
Naar een betere aanpak 
van schulden en armoede

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving waarbinnen schuldhulpverlening moet werken, is onwerkbaar en 

niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit hun schulden te komen. En nog erger: het stelsel veroorzaakt 

meer of nieuwe schulden.

VNG, Divosa, NVVK en de MOgroep hebben de handen ineengeslagen en doen in dit pamflet concrete voorstel-

len voor verbetering, ook van de eigen aanpak. Maar op meerdere terreinen zijn toch wetswijzigingen nodig. Ac-

tieve deelname van burgers aan de samenleving is een breed gedragen ambitie. Schulden belemmeren burgers 

om die ambitie waar te maken. 

Goede randvoorwaarden van het Rijk
Om een succes te maken van een effectievere aanpak van armoede en schulden hebben gemeenten goede 

randvoorwaarden nodig van het Rijk. Daarom vragen wij u om actief aan de slag te gaan met onze voorstellen 

en obstakels in wet- en regelgeving weg te nemen. Alleen dan kunnen wij samen dit groeiende maatschappelijke 

probleem effectiever bestrijden. Wij vragen u dan ook om: 

Preventie en vroegsignalering
• Financiële educatie in het onderwijscurriculum, zodat de financiële weerbaarheid onder jongeren wordt 

vergroot.

De overheid als schuldeiser
• Opheffen preferenties en andere bijzondere incassobevoegdheden van overheden en andere publieke 

instellingen. 
• Correct toepassen en vereenvoudigen van de beslagvrije voet. 
• Afschaffen bronheffing en de mogelijkheid bieden voor een aanvullende ziektekostenverzekering tijdens 

minnelijk traject schuldhulpverlening. 
• Wegnemen wettelijke belemmeringen voor saneren van vorderingen, bijv. CJIB-boetes en fraudevorderin-

gen bij uitkeringen. 

De overheid als systeemverantwoordelijke
• Wettelijk breed moratorium invoeren. 
• Brede toegang organiseren tot het beslagregister voor de reguliere incasso en de schuldhulpverleners op 

grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 
• Eén moment van betaling regelen voor diverse uitkeringen, teruggaaf inkomstenbelasting, toeslagen en 

vakantiegelden.
• Vereenvoudig het systeem van inkomensvoorzieningen en toeslagen zodat kwetsbare groepen hun weg 

kunnen vinden en zorg voor een bestaansminimum.

Budget armoede- en schuldenbeleid 
• Een budget voor beschermingsbewind vanuit het Rijk en de wettelijke mogelijkheid voor gemeenten om 

een rechter te adviseren bij een aanvraag voor beschermingsbewind. 
• Een toereikend budget voor het armoede- en schuldenbeleid voor gemeenten. De bijzondere bijstand 

wordt steeds vaker beschouwd als een ‘logische’ demping voor (onvoorziene) inkomenseffecten voor inwo-
ners (kostendelersnorm, kindregelingen, beschermingsbewind, inrichtingskosten, rechtsbijstand). Gemeen-
ten worden geacht bezuinigingen en maatschappelijke ontwikkelingen in het brede sociale domein steeds 
vaker op te vangen met de bijzondere bijstand. Uit de factsheet van Divosa blijkt dat gemeenten veel meer 
uitgeven aan bijzondere bijstand dan zij aan budget ontvangen.



Waarom is inzetten op schuldhulpverlening zo belangrijk?
80% van de vragen bij de sociale (wijk)teams en integrale intakes gaat over financiën. Wanneer iemand financiële 

problemen heeft, dan heeft dat direct gevolgen voor andere levensdomeinen. Schulden beïnvloeden het gedrag. 

Aandacht voor gedrag lijkt meer en meer de sleutel tot succes in de dienstverlening. Aanhoudende financiële 

problemen maken dat mensen bij de dag gaan leven. Als de aandacht gericht blijft op de rekeningen die mor-

gen betaald moeten worden, dan verdwijnt het langetermijnperspectief1. Met de juiste ondersteuning en snelle 

toegang tot schuldhulpverlening kan dat veranderen. Bijna 1 op de 5 huishoudens heeft te maken met risicovolle 

schulden, problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. De helft van deze groep (10% van de 

Nederlandse huishoudens) heeft op dit moment te kampen met problematische schulden2. Een groeiende groep 

met problematische schulden maakt geen gebruik van schuldhulpverlening. De groep die door hoge vaste lasten 

(zorg, huur), andere kosten en een ontoereikend inkomen geen of nauwelijks perspectief op een schuldenvrije 

toekomst heeft, wordt ook groter. Volgens het SCP3 is er bovendien een grote groep Nederlanders die niet mee 

kan komen in de steeds complexer wordende samenleving. Verder bestaat een groot gedeelte van de schulden 

uit vorderingen van de overheid. Ze (bronheffing, CJIB-boetes, bankbeslag) hebben een grote invloed op het 

ontstaan van onoplosbare schulden4. De schuldhulpverlening staat onder druk; gemeenten hebben forse bezui-

nigingen te verwerken gekregen in het sociale domein en kunnen niet iedereen helpen. Het extra geld van het 

Kabinet voor armoede en schulden lijkt niet voldoende5. Met name de kosten voor beschermingsbewind6 leggen 

een groot beslag op het gemeentelijk budget voor de aanpak van armoede en schulden. 

Wat doen gemeenten en ketenpartners nu al?
Gemeenten, NVVK-leden en maatschappelijk werkers willen mensen met schulden zo goed en effectief mogelijk 

helpen. Dit doen wij door een brede dienstverlening aan te bieden van instrumenten en producten in de schuld-

dienstverlening en het brede sociale domein. Denk daar bij aan: inkomensvoorzieningen, corrigeren beslagen, 

inhouden & doorbetalen, budgetbeheer, budgetbegeleiding, stabilisatie, verstrekken saneringskredieten en min-

nelijke schuldhulpverlening. Wij integreren (onderdelen van) schuldhulpverlening in het brede sociale domein, 

bijvoorbeeld in de sociale (wijk)teams en integrale intakes. Hier zetten we stevig op in, al is het een ingewikkelde 

zoektocht naar de rol- en taakverdeling en de benodigde expertise en kan onze aanpak nog beter en effectiever. 

En we hebben in het hele traject van preventie tot nazorg in de schuldhulpverlening veel samenwerkingspartners.

Wat gaan gemeenten en ketenpartners zelf nog meer doen?
Wij vinden dat er stevige maatregelen nodig zijn om de aanpak van schulden en armoede effectiever te maken. 

Wij vragen gemeenten, NVVK-leden en maatschappelijke partners om vooral perspectief te blijven bieden en de 

schuldhulpverlening breed toegankelijk te houden. Wij gaan het volgende doen:

• Inzetten op preventie, vroegsignalering en financiële educatie met andere partijen en jongeren zelf. Te begin-

nen bij het sociaal werk en jongerenwerk en het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs. 

• Meer werk maken van innovatie, professionalisering en vakmanschap. Dienstverleners, vooral in de wijkteams, 

moeten beschikken over actuele kennis van schuldhulpverlening en bekend zijn met motiverende gespreks-

technieken. We gaan experimenteren en leren van de bestaande onorthodoxe aanpakken. Wat werkt wel en 

wat niet? Hierbij kunnen we de expertise van ervaringsdeskundigen inzetten voor een betere dienstverlening 

en een hoger bereik. We gaan samen met wetenschappelijk onderzoekers interventies doorontwikkelen en de 

effecten meten van de dienstverlening, pilots en experimenten. Dit gaan VNG, Divosa, NVVK en de MOgroep 

doen door kennis en resultaten landelijk te delen, de handreiking7 te actualiseren en het organiseren van 

intervisie en bijeenkomsten in de arbeidsmarktregio’s. 

• Gemeenten ontwikkelen alternatieven voor beschermingsbewind, zoals budgetbeheer met begeleiding en 

zetten in op het netwerk van bewindvoerders, maatschappelijke partners en de rechtbanken in de stad en 

regio. Ook hier proberen we nieuwe aanpakken uit.
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