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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 
070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geachte leden van de commissie SZW, 
 
Op 10 oktober spreekt u met staatssecretaris van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. Divosa 
en de VNG vragen uw speciale aandacht voor de volgende punten: 

- Er zijn maatregelen nodig om (lage) middeninkomens niet in armoede te laten 
vervallen; 

- U kunt de staatssecretaris bevragen op de quick wins van het interdepartementaal 
beleidsonderzoek (IBO) naar vereenvoudiging van het toeslagenstelsel; 

- Schuldhulpverlening heeft snelheid in trajecten nodig door: 
o eenvoudige en snelle toegang tot klantgegevens voor schuldhulpverleners. 
o een maximale reactietermijn voor schuldeisers voor een schuldregeling. 
o centrale registratie van schulden van alle schuldeisers. 
o ruimte en tijd voor gemeenten om innovatieve methoden te starten en uit te breiden 

om bijvoorbeeld jongeren snel te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst 
- De schuldenberg kan worden teruggedrongen door van overheidsvorderingen de 

boetes en verhogingen te laten vervallen bij mensen die aantoonbaar niet kunnen 
betalen.  

Rondkomen is niet vanzelfsprekend… 
 
Gemeenten maken zich zorgen over de groep mensen die de huishoudbegroting niet sluitend krijgt. 
Het gaat niet langer alleen om huishoudens met een minimuminkomen; gemeenten zien dat steeds 
meer mensen met een (laag) middeninkomen in de problemen komen. Onzekere en wisselende 
inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het voor hen lastig om rond 
te komen. Maar ook het complexe inkomens- en toeslagenstelsel en een flexibele arbeidsmarkt 
maken dat huishoudens in de financiële problemen komen. 
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Bestaanszekerheid is een belangrijke voorwaarde voor het voorkómen van armoede, schulden en 
andere problematiek. Wij vragen uw aandacht voor de benodigde maatregelen om onze ambitie 
waar te kunnen maken.  
 
De concrete maatregelen staan verder uitgewerkt in de Divosa publicatie ‘wanneer rondkomen niet 
vanzelfsprekend is’1 en het VNG position paper ‘Gemeenten: een toekomst zonder werkende 
armen’2, die als bijlagen bij deze brief zijn gevoegd. 
 
… en moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. 
 
We vragen uw speciale aandacht voor de conclusie dat het huidige toeslagensysteem voorbijgaat 
aan wat mensen aankunnen. De quick wins van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) 
naar het toeslagenstelsel zouden rond de zomer bekend worden. Om de voortgang in de 
vereenvoudiging van het stelsel te houden, kunt u de staatssecretaris bevragen op deze quick wins. 
 
Verschillende gemeenten ondernemen initiatieven om hun inwoners te helpen hun 
huishoudbegroting overzichtelijk te maken en te houden in dit complexe systeem. Deze initiatieven 
helpen schulden te voorkomen en financiële rust te brengen in deze huishoudens.  
 
Rijk en gemeenten delen een ambitie… 
 
Alle inwoners met beginnende of problematische schulden passende ondersteuning bieden is de 
gezamenlijke ambitie van Rijk en gemeenten. Daarbij geldt: hoe sneller de schuldhulp start, hoe 
effectiever. Daarom vinden gemeenten de voorgestelde aanpassing van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs), die het bepaalde schuldeisers mogelijk maakt om signalen van 
achterstanden door te geven aan gemeenten, een verbetering. 
 
Tegelijkertijd voorzien gemeenten dat de wet binnen enkele weken na invoering de vele 
honderdduizenden huishoudens zichtbaar maakt die tot nu toe onder de radar bleven. Dat gaat 
leiden tot een vloedgolf aan ondersteuningsvragen. Niet alleen schuldhulpverlening, maar ook op 
andere terreinen binnen het sociaal domein. Gemeenten zijn niet in staat om die enorme toename 
van de ene op de andere dag van een adequaat antwoord te voorzien.  
 
Gemeenten hebben eerder zeven succesfactoren3 benoemd voor de (financiële) uitvoerbaarheid en 
haalbaarheid van de aanpassing van de Wgs. En daarbij is het ook noodzaak om de omvang van 
de groep mensen met schulden terug te brengen, door de structurele oorzaken weg te nemen. Het 
Rijk heeft hierin een verantwoordelijkheid. 
 
Gemeenten blijven daarom graag met de staatssecretaris in gesprek hoe we de komende tijd de 
nodige stappen kunnen zetten om deze ambitie gezamenlijk te behalen.  

 
 
 
 

                                                      
1https://www.divosa.nl/publicaties/wanneer-rondkomen-niet-vanzelfsprekend 
2https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/vng_position_paper_voor_rondetafelgesprek_werkende_armen_7_maart_2019.pdf 
3 https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/vng-reactie-aanpassing-
wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening 

https://www.divosa.nl/publicaties/wanneer-rondkomen-niet-vanzelfsprekend
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/vng_position_paper_voor_rondetafelgesprek_werkende_armen_7_maart_2019.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/vng-reactie-aanpassing-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/vng-reactie-aanpassing-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening
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…daarvoor moet schuldhulpverlening verbeteren… 
 
De schuldhulpverlening wordt in verschillende rapporten van onder andere de Nationale 
Ombudsman4 en Berenschot5 gewezen op noodzakelijke verbeteringen in de uitvoering. Het 
onderzoek ‘Aansluiting gezocht: verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijk 
schuldsanering’ biedt handvatten ter verbetering van de uitvoeringspraktijk.  
 
Het rapport biedt een waardevolle beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van 
schuldhulpverlening. De conclusies van het rapport lijken echter meer te gaan over de 
beeldvorming van partners over schuldhulpverlening door gemeenten dan over de feitelijke 
uitvoering, gezien de geïnterviewde deelnemers. Een aantal conclusies herkennen wij daardoor niet 
uit de uitvoeringspraktijk. 
 
Zo is een schuldenvrije toekomst niet voor iedereen haalbaar. Zowel het minnelijk traject als de 
WSNP zijn intensieve, langdurige trajecten die inzet vragen van de schuldenaar. Bij sommige 
mensen is stabilisatie en voorkomen van meer schulden het hoogst haalbare. Juist de focus op 
gedragsverandering is bij deze mensen belangrijk om te zorgen dat er niet meer schulden 
bijkomen. 
 
Dat schuldhulpverlening verschilt per gemeente hoeft geen probleem te zijn, als voor de burger 
duidelijk is wat hem te wachten staat en aan welke kwaliteitseisen de dienstverlening voldoet. Om 
de inwoner meer duidelijkheid te bieden wordt er gewerkt aan bestuurlijke uitgangspunten voor 
effectieve en integrale schuldhulpverlening6, een NVVK basisnorm voor de uitvoering en een 
beroepscompetentieprofiel voor de professionals. Dit drieluik gaat over toegang, kwaliteit, 
vakmanschap en bejegening. Daarnaast werkt het programma Schouders Eronder, een 
samenwerking tussen Divosa, VNG, NVVK, LCR en Sociaal Werk Nederland, aan 
professionalisering van de uitvoering van schuldhulpverlening.  
 
Berenschot wijst er terecht op dat betrouwbare en vergelijkbare landelijke cijfers ontbreken. Cijfers 
bieden de mogelijkheid resultaten inzichtelijk te maken en hierop te sturen. De NVVK levert jaarlijks 
cijfers7 en Divosa werkt aan de benchmark Armoede en Schulden. Een belangrijk onderdeel van 
deze benchmark is het leren van de cijfers: welke (beleids)keuzes zitten er achter de cijfers en wat 
kunnen gemeenten van elkaar en van deze cijfers leren. Het is hierbij van belang om kengetallen te 
gebruiken die een goed beeld geven van de uitvoeringspraktijk. Daarbij houden wij er rekening mee 
dat landelijke, betrouwbare cijfers aan kwaliteit winnen als gemeenten die gemakkelijk kunnen 
registreren en aanleveren. We zijn en blijven hierover graag met SZW in gesprek.  
 
 
 
 
 
 
                                                      
4 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/schuldhulpverlening-van-gemeenten-nog-niet-op-orde 
5 https://www.berenschot.nl/actueel/2019/mei/berenschot-onderzoekt-werking/ 
6 Gemeenten werken momenteel aan het opstellen van bestuurlijke uitgangspunten voor de toegang en kwaliteit van 
schuldhulpverlening. De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) heeft hier voor de zomer input 
voor gegeven. Tijdens de commissievergadering van 12 september jl. heeft de commissie PSI gesproken over de concept 
uitgangspunten en hoe deze breed onder de aandacht van gemeenten gebracht kunnen worden. Dit jaar verwachten we de 
bestuurlijk uitgangspunten nog op te leveren en breed te communiceren.  
7 http://jaarverslag.nvvk.eu/2018/ 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/schuldhulpverlening-van-gemeenten-nog-niet-op-orde
https://www.berenschot.nl/actueel/2019/mei/berenschot-onderzoekt-werking/
http://jaarverslag.nvvk.eu/2018/
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…is snelheid in trajecten nodig… 
 
Om de burger effectief te helpen met zijn schulden, zijn vooral snelheid en rust in het traject nodig. 
Dit krijgen wij ook terug uit gesprekken met ervaringsdeskundigen. Dit betekent dat er snel een 
overzicht van de schulden en de hoogte daarvan moet komen, dat schuldeisers snel reageren op 
een voorstel tot regeling vanuit de gemeente en dat zij hun invordering opschorten. De 
medewerkers van gemeenten willen vertraging voor de klant voorkomen en merken dat er veel valt 
of staat met de medewerking van schuldeisers en het verkrijgen van gegevens. Hiervoor is het 
nodig dat: 

 
a. Schuldhulpverleners op een eenvoudige en snelle wijze toegang hebben tot 

klantgegevens die al bekend zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld via SUWI, en tot 
gegevens over schulden, beslagen en verrekeningen. 

b. Schuldeisers een maximale reactietermijn krijgen voor een schuldregeling. 
Reageren zij niet binnen 6 weken, wordt de regeling opgestart. Deze 
medewerkingsplicht zien we graag nader uitgewerkt.  

c. Schulden van alle schuldeisers op een centrale plek worden geregistreerd, zodat 
zowel de inwoner als de schuldhulpverlening snel inzicht in de schulden heeft. 

d. Gemeenten de ruimte en tijd krijgen om innovatieve methoden te starten en uit te 
breiden om bijvoorbeeld jongeren snel te begeleiden naar een schuldenvrije 
toekomst.  

… en moeten de oorzaken voor schulden worden weggenomen. 
 
De overheid is een van de grootste schuldeisers en zorgt met haar incasso- en invorderingsbeleid 
voor grote financiële problemen bij mensen. Ondanks alle goede voornemens van het kabinet 
moeten we vaststellen dat de verbeteringen veel te veel tijd kosten. Wij zijn van mening dat het Rijk 
er alles aan moet doen om te voorkomen dat burgers hier de dupe van worden. Ook gemeenten 
zijn gehouden aan een aantal wettelijke verplichtingen rondom terugvordering en verhaal. Deze 
kunnen het bieden van hulp bij schulden belemmeren of zelfs blokkeren. Graag zien wij meer 
ruimte voor het bieden van maatwerk, bijvoorbeeld door de Participatiewet en de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening met elkaar op één lijn te brengen als het gaat om de positie van de gemeente 
als schuldeiser8.   
 
Het Rijk kent een stapeling van boetes en ophogingen wanneer vorderingen niet worden betaald. 
Een manier om de schuldenlast significant terug te brengen en mensen met schulden perspectief te 
bieden, is om voor mensen die aantoonbaar niet kunnen betalen de vordering terug te brengen 
naar het oorspronkelijke bedrag en de boetes en ophogingen te laten vervallen. Dit biedt 
perspectief en een menselijke maat. Wij stellen het op prijs stellen als u er bij het kabinet op zou 
willen aandringen om deze suggestie concreet uit te werken.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/09/beantwoording-kamervragen-rotterdamse-rechter-en-
participatiewetr 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/09/beantwoording-kamervragen-rotterdamse-rechter-en-participatiewetr
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/09/beantwoording-kamervragen-rotterdamse-rechter-en-participatiewetr
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Tot besluit  
Divosa en de VNG spannen zich maximaal in om, samen met hun partners, armoede te bestrijden 
en schuldhulpverlening aan burgers te verbeteren. Wij zetten stappen in preventie, vroegsignalering 
en bereik. Maar willen we onze ambitie waarmaken dan is samenwerking tussen gemeenten, Rijk 
en samenleving noodzakelijk en is het de hoogste tijd om van onderzoek en analyse over te gaan 
naar gezamenlijke actie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
E. Dannenberg     J. Kriens 

 
 
 
 
 
 

Voorzitter Divosa    Algemeen Directeur VNG 
 
 
 
 
  
 


