,
verslavingsproblematiek).
De meest genoemde nadelen voor de cliënten:
 Het risico dat zij met een malafide, slecht presterende, financieel instabiele en niet-integere
schuldhulpverlener of budgetcoach te maken krijgen, is te groot zo lang er geen goede controle op de
kwaliteit is;
 Onoverzichtelijke markt zonder vaste richtlijnen en procedures, waarin ‘leken’ het kaf moeilijk van het
koren kunnen scheiden. Mensen in grote acute problemen zullen de eerste de beste hulp aanklampen,
zonder voldoende inzicht in de integriteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlener;
 De cliënt zou zelf moeten betalen voor de diensten van de kleine zelfstandige, maar heeft daarvoor
veelal te weinig ruimte in het (negatieve) budget waardoor schulden alleen maar toe nemen;
 Kleine zelfstandigen zullen (uit angst inkomsten mis te lopen) eerder geneigd zijn akkoord te gaan met
een schuldaflossingsregeling waarbij de cliënt qua inkomsten onder de beslagvrije voet komt, en vaak
langer lopend dan 3 of 5 jaren, met alle ernstige onwenselijke gevolgen van dien;
 Door de hechtere vertrouwensband kan de nodige anonimiteit, afstand en objectiviteit verloren gaan,
wat cliënten als onprettig kunnen ervaren, en wat de zelfredzaamheid geen goed doet.
Cynthia Ortega-Martijn, Tweede-Kamerlid van de ChristenUnie, Den Haag:
“In principe is ieder zelf verantwoordelijk, maar als mensen buiten hun schuld om in de schulden komen, dan moet
er een gemeente zijn die dat oppakt, uit zorgplicht. Ik ben geen voorstander van budgetbeheer en bewindvoering
zonder dat de persoon zelf mag mee denken of kan leren het zelf op te gaan pakken. Mensen zitten voor hun
gevoel te lang in een stabilisatietraject. Ik ken mensen die al 3 jaar in budgetbeheer zitten en bij wie niets met hun
op zich beperkte schulden wordt gedaan. Dat moet niet kunnen. Veel mensen worden na een schuldregeling 'los'
gelaten, zonder hulp. En dan gaat het al snel weer fout. Dit leidt tot draaideurcliënten.”
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Voor de maatschappij worden als voordeel genoemd:
 Concurrentie is goed voor het terugdringen van kosten en verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening, want elke ondernemer wil daarin uitblinken. Gemeenten hebben die prestatiedrang
minder en voelen het minder snel in hun ‘bedrijfsportemonnee’;
 Minder mensen hoeven aan te kloppen bij de uit duur belastinggeld gefinancierde publieke schuldhulp,
wat de staatskas en / of de belastingbetaler dus ten goede komt;
 De kleine ondernemingen kunnen de ‘gaten opvullen’ die de grote publieke organisaties open laten;
 Doordat financiële problemen bij cliënten sneller opgepakt kunnen worden, is er minder risico op
escalatie op andere levensgebieden (gezin, gezondheid, criminaliteit) wat een positieve weerslag op de
samenleving kan hebben;
 Door een intensievere aanpak en meer nazorg ligt meer nadruk op duurzame hulp en blijvende
oplossing, waardoor minder cliënten zullen recidiveren en de druk op de branche en op de samenleving
afneemt.
En als nadeel voor de maatschappij is geopperd:
 Een onoverzichtelijke branche door de vele kleine aanbieders, waardoor de beheersbaarheid en
controleerbaarheid afneemt;
 Kleine ondernemingen zijn meer bezig met hun eigen bedrijf en inkomenssituatie dan met de belangen
van de maatschappij;
 Malafide private praktijken ondermijnen het vertrouwen van de burger in goede schuldhulpverlening,
ook als die door publieke organisaties uitgevoerd wordt;
 Schuldhulpverlening is onderdeel van een groot maatschappelijk vraagstuk: Armoede en de bestrijding
daarvan. De kleine ondernemingen zullen daarvoor geen allesomvattende oplossing zijn, de landelijke
en gemeentelijke politiek is daarin aan zet.
7. Welke positie nemen de kleine zelfstandige ondernemingen volgens u in in het huidige systeem / de
branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching? (qua marktaandeel, concurrentiepositie, wettelijke
mogelijkheden en bevoegdheden, politiek, organisatorisch) En wat vindt u daar van?
De belangrijkste uitspraken op een rij:
 Zij zijn beperkter in bevoegdheden volgens de wet (Wck, Wft, Fw), voor schuldbemiddeling mag geen
geld gevraagd worden (art. 47 en 48 Wck) waardoor de bedrijfsmiddelen ook beperkt zijn. Op den duur
lijkt het voortbestaan niet realistisch te noemen;
 Men mag geen saneringskredieten verstrekken, dat mogen alleen kredietbanken;
 De overheid subsidieert / faciliteert kleine ondernemingen nauwelijks, maar er gaan wel miljoenen naar
gemeenten en kredietbanken, die in principe ook een zorg- en coördinatieplicht hebben;
 Doordat de kleine ondernemingen veelal minder middelen tot hun
Fokke van der Meulen, docent,
beschikking hebben, kunnen zij minder investeren in opleiding,
opleidingsontwikkelaar
en
certificering en kwaliteitsverbetering. Daarmee komen zij al snel op
eigenaar van Valore Schuld‘achterstand’ te staan ten opzichte van de grote, veelal publieke
hulpverlening, Den Haag:
organisaties;
“Schuldhulpverlening
en
 De kleine ondernemingen zijn minder vanzelfsprekend zichtbaar en
budgetoaching moeten gericht
vindbaar voor de hulpbehoevenden en voor ketenpartners in de
zijn op de hulpvraag en los
staan van protocollen, beleidsincasso-, zorg- en welzijnssectoren, en moeten veel meer aan PR en
plannen, targets, en ook los
reclame doen om klanten te vinden en te binden. Dit terwijl zij juist
staan van de afvinkcultuur.
minder (financiële) middelen in huis hebben dan de grote (publieke)
Daarnaast vind ik dat de hulp
organisaties, die eigenlijk geen last hebben van concurrentie en
gericht moet zijn op gedragsnauwelijks hoeven te adverteren. Ketenpartners werken vaak al
verandering. Dat wil waarschijnlangdurig met hen samen;
lijk zeggen dat er per cliënt
 De beeldvorming in de media is erg negatief, kleine ondernemingen
intensiever contact moet zijn
worden als ‘malafide’ over één kam geschoren door prominente
dan nu in de regel het geval is.”
personen en organisaties. Onterecht, want ook bij grote publieke en
private organisaties treden malafide praktijken op: Men denke aan slecht functionerende organisaties,
afdelingen of medewerkers, aan de DSB Bank met de woekerpolissen, aan de graaibonussen aan de top
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van grote bedrijven en aan de wantoestanden bij bijvoorbeeld Kredietbank Rotterdam, enige tijd
geleden;
Medeveroorzakers van de opkomst van malafide schuldhulpbedrijven zijn de NVVK-leden zelf, die de
vraag naar schuldhulp onvoldoende aan kunnen. Dit werkt de kans op malafide praktijken in de hand.
Cliënten die maanden moeten wachten op dringende hulp zoeken hun heil via de weg van de minste
weerstand en worden zo in de armen van malafide bureaus gedreven;
Kleine ondernemingen zijn minder georganiseerd, hebben geen groot netwerk van nature, zijn vaak
niet aangesloten bij een branche-organisatie die eigenlijk veel voor ze kan betekenen (advisering,
onderzoek, opstellen richtlijnen, samenwerking in de keten, conventanten e.d. – zoals de NVVK). Grote
organisaties hebben vaker langlopende overeenkomsten met opdrachtgevers die moeilijk te
beconcurreren zijn voor de kleine zelfstandigen;
Schuldeisers vertrouwen en erkennen langer bestaande, bij de NVVK aangesloten grotere organisaties
eerder dan kleine, niet NVVK-aangesloten bedrijven. Maar kleinere organisaties kunnen het vereiste
NVVK-lidmaatschapsgeld van € 3000,- plus € 1600,- per ‘produkt’ vaak niet opbrengen en zich dus niet
aansluiten om zo meer vertrouwen van schuldeisers te winnen;
De NVVK vindt het gevraagde lidmaatschapsgeld op haar beurt gerechtvaardigd, omdat haar
activiteiten veel geld kosten. De eisen om lid te mogen worden zijn streng, en worden goed
gecontroleerd. Bovendien zouden de kleine ondernemingen naar verwachting relatief meer hulp en
advies aan de vereniging gaan vragen dan de grote gevestigde organisaties, omdat zij nu eenmaal
minder eigen kennis in huis hebben met minder mensen. Een lagere contributie is dus niet rechtvaardig
tegenover de grotere organisaties;
De kleine ondernemingen kampen mede hierdoor met een historisch gegroeide, ongunstige en
oneerlijke concurrentiepositie door overheersing van uit gemeenschapsgeld gefinancierde grote
publieke organisaties, die nagenoeg een monopoliepositie in deze branche hebben;
Toch zijn veel respondenten positief over de sterke kanten van de kleine zelfstandige ondernemingen.
Hun marktaandeel is groeiend, vooral als het gaat om budgetcoaching, en het vertrouwen vanuit de
politiek in ondernemerschap groeit. Het moet dus mogelijk zijn om die sterke kanten, ondanks de
genoemde zwakten, bedreigingen en achterstelling, tot bloei te laten komen.

8. Wat is uw mening over het sterk groeiend aantal vrijwilligers(organisaties) dat zich bezig houdt met
schuldhulpverlening en budgetcoaching?
Ook hierover zijn de meningen verdeeld. Iedereen is het er wel over eens, dat niet alle taken in de
schuldhulpverlening en budgetcoaching aan vrijwilligers overgelaten kunnen worden. Sommigen vinden de
opkomst van deze organisaties echter een goede ontwikkeling, omdat zo de professionele
schuldhulpverlening ontlast kan worden. Het is onontkoombaar, met de economische en politieke wind die
momenteel waait. Wel wordt veelal als voorwaarde gesteld, dat de taken van de vrijwilligers zuiver
ondersteunend moeten zijn, met name in de eerste fase van het schuldhulptraject geconcentreerd, en dat
ook bij hen de kwaliteit en ‘professionaliteit’ in de gaten gehouden dient te worden. Vrijwilligers met echt
voldoende administratieve en communicatieve vaardigheden zijn vaak moeilijk te vinden. Vooral de
deelnemende schuldhulpverleners lijken budgetcoaching ook een vrijwilligerstaak te vinden. Sommige
deelnemers aan het onderzoek vinden het wel passen in de ‘eigen-kracht’-gedachte die momenteel terrein
wint. En de vrijwilliger zal niet snel vanwege een behoefte aan
Wiel Hol, zelfstandig werkend
financieel gewin een schuldenaar helpen, wat de integriteit en
budgetcoach, Mijnbudgetcoach.nl:
intrinsieke motivatie om te helpen bevordert.
“Vrijwilligersorganisaties. Helaas zijn
deze organisaties onontbeerlijk. Wat
ik wel heel bezwaarlijk vind is dat je
na een cursus van anderhalf dagdeel
je jezelf budgetcoach mag noemen.”

De deelnemers aan het onderzoek die professioneel als
(budget)coach of begeleider aan de slag zijn, in loondienst of als
zelfstandige, denken daar veelal anders over. Een vrijwilliger is
veelal onvoldoende opgeleid om de soms zware problematiek van
de cliënt juist in te schatten en er vakkundig mee om te gaan. Een van de taken van de budgetcoach is het
in gang zetten van gedragsverandering bij de cliënt. Dit vereist kennis en vaardigheden die je niet van
vrijwilligers kunt vragen. Vrijwilligers doen het er vaak ‘een beetje bij’, niet iedere vrijwilliger neemt het
werk even serieus. De continuïteit van de hulpverlening is onvoldoende gewaarborgd. De vrijwillige
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ondersteuning zou slechts een ‘stopmiddel’ zijn om de cliënt het gevoel te geven dat hij gezien wordt. De
echte problemen worden onvoldoende aangepakt – namelijk de eigen kennis, vaardigheden en gedrag van
de cliënt duurzaam verbeteren. En de hulpverlening wordt nog verder gefragmenteerd dan ‘ie al was, wat
de situatie voor veel cliënten en betrokken derden (zoals schuldeisers) niet overzichtelijker maakt.
Professionals hebben vaak veel geld en tijd geïnvesteerd in hun eigen opleiding en training, en dan is het
wel wrang dat ‘hun’ werk overgelaten wordt aan vrijwilligers met veel enthousiasme maar slechts enkele
dagen gratis opleiding – ‘broodroof’ dus. Een nadeel van de marktsituatie op dit moment is, dat de
professionele budgetcoaches zich hierin nog onvoldoende onderscheiden. Iedereen mag zich ‘budgetcoach’
noemen, ook zonder opleiding. Dit geldt in zekere zin ook voor schuldhulpverleners.
Een ander gevaar is, dat de vrijwilliger te persoonlijk betrokken raakt bij de cliënt, en daardoor de
belangrijke zakelijke aspecten uit het oog verliest. De relatie wordt zogezegd iets ‘te gezellig’. Dit wordt
zelfs door enkele aan het onderzoek deelnemende
Henk van Deutekom, juridisch adviseur en
vrijwilligers bevestigd, die naast hun vrijwilligerswerk
docent Bestuursrecht en Sociale Zekerheid
professioneel aan de slag zijn. Het vrijwilligerswerk moet
aan Christelijke Hogeschool Ede:
vooral mentaal ondersteunend zijn voor de cliënten. Meer
“De opkomst van vrijwilligers in de
moet je niet aan hen overlaten.
schuldhulpverlening vind ik uitstekend. Past
prima in de netwerksamenleving, de
overheid 2.0, het principe dat oplossingen
van maatschapperlijke problemen bij
voorkeur dicht bij de burgers moeten
worden georganiseerd, mits kwaliteit wordt
gewaarborgd. Dit is een kwetsbaar punt.”

Volgens
de
professionele
coaches
moet
een
vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt bij
schuldhulpverlening en budgetcoaching, zich hooguit
beperken tot het bieden van een luisterend oor en het helpen
op orde brengen van papieren. Volgens enkele zelfstandig
ondernemers die deelnamen, is de opkomst van vrijwilligers
in deze branche (en in de welzijnssector in het algemeen) niets meer dan een verkapte, misplaatste en zelfs
gevaarlijke overheidsbezuiniging op deze moeilijke, belangrijke en maatschappelijke taak. Een interessante
en voorname markt wordt zo ‘om zeep’ geholpen. Men zou de graaiende managers beter aan kunnen
pakken en van de bezuinigingen die daar uit voortkomen, goede opgeleide schuldhulpverleners en
budgetcoaches inzetten.

3.3. De nieuwe wet- en regelgeving
In hoofdstuk 2 zijn ze al aan bod geweest: De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs, voluit
‘Wet van 9 februari 2012 tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor
schuldhulpverlening’) waarvan de wettekst te vinden is in bijlage 2 van dit rapport, en de nieuwe Algemene
Maatregel van Bestuur inzake private schuldbemiddeling, die een aanvulling geeft op artikelen 47 en 48 van
de Wet op het consumentenkrediet (Wck), zoals vernoemd in lid 2 van artikel 48 Wck. Hier worden beide
nieuwe stukken regelgeving wat verder doorgelicht.
3.3.1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Zoals reeds in paragraaf 2.5.1. aangegeven, beoogt deze nieuwe wet om de gemeenten meer
verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoering van schuldhulpverlening, en de kwaliteit en effectiviteit
van de minnelijke schuldhulpverlening door de gemeenten te bevorderen om zo de toenemende druk op
de wettelijke schuldsanering (WSNP) te verminderen. In genoemde paragraaf is ook de moeizame weg naar
de komst van de nieuwe Wgs beschreven. Hier gaat het om de onderdelen daaruit, die gevolgen hebben
voor de kleine zelfstandige ondernemingen die schuldhulpverlening en budgetcoaching aanbieden.
Een van de moties die tijdens de behandeling van de Wgs in de Tweede Kamer zijn ingediend, is erg
relevant voor de ‘doelgroep’ van dit onderzoek. Deze motie 69 werd op 21 juni 2011 ingediend door
Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn van de ChristenUnie, en deze luidde:
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“De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het aanbieden van schuldhulpverlening tegen een vergoeding op grond van de
artikelen 47 en 48 van de Wet op het consumentenkrediet verboden is;
overwegende dat schuldhulpverleners die tegen een vergoeding kwalitatieve en efficiënte
schuldhulpverlening willen aanbieden door dit verbod worden beperkt;
overwegende dat de behoefte aan schuldhulpverlening groot is en het aanbod van kwalitatieve en
efficiënte schuldhulpverlening achterblijft;
van mening dat het aanbieden van schuldhulpverlening onder voorwaarden zoals certificering en
tegen een gemaximeerde vergoeding mogelijk moet zijn;
verzoekt de regering om de wettelijke belemmering voor het aanbieden van schuldhulpverlening
tegen een vergoeding weg te nemen, middels AMvB nadere voorwaarden te stellen aan de
certificering en de hoogte van de vergoedingen en de voorstellen hiervoor binnen vier maanden aan
de Kamer te zenden,
en gaat over tot de orde van de dag.”
Tegelijk diende mevrouw Ortega-Martijn een amendement
luidde:

70

voor wijziging van het wetsvoorstel in, dat

“De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In artikel 1 wordt na de definitie van Onze Minister een definitie ingevoegd, luidende:
schuldhulpverlener: degene die schuldbemiddeling verricht als bedoeld in de Wet op het
consumentenkrediet en die over een certificaat beschikt als bedoeld in artikel 48, tweede lid, van die
wet;.
II
Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4a Keuze schuldhulpverlener
Indien het college een schuldhulpverlener heeft aangewezen voor de schuldhulpverlening en deze
schuldhulpverlener niet voldoet aan het plan, bedoeld in artikel 2, kan de verzoeker een andere
schuldhulpverlener kiezen. Het college werkt mee aan de overgang van de schuldhulpverlening naar
de door de verzoeker gekozen schuldhulpverlener. De gemeente draagt de kosten van de overgang
van de schuldhulpverlening.
III
Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8a Wijziging van de wet op het consumentenkrediet
Artikel 48, tweede lid, van de Wet op het consumentenkrediet komt als volgt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur:
a. wordt bepaald dat voor het verrichten van schuldbemiddeling als bedoeld in het eerste lid een
certificaat is vereist; en
b. kan worden bepaald dat de vergoeding voor schuldbemiddeling voor ingevolge het eerste lid,
onder d, aangewezen personen of categorieën van personen niet meer mag bedragen dan een
daarbij te bepalen percentage van het bedrag van de schulden, voor zover daaromtrent een
regeling is tot stand gekomen, dat de vergoeding niet meer mag bedragen dan de kosten van
de bemiddeling, alsmede dat geen vergoeding mag worden bedongen, in rekening gebracht of
aanvaard indien geen regeling is tot stand gekomen. Deze regels kunnen verschillen naar
gelang van de aangewezen personen of categorieën van personen, waarop zij betrekking
hebben.
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Toelichting
In het wetsvoorstel hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een plan voor
de schuldhulpverlening en de uitvoering hiervan. Op het moment dat een gemeente in gebreke is, zijn
het de cliënten die hiervan hinder ondervinden. Dit amendement biedt de mogelijkheid voor cliënten
die zich in deze situatie bevinden om de schuldhulpverlening voor te zetten bij een andere
schuldhulpverlener dan de door de gemeente ingeschakelde schuldhulpverlener, mits deze
gecertificeerd is. De gemeente moet dan meewerken aan de overdracht naar de nieuwe
schuldhulpverlener, onder andere wegens het kunnen voortzetten van de gemaakte afspraken tussen
schuldeisers en de cliënt. Zo wordt voorkomen dat cliënten nog verder nadeel ondervinden van de
tekort schietende hulp en krijgen cliënten tegelijk ook de mogelijkheid om op een andere wijze
geholpen te worden.”
Harold Jagerman, directeur bij
Support in Finance (5 mdw):
“Wij zijn overlegpartner ten aanzien
van de nieuwe AMvB. Meer
ondernemingen zullen zich gaan
richten op SHV. De nieuwe, nog op te
stellen, duidelijke richtlijnen ten
aanzien van SHV zullen deze bedrijven
dwingen een goede kwaliteit te
leveren. De slagingskansen zullen niet
alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit
maar ook de bereidheid van de nieuwe
SHV'ers om ook complexe dossiers op
te pakken. Schuldeisers die nu nog
regelmatig aangeven alleen met een
NVVK-lid te willen werken, zullen dan
meer gedwongen worden serieus met
de SHV'er om te gaan.”

Zowel de motie als het amendement hadden tot doel, de
mogelijkheden voor schuldhulpverlening door zelfstandige
ondernemingen te verruimen. Tijdens de stemming in de Tweede
Kamer op 30 juni 2011 zijn zowel de motie als het amendement
verworpen. Het amendement zoals hierboven omschreven, is niet
in het wetsvoorstel doorgevoerd. De beoogde effecten van de
motie zijn nog niet van de baan, aangezien de genoemde
Algemene Maatregel van Bestuur ter verruiming van de
mogelijkheden voor schuldbemiddeling tegen betaling, nog in
voorbereiding is bij het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I). Hierover handelt de volgende
paragraaf.

Op 13 april 2012 heeft mevrouw Ortega-Martijn naar aanleiding
van artikelen in ‘De Stentor’ over slecht presterende,
gemeentelijke schuldhulpverlening (opnieuw) Kamervragen
gesteld aan Staatssecretaris van SZW De Krom, over de efficiëntie
van de Nederlandse schuldhulpverlening, welke hij in een brief
van 27 april 2012 71 heeft beantwoord. De Krom haalt vooral verouderde en eenzijdige gegevens aan uit
stukken van de NVVK en ontwijkt gestelde vragen. In het gehouden interview heeft mevrouw Ortega
aangegeven, de antwoorden volstrekt onvoldoende te vinden, en nadere vragen aan de Staatssecretaris te
gaan stellen in een nog plaats te hebben Algemeen Overleg met de vaste commissie in de Tweede Kamer.
3.3.2. Algemene Maatregel van Bestuur inzake private schuldbemiddeling
In paragraaf 2.5.2. van dit rapport zijn de hoofdlijnen van deze nieuwe AMvB reeds uiteengezet. De AMvB is
nog steeds in ontwikkeling, en nog niet van kracht. In bijlage 3 bij dit rapport is de brief te vinden waarmee
de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in december 2011 aan de Tweede Kamer zijn
voornemen voor de nieuwe AMvB ontvouwt. Sindsdien zijn er enkele reacties op het voornemen gekomen:


De NVVK heeft in haar brief 72 van 3 februari 2012 aan de vaste commissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer haar zorg uitgesproken over de komst van een dergelijke
AMvB. Zij is niet bij voorbaat tegen private schuldbemiddeling, maar vindt dat daaraan wel strenge
voorwaarden gesteld moeten worden. De NVVK acht de AMvB in tegenspraak met de nieuwe Wgs, en
vindt dat er meer oog moet zijn voor de geleverde kwaliteit, deskundigheid en zorgvuldigheid door de
private schuldbemiddelaars. Hiertoe zouden de normen die al jaren in de branche gelden, als
uitgangspunt moeten dienen voor de in de AMvB op te nemen kwaliteitseisen. Er moet een deugdelijk
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systeem van toezicht komen. Doordat in de nieuwe Wgs gemeenten verplicht worden een preventieen nazorgbeleid te voeren, en de private bemiddelaars dat niet hoeven, wordt de markt scheef
getrokken. De private bemiddelaars zouden alleen willen gaan voor de ‘krenten uit de pap’, en de
moeilijke ‘gevallen’ willen overlaten aan de gemeenten, zeker als zij pas achteraf betaald gaan worden
na een geslaagde schuldbemiddeling. Zij zouden te lang blijven door-onderhandelen met schuldeisers,
om dan toch maar tot een geslaagde regeling te komen. Bovendien betwijfelt de NVVK of het wel
nodig is om private schuldbemiddeling toe te staan. De NVVK-leden bevestigen namelijk niet dat er
een capaciteitsprobleem is, en schuldeisers blijven volgens de NVVK liever zaken doen met de
vertrouwde NVVK-leden;


Het in paragraaf 2.4.1 beschreven onderzoek ‘Veranderende schuldsanering; Een plek voor private
schuldbemiddeling?’ 73 is ook aan de regering gestuurd, ter ondersteuning van de afwegingen die in
Den Haag worden gemaakt. Hieruit kwam een positievere kijk op private schuldbemiddeling naar
voren, maar ook de noodzaak van goede kwaliteitseisen en gedegen, onafhankelijk onderzoek;



Reactie van de Wethouders Armoedebeleid van de G4 gemeenten
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brief 74 van
Wethouder van Amsterdam, Fred Ossel: Hierin staan vrijwel
dezelfde bezwaren, tegen de komst van de nieuwe AMvB genoemd
als in de brief van de NVVK, nog iets stelliger verwoord;



Divosa, de vereniging van directeuren van Sociale Diensten, heeft
onder haar leden een inventarisatie gedaan naar de standpunten
van beleidsmakers in diverse (grote) gemeenten ten aanzien van de
AMvB. Via een van de deelnemers aan dit onderzoek verkreeg de
schrijver van dit rapport een lijst met de meningen uit Amersfoort,
Arnhem, Breda, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Venlo. In grote
lijnen scharen zij zich achter de brief van de NVVK. Sommige
beleidsmakers hebben zelf meegeschreven aan die brief. Enkelen
zijn wat milder dan de NVVK, en denken dat de private bemiddelaars
een prima aanvulling kunnen zijn, vooral als zij zich gaan richten op
de meer zelfredzame cliënten met midden- of hoge inkomens en als
er voldoende zekerheden, kwaliteitsborging, controle en
samenwerking worden ingebouwd;



Bespreking in de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van de Tweede Kamer, tijdens het Algemeen Overleg ‘Armoede- en
Schuldenbeleid’, bijgewoond op 4 april 2012: Tijdens dit overleg van
Tweede Kamerleden van de verschillende politieke partijen met
Staatssecretaris De Krom, is de stand van zaken rond armoede en
schuldhulpverlening besproken. Dit was naar aanleiding van een aantal onderzoeksrapportages en
brieven van bewindslieden (ook die over de nieuwe AMvB zoals opgenomen in bijlage 3). Enkele
Kamerleden reageerden geschokt op de cijfers omtrent prestaties van de gemeentelijke
schuldhulpverlening, en op het feit dat daarover zo weinig informatie beschikbaar is. Er werd aan de
Staatssecretaris gevraagd, waarom verschillende vertegenwoordigers van de gemeentelijke
schuldhulpverlening toch doen alsof zij alles onder controle hebben, terwijl er signalen genoeg zijn dat
zij dat niet hebben. Over de nieuwe Wgs werden vooral zorgen geuit vanwege het ontbreken van
kwaliteitseisen voor de uitvoering van de schuldhulpverlening. De electronische LIS- en PPS-registratieen vroegsignaleringssystemen zijn besproken, de meeste Kamerleden waren hier voorstander van. De
toenemende wachtlijsten bij voedselbanken waren bij enkelen een doorn in het oog. Omtrent de AMvB
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Jeanine
van
Noordenne,
directeur van de Nederlandse
Vereniging van gecertificeerde
Incasso-ondernemingen (NVI),
Den Haag: “Het ligt er maar
aan wat de voorwaarden zullen
zijn waaronder de kleine
zelfstandige
ondernemingen
mogen gaan opereren. Als alles
geheel dichtgetimmerd wordt
zoals in het verleden, dan
krijgen ze weinig mogelijkheden. Nu mogen ze helemaal
niets, dus het zal er waarschijnlijk voor hen wel beter op
worden. In de zin van het
behalen van successen heb ik
wel veel vertrouwen in de kleine
ondernemingen. Zij zijn inventief, creatief en flexibel, en meer
gedreven om betere rendementen te behalen en zich
daarmee te profileren, meer
dan sommige huidige grote
organisaties. Ik hoop dat ze de
kansen gaan pakken.”

I.P. van Rossen, Veranderende schuldsanering; Een plek voor private schuldbemiddeling?, Zwijndrecht: Modus Vivendi 2012.
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vroegen veel Kamerleden wanneer daarover meer duidelijkheid komt. Ook vonden de meesten, dat er
duidelijke kwaliteitseisen voor private schuldbemiddelaars in moeten komen, en waarborgen voor een
integrale aanpak. Een enkeling was faliekant tegen private schuldbemiddeling vanwege de grote kans
op malafide praktijken (Sadet Karabulut, SP), maar de meerderheid zag in een goed doorontwikkelde
AMvB wel een oplossing voor de groeiende schuldenproblematiek, en voor de navenante oplopende
druk bij gemeenten;


Staatssecretaris De Krom reageerde in hetzelfde Algemeen Overleg, met de mededeling dat door
Divosa, de vereniging van managers van Sociale Diensten, momenteel bijeenkomsten in 30 regio’s
worden georganiseerd. Daar wordt besproken hoe de gemeentelijke schuldhulp effectiever zou kunnen
worden. In juli 2012 verschijnt een rapport met leerpunten. De Krom is van mening, dat burgers zelf
moeten kunnen kiezen welke schuldhulp zij inschakelen. Als zij bij private schuldhulpverleners niet
terecht kunnen, moet er het vangnet zijn van de gemeentelijke schuldhulpverlening. In de periode
2010-2011 zijn bij Belastingdienst Holland-Midden 18 signalen van malafide praktijken binnengekomen,
waarvan in acht zaken strafrechtelijk onderzoek is gestart. Hiervan hebben er vijf tot proces-verbaal
geleid, drie onderzoeken lopen nog. Genoemde dienst wordt uitgebreid van twee naar vijf (onduidelijk
is wat De Krom hier bedoelde: Werkzame personen, afdelingen, vestigingen?). De nieuwe AMvB is niet
bedoeld om malafide bureaus toe te laten, juist om deze te voorkomen en te bestrijden met heldere
regels. Regulering dus;



Myra Koomen, voorzitter van Stadsbank Oost Nederland, Wethouder Werk en Inkomen in Enschede en
voormalig 2e Kamerlid, roept in het blad Binnenlands Bestuur 75 op om kredietbanken te
verzelfstandigen: “Bezuinigingen, dubbele petten en de introductie van private schuldbemiddeling zijn
de belangrijkste redenen om de uitvoering door de kredietbank meer op afstand te zetten.” Stadsbank
Oost Nederland is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, geleid door even zo vele
Wethouders Sociale Zaken. Zij zitten ‘klem’ tussen enerzijds de verantwoordelijkheid om de belangrijke
activiteiten van de Stadsbank in stand te houden en verbeteren, maar aan de andere kant de druk om
er zo weinig mogelijk geld aan uit te geven. “Knellende en schurende verantwoordelijkheden.” Koomen
pleit voor “het omvormen van kredietbanken tot zelfstandige, gecertificeerde en betrouwbare
ondernemingen die hun diensten aanbieden aan vele afnemers, onder wie gemeenten.”

3.4. De toekomst: De verwachte positie van de kleine zelfstandige ondernemingen
In de vorige paragrafen ging het vooral over de huidige positie van de kleine ondernemingen in de branche
van schuldhulpverlening en budgetcoaching. Vervolgens bespraken we de nieuwe Wgs die per 1 juli 2012 in
werking treedt en de nieuwe AMvB, waarvan nog niet bekend is wat de exacte inhoud zal worden en of, en
zo ja, wanneer deze in de Tweede Kamer besproken gaat worden en al dan niet in werking gaat treden.
Zowel de feiten als opinies zijn aan de orde geweest. In deze paragraaf bekijken we wat de toekomst gaat
brengen voor de kleine zelfstandigen. Welke verwachtingen hebben de deelnemers aan de vragenlijsten en
interviews van de effecten die de nieuwe regelgeving gaat hebben op de positie van de kleine
zelfstandigen? Per gestelde interviewvraag zullen we deze verwachtingen hier schetsen.
Peter Bruggheman, manager bij Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen:
“Gemeenten zullen door de nieuwe wet meer aandacht besteden aan hun beleid inzake schuldhulpverlening.
Kwaliteit zal meer in de picture komen. Meer verantwoording zal moeten worden afgelegd over effecten en
resultaten. Ook wachttijden kunnen meer aandacht krijgen, alhoewel ik niet verwacht dat gemeenten dan meer
budget zullen vrijmaken. Gelet op de bezuinigingen zal men zoeken naar oplossingen van "meer met minder".
Wellicht dat sommige gemeenten gaan aanbesteden en kleine ondernemingen ook kunnen meedingen. M.i. zal dit
wel beperkt zijn, want gemeenten hechten ook aan een betrouwbare en veilige partner. Bij tevredenheid zal men
niet snel geneigd zijn te switchen van leverancier, ook al is die goedkoper.”
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1. Wat weet u van de wet- en regelgeving die momenteel in de maak is voor de branche van
schuldhulpverlening en budgetcoaching?
De meeste ondervraagden weten in grote lijnen wat de nieuwe Wgs en AMvB inhouden, voor zover het
invloed heeft op hun eigen beroepspraktijk. Enkelen weten er naar eigen zeggen alles van, en een
handjevol deelnemers zegt er niets of nauwelijks kennis van te hebben doordat zij er in het dagelijks werk
niet mee in aanraking komen.
2. Welke invloed gaat de nieuwe wet- en regelgeving volgens u uitoefenen op de kwantiteit en kwaliteit van
de uitvoering van schuldhulpverlening en budgetcoaching?
Over de invloed van de nieuwe Wgs op de uitvoering zijn bestaan verschillende meningen. Velen vinden het
jammer dat er in de Wgs nauwelijks nadere kwaliteitseisen worden gesteld aan de inhoud van het door de
gemeente op te stellen beleidsplan (art. 2 Wgs) en aan de uitvoering van de schuldhulpverlening. Er wordt
tevens niets gezegd over het aantal met succes af te ronden schuldbemiddelingen. Het aanvankelijke
wetsvoorstel had hier wel bepalingen over, maar veel is geschrapt door de Staatssecretaris. Hiervoor wordt
de verantwoordelijkheid nu overgelaten aan de gemeenten zelf (zelfregulering) en aan de
koepelorganisaties (met name de NVVK). Gemeenten worden
Peter J. Benard, manager Insolventieerg vrij gelaten in de wijze waarop zij integrale
advies bij Zuidweg & Partners, Hilversum:
schuldhulpverlening, waaronder ook schuldpreventie, in hun
“Ik ben bang dat de Wet gemeentelijke
plannen beschrijven en in de praktijk vormgeven. Alleen de
schuldhulpverlening niet veel brengt,
eigen Gemeenteraad hoeft te controleren of de uitvoering
misschien wel meer bureaucratie. Mijns
volgens het plan verloopt. Sommigen vinden dit al een
inziens wordt de schuldhulpverlening te
behoorlijke stap vooruit ten opzichte van de huidige inrichting
veel het publieke domein ingetrokken,
van gemeentelijke schuldhulp. Gemeenten zullen straks
waardoor de mogelijkheden voor private
organisaties mogelijk beperkt zullen
eerder geneigd zijn over de geleverde kwaliteit en effectiviteit
worden. Aan het brede moratorium hecht
na te denken, en niet alleen mooie cijfers willen behalen.
ik niet. Op dit moment kan je met de goede
toepassingen van de huidige instrumenten
al ver komen. Ik hoop dat wachttijden
beperkt worden, maar gezien het
ontbreken van enige wettelijke sanctie op
overschrijding zijn die verwachtingen niet
hoog gespannen. In de huidige invulling
geeft de nieuwe AmvB eigenlijk alleen
mogelijkheden aan cowboys door het
ontbreken van kwaliteitseisen en het mijns
inziens onjuiste no cure, no pay principe.
De maximum no cure no pay vergoeding
achteraf zal niet positief werken om een
(nieuwe) onderneming op dat gebied
levensvatbaar te maken.”

Anderen denken dat de objectieve handhaving van
kwaliteitsnormen juist moeilijker wordt als er geen controle
van buitenaf mogelijk is. Er staan in de nieuwe wet weinig
verplichtingen, en geheel geen sancties vermeld die aan
gemeenten opgelegd kunnen worden wanneer zij de
verplichtingen uit de wet niet nakomen. Volgens artikel 3 Wgs
mogen gemeenten aanvragen schuldhulpverlening weigeren.
Dit wordt door sommigen als riskant gezien: het kan
verleidelijk zijn om cliënten uit te sluiten om zo de eventuele
wachtlijst en uitval ‘cosmetisch’ te verlagen. De vraag is dan,
wie deze mensen gaat helpen en of de gemeenten daarmee
hun zorgplicht kunnen ontlopen. Daar biedt de wet geen
regels voor. Het zou kunnen gebeuren, dat gemeenten alleen
nog de ‘gemakkelijk bemiddelbare gevallen’ gaan helpen, en dat de moeilijke ‘dossiers’ na uitval uit het
gemeentelijke traject bij de private organisaties terecht komen. De maximale wachttijden voor de intake
zijn verplicht gesteld, maar de nieuwe wet zegt niets over de tijd dat een dossier na de intake in de kast
mag blijven liggen. Ook biedt de nieuwe wet aan gemeenten nog steeds alle ruimte om schuldpreventie
niet erg actief op te pakken, evenals de afgelopen jaren. Het hangt er dus maar van af, wie er op welke
stoel zit, en welke bedoelingen en invloed hij heeft.
Een sterk punt, zo vinden de meesten, is dat schuldhulpverlening nu onder het bestuursrecht gaat vallen,
en dat besluiten over de aanvragen schuldhulpverlening vatbaar worden voor bezwaar en beroep. Cliënten
krijgen dus een mogelijkheid een beschikking aan te vechten. Dit zorgt wel voor extra bureaucratie. De
praktijk zal moeten uitwijzen hoe dit gaat uitwerken, hoe druk de afdelingen bezwaar en beroep het
hiermee gaan krijgen, en wat de schuldhulpverleners bij gemeenten zich hiervan gaan aantrekken. Mogelijk
krijgen zij het drukker met het opnieuw in behandeling nemen van aanvragen schuldhulpverlening.
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Over de nieuwe AMvB zijn de meningen eveneens verdeeld. Ook hier is veelvuldig aangegeven, dat het tot
nu toe ontbreekt aan kwaliteitseisen waaraan private schuldbemiddelaars zouden moeten voldoen. Het
risico op versnippering, malafide praktijken en wildgroei ligt op de loer, maar dat risico is er nu eigenlijk
evenzeer. Sommigen (onder wie ook medeverantwoordelijk Staatssecretaris van SZW De Krom) zien in de
nieuwe AMvB juist een mogelijkheid om de controle op deze malafide praktijken aan te scherpen, omdat er
dan een duidelijker wettelijk kader komt waaraan private bemiddelaars getoetst kunnen worden. Veel
ondernemers die alleen maar uit zijn op het ‘snelle geld’, zonder aan stevige kwaliteitseisen te willen
voldoen, zullen wellicht zelf al hun heil elders gaan zoeken. Om de naleving van kwaliteitsnormen goed te
kunnen toetsen, geldt voor zowel de publieke als de private dienstverlening dat daartoe eerst een gedegen,
doordacht en door iedereen geaccepteerd kwaliteitssysteem moet komen. NEN-8048 lijkt daartoe het
aangewezen systeem, maar dit is nog niet algemeen geaccepteerd en zeker nog niet (wettelijk) verplicht
gesteld. De vraag is of dit op termijn wenselijk en mogelijk is.
Het principe van achterafbetaling bij het tot stand brengen van een geslaagde schuldregeling vinden
enkelen wel zinvol, omdat de ondernemer dan extra gestimuleerd wordt goed en snel werk te leveren. De
meesten vinden het echter geen goed idee, omdat men dan wellicht geneigd zal zijn alleen de ‘gemakkelijk
bemiddelbaren’ te helpen, en zo maximale omzet met minimale inspanning te kunnen behalen. De ‘moeilijk
bemiddelbaren’ zijn dan aangewezen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Een nuancering van het
‘no-cure-no-pay’ principe in de AMvB zou hierin een oplossing kunnen zijn, door bijvoorbeeld toch een
vergoeding aan de schuldbemiddelaar mogelijk te maken als een schuldregeling mislukt door een oorzaak
buiten zijn inspanningen om, bijvoorbeeld wanneer schuldeisers niet mee willen werken met een regeling.
Dan wordt vervolgens de vraag, hoe en door wie dit te controleren is.
3. Welke gevolgen zal de nieuwe wet- en regelgeving volgens u hebben voor de positie van de kleine
zelfstandige ondernemingen in de branche? (Qua marktaandeel, concurrentiepositie, organisatorische,
juridische en politieke positie)
De Wgs kan tot gevolg hebben, dat de schuldhulpverlening te veel een gemeentelijk, publiek werkveld
wordt, waarin private organisaties buitenspel worden gezet, terwijl zij een belangrijke positieve bijdrage
aan de bestrijding en preventie van schuldenproblemen zouden kunnen bieden. Het ligt er maar net aan
wat elke gemeente van plan is met de inrichting van de schuldhulpverlening in haar werkgebied, maar dat
is nu eigenlijk ook al zo. De
Stella van Telgen, klantmanager Schuldhulpverlening bij een gemeente:
nieuwe wet biedt gemeenten
“Tot nu toe heb ik slechte ervaringen met kleine zelfstandigen in
geen
bevoegdheden
om
schuldhulpverlening: soms wordt goed begonnen maar al snel gaat het
bepaalde private partijen te
over de top wat betreft drukte, met alle onzorgvuldigheid van dien. Ik vond
betrekken bij of juist uit te
de kennis beneden peil en/of niet breed genoeg. En ik heb veel gerommel
sluiten van de uitvoeringspraktijk
gezien: slechte adviezen, gerotzooi met facturering, slechte bereikbaarheid
van schuldhulpverlening en
en dergelijke. Wat betreft budgetcoaching: bij het maatschappelijk werk
wordt altijd gedaan alsof alle maatschappelijk werkers budgetbegeleiding
budgetcoaching. Zij bepalen van
kunnen aanbieden. De praktijk is anders! Er zijn nou eenmaal veel maatoudsher al lang zelf met wie zij
schappelijk werkers die er niets mee hebben. Dan is de begeleiding
willen samenwerken. Vaak gaat
beneden peil. Het blijkt moeilijk voor veel welzijnsorganisaties om hierover
het om langlopende contracten
eerlijk te zijn. ZoZijn, MEE, onze eigen welzijnsorganisatie en een andere in
met reeds lang bestaande,
de omgeving onderschatten mins inziens het belang ervan om het goed uit
ervaren organisaties, die een
te voeren, er werkprocessen voor te beschrijven en die na te komen.”
groot vertrouwen genieten. Dit
zijn meestal niet de kleine zelfstandige ondernemingen. Bovendien kunnen gemeenten straks bepalen, net
als nu al het geval is, welke partijen zij uit de publieke middelen financieel willen ondersteunen of volledig
willen financieren in de uitvoering van hun werk. De nieuwe Wgs verandert daar weinig aan.
Als de nieuwe AMvB van kracht wordt, zullen waarschijnlijk veel nieuwe spelers de markt betreden, de
concurrentie zal toenemen. De mogelijkheden voor kleine zelfstandige ondernemingen worden groter. Een
positief gevolg kan zijn, dat zij de kans krijgen om zich te bewijzen en de eerder in dit hoofdstuk
aangegeven, verwachte voordelen te laten zien. Een organisatie als de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) zou toezicht kunnen houden op eerlijke concurrentie, zodat de grote organisaties de kleine niet uit
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de markt gaan drukken. De kans is aanwezig, dat niet alle nieuwkomers even deskundig zijn of even goede
bedoelingen hebben. Er zullen ook ‘prijsvechters’ tussen zitten. Er wordt een vergelijking gemaakt met de
marktwerking in de zorg, die niet onverdeeld succesvol heeft uitgepakt. Een meer positief gevolg kan zijn,
dat de druk op de publieke schuldhulpverlening omlaag kan, waardoor ook daar meer ruimte en tijd
beschikbaar komt om de kwaliteit te verhogen, bijvoorbeeld doordat intensiever cliëntencontact mogelijk
wordt.
Als meer private bemiddelaars de markt gaan betreden, moet ook een oplossing gezocht worden voor het
feit dat zij op verschillende instrumenten, middelen en convenanten geen aanspraak kunnen maken, omdat
die direct gekoppeld zijn aan de gemeenten (ook in de nieuwe Wgs) en de leden van de NVVK. Denk
bijvoorbeeld aan de convenanten met de energiebedrijven en zorgverzekeraars, het mogen opstarten van
een wettelijke schuldsanering en het aanvragen van een dwangakkoord of moratorium bij de rechtbank. De
kleine zelfstandige ondernemingen die geen NVVK-lid zijn, blijven daarmee dus een ‘achtergestelde’ positie
houden. Schuldeisers zullen ruime tijd nodig hebben om overtuigd te worden dat zij de kleine private
bemiddelaars ook kunnen vertrouwen. Als gemeenten zich meer zouden openstellen voor samenwerking
met de kleine zelfstandige ondernemingen, kan een deel van genoemde achterstelling wellicht overbrugd
worden. Dat geldt ook voor de financiering van de kleine ondernemingen.
De gemeentelijke schuldhulp blijft wellicht voor een groot deel gefinancierd uit publieke middelen, terwijl
de ondernemingen zelf voor hun omzet moeten zorgen. Als zij verplicht worden een gemaximeerd tarief
voor hun werkzaamheden te vragen aan de schuldenaar, is het risico aanwezig dat de ondernemer veel
cliënten nodig heeft om winst te kunnen maken, en dus per cliënt minder tijd en aandacht kan geven. Als
de ondernemer een bepaald percentage van de afloscapaciteit mag ontvangen, ten koste van de aflossing
aan de schuldeisers, dan draait hij bij cliënten met een laag inkomen verlies. Mag de ondernemer een vast
bedrag van de afloscapaciteit behouden, dan blijft er bij cliënten met een laag inkomen weinig tot niets
over om af te lossen aan de schuldeisers.
4. Welke maatschappelijke gevolgen zal de nieuwe wet- en regelgeving volgens u hebben? (Gevolgen voor
de economie en financiën, sociale verhoudingen en welzijn)
De volgende meningen zijn in het onderzoek naar voren gekomen:
 Doordat gemeenten cliënten voor een minnelijke schuldregeling kunnen gaan weigeren, kan het
gebeuren dat meer mensen een beroep proberen te doen op de wettelijke schuldsanering. Dit zou een
ongewenst bijeffect kunnen zijn van de nieuwe Wgs;
 Het is goed wanneer de gemeenten met de nieuwe Wgs een instrument krijgen om de structurele ‘nietwillers’ buiten de deur te houden. Deze cliënten, die keer op keer terug komen voor hulp, maar
vervolgens onvoldoende inzet en motivatie tonen om tot een geslaagde schuldregeling te komen,
leggen een te grote druk op de schaarse middelen van de gemeenten. Straks kunnen gemeenten die
middelen beter inzetten voor de cliënten die wel willen meewerken om uit hun problemen te komen;
 Door de beperkte inhoud van de nieuwe Wgs kan de schuldhulpverlening nog steeds per gemeente
anders ingericht worden, en kan het dus voor cliënten van hun woonplaats afhangen, hoe zij geholpen
gaan worden. Er komt niet meer gelijkheid, eenduidigheid of transparantie door de nieuwe Wgs, en
ook niet door de nieuwe AMvB zoals die er nu ligt;
 Doordat cliënten kunnen gaan kiezen uit meer mogelijkheden, wordt de markt ook onoverzichtelijker
en liggen verkeerde keuzes op de loer;
 Doordat ook private schuldbemiddelaars aan de slag kunnen, zal het werk vaak sneller, persoonlijker,
efficiënter, flexibeler en goedkoper uitgevoerd kunnen worden, en zullen de maatschappelijke kosten
die met schuldhulpverlening gemoeid zijn, dalen;
 Doordat de kleine ondernemingen vaak veel dichter bij de mensen staan, zal het maatschappelijke
effect van de toetreding tot deze markt ook groot zijn. Er gaat meer in de frontlinies opgelost worden;
 Volgens sommigen brengt de ‘privatisering’ van de schuldhulpverlening het gevaar met zich mee, dat
alleen de mensen met voldoende inkomsten de dienstverlening kunnen betalen, en dat mensen met
een laag inkomen niet geholpen gaan worden. Een groter verschil tussen arm en rijk dus. Er kan een
vergelijking getrokken worden met genoeg andere overheidstaken, die eerder aan de markt gegeven
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zijn. Winstbejag kan er voor zorgen, dat de aandacht voor kwaliteit en solidariteit verslapt, met alle
gevolgen van dien;
Hoewel niemand positief zal zijn over een tweedeling in de maatschappij, valt er in de schuldhulp wel
iets te zeggen voor een scheiding tussen cliënten met een hoge en met een lage afloscapaciteit. De
eerstgenoemden zouden prima een beroep kunnen doen op de private schuldbemiddeling, die bij deze
groep cliënten ook een passende vergoeding kan ontvangen. De tweede groep zou dan beter bij de
gemeente terecht kunnen, omdat de hulp aan hen uit de algemene middelen betaald wordt. Doordat
de eerstgenoemde groep dan bij private bemiddelaars aanklopt, hebben de gemeenten meer geld en
ruimte beschikbaar voor de groep waarvoor zij van oudsher een zorgplicht hebben: de meest
kwetsbaren in de samenleving;
Er zullen weer meer regeltjes bij komen, in onze toch al zo gejuridiseerde maatschappij;
De nieuwe wet- en regelgeving zal alleen positief uitpakken, als ook aan de controle en handhaving
daarop veel meer gedaan gaat worden dan nu het geval is. De malafide bedrijven worden nog veel te
vrij gelaten, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Tot zover de beschrijving van de bevindingen uit het onderzoek. In het volgende hoofdstuk worden
conclusies getrokken uit de hier verzamelde resultaten, en er worden aan de verschillende betrokkenen in
de branche aanbevelingen gedaan voor de toekomst.
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Hoofdstuk 4. Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten, zoals beschreven in hoofdstuk 3, kunnen we in dit
hoofdtuk conclusies formuleren waarmee de hoofd- en deelvragen beantwoord kunnen worden die aan
het begin van het onderzoek, in februari 2012, zijn opgesteld. Vervolgens worden aan de diverse partijen in
de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching enkele aanbevelingen gedaan voor de toekomst.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de rol die de SJD’er kan hebben bij de uitvoering
van die aanbevelingen.

4.1. Conclusies
4.1.1. Conclusies bij deelvraag 1
Deelvraag 1 luidde als volgt: ‘Wat is op dit moment (voorjaar 2012) de positie van de kleine zelfstandige
ondernemingen in schuldhulpverlening en budgetcoaching? (organisatorisch, juridisch, politiek)’ In feite
valt deze deelvraag uiteen in drie onderdelen.
De huidige organisatorische positie van de kleine zelfstandige ondernemingen.
Hiermee wordt bedoeld: de positie als onderdeel van en de rol in het grote geheel, het gehele systeem, al
dan niet in verbinding en samenwerking met andere onderdelen. Gebleken is, dat kleine ondernemingen in
de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching vanuit hun eigen organisatie en voor eigen risico
vooral aan het werk zijn op het gebied van budgetadvies, budgetcoaching en -training, budgetbeheer,
beschermingsbewind en WSNP-bewindvoering. Tevens ‘verhuren’ zij zich aan met name gemeenten, om
namens deze opdrachtgevers uitvoering te geven aan minnelijke schuldregelingen en aanverwante
werkzaamheden.
De globale indruk is, dat de organisatorische positie van de kleine ondernemingen qua aantallen,
marktaandeel en zichtbaarheid beperkt is, vooral als het gaat om schuldbemiddeling. De grote gevestigde,
veelal publieke organisaties en de sinds kort sterk gegroeide vrijwilligersorganisaties voeren de boventoon.
De kleine ondernemingen hebben vaak nog niet dezelfde langlopende contacten met ketenpartners, en
moeten veel meer aan PR en reclame doen om aan cliënten te komen. Ze zijn minder georganiseerd in
beroeps- of brancheorganisaties. Ze staan qua concurrentie op achterstand, omdat zij veelal zelf voor hun
inkomsten moeten zorgen, terwijl de grote publieke organisaties grotendeels uit belastinggelden betaald
worden. Vooral veel budgetcoaches staan klaar om met hun kleine onderneming mensen al in een vroeg
stadium met financiële en administratieve problemen te helpen, zodat schulden snel bestreden of
voorkomen kunnen worden.
Over de sterk in opkomst zijnde vrijwilligersorganisaties die ondersteuning aanbieden op het vlak van
schuldhulpverlening en budgetcoaching, zijn de meningen sterk verdeeld. Sommigen vinden het prima als
aanvulling om de professionals te verlichten, mits duidelijk op kwaliteit en rolafbakening gelet wordt.
Anderen vinden het werk veel te belangrijk en ingewikkeld om door vrijwilligers uitgevoerd te laten
worden, en zien het als oneerlijke broodroof voor de zelfstandig ondernemers die veel tijd en geld in hun
onderneming, kennis en vaardigheden hebben geïnvesteerd.
De huidige juridische positie van de kleine zelfstandige ondernemingen.
Met de juridische positie wordt hier bedoeld: De positie van kleine zelfstandige ondernemingen met
betrekking tot rechten en verplichtingen, ten opzichte van andere organisaties. Voor budgetcoaching
gelden geen bijzondere rechten en verplichtingen, anders dan voor elk sociaal dienstverlenend beroep.
Wanneer de kleine zelfstandige het beheer krijgt over de gelden van de cliënt, zal hij zich ook moeten
houden aan de regels uit de Wet op het financieel toezicht.
Voert de kleine zelfstandige voor eigen risico en rekening schuldbemiddeling uit, dan wordt zijn juridische
positie sterk beïnvloed door artikelen 47 en 48 van de Wet op het consumentenkrediet (Wck).
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Schuldbemiddeling is verboden, behoudens een aantal in de wet genoemde situaties. In principe mag
schuldbemiddeling ‘om niet’ geboden worden, maar uit jurisprudentie is veelvuldig gebleken, dat
schuldbemiddeling niet als onbezoldigd wordt beschouwd wanneer toch andere diensten aan betrokken
cliënten in rekening worden gebracht, zoals financieel- of budgetbeheer. Zelfs wanneer de vergoeding door
een ander dan de schuldenaar zelf betaald wordt, is de schuldbemiddelaar in feite in overtreding.
In theorie mag een zelfstandig ondernemend schuldbemiddelaar, die geld en tijd heeft geïnvesteerd in zijn
bedrijf, kennis en vaardigheden, geen schuldbemiddeling tegen betaling uitvoeren, maar een ongeschoolde
en onervaren vrijwilliger mag wel zonder vergoeding schuldbemiddeling bezigen. In de praktijk gebeurt dit
zelden, maar de vraag is hoe gewenst zo’n situatie eigenlijk is, zeker nu veel kleine zelfstandigen op
gedegen en legale wijze schuldbemiddeling tegen betaling zouden willen uitvoeren. Er zou werk genoeg
moeten zijn in deze economisch moeilijke tijden. Maar zij worden door deze juridische constructie
tegengehouden, omdat in het verleden is gebleken dat het risico op malafide praktijken groot is. Enkelen
trekken zich weinig van de wet aan, en begaan strafbare feiten. Dit is allemaal ten nadele van de kleine
zelfstandigen die wèl volgens de regels en normen van integriteit en betrouwbaarheid willen werken.
Alleen met een wetswijziging of –aanvulling (bijvoorbeeld middels een AMvB) kan het verbod op
schuldbemiddeling worden opgeheven. De artikelen in de Wck zijn niet in strijd met wetgeving over vrije
concurrentie, omdat het de functie heeft kwetsbare burgers te beschermen tegen uitwassen van de vrije
markt. Mogelijk gaat de nieuwe AMvB de mogelijkheden voor schuldbemiddeling door kleine zelfstandigen
verruimen.
De huidige politieke positie van de kleine zelfstandige ondernemingen.
Hier wordt bedoeld: De positie van de kleine zelfstandige ondernemingen bezien vanuit maatschappelijke
en menselijke machtsverhoudingen en culturele stromingen. Hierin is geen eenduidig beeld uit het
onderzoek gekomen. Grof geschetst valt op, dat de ‘gevestigde orde’ van personen die werkzaam zijn bij de
grote (semi)publieke organisaties in schuldhulpverlening (gemeenten, instellingen voor maatschappelijk
werk, brancheorganisaties, zorginstellingen) een negatieve kijk hebben op kleine zelfstandige
ondernemingen in deze branche. Er is een te groot risico op wildgroei, malafide praktijken,
onoverzichtelijkheid, en op gebrek aan kwaliteit, deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid, continuïteit,
solvabiliteit. De kleine zelfstandigen zijn te veel met het genereren van omzet en winstbejag, en zouden te
weinig oog hebben voor de echte belangen en achterliggende problemen van cliënten en schuldeisers. De
vraag blijft, wie de hulp aan cliënten met financiële problemen moet betalen. De markt wordt
onoverzichtelijk en oncontroleerbaar, ondernemers hebben minder oog voor de maatschappelijke kwestie
van armoede en schulden, het maatschappelijk vertrouwen in schuldhulpverlening wordt ondermijnd door
wanpraktijken.
Een heel andere mening wordt veelal verkondigd door de kleine ondernemers zelf en door enkele docenten
en adviseurs die aan het onderzoek deelnamen. Zij zien vooral de voordelen van kleine zelfstandigen in
deze branche: meer flexibiliteit, wendbaarheid, snelheid, creativiteit, gedrevenheid, ambitie, inventiviteit,
onafhankelijkheid, zelfsturing, betrokkenheid bij de cliënt, persoonlijker en diepgaander aanpak van
achterliggende problemen, ambachtelijkheid, minder bureaucratie, kortere wacht- en doorlooptijden,
lagere (overhead)kosten. Ook daalt de druk op de publieke schuldhulp en dus de belastinggelden, door
betere preventie en snellere en intensievere aanpak van problemen vinden minder escalaties naar andere
levensgebieden plaats, met alle voordelen voor de maatschappij.
Toch zien zij ook de hindernissen die genomen moeten worden om als kleine zelfstandige succesvol en
maatschappelijk verantwoord te kunnen worden in deze branche: het vertrouwen van cliënten,
schuldeisers en ketenpartners moet gewonnen worden, er moet aan de financiering, continuïteit en
winstgevendheid van de ondernemingen gewerkt worden, de deskundigheid en kwaliteit moet op peil zijn
en blijven, er moet goed samengewerkt worden met andere hulp- en dienstverleners Een aantal
deelnemers is van mening, dat de grootte of de (publieke of private) aard van de hulp- of dienstverlenende
organisatie niet van belang is. Het gaat om de kwaliteiten en bedoelingen van de individuele beleidsmakers,
hulp- en dienstverleners die het werk moeten organiseren en uitvoeren.
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4.1.2. Conclusies bij deelvraag 2
Deelvraag 2 luidde: ‘Wat wordt de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in schuldhulpverlening en
budgetcoaching (organisatorisch, juridisch, politiek), na invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en de toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur rondom private
schuldbemiddeling?’ Omdat het hier over de toekomst gaat, konden alleen verwachtingen van betrokken
personen in kaart worden gebracht.
De toekomstige organisatorische positie van de kleine zelfstandige ondernemingen.
Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening komt meer verantwoordelijkheid ten
aanzien van de inrichting van schuldhulpverlening en budgetcoaching bij gemeenten te liggen. Zij kunnen
nog steeds zelf bepalen welke externe organisaties zij daarin willen betrekken en op welke wijze zij dat
doen. Voor de kleine ondernemingen wordt daarin dus niet veel verandering verwacht ten opzichte van
het heden. Een enkeling verwacht dat schuldhulpverlening met de wet nog meer een publieke taak wordt.
De nieuwe AMvB die in de maak is kan wel voor een behoorlijke verandering zorgen van de
organisatorische positie van kleine zelfstandigen. Zij krijgen meer mogelijkheden om hun diensten op het
gebied van schuldbemiddeling aan te bieden. Er zullen meer spelers op de markt komen en dat bevordert
de concurrentie. De organisatorische ‘achterstand’ die zelfstandige ondernemingen door eerdergenoemde
oorzaken hebben (qua financiën, bevoegdheden, bekendheid, koepelorganisaties, convenanten e.d.) zal
overbrugd moeten worden zodat zij ook op eerlijke wijze kunnen concurreren met de gevestigde (publieke)
orde. Veel kleine ondernemingen zijn gespecialiseerd in budgetcoaching, en daarvan wordt nu nog beperkt
de waarde ingezien. Er wordt gewerkt aan meer bekendheid van het beroep.
De toekomstige juridische positie van de kleine zelfstandige ondernemingen.
Het overgrote deel van de deelnemers aan het onderzoek vindt de nieuwe Wgs veel te beperkt: er worden
te weinig verplichtingen en kwaliteitseisen aan gemeenten opgelegd. Positief is dat gemeentelijke besluiten
inzake schuldhulpverlening vatbaar worden voor bezwaar en beroep. Voor kleine zelfstandigen gelden de
bestuursrechtelijke regels niet, wat door sommigen als oneerlijk wordt ervaren ten opzichte van
gemeenten. Verder betekent de Wgs voor de kleine zelfstandigen juridisch waarschijnlijk niet zo veel. De
nieuwe AMvB daarentegen breekt naar verwachting het verbod op schuldbemiddeling open, waardoor dit
opeens legaal wordt. Iedereen is het er over eens, ook de zelfstandige ondernemingen, dat duidelijke
voorwaarden en begrenzingen noodzakelijk zijn om malafide praktijken zo veel mogelijk uit te bannen. Het
principe van betaling achteraf na het opzetten van een succesvolle schuldbemiddeling wordt door de
meesten afgekeurd, omdat het mogelijk perverse gevolgen teweeg kan brengen. De regels in de nieuwe
AMvB moeten dus goed doordacht en praktisch uitvoerbaar opgesteld worden, en de controle op de
uitvoering is belangrijk punt van aandacht.
De toekomstige politieke positie van de kleine zelfstandige ondernemingen.
Met de komst van de Wgs wordt beoogd de geleverde kwaliteit en kwantiteit in de gemeentelijke
schuldhulpverlening te verbeteren. De aanleiding was dus, dat deze onvoldoende werd bevonden door de
wetgever. Er heersen veel twijfels, of de nieuwe wet hier veel verandering in zal brengen, omdat
gemeenten vooral zelf mogen blijven bepalen hoe zij hun diensten vormgeven. Omdat gemeenten toch wel
blijven bestaan, en een zekere zorgplicht hebben ten aanzien van kwetsbare inwoners, hoeven zij zich
minder druk te maken over hun positie op de markt. Wel wordt er hard nagedacht hoe de dienstverlening
beter kan. De vraag voor de toekomst blijft, in hoeverre gemeenten behoefte hebben aan samenwerking
met kleine zelfstandige ondernemingen in deze branche. Dit zou een apart onderzoek waard zijn.
Door het ‘openbreken’ van de markt middels de nieuwe AMvB kan eigenlijk pas worden ervaren welke
opinies ten aanzien van de kleine zelfstandige ondernemingen in schuldhulpverlening en budgetcoaching
echt kloppen. Als zij goed werk gaan leveren, tegen gangbare tarieven en met goede resultaten, zal de
politieke positie die zij innemen, positiever worden. Als blijkt dat de angsten van sommigen uit gaan
komen, en de overzichtelijkheid, transparantie, effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening sterk
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achteruit zullen gaan, zal de nieuwe AMvB wellicht weer snel afgeschaft worden. Invoering van de nieuwe
AMvB zou gepaard moeten gaan met een duidelijk, universeel, praktijkgericht, uitvoerbaar en
controleerbaar systeem van kwaliteitsnormen voor zowel de publieke als de private hulp- en
dienstverleners, groot en klein.
4.1.3. Conclusies bij de hoofdvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek was: ‘Wat is de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in de
branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching, op dit moment (voorjaar 2012) en na invoering van
de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van
Bestuur rondom private schuldbemiddeling?’ Dit is eigenlijk eenvoudigweg een samenvoeging van de twee
beschreven deelvragen. Samengevat kan de hoofdvraag als volgt beantwoord worden. De huidige positie
van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching is voor
verbetering vatbaar. Organisatorisch maken de kleine ondernemingen een beperkt deel uit van het geheel,
juridisch wordt de positie begrensd door beperkende wetgeving, en politiek staat niet iedereen positief
tegenover de private hulp aan kwetsbare burgers, alhoewel ook niet iedereen even tevreden is met de
publieke hulpverlening die nu geboden wordt.
Met de komst van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe AMvB inzake private
schuldbemiddeling kan de organisatorische positie van kleine zelfstandigen verbeteren als gemeenten zich
ook voor samenwerking en overleg met hen open stellen, zodat goede afspraken gemaakt kunnen worden
over taakverdeling en financiering. De juridische positie van de kleine zelfstandigen zal verbeteren, omdat
het verbod op schuldbemiddeling opgeheven wordt, waardoor zij meer mogelijkheden krijgen. Politiek
bezien krijgen de kleine zelfstandigen met de nieuwe regels een kans om te laten zien wat zij kunnen, en
het beeld dat over hen bestaat een positieve draai te geven. Zorgvuldige invoering, in combinatie met
goede kwaliteitsborging en doordachte voorwaarden, is daarbij noodzakelijk.
Hiermee zijn de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek beantwoord, en is aan de doelstelling gehoor
gegeven. Dit rapport geeft inzicht in de stand van zaken omtrent kleine zelfstandige ondernemingen in de
schuldhulpverlening en budgetcoaching. Het kan bijdragen aan de beeldvorming en discussie over de
mogelijkheden die er zijn voor deze ondernemingen om zich in te zetten in de branche, zodat
schuldhulpverlening en budgetcoaching wellicht verbeterd kunnen worden, met alle voordelen van dien
voor de overheid, het bedrijfsleven, de burgers en de samenleving.

4.2. Aanbevelingen
4.2.1. Aanbevelingen voor de wetgever en landelijke beleidsmakers
 Zorg er voor dat private en publieke organisaties wettelijk dezelfde rechten, plichten, mogelijkheden en
voorwaarden krijgen bij de uitvoering van schuldhulpverlening en budgetcoaching, zodat er eerlijke en
transparante concurrentie kan komen op de markt die aan het ontstaan is. Laat de nieuwe AMvB goed
aansluiten op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, zodat partijen gelijke posities verkrijgen en in
goede samenwerking voor betere kwaliteit en kwantiteit in de dienstverlening kunnen zorgen;
 Zorg voor een goed doordacht, universeel, praktijkgericht en controleerbaar normensysteem voor de te
leveren kwaliteit en kwantiteit van schuldhulpverlening en budgetcoaching, zowel voor de publieke als
de private organisaties, groot en klein;
 Stel één onafhankelijke organisatie aan om zowel de private als de publieke dienstverlening te
controleren op naleving van wettelijke regels en kwaliteitsnormen;
 Zorg voor een evenwichtige en rechtvaardige financiering van de schuldhulpverlening en
budgetcoaching. Laat burgers met meer financiële ruimte meer zelf meebetalen aan de hen
aangeboden diensten volgens een progressief betalingssysteem. Stel minimum en maximum tarieven
vast voor de diensten, en stel duidelijke grenzen aan de taken die op vrijwillige basis, onbezoldigd,
uitgevoerd mogen worden.
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4.2.2. Aanbevelingen voor gemeenten
 Blijf niet vasthouden aan een schuldhulpverleningssysteem dat onvoldoende resultaten oplevert.
Onderzoek wat wèl tot succesvolle schuldbemiddeling leidt. Zorg er voor dat ook aandacht wordt
besteed aan de gedragsaspecten van schuldsituaties;
 Schrijf niet alleen in uw beleidsplan dat uw organisatie meer aan preventie en vroegsignalering gaat
doen, maar doe dat ook echt. Zie er op toe dat de medewerkers er mee aan de slag gaan;
 Ga de samenwerking aan met ondernemers die veel geïnvesteerd hebben in kennis, vaardigheden en
middelen, en die u veel werk uit handen kunnen nemen tegen gunstige tarieven. Laat hen geregeld
verslag doen van hun werkzaamheden en de behaalde resultaten.
4.2.3. Aanbevelingen voor de kleine zelfstandige ondernemingen
 Blijf investeren in kennis, vaardigheden, contacten en reclame. Zorg voor de juiste diploma’s en
certificaten voor jezelf en je eventuele personeel. Houd de ontwikkelingen in de branche scherp in de
gaten. Laat zien dat je kwaliteit in huis hebt en betrek je cliënten en je netwerk daar bij;
 Zoek de samenwerking met anderen: met vakgenoten, om met elkaar kennis en opdrachten uit te
wisselen, samen op te trekken voor meer zeggenschap. Maar ook met ketenpartners, opdrachtgevers,
belangenorganisaties en de politiek;
 Neem alle regels in acht die gesteld worden in de wet- en regelgeving, beleidsregels, gedragscodes en
richtlijnen. Op korte termijn levert dat mogelijk minder winst op, maar op langere termijn zal het tot
meer respect en vertrouwen uit de markt leiden.
4.2.4. Aanbevelingen voor de onderzoekers in de branche
 Deze aanbeveling volgt niet direct uit de conclusies, maar is wel van belang. Er is wetenschappelijk nog
veel te weinig bekend over de effectiviteit van de inzet van verschillende instrumenten, werkwijzen en
organisaties in de schuldhulpverlening en budgetcoaching. Nader onderzoek hiernaar is dringend
gewenst. Dit bevestigt Nadja Jungmann in haar openbare les, zoals vermeld in paragraaf 2.5.4. De soms
felle discussies die gevoerd worden over de geboekte resultaten, de kosten, de regelgeving en de
manier van werken in de branche lijken daarmee dus eigenlijk vrij zinloos, omdat er geen ‘harde’ feiten
zijn waarop de opgeworpen argumenten gebaseerd zijn. Het zijn veelal de eigen belangen, de
verwachtingen en de emoties die de voedingsbodem vormen. Pas wanneer alle verschillende
mogelijkheden aan instrumenten, werkwijzen en organisaties nagegaan en uitgeprobeerd zijn, kan een
goed gefundeerd oordeel gegeven worden;
 Doe nader onderzoek naar alle spelers op de markt van schuldhulpverlening en budgetcoaching. Welke
organisaties zijn werkzaam, welke diensten verlenen zij, hoeveel en welke cliënten helpen zij daarmee,
wat is het geografische werkgebied, hoeveel mensen werken er en in welke functies, met wie werken
ze samen? Een heldere kaart met alle organisaties levert voor iedereen duidelijkheid in een
versnipperde markt;
 Doe nader onderzoek naar de juridische positie van ondernemingen die schuldbemiddeling tegen
betaling aanbieden aan zelfstandig ondernemers. Volgens de Wck mag het niet. Toch wordt het op
grote schaal gedoogd, vooral omdat veel gemeenten en kredietbanken de zelfstandig ondernemers niet
helpen met een schuldregeling, als zij hun bedrijf niet willen opheffen. Waarom gaat dit zo?;
 Doe nader onderzoek naar organisaties die schuldbemiddeling aan particulieren aanbieden tegen
betaling, waarbij zij betaald worden door derden (familie, sponsors, werkgever etc.) Volgens de Wck
mag het niet, en dit is bevestigd door een niet nader te noemen, bij opsporing direct betrokkene.
Welke organisaties doen dit toch, op welke schaal, en waarom wordt het gedoogd?;
 Doe nader onderzoek naar de eerlijkheid van concurrentie en mededinging met de huidige regels en als
de AmvB van kracht wordt. Hoe rechtmatig en rechtvaardig is het, dat schuldbemiddeling tegen
betaling vele jaren is voorbehouden aan in de wet genoemde partijen, zeker nu zij hun diensten ook
commercieel aanbieden, zoals Gemeente Spijkenisse? Hoe eerlijk is de concurrentie als de nieuwe
AmvB er komt? In hoeverre worden gemeenten hierin bevoordeeld?
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4.3. De rol van de SJD’er bij de uitvoering van de aanbevelingen
Dit onderzoek vormt het sluitstuk van de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening van de onderzoeker.
Daarom wordt aan het eind van dit hoofdstuk stilgestaan bij de rollen die de sociaal-juridisch dienstverlener
(SJD’er) kan spelen bij de uitvoering van de hiervoor geformuleerde aanbevelingen.
Binnen het brede beroepenveld van schuldhulpverlening en budgetcoaching speelt de SJD’er op alle
terreinen een belangrijke rol. Dit kan op uitvoerend niveau en op beleidsvormend niveau. Op het niveau
van wetgeving en beleidsontwikkeling kan de SJD’er een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
nieuwe regelgeving, systematiek en kwaliteitsnormen voor de branche. Vanuit de praktijk kan hij adviseren
wat praktisch werkt en wat niet. Hij kan de effecten van nieuwe regelgeving onderzoeken in de praktijk,
problemen onderkennen, en hiervan melding maken bij de beleidsbepalers.
In de aanbevelingen aan de gemeenten kan de SJD’er in eerste instantie het onderzoek uitvoeren naar de
effecten van het ingezette beleid, de pijnpunten onderkennen, en adviseren over verbeteringen in de
dienstverlening zodat die effectiever wordt. Als uitvoerende in de gemeentelijke schuldhulpverlening kan
de SJD’er de werkwijze in de rol van dienstverlener verbeteren naar meer preventie, gedragsbeïnvloeding,
samenwerking met ketenpartners.
De aanbevelingen aan de kleine zelfstandige ondernemingen in schuldhulpverlening en budgetcoaching
hebben vooral betrekking op het uitvoerende niveau. In deze branche zullen veel ondernemers een SJDachtergrond hebben, en dus dagelijks bezig zijn met de competenties die bij het beroepsprofiel horen. In de
hier gegeven aanbevelingen gaat het vooral om verdere persoonlijke professionalisering als dienstverlener
en het verbeteren van de eigen positie in de markt. Dat neemt niet weg dat de andere beroepsrollen
evenzeer van belang zijn.
Bij de uitvoering van de aanbevelingen aan de onderzoekers in de branche zal met name de onderzoeksrol
van de SJD’er van belang zijn. Daarnaast zal op grond van de gevonden onderzoeksresultaten een gedegen
advies aan de berokken beleidsmakers en uitvoerenden geboden moeten kunnen worden. De SJD’er zal
zich zo objectief en onafhankelijk mogelijk moeten kunnen positioneren, en alle verschillende belangen in
het onderzoek mee moeten nemen.
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Bijlage 1. Verklarende woordenlijst
Hier volgt (in alfabetische volgorde) een definiëring van de belangrijkste begrippen uit de hoofd- en
deelvragen (deze zijn onderstreept) en de begrippen die geregeld terug komen in het gehele
onderzoeksrapport. Waar nodig is een kleine toelichting en een bronvermelding gegeven.
Aflos(sings)capaciteit: Het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor de aflossing van zijn schulden.
De aflossingscapaciteit wordt vastgesteld door het inkomen te verminderen met het voor de schuldenaar
vastgestelde Vrij Te Laten Bedrag.76
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): Een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader
worden uitgewerkt. In dit geval gaat het om een AMvB die in januari 2012 nog in ontwikkeling is bij het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en welke invulling gaat geven aan de
regelgeving omtrent het in rekening brengen van een vergoeding voor private schuldbemiddeling, zoals dit
onder strikte voorwaarden wordt toegestaan in artikel 48, lid 2 van de Wet op het consumentenkrediet
(Wck).77
Betalingsregelingen: Op minnelijke wijze tot stand gekomen afspraken tussen schuldenaren en schuldeisers
over het (stapsgewijs) volledig terugbetalen van (niet-problematische) schulden.
Bewindvoerder: De op grond van artikel 287 lid 3 Fw door de rechter benoemde persoon, die vanaf de
toepassingverklaring van de wettelijke schuldsaneringsregeling door de rechter de in artikel 316 lid 1 Fw
omschreven taken uit te voeren: Toezicht houden op de naleving door de schuldenaar van diens
verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien en het beheren/vereffenen van de boedel.78
Branche: Bedrijfstak. Alle organisaties die actief zijn in het leveren van een bepaald soort product of dienst
vormen samen een branche. In dit onderzoek gaat het om alle organisaties die zich bezig houden met
schuldhulpverlening en / of budgetcoaching.
Budgetbeheer: Het geheel van activiteiten in het kader van het beheren van het inkomen van de
rekeninghouder en het overeenkomstig het vastgestelde budgetplan verrichten van betalingen.79
Budgetcoach: Een persoon die beroepsmatig het vak van budgetcoaching uitoefent.
Budgetcoaching: Begeleiding van één of meer bij een huishouden behorende natuurlijke personen, gericht
op het initiëren, stimuleren, motiveren en ondersteunen van een proces van gedragsverandering, zodat de
cliënt een overzichtelijke administratie leert voeren, inzicht krijgt in de inkomsten en uitgaven van het
huishouden, en de uitgaven leert afstemmen op het zo groot mogelijk te maken beschikbare budget,
waarmee eventuele schulden kunnen worden afgelost en geen nieuwe schulden kunnen ontstaan.80
Herfinanciering: Een oplossing van een schuldsituatie, waarbij de schuldregelende organisatie - veelal een
Kredietbank - de volledige schuld overneemt van alle schuldeisers, die direct volledige aflossing ontvangen.
De cliënt lost in 3 jaren de enige nog overgebleven schuld bij de Kredietbank volledig af.81
Juridische positie: Positie met betrekking tot rechten en verplichtingen.
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Kleine zelfstandige onderneming: Eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit
uitoefent met winstoogmerk, waar minder dan 10 personen werkzaam zijn.82 Het CBS hanteert ook deze
definitie, in navolging van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM), tegenwoordig
onderdeel van onderzoeksbureau Panteia. Ik kies bewust voor deze categorie ondernemingen, omdat
schuldhulpverlening van oudsher een taak is van (grote) gemeentelijke organisaties en welzijnsinstellingen.
Het aantal kleine ondernemingen in de branche is echter toegenomen, en daarmee ook hun belang. De
NVVK legt de scheidslijn tussen ‘klein’ en ‘groot’ in haar ledenbeleid overigens bij 20 medewerkers.
NVVK: Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, voorheen: Nederlandse Vereniging voor
Volkskrediet: Branchevereniging voor financiële dienstverleners die schuldhulpverlening en sociale
kredietverlening bieden. Opgericht in 1932, ruim 90 leden in Nederland, onder wie alle (gemeentelijke)
Kredietbanken. NVVK wordt gezien als het kennis- en adviescentrum voor de schuldhulpverlening.83
Minnelijke schuldregeling: Het zonder tussenkomst van een rechter bewerkstelligen van betalingsafspraken
tussen de schuldenaar en al zijn schuldeisers van de problematische schulden, zodanig dat binnen de
afgesproken termijn (veelal 36 maanden) een maximale aflossing tot stand kan komen, tegen een finale
kwijting van de nog openstaande bedragen na afloop van die termijn.
Organisatorische positie: Positie als onderdeel van en rol in het grote geheel, het gehele systeem, al dan
niet in verbinding en samenwerking met andere onderdelen.
Politieke positie: Positie bezien vanuit maatschappelijke en menselijke machtsverhoudingen en culturele
stromingen.
Positie: De plaats die (organisatorisch, juridisch en politiek) ingenomen wordt door een bepaalde persoon,
organisatie of groep in een bepaalde beschreven omgeving. Hier: De plaats van kleine zelfstandige
ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching.
Private schuldbemiddeling: Schuldbemiddeling, uitgevoerd door natuurlijke of rechtspersonen zonder
publieke of door publieke organen gemandateerde bevoegdheden,
Problematische schuldensituatie: De situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te
voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft
opgehouden te betalen.84
Recofa: Werkgroep van rechters-commissarissen in faillissementen. Deze werkgroep is betrokken bij het
ontwerp en de controle op naleving van de beleidsregels en richtlijnen voor wettelijke schuldsaneringen en
voor de berekening van het Vrij Te Laten Bedrag in minnelijke en wettelijke schuldregelingen.
Saneringskrediet: Een vorm van minnelijke schuldregeling, waarbij door de schuldregelende instelling een
krediet verstrekt wordt om de schulden van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk tegen finale kwijting te
voldoen.85
Schuldbemiddeling - definitie 1, juridisch, uit artikel 47 lid 2 Wck: Het in de uitoefening van een bedrijf of
beroep, anders dan door het aangaan van een krediettransactie, verrichten van diensten, gericht op de
totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijke
persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties. Deze definitie wordt
bedoeld in de hoofdvraag en deelvraag 2 van dit onderzoek.
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Schuldbemiddeling - definitie 2, met betrekking tot praktische uitvoering volgens richtlijnen NVVK: Een
vorm van minnelijke schuldregeling, waarbij door de schuldregelende instelling financieel beheer wordt
gevoerd over de inkomsten van de schuldenaar, om zo alle inkomsten boven het Vrij Te Laten Bedrag als
afloscapaciteit te reserveren en de schulden daarmee geheel of gedeeltelijk tegen finale kwijting te voldoen
aan de schuldeisers. Deze definitie wordt bedoeld in de beschrijving van het proces van
schuldhulpverlening in hoofdstuk 2 van dit rapport.
Schuldeiser: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een verbintenis een aantoonbare, in
geld uit te drukken vordering heeft op een schuldenaar.
Schuldenaar: De natuurlijke persoon die op basis van een verbintenis een aantoonbare, in geld uit te
drukken vordering te voldoen heeft aan één of meer schuldeisers.
Schuldhulpverlener: Een persoon die beroepsmatig het vak van schuldhulpverlening uitoefent.
Schuldhulpverlening: Het (op integrale wijze) ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing
gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal
kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft
opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.86
Schuldpreventie: De onderdelen van (integrale) schuldhulpverlening, die er op gericht zijn om de vorming
van (problematische) schulden te voorkomen.
Stabilisatie: Alle activiteiten in een traject van integrale schuldhulpverlening, die er op gericht zijn rust en
evenwicht in de financiële situatie van de cliënt te brengen, vooraf en tijdens een de uitvoering van een
minnelijke schuldregeling. Hieronder vallen: Budgetbeheer, beschermingsbewind, budgetcoaching,
betalingsregelingen en flankerende hulp.87
Toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur: Een AMvB die in mei 2012 nog in ontwikkeling is
bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en welke invulling gaat geven aan de
regelgeving omtrent het in rekening brengen van een vergoeding voor private schuldbemiddeling, zoals dit
onder strikte voorwaarden wordt toegestaan in artikel 48, lid 2 van de Wet op het consumentenkrediet
(Wck).
Uitvoering: Het geheel van activiteiten waarmee schuldhulpverlening en budgetcoaching vormgegeven
wordt, van plan via uitvoering tot evaluatie. Deze term is voor dit onderzoek dus ruim op te vatten.
Vrij Te Laten Bedrag (VTLB): Het volgens de norm van Recofa berekende bedrag dat de schuldenaar nodig
heeft voor de betaling van zijn kosten van levensonderhoud en zijn vaste lasten.
Vroegsignalering: Het in een (zo) vroegtijdig (mogelijk) stadium herkennen, onderkennen en kenbaar
maken van (een risico op) financiële problemen bij natuurlijke personen door de persoon zelf of zijn / haar
omgeving (familie, vrienden, werkgever, uitkeringsinstantie, schuldeiser, hulpverlener, etc) .
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs): De wet die op 1 juli 2012 van kracht wordt, en voluit heet:
Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening, met het doel om de
tijdige en correcte uitvoering van de schuldhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te
brengen. 88
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Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP): De in titel III van de Faillissementswet vastgelegde
schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen met problematische schulden, welke na een rechterlijk
vonnis als laatste redmiddel ingezet kan worden als een minnelijke schuldregeling niet mogelijk is gebleken
of nadat een faillissement is aangevraagd door één of meer schuldeisers.
Wettelijke schuldregeling: Het middels een vonnis van een rechter op basis van de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP) bewerkstelligen van betalingsafspraken tussen de schuldenaar en al zijn
schuldeisers van de problematische schulden, zodanig dat binnen de afgesproken termijn (veelal 36
maanden) een maximale aflossing tot stand kan komen, waarna bij succesvol doorlopen van de regeling de
schuldenaar een ‘schone lei’ krijgt en de resterende schulden worden omgezet in natuurlijke
verbintenissen. Ze blijven bestaan, maar zijn niet langer opeisbaar.

Bijlage 2. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet van 9 februari 2012 tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor
schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeenten een wettelijke taak te geven met
betrekking tot schuldhulpverlening;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1. Begripsbepalingen [Treedt in werking per 01-07-2012]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
college: college van burgemeester en wethouders;
inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij een
gemeente is ingeschreven;
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing
van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met
het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen,
alsmede de nazorg;
verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.
Artikel 2. Plan [Treedt in werking per 01-07-2012]
1. De gemeenteraad stelt een plan vast dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de
inwoners van zijn gemeente.
2. De gemeenteraad stelt het plan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren vast. Het plan kan
tussentijds gewijzigd worden.
3. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende integrale
schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen.
4. In het plan wordt in ieder geval aangegeven:
a. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen;
b. welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de kwaliteit te borgen van de wijze
waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd;
c. het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft met betrekking tot de in artikel 4, eerste lid,
genoemde periode, en
d. hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven.
5. In het plan kan de gemeenteraad aangeven onder welke voorwaarden het college de verzoeker
verplicht over een basisbankrekening te beschikken.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid college [Treedt in werking per 01-07-2012]
1. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2, eerste lid.
2. Het college kan schuldhulpverlening in ieder geval weigeren in geval een persoon al eerder gebruik
heeft gemaakt van schuldhulpverlening.
3. Het college kan schuldhulpverlening in ieder geval weigeren in geval een persoon fraude heeft gepleegd
die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee
onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed
toe te voegen, is opgelegd.
4. Met betrekking tot een ingezetene zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens is het college verantwoordelijk dat krachtens artikel 40 van de
Wet werk en bijstand aangewezen is voor de verlening van bijstand.
5. Een vreemdeling kan voor het verlenen van schuldhulpverlening slechts in aanmerking komen indien hij
een ingezetene is die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder a tot en met e
en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 4. Wacht- en doorlooptijd [Treedt in werking per 01-07-2012]
1. Indien een persoon zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening vindt binnen vier weken het
eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.
2. Indien er sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats
waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen
woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water of
opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.
3. Het college geeft de verzoeker inzicht in het aantal weken tussen het eerste gesprek waarin de
hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van het resultaat.
Artikel 5. Moratorium [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
1. Het college kan de rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen, waarin elke bevoegdheid
van de schuldeiser tot verhaal op de goederen van de schuldenaar en tot opeising van goederen die zich
in de macht van de schuldenaar bevinden niet kan worden uitgeoefend, voor een periode van maximaal
zes maanden.
2. Een afkoelingsperiode als bedoeld in het eerste lid wordt slechts afgekondigd indien deze periode
noodzakelijk is in het kader van schuldhulpverlening en indien is voldaan aan bij algemene maatregel
van bestuur gestelde nadere voorwaarden.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen verplichtingen worden aangewezen die door de
schuldenaar tijdens de afkoelingsperiode, bedoeld in het eerste lid, worden nagekomen.
Artikel 6. Inlichtingenplicht [Treedt in werking per 01-07-2012]
De verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten
en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de op
hem van toepassing zijnde schuldhulpverlening of voor de uitvoering van deze wet.

Artikel 7. Medewerkingsplicht [Treedt in werking per 01-07-2012]
1. De verzoeker is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs
nodig is voor de uitvoering van deze wet.
2. Het college stelt bij de uitvoering van deze wet de identiteit van de persoon, bedoeld in het eerste lid,
vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de
Wet op de identificatieplicht.
3. Een ieder is verplicht aan het college desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op
de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de
uitvoering van deze wet.
Artikel 8. Gegevensuitwisseling [Treedt in werking per 01-07-2012]
1. Bestuursorganen en andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen en instanties
verstrekken aan het college de gegevens en inlichtingen waarvan kennisneming van belang kan zijn voor
de uitvoering van deze wet.
2. Het college kan onder bij algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden aan
bestuursorganen en aan bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instanties gegevens
verstrekken voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet, die deze bestuursorganen en instanties
behoeven in verband met uitoefening van hun taak en dienstverlening.
3. Het vragen en het verstrekken van gegevens door het college aan en door de in het eerste en tweede lid
bedoelde bestuursorganen en instanties kan geschieden door tussenkomst van het Inlichtingenbureau,
bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze van
gegevensuitwisseling en de kosten, die daarbij in rekening kunnen worden gebracht.
Artikel 9. Informatievoorziening [Treedt in werking per 01-07-2012]
1. Het college verstrekt Onze Minister, kosteloos, de gegevens en inlichtingen die hij voor de statistiek,
informatievoorziening en beleidsvorming met betrekking tot deze wet nodig heeft.
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de informatie die het college
verstrekt en de wijze waarop het college de gegevens verzamelt en verstrekt, waarbij kan worden
bepaald dat categorieën van gemeenten bepaalde gegevens en inlichtingen niet hoeven te verzamelen
en te verstrekken.
Artikel 10. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen [Treedt in werking per
01-07-2012]
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel 11. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht [Treedt in werking op een nader te bepalen
tijdstip]
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel 12. Evaluatie [Treedt in werking per 01-07-2012]
Onze Minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 13. Inwerkingtreding [Treedt in werking per 01-07-2012]
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 14. Citeertitel [Treedt in werking per 01-07-2012]
Deze wet wordt aangehaald als: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,
colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te
’s-Gravenhage, 9 februari 2012
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
P. de Krom
Uitgegeven de negenentwintigste februari 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

Bijlage 3. Brief d.d. 16 december 2011 van Minister Verhagen aan de Tweede
Kamer inzake private schuldbemiddeling.

Bijlage 4. Onderzoeksopzet, -operationalisatie en –relevantie
B4.1. Hoofd- en deelvragen, typering
De hoofdvraag van het onderzoek luidde:
Wat is de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en
budgetcoaching, op dit moment (voorjaar 2012) en na invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en de toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur rondom private
schuldbemiddeling?
Deze vraag is beschrijvend en voorspellend van aard. Beschrijvend, omdat het gaat om een beschrijving van
de huidige situatie voor kleine zelfstandige ondernemingen, voorspellend omdat er ook gekeken wordt
naar verwachtingen van de situatie in de toekomst. Tevens is de hoofdvraag vergelijkend, omdat de positie
van de kleine zelfstandige ondernemingen wordt vergeleken met die van de overige organisaties in de
branche, en omdat het heden wordt vergeleken met de toekomst. Tot slot is er nog een evaluerend aspect
aan de hoofdvraag, omdat het onderzoek deels gebaseerd zal zijn op meningen en beoordelingen van
geïnterviewden uit de praktijk.
Om deze hoofdvraag beter onderzoekbaar te maken, is deze uiteen gesplitst in de volgende 2 deelvragen:
1. Wat is op dit moment (voorjaar 2012) de positie van de kleine zelfstandige ondernemingen in
schuldhulpverlening en budgetcoaching? (organisatorisch, juridisch, politiek)
2. Wat wordt de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in schuldhulpverlening en budgetcoaching
(organisatorisch, juridisch, politiek), na invoering van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
en de toepasselijke nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur rondom private schuldbemiddeling?
Deelvraag 1 is met name inventariserend en beschrijvend. De huidige situatie is in kaart gebracht, uit
praktische informatie uit literatuur en van internet en uit gehouden interviews en afgenomen online
vragenlijsten, en daardoor is er ook een evaluerend aspect. Deelvraag 2 is meer voorspellend van aard. Er
worden verwachtingen voor de toekomst onderzocht. Beide deelvragen hebben een vergelijkend aspect,
omdat de positie van de kleine zelfstandige ondernemingen niet los gezien kan worden van de andere
spelers in de ‘markt’.

B4.2. Type onderzoek
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Het gaat vooral om de belevingen, meningen, perspectieven
en standpunten van diverse betrokkenen bij de hoofdvraag, en de informatie die de bestaande literatuur
en wetgeving hierover geeft. Dit komt ook tot uitdrukking in de gebruikte dataverzamelingsmethodiek, zie
paragraaf B4.5 in deze bijlage. Het doel van het onderzoek is om tot een inventarisatie en oriëntatie te
komen van de positie van de kleine zelfstandige ondernemingen in de branche. Het is geen uitputtend
marktonderzoek waarin ieders marktaandeel tot in enkele cijfers achter de komma wordt berekend.
Daarvoor is deze branche gewoonweg te veel in beweging, en daarvoor zou een veel uitgebreider en
tijdrovender onderzoek (door een groep onderzoekers) nodig zijn. Wellicht is dit een suggestie voor andere
onderzoekers. Dit is als aanbeveling opgenomen in hoofdstuk 4.
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B4.3. Operationalisatie
B4.3.1. Begrippenlijst
Ter operationalisatie van de onderzoeksvragen is een verklarende woordenlijst met uitleg over de
gebruikte begrippen opgenomen in bijlage 1. Hier wordt volstaan met een verwijzing daarnaar.
B4.3.2. Variabelen en indicatoren
Het gaat hier om een kwalitatief onderzoek. Enerzijds gaat het in deelvraag 1 om de huidige situatie (mei
2012). Anderzijds gaat het in deelvraag 2 om de toekomst (na invoering Wgs en AMvB), en dus met name
om verwachtingen en voorspellingen van mensen. Variabelen en indicatoren zijn moeilijk concreet uit te
drukken bij een kwalitatief onderzoek. In beide deelvragen gaat het om de positie van de kleine
zelfstandige ondernemingen op de drie genoemde aandachtsgebieden: organisatorisch, juridisch en
politiek. Hieraan is geen getal of schaal te koppelen, het blijft aldus een kwestie van het geven van een
globale indicatie in termen als ‘beter dan’ of ‘slechter dan’, ‘positief’ of ‘negatief’ en dergelijke. Dit blijkt
ook uit de uitgewerkte onderzoeksresultaten in hoofdstuk 3.
De organisatorische positie is beschreven vanuit de waarnemingen van de onderzoeker gedurende zijn
loopbaan in deze branche, en vanuit de gegeven antwoorden in de ingevulde vragenlijsten. Verder is de
nodige nationale en Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie nageslagen, om de juridische positie
van de kleine zelfstandige ondernemingen in kaart te brengen. De politieke positie moest eerder blijken uit
de afgenomen interviews en vragenlijsten en uit geraadpleegde opinieartikelen en Kamerstukken. Per
gestelde interviewvraag is een inventarisatie van de antwoorden uitgevoerd.
Deelvraag 2 gaat over verwachtingen van de toekomst, na invoering van de nieuwe wet- en regelgeving.
Ook hier wordt een indeling in 3 aspecten gemaakt: organisatorisch, juridisch en politiek. Uit de interviews
en ingevulde vragenlijsten moest blijken, welke invloed de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
en de nieuwe AMvB ten aanzien van private schuldbemiddeling gaan hebben op de positie van kleine
zelfstandige ondernemingen.

B4.4. Dataverzamelingsmethodiek
Voor de verzameling van gewenste data is gebruik gemaakt van:
 Studie van wetgeving, literatuur en internet;
 Zes interviews en twee ‘duo’-interviews met in totaal 10 prominente personen;
 Een online vragenlijst, welke door 58 personen geheel en door 5 personen gedeeltelijk is ingevuld;
 Een bezoek aan het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in de Tweede Kamer op 4 april 2012, waarin armoede- en schuldenbeleid besproken
is tussen Staatssecretaris De Krom en de vaste Kamerleden van de verschillende politieke partijen.
In bijlage 5 is de vragenlijst en bijbehorende toelichting opgenomen. Voor de interviews zijn dezelfde
vragen de leidraad geweest. Ter bevordering van voldoende deelname aan het onderzoek, hebben
oproepen tot deelname in diverse relevante discussiegroepen op de zakelijke netwerkwebsite LinkedIn
gestaan. Tevens hebben een aantal prominente personen en organisaties het onderzoek en de vragenlijst
vermeld in hun veelgelezen weblog of nieuwsbrief, te weten:
 De heer Martijn Schut, adviseur bij Stimulansz, op zijn weblog ‘Martijn Schut’s Blog’;
 Mevrouw Erica Schruer, advocaat bij Schruer Advocaten, op haar weblog ‘Observatrix’;
 De heer Jacques van Rossen, medewerker WSNP bij Modus Vivendi, in hun digitale nieuwsbrief van
maart 2012.
Daarnaast zijn een negentigtal personen of organisaties uit het netwerk van de onderzoeker direct
benaderd met het verzoek om deel te nemen. Dit heeft van 30 personen een respons opgeleverd.
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B4.5. Populatie en eenheden
De populatie van het onderzoek bestaat feitelijk uit alle kleine zelfstandige ondernemingen in de branche
van schuldhulpverlening en budgetcoaching, maar ook andere functionarissen in de branche waren
uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. Het zou ondoenlijk zijn geweest om deze populatie in zijn
geheel te gaan bevragen over de positie in de ‘markt’. Het gaat hier om een meningvormend en
inventariserend onderzoek, en daarom is de informatie die middels hiervoor beschreven methoden van
dataverzameling is verkregen, voldoende om de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen op te
baseren.
De groep deelnemers aan de interviews en vragenlijsten was als volgt samengesteld:
Totaal aantal deelnemers
Aantal interviews met 1 persoon
Aantal interviews met 2 personen
Aantal volledig ingevulde vragenlijsten
Aantal onvolledig ingevulde vragenlijsten
Aantal anoniem ingevulde vragenlijsten

73
6
2
58
5
7

Deelnemers ingedeeld naar beroep (sommige deelnemers bekleedden meerdere beroepen):
Schuldhulpverlener – in loondienst
Schuldhulpverlener – zelfstandig ondernemend
Budgetcoach – in loondienst
Budgetcoach – zelfstandig ondernemend
Budget-/inkomensbeheerder
Beschermingsbewindvoerder
Bewindvoerder WSNP
Vrijwilliger / stagiair in SHV / budgetcoaching
Algemeen maatschappelijk werker
Re-integratie- / burnout-consulent

12
7
4
18
10
6
3
7
4
3

Arbeidsbemiddelaar
Bankmedewerker
Schuldeiser / incassomedewerker / deurwaarder
Voorzitter / directeur belangenorganisatie
Onderzoeker / lector / beleidsadviseur
Toezichthouder
Opleider schuldhulpverlening / budgetcoaching
Opleider sociaaljuridische dienstverlening alg.
Politicus

1
2
10
11
18
4
11
4
1

Deelnemers ingedeeld naar de organisaties waarbij zij betrokken waren (ook meer per persoon mogelijk):
Gemeentelijke schuldhulpverlening
Grote private onderneming in schuldhulpverlening
Kleine private onderneming in schuldhulpverlening
Grote private onderneming in budgetcoaching
Kleine private onderneming in budgetcoaching
Inkomens-/budgetbeheer / beschermingsbewind
Bewindvoering WSNP
Algemeen maatschappelijk werk
Vrijwilligersorganisatie in SHV / budgetcoaching
Arbeidsvoorziening / -integratie

5
6
8
1
19
12
4
5
6
3

Wooncorporatie
Incassobureau / deurwaarderskantoor
Belangenorganisatie
Adviesbureau overheid
Bank (geen kredietbank)
HBO-opleidingsinstituut algemeen
Particulier opleidingsinstituut gespecialiseerd
Politieke partij
Overheid algemeen

3
8
11
9
2
6
6
1
1

B4.6. Data-analyse
Tijdens de analyse van de verkregen informatie is gezocht naar overeenkomsten en verschillen in feiten en
meningen die de hoofd- en deelvragen van het onderzoek moesten helpen beantwoorden.
De verkregen informatie uit literatuur- en internetstudie is maandenlang verzameld en doorgenomen, en
waar deze relevant was is deze opgenomen en benoemd in hoofdstuk 3. Middels voetnoten is aangegeven
welke bronnen gebruikt zijn.
De verkregen antwoorden uit de interviews en online vragenlijsten zijn ordelijk in een Excel-spreadsheet
opgenomen, en aan de verschillende beroepsgroepen is een code toegekend. Ook aan de verschillende
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soorten betrokken organisaties is een code toegekend. Zo werd het mogelijk om antwoorden te sorteren
en filteren naar beroepsgroep of soort organisatie. Dit heeft geleid tot de bevindingen in hoofdstuk 3,
welke betrekking hebben op opinies en visies.
Omdat het om open vragenlijsten en interviews ging, is het niet mogelijk geweest om de antwoorden
volgens strakke classificaties in statistische overzichten en grafieken op te nemen. De onderzoeker heeft de
antwoorden intensief doorgenomen, en de grote lijnen daarin herkend en beschreven.
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Bijlage 5. Vragenlijst inclusief toelichting
Schuldhulpverlening en budgetcoaching: Een markt?
Een onderzoek naar de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche van professionele
schuldhulpverlening en budgetcoaching.
Beste deelnemer aan deze vragenlijst,
Hartelijk dank voor uw interesse in en medewerking aan dit onderzoek. Uw mening telt!
De branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching is volop in beweging. Vanuit uw professie of
persoonlijke ervaring bent u wellicht bekend met de blijvende groei van het aantal aanvragen hiertoe bij
gemeenten, en wellicht ook van de toename van het aantal zelfstandig ondernemers in deze brede branche
(vooral op het vlak van budgetcoaching). U heeft wellicht al gehoord van de nieuwe wet- en regelgeving
die in de maak is: De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe Algemene Maatregel
van Bestuur, die (in navolging van artikel 47 en 48 van de WCK) private schuldbemiddeling meer
mogelijkheden moet gaan bieden. Dit onderwerp is dus erg actueel.
In het kader van de afstudeerfase van mijn deeltijdstudie Sociaaljuridische Dienstverlening aan Hogeschool
Inholland te Rotterdam, onderzoek ik de positie die kleine zelfstandige ondernemingen (tot 10
medewerkers) hebben in deze beweeglijke branche, nu en naar verwachting na invoering van genoemde
nieuwe regelgeving. Ik peil de ervaringen en meningen bij een brede groep mensen die werkzaam zijn in de
branche, of die rechtstreeks belang hebben bij goede professionele schuldhulpverlening en / of
budgetcoaching. Ook als u niet direct werkzaam bent in dit werkveld, maar er wel een mening over heeft,
hoor ik uw mening graag, ook wanneer u in een grotere organisatie werkt. U helpt dus mee om hierin een
compleet beeld te schetsen, waar de hele branche, de cliënten en de maatschappij als geheel voordeel aan
kan hebben.
Hierna volgen eerst enkele vragen over uw persoon. Uw naam vraag ik als eerste, u bent niet verplicht deze
in te vullen. Ik vraag die, omdat ik later vraag of ik u mag citeren in het eindrapport. Daarna stel ik een
aantal open vragen, welke u naar eigen inzicht en behoefte kunt beantwoorden. Er zijn geen
antwoordcategorieën weergegeven, omdat ik juist op zoek ben naar uw eigen mening. Ik begrijp dat ik
daarmee best wat van u vraag, maar daarmee kunt u echt vertellen wat u zelf vindt. In de tekst zijn geen
links naar extra informatie opgenomen, omdat dit technische problemen geeft. Als u vragen of
opmerkingen heeft, kunt u mij het best een e-mail sturen, of met Google informatie zoeken.
Aan het eind vraag ik u om toestemming in een aantal zaken. In tegenstelling tot wat hieronder staat m.b.t.
privacy, vraag ik wèl om enkele persoonlijke gegevens. Ik gebruik deze echter alleen met uw toestemming,
en enkel voor het resultaat van dit onderzoek: Een gedegen rapport. Op de laatste pagina kunt u aangeven
of u daarvan een (digitaal) exemplaar wil ontvangen.
Het geeft niet als u wat langer over uw antwoorden wil nadenken, of niet alle vragen uitvoerig wil of kan
beantwoorden. Ik hoop dat u er echt even de tijd voor wil nemen. Het beantwoorden van de vragen zal
naar schatting 20 tot 30 minuten in beslag nemen - of misschien nog iets langer, als u ècht goed over uw
antwoorden wil nadenken. Het geeft niet als u niet alle vragen wil of kan beantwoorden. Tussentijds kunt u
de vragenlijst opslaan om er later mee verder te gaan. Wil u uw antwoorden liever telefonisch of in een
interview bespreken, dan maak ik daarvoor graag een afspraak. Neemt u dan graag even contact met mij
op.
Succes, en alvast ontzettend bedankt voor uw deelname!
Dennis Luisterburg, 4e-jaars deeltijdstudent Sociaaljuridische Dienstverlening, Hogeschool Inholland,
Rotterdam, Tel: 06-38285910, mail: dluisterburg@tiscali.nl

Personalia.
Gegevens over u en uw achtergrond. Interessante antwoorden uit deze vragenlijst wil ik gaan citeren in het
onderzoeksrapport, na voorlegging van het concept aan de geciteerden. Uitsluitend daarom vraag ik naar
uw naam.
De gegevens over uw functie en organisatie worden gebruikt om vergelijkingen te maken tussen groepen
antwoorden en tendensen in meningen en visies te ontdekken.
1 Wat is uw naam?
U bent niet verplicht deze vraag te beantwoorden, zie de toelichting hierboven.

2 Voor welke organisatie(s) werkt u? Of bent u persoonlijk betrokken bij schuldhulpverlening en / of
budgetcoaching?
3 Welke functie bekleedt u?
4 Hoe lang werkt u inmiddels in deze organisatie en in deze functie?
Organisatie:

Functie:

5 Hoeveel mensen werken er in uw organisatie?
6 Kunt u in het kort de belangrijkste activiteiten van uw organisatie benoemen?
De huidige branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching.
Vragen over de huidige situatie in de professionele schuldhulpverlening en budgetcoaching, en de positie
van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche.
7 Wat is uw relatie tot schuldhulpverlening en budgetcoaching? Welke ervaringen heeft u er mee?
8 Wat vindt u belangrijk aan de uitvoering en organisatie van schuldhulpverlening en budgetcoaching?
9 Welke organisaties kent u zoal, die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening en budgetcoaching?
10 Wat weet u van de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van schuldhulpverlening en
budgetcoaching?
11 Wat vindt u van kleine zelfstandige ondernemingen die schuldhulpverlening en / of budgetcoaching
aanbieden?
Is het positief of negatief dat zij er zijn? welke ervaringen heeft u met deze kleine ondernemingen?

12 Wat zijn volgens u hun sterke en zwakke kanten ten opzichte van grotere en / of publieke organisaties
die schuldhulpverlening en / of budgetcoaching uitvoeren?
Het gaat dus om verschillen tussen private en publieke organisaties enerzijds en kleine en grote organisaties
anderzijds. In welk opzicht zijn de kleine private organisaties sterker of zwakker?

13 Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de kleine zelfstandige ondernemingen voor cliënten en voor
de maatschappij?

Mogelijk heeft u deze vraag al voor een deel hiervoor beantwoord. Het gaat hier om alle mogelijke voor- en nadelen
voor de individuele cliënt, als die gebruik maakt van diensten van kleine zelfstandige ondernemingen (juridisch,
financieel, (psycho)sociaal, relationeel, succeskansen, etc.).
Ook gaat het hier om de invloed van de kleine zelfstandige ondernemingen in positieve en negatieve zin op de
maatschappelijke ontwikkelingen: financieel, sociaal, politiek, economisch, juridisch.

14 Welke positie nemen zij volgens u in in het huidige systeem / de branche van schuldhulpverlening en
budgetcoaching? (qua marktaandeel, concurrentiepositie, wettelijke mogelijkheden en bevoegdheden,
politiek, organisatorisch) En wat vindt u daar van?
15 Wat is uw mening over het sterk groeiend aantal vrijwilligers(organisaties) dat zich bezig houdt met
schuldhulpverlening en budgetcoaching?
De toekomst van de schuldhulpverlening en budgetcoaching.
Deze vragen gaan over uw verwachtingen van de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching na
invoering van nieuwe regelgeving.
Wellicht bent u bekend met de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die waarschijnlijk in juli
2012 van kracht wordt? Gemeenten krijgen hierin meer verantwoordelijkheden en verplichtingen
opgedragen voor hun taken op het gebied van schuldhulpverlening. Besluiten in het kader van
schuldhulpverlening gaan onder het bestuursrecht vallen en worden vatbaar voor bezwaar en beroep, er
gelden maximale wachttijden voor een intake en in een crisissituatie, en de gemeente moet actief beleid
ontwikkelen ten aanzien van preventie en nazorg.
Mogelijk heeft u ook gehoord van de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur die in de maak is? Zie ook
de brief van de regering van 16-12-2011. Samengevat gaat deze AMvB artikel 47 en 48 van de Wet op het
Consumentenkrediet aanvullen, handelend over de voorwaarden waaronder private schuldbemiddeling
tegen betaling onder strenge voorwaarden wordt toegestaan. Pas achteraf mag een vergoeding in rekening
worden gebracht, nadat een schuldregeling tot stand is gekomen. De berekening van het tarief is begrensd.
Deze AMvB zou naar verwachting nog in het komende half jaar van kracht worden.
16 Wat weet u van de wet- en regelgeving die momenteel in de maak is voor de branche van
schuldhulpverlening en budgetcoaching?
17 Welke invloed gaat de nieuwe wet- en regelgeving volgens u uitoefenen op de kwantiteit en kwaliteit
van de uitvoering van schuldhulpverlening en budgetcoaching?
Bij kwantiteit kunt u denken aan aantallen aanvragen om schuldhulpverlening of budgetcoaching, aantal succesvolle
trajecten en uitvallers, verdeling over publieke en private organisaties.
Bij kwaliteit gaat het om de wijze waarop de cliënten klantgericht, succesvol, zorgvuldig en duurzaam geholpen
worden bij de oplossing van hun probleem.

18 Welke gevolgen zal de nieuwe wet- en regelgeving volgens u hebben voor de positie van de kleine
zelfstandige ondernemingen in de branche?
Qua marktaandeel, concurrentiepositie, organisatorische, juridische en politieke positie.

19 Welke maatschappelijke gevolgen zal de nieuwe wet- en regelgeving volgens u
hebben?
Met maatschappelijke gevolgen bedoel ik hier: Gevolgen voor de economie en financiën, sociale verhoudingen en
welzijn.

Uw toestemming.
Enkele zaken waarvoor ik uw toestemming vraag.
20 Mag ik uw naam, functie, organisatie en (gedeelten van) uw antwoorden als citaat plaatsen in de tekst
van het uiteindelijke rapport?
Ja / Nee
21 Zo ja, wilt u dat ik dit vóór de officiële publicatie van het onderzoeksrapport eerst aan u voor leg?
Ja / Nee
Vult u dan a.u.b. bij de laatste vraag uw contactgegevens in.

22 Mag ik u in de komende periode nog eens benaderen wanneer ik meer vragen heb over dit onderwerp?
Ja / Nee
Noteert u dan bij de laatste vraag s.v.p. uw contactgegevens.

23 Tot slot: Wilt u een digitale versie van het uiteindelijke onderzoeksrapport ontvangen? (gratis)
Ja / Nee
Vult u hierna dan s.v.p. uw contactgegevens in.

24 Uw contactgegevens.
E-mailadres:

Telefoonnummer:

(Niet verplicht, wel handig als u op de hoogte wil blijven)

Dat was het. Hartelijk dank voor het delen van uw ervaringen en meningen!
Ik verzamel alle gegeven antwoorden, en analyseer deze zodat ik tendensen, lijnen, overeenkomsten en
verschillen kan ontdekken. Ik doe tevens een uitgebreid feitenonderzoek naar de opbouw van de huidige
branche en de geldende wet- en regelgeving.
Van het geheel maak ik in mei 2012 een rapport, dat het eindprodukt zal zijn van mijn afstudeerfase.
Daarna ontvang ik hopelijk het felbegeerde diploma. Ik hoop daarnaast van harte dat dit rapport iets gaat
toevoegen voor een ieder die belang stelt in goede professionele schuldhulpverlening en budgetcoaching.
Tot ziens, met vriendelijke groet, Dennis Luisterburg.
4e-jaars deeltijdstudent Sociaaljuridische Dienstverlening,
Hogeschool Inholland, Rotterdam, Tel: 06-38285910, mail: dluisterburg@tiscali.nl

Bijlage 6. Over de auteur
Dit rapport is gemaakt door Dennis Luisterburg, geboren, getogen èn woonachtig in Breda, en vormt het
eindproduct van zijn afstudeerfase van de deeltijdopleiding Sociaaljuridische Dienstverlening aan
Hogeschool Inholland in Rotterdam.
Na het behalen van zijn VWO-diploma heeft Dennis aanvankelijk gestudeerd en gewerkt in de sector
Personeel en Organisatie. Dit deed echter te weinig een beroep op zijn dienstverlenende karakter en
capaciteiten. Daarom heeft Dennis, na een periode van andere werkzaamheden in detailhandel en
computer-onderwijs, gekozen voor het sociaaljuridische vak van schuldhulpverlener en budgetcoach. In
september 2008 beschikte hij over de middelen en de tijd om alsnog een HBO-studie in deeltijd te gaan
volgen, en daar heeft hij zich vol overgave op gestort. Intussen groeide zijn interesse in de altijd
beweeglijke, zeer gevarieerde en boeiende branche van schuldhulpverlening, en via een tijdelijke baan als
budgetbeheerder en een uitgebreide specialistische cursus is Dennis vanaf februari 2010 het vak van
schuldhulpverlener en budgetcoach in de volle breedte gaan uitvoeren. In 2010 en 2011 heeft hij zich
volledig gecertificeerd op alle onderdelen van de NEN-8048 persoonscertificering voor schuldhulpverleners.
Op het moment van schrijven van dit rapport werkt Dennis als zelfstandig ondernemer zonder personeel in
zijn bedrijf, Dennis Budgetkennis. Hij biedt budget- en schuldencoaching aan particulieren en is tevens
beschikbaar voor freelance- of loondienstopdrachten bij schuldhulpverlenende en andere organisaties.
Dennis houdt de ontwikkelingen in het vakgebied nauwgezet bij.
Ter bevordering van de bekendheid van het beroep van budgetcoach, en om gezamenlijk op te kunnen
komen voor de belangen van de uitvoerenden in budgetcoaching, heeft Dennis het initiatief genomen tot
de oprichting van een beroepsvereniging, genaamd: Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches (NVVBC).
Bij het verschijnen van dit rapport, zal de officiële oprichting waarschijnlijk juist een feit zijn. Komende
maanden moeten de activiteiten van deze vereniging vorm krijgen. Er wordt gestreefd naar meer
naamsbekendheid van het beroep, een vaste positie van budgetcoaches in het spectrum van
schuldhulpverlening en een positieve samenwerking met andere partijen, om zo de integrale
dienstverlening aan de cliënt in financiële en administratieve nood verder te verbeteren.
Dennis Luisterburg,
eigenaar van Dennis Budgetkennis
Postbus 9676
4801 LT BREDA
Tel: 06-38285910
Mail: info@dennisbudgetkennis.nl

