
 

 

Vragen ex art. 44 RvO: Toename huishoudens met problematische schulden 

12 augustus 2016 

 

Geacht college, 

De schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens is verergerd. In totaal heeft bijna 1 

op de 5 huishoudens een risico op problematische schulden of zit in de schuldhulpverlening 

(SHV). Uit het rapport Huishoudens in de rode cijfers 2015 van Panteia, opgesteld in 

opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt aandacht besteed 

aan de onzichtbare schuldenaren. Dit zijn huishoudens met (een risico op) problematische 

schulden die nog niet in beeld zijn bij de schuldhulpverlening (15-16% van de totale 

huishoudens tov 2,5% van de huishoudens in SHV). De arbeidsmarktregio Midden 

Gelderland, met Arnhem als centrumgemeente, staat weergegeven in de top 5. Hier is dus 

een relatief grotere aanloop van nieuwe cliënten voor de schuldhulpverlening te verwachten. 

De cijfers laten in de laatste jaren een verschuiving zien van gebruik van kredietfaciliteiten 

naar meer achterstallige betalingen op risicovolle categorieën zoals huur, hypotheek en 

energie. Deze huishoudens denken vaak dat de situatie niet ernstig genoeg is om naar de 

schuldhulpverlening te gaan. Life-events, zoals echtscheiding, ontslag en ziekte vormen 

vaak belangrijke factoren bij het ontstaan van schulden. Vroegsignalering en inspanningen 

op preventief terrein kunnen instroom in de toekomst voorkomen. In Arnhem is er een 

stuurgroep Vroeg Eropaf die najaar 2016 start. 

De PvdA heeft naar aanleiding van het rapport de volgende vragen: 

1. Heeft het college de groep onzichtbare schuldenaren in beeld? 

2. Heeft het college een actieplan preventie en vroegsignalering opgesteld, waarbij per 

doelgroep is bekeken welk gedrag een rol speelt en welk beleid noodzakelijk is om dit 

te beïnvloeden?  

3. Mensen die een life-event meemaken, en hierdoor in de schulden (dreigen te) raken 

doen lang niet allemaal een beroep op de schuldhulpverlening. Heeft het college 

initiatieven ontwikkeld voor deze groep? Is er gekeken naar goede voorbeelden op 

lokaal niveau die beschreven staan in het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’ 

2015’? Kunnen deze mogelijk ook toegepast worden in Arnhem?  

Op 11 mei 2016 is het rapport Burgerperspectief op schuldhulpverlening van de Nationale 

ombudsman verschenen. Lange tijd was het beeld dat iemand met problematische schulden 

dit grotendeels aan zichzelf te wijten had (‘had hij maar niet op afbetaling bij de Wehkamp 

moeten kopen’). Maar dit beeld moet worden bijgesteld. Het Nibud constateerde in 2015 dat 

de drie belangrijkste oorzaken voor betalingsachterstanden zijn: 1) te hoge vaste lasten 

(27%), 2) inkomstendaling (26%) en 3) te hoge ziektekosten (22%). Het blijkt nu dus 

voornamelijk te gaan om niet kunnen betalen. Ook de weinig flexibele rol van de overheid als 

preferente schuldeiser speelt hierbij een grote rol, net zoals de complexiteit van de vele 

regelingen die bestaan. De nationale ombudsman beschrijft in dit rapport een aantal 

problemen in het schuldhulpverleningstraject. De lange duur van het traject, de beperkte 

zelfredzaamheid van de schuldenaar of het ontbreken daarvan, de toelatingsfase, de 

toeleiding naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de nazorg na het 

doorlopen van een traject. 

 



De PvdA heeft naar aanleiding van het rapport de volgende vragen: 

4. Onzichtbare schuldenaren denken vaak geen aanspraak te kunnen maken op SHV. 

Wat is de inzet van het college om deze groep beter te bereiken en deze onjuiste 

beeldvorming weg te nemen? 

5. Burgers ervaren drempels en belemmeringen bij de toegang tot de 

schuldhulpverlening. De gemeente kan in haar beleidsregels zelf bepalen welke 

drempels opgenomen worden. In Arnhem zijn niet echt belemmerende regels 

opgenomen nu ook de SHV toegankelijk is voor zelfstandigen met een nog 

functionerende onderneming. Uit de praktijk blijkt dat mensen met een eigen woning 

en inwoners met fraudevorderingen niet kunnen worden doorverwezen. De nationale 

ombudsman pleit voor een individuele beoordeling en meer maatwerk bij de 

toegangspoort. Is het college bereid de overige belemmeringen die beschreven staan 

in het rapport voor Arnhem (eerst eigen woning verkopen, eerst onderneming 

beëindigen, het inkomen is niet stabiel/vaste lasten worden niet betaald, eerder in 

een SHV traject of -sanering gezeten eén van de schulden is een fraudeschuld, 

schuldenpositie is onduidelijk) te evalueren en indien nodig een meer individuele 

toetsing toe te laten passen? Zo ja, kan het college omschrijven wat de plannen 

daarvoor zijn? 

6. In het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’ wordt aangegeven dat er sinds 2007 

een stabilisatie is in het toeleiding naar de Wsnp, terwijl de aanvragen voor 

schuldhulpverlening bijna verdubbeld zijn. De nationale ombudsman geeft aan dat er 

onterecht mensen niet worden doorverwezen naar de Wsnp en hierdoor meer 

mensen bij beschermingsbewind terecht komen. Arnhem kent een grote toename in 

de kosten van bewindvoering. Heeft het college geëvalueerd of er, daar waar 

mogelijk, maximaal gebruik gemaakt van de toeleiding naar de Wsnp?  

7. De nationale ombudsman pleit voor (betere) nazorg na het doorlopen van een 

schuldhulpverlenings- of schuldsaneringstraject. Wat is de visie van het college 

hierop en wordt hiervoor beleid ontwikkeld? 

8. Het college heeft aangegeven dat de gemeente beter beleid gaat voeren om bij 

invorderingen schuldenaren niet onnodig verder op kosten te jagen. Kan het college 

aangeven hoe en wanneer dit geïmplementeerd wordt? 

Zoals aangegeven in de Arnhemse ‘Beleidsnota doorontwikkeling armoedeagenda en 

schuldhulpverlening’ van 22 maart 2016 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening door Berenschot, dat met een begeleidende brief op 27 

juni 2016 naar de Tweede kamer gestuurd is. Daaruit is naar voren gekomen dat de 

cliëntenstromen niet goed in beeld gebracht worden. Het probleem van de registratie rond de 

toegang is niet alleen dat er in de gemeentelijke registratie geen totaaloverzicht is van het 

gedane aanbod, schuldhulpverlening of een alternatief aanbod, maar ook dat gemeenten in 

hun registraties verschillend definiëren wat al dan niet onder schuldhulpverlening valt. Veel 

gemeenten labelen activiteiten pas als schuldhulpverlening als de stap naar een 

schuldregeling gemaakt wordt. En ook het afgeven van een beschikking lijkt regelmatig aan 

dat moment gekoppeld te worden. Kortom, het is vaak onduidelijk hoeveel mensen uitvallen 

tussen de hulpvraag en het hulpaanbod.  

De PvdA heeft hierover de volgende vragen: 

9. Hoe is de registratie in Arnhem geregeld?  



10. Heeft de gemeente zicht op de uitvallers waarbij het niet tot schuldhulpverlening 

komt? Wordt deze specifieke cliëntenstroom daarna ook nog gevolgd?  

Hanny van Nunen 

Martien Louwers 

PvdA 

Link naar de rapporten: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/27/bijlage-2-huishoudens-in-de-

rode-cijfers-2015 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/schuldhulpverlening-moet-beter-aansluiten-op-

hulpvraag-burger 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/27/kamerbrief-met-

kabinetsreactie-evaluatie-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening 
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