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M
EEST VOORKOM

EN
DE SCHULDEISERS

W
at ziet u hier: Dit zijn de grootste schuldeisers 

die N
VVK-leden* tegenkom

en bij m
ensen m

et 
schulden.

Conclusie: Dit overzicht geeft aan hoe 
vaak w

e deze schuldeisers tegenkom
en in 

de schuldenpakketten. Deurw
aarders en 

incassobedrijven vertegenw
oordigen een 

breed scala van schuldeisers, w
aaronder 

ook overheidsschuldeisers. De N
VVK heeft 

m
et de m

eeste grote schuldeisers conve-

nanten om
 schulden snel te regelen.

Belastingdienst

Zorgverzekeraars

Deurw
aarders

CJIB

Incasso-organisaties 

AFSPRAAK (IN
 DAGEN

)

W
at ziet u hier: Crisissituaties vallen hier niet 

onder, in dat geval vindt binnen 3 w
erkdagen na 

de aanm
elding een eerste gesprek plaats w

aarin 
de hulpvraag w

ordt vastgesteld. 

Conclusie: De gem
iddelde w

achttijd is 

hetzelfde gebleven. Binnen gem
iddeld 

11 dagen had een hulpvrager in 2021 een 

afspraak bij een N
VVK-lid*. 

AAN
TAL AAN

M
ELDIN

GEN

W
at ziet u hier: H

et aantal aanm
eldingen gaat 

over verzoeken tot inform
atie, advies of een 

hulpvraag gericht aan een N
VVK-lid*. De hulp-

vraag betreft steeds de eigen financiële situatie, 
m

eestal gaat het om
 schulden.  

Conclusie: H
et aantal aanm

eldingen 

is gestabiliseerd. Ook in 2021 w
aren er 

m
eerm

aals periodes w
aarin de corona-

crisis voor sociale beperkingen zorgde. 

Dit kom
t overeen m

et het beeld dat naar 

voren kom
t uit de M

onitor schuldhulpver-

lening gem
eenten tijdens de coronacrisis 

(Divosa/N
VVK). 

GEM
IDDELDE SCHULD (IN

 EURO’S)

W
at ziet u hier: Dit is het gem

iddelde bedrag aan 
schulden w

aarm
ee m

ensen zich bij de schuld-
hulpverlening m

elden.

Conclusie: H
et gem

iddeld schuldbedrag 

bij particulieren lijkt geleidelijk te dalen. 

Bij ondernem
ers geholpen door N

VVK-le-

den w
as de gem

iddelde schuld in 2021 

hoger.

2020
2021

78.013
78.698

Kerncijfers
Producten &
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Kenm
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SCHULDEN
 OPLOSSEN

 TOTAAL

Schulden oplossen onderverdeling

W
at ziet u hier: Deze tabel toont het aantal 

m
ensen w

aarvoor w
e de schulden oplosten, 

uitgesplitst naar het m
iddel dat ervoor gebruikt 

is. Een schuldhulpverlener kan m
et één van deze 

vier m
iddelen de schulden van een hulpvrager 

regelen. 

Conclusie: Dit jaar zijn er opnieuw
 m

eer 

saneringskredieten dan schuldbem
id-

delingen ingezet. H
et totale aantal 

schuldregelingen is ten opzichte van 2020 

afgenom
en. In 2020 w

as er in verband m
et 

de coronacrisis een lager aantal aanm
el-

dingen, dat heeft in 2021 effect op het 

aantal schuldregelingen dat tot stand is 

gekom
en. 

BUDGETCOACHIN
G

W
at ziet u hier: Budgetcoaching om

vat alle 
activiteiten om

 grotere budgetvaardigheden aan 
te leren. 

Conclusie: Via budgetcoaching helpen 
onze leden hulpvragers om

 hun financiën 

onder controle te krijgen. Vorig jaar w
as 

het aantal hoger. De coaching vindt vaak 

plaats in groepsverband, corona heeft hier 

een sterk negatief effect op gehad.

SCHULDHULP AAN
 ON

DERN
EM

ERS

W
at ziet u hier: Schuldhulpverlening aan 

ondernem
ers is een gespecialiseerde vorm

 
van schulden oplossen w

aarbij persoonlijke 
schulden die voortkom

en uit een bedrijf in een 
regeling w

orden ingebracht. H
et gaat om

 zzp’ers 
of kleine ondernem

ers. Inzet is om
 – zo m

ogelijk 
– de schulden op te lossen m

et behoud van het 
bedrijf. 

Conclusie: H
et aantal ondernem

ers dat w
e 

hielpen is gestegen. 

BUDGETBEHEERREKEN
IN

GEN

W
at ziet u hier: H

et aantal huishoudens dat op 
de peildatum

 gebruik m
aakt van een budgetbe-

heerrekening. Deze rekening w
ordt specifiek 

ingericht om
 de gelden te beheren. 

Conclusie: Budgetbeheer is een van de 
m

iddelen die w
e inzetten om

 stabiliteit te 

creëren. In 2021 is het volum
e gedaald. 

LAN
GE TERM

IJ
N

 DIEN
STVERLEN

IN
G

W
at ziet u hier: H

et betreft financiële diensten 
die lichte ondersteuning bieden over langere pe-
riodes. Schulden kunnen zo w

orden voorkom
en 

of w
orden beheerst.

Conclusie: H
et aantal hulpvragers dat ge-

bruik m
aakt van de lange term

ijn-dienst-

verlening die N
VVK-leden* bieden is 

gedaald. 

2020
2021

 19.204 
17.408  

2020
2021

16.210
11.714

2020
2021

1.812
2.186

2020
2021

49.404
47.664

2020
2021

41.985

Alleen particulier:

38.508

Alleen ondernem
ers:

95.000

42.662

Alleen particulier:

37.359

Alleen ondernem
ers:

112.673
2020

2021

9.594
5.390

De cijfers

GEM
IDDELD AAN

TAL SCHULDEISERS

W
at ziet u hier: Deze tabel geeft het gem

iddeld 
aantal schuldeisers w

eer dat m
ensen hebben op 

het m
om

ent dat ze aankloppen bij een schuld-
hulpverlener .

Conclusie: H
et gem

iddeld aantal schuldei-

sers is in 2021 nauw
elijks veranderd. 

2020
2021

14
13
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Saneringskredieten

Schuldbem
iddelingen

H
erfinancieringen

Betalingsregelingen

9.2986.613462
1.035

9.870

7.592 337 1.405

STABILISATIE

W
at ziet u hier: Stabilisatie is het voortraject om

 
te kom

en tot een regeling die beoogt de schul-
den op te lossen. H

et doel van stabilisatie is het 
in evenw

icht brengen en houden van inkom
sten 

en uitgaven van de klant. 

Conclusie: H
et aantal stabilisatieovereen-

kom
sten dat is getekend bij N

VVK-leden 

is gedaald. W
e hebben in de validatie van 

cijfers geconstateerd dat de daling ook 

voortkom
t uit afw

ijkende interpretaties 

onder onze leden van het begrip ‘stabilisa-

tieovereenkom
st’. 

2020
2021

13.455
8.758

Cijfers
Cijfers
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IN
KOM

STEN
BRON

percentage t.a.v. het aantal aanm
eldingen

SEKSE
percentage t.a.v. het aantal aanm

eldingen

GEZIN
SSAM

EN
STELLIN

G
percentage t.a.v. het aantal aanm

eldingen

IN
KOM

EN
SCATEGORIE

percentage t.a.v. het aantal aanm
eldingen

LEEFTIJ
D

percentage t.a.v. het aantal aanm
eldingen
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W
SN

P-VERKLARIN
GEN

W
at ziet u hier: Klanten kunnen, w

anneer een 
m

innelijk traject niet m
ogelijk is of het m

innelijk 
traject is beëindigd, doorverw

ezen w
orden 

naar de rechter om
 toegelaten te w

orden tot de 
W

snp. Daarvoor w
ordt door een schuldhulpverle-

nende organisatie een zogenaam
de W

snp-ver-
klaring afgegeven.

Conclusie: H
et aantal W

snp-verklaringen 

is afgenom
en. De trend naar een kleinere 

instroom
 naar W

snp-trajecten van de 

afgelopen jaren zet door. Er is discussie 

over de vraag in hoeverre dit positief of 

negatief is. H
et strookt in elk geval m

et de 

beleidsdoelstelling zoals geform
uleerd bij 

de inw
erkingtreding van de W

snp, vanuit 

de verw
achting dat gebruik van de M

snp 

juist zou toenem
en. 

2020
2021

3.386
2.502

SOCIALE KREDIETEN

W
at ziet u hier: Dit betreft leningen die door 

kredietbanken beschikbaar w
orden gesteld, in 

de eerste plaats voor consum
ptieve doelein-

den. Ze staan los van het hebben van schulden. 
Deze kredieten w

orden verleend ten behoeve 
van noodzakelijke investeringen, w

anneer de 
aanvrager van een krediet niet (m

eer) terecht 
kan bij een com

m
erciële kredietverlener. Doel 

van sociaal krediet is gelijkw
aardige financiële 

participatie m
ogelijk te m

aken. 

Conclusie:H
et aantal en volum

e van het 

sociaal krediet is in 2021 ten opzichte van 

vorig jaar toegenom
en. 

2020
2021

9.323
10.448

verleend
uitstaand

verleend
uitstaand

26 m
ln

24,5 m
ln

35,5 m
ln

92,1 m
ln

H
et gem

iddeld rentepercentage voor sociale 
kredieten bedraagt 4,9%

.

BESCHERM
IN

GSBEW
IN

D

W
at ziet u hier:De tabel geeft het aantal 

m
eerderjarigen w

eer w
aarvoor N

VVK-leden als 
bescherm

ingsbew
indvoerder optraden. 

Conclusie: H
et aantal m

ensen dat bij 

N
VVK-leden een beroep deed op bescher-

m
ingsbew

ind steeg in 2021.

2020
2021

24.633
28.640

Kerncijfers
Producten &

 dienstverlening
Kenm

erken hulpvragers

Cijfers
Cijfers



6
  |   jaarverslag 2021 N

VVK
  jaarverslag 2021 N

VVK   |   7

Trends in 2021
In vogelvucht

Corona
Interview

s
Cijfers

Trends in 2021
In vogelvucht

Corona
Interview

s
Cijfers

schuldhulp • sociaal krediet 
• budgetbeheer • bescherm

ingsbew
ind

schuldhulp • sociaal krediet 
• budgetbeheer • bescherm

ingsbew
ind

2021
2021

W
anneer hulpvragers zich m

elden aan de 
balie hebben ze vaak lang gew

acht. Pas 
als de situatie echt nijpend w

ordt, zetten 
ze de stap naar de gem

eentelijke schuld-
hulpverlening. Vroegsignalering helpt om

 
eerder in actie te kunnen kom

en. In 2021 
staken onze leden er veel energie in. H

et 
w

as het eerste jaar w
aarin energiebe-

drijven, w
oningcorporaties, zorgverze-

keraars en drinkw
aterbedrijven w

ettelijk 
verplicht w

aren signalen van betalings-
problem

en aan te leveren bij onze leden. 
Op hun beurt m

oesten die de signalen 
opvolgen m

et een hulpaanbod.

W
e zien het gem

iddeld schuldbedrag 
bij particulieren in 2021 dalen tot 37.359 
euro, een jaar eerder lag dit ruim

 duizend 
euro hoger. De aannam

e dat vroegsig-
nalering deze daling beïnvloed heeft, is 
w

el m
et w

at onzekerheid om
geven. Deze 

ontw
ikkeling w

as ook in 2019 al zicht-
baar. W

e zijn benieuw
d of de trend zich in 

2022 doorzet.

Trends in 2021

‘Het saneringskrediet is een effi
ciënte m

anier om
 

schulden te regelen. Zo kunnen w
e eerder gaan 

w
erken aan duurzam

e financiële stabiliteit.’
M

A
RCO FLORIJN

, VOORZITTER N
VVK

Opnieuw
 m

eer saneringskredieten dan 
schuldbem

iddelingen 
Sanerings-
krediet

Schuld-
bem

iddeling

9.298
6.613

De in 2020 ingezette trend dat schuld-
hulpverleners vaker voor sanerings-
kredieten kiezen dan voor schuldbe-
m

iddelingen heeft zich afgelopen jaar 
versterkt. Onze leden verstrekten aan 
9.298 hulpvragers saneringskredieten. 
Zij kozen bij 6.613 hulpvragers voor 
schuldbem

iddeling.

Deze ontw
ikkeling stim

uleren w
e als 

N
VVK. H

ulpvragers krijgen sneller 
schuldenrust, schuldhulpverleners 
verlichten hun adm

inistratieve inzet en 
kunnen m

eer tijd besteden aan bereik 
en begeleiding. Voor veel schuldeisers 
geldt dat zij de snelle afhandeling via 
het saneringskrediet verkiezen boven 
schuldbem

iddeling m
et de bijbehorende 

onzekerheid en adm
inistratieve kosten.

Lager gem
iddeld schuldbedrag bij particulieren 

€ 39.029
2019

€ 37.359

2021

*de leden Gem
eentelijke Kredietbank (GKB) in 

Assen en de gem
eente Hoeksche W

aard leve-
ren hun jaarcijfers door om

standigheden later 
aan, hun aandeel ontbreekt dus nog.

78.698
aanm

eldingen

In 2021 ontvingen onze leden iets m
eer 

hulpvragers dan het jaar ervoor: 78.698, 
in 2020 m

eldden zich 78.013 m
ensen. 

Daarentegen daalde volgens de rappor-
tage van onze leden het aantal schuld-
regelingen dat zij afsloten. H

et aantal 
daalde van 19.204 in 2020 naar 17.408 in 
2021.

H
et verschil tussen het aantal hulpvra-

gers en het aantal schuldregelingen 
ontstaat om

dat niet iedereen een 
schuldregeling nodig heeft. Som

s is een 
betalingsregeling of andersoortig advies 
voldoende. H

et verschil ontstaat ook 
om

dat schuldregelingen som
s zoveel tijd 

nodig hebben dat ze pas in het volgende 
jaar tot stand kom

en. H
et kom

t ook voor 
dat m

ensen w
eer uit beeld verdw

ijnen 
om

dat hun financiële situatie verandert 
of om

dat het hen allem
aal te lang duurt.

Gestabiliseerd aantal aanm
eldingen, m

inder 
schuldregelingen in 2021

N
et als eerdere jaren daalde ook in 

2021 het aantal W
snp-verklaringen dat 

gem
eenten afgaven: 2.502 in plaats van 

3.386 een jaar eerder.

De gem
iddelde schuld van ondernem

ers 
steeg van 95.000 euro naar 112.673 
euro. Dit kan te m

aken hebben m
et de 

econom
isch roerige tijden in het tw

eede 
coronajaar. 

Overige opvallende cijfers
2020

3.386

2021

2.502

daling
W

snp

Onze leden verleenden in 2021 vaker 
schuldhulpverlening aan ondernem

ers. 
Een verduidelijking van de W

et gem
een-

telijke schuldhulpverlening (W
gs) zorgde 

ervoor dat vanaf 1 januari 2021 alle 
gem

eenten doordrongen w
aren van hun 

verplichting om
 ook kleine ondernem

ers 
te helpen bij schulden. H

et onderw
erp 

kreeg veel aandacht in onze com
m

u-
nicatie-uitingen, om

dat in nogal w
at 

gem
eenten deze vorm

 van hulp m
eer 

inzet verdient.
Een aantal N

VVK-leden is gespeciali-
seerd in deze hulp. In sam

enw
erking 

m
et 0800-8115 richtten w

e in 2021 een 

Vliegende Brigade op die ondernem
ers 

m
et schulden kon helpen w

anneer die 
in hun eigen gem

eente nul op het rekest 
kregen. De Vliegende Brigade helpt in 
zo’n geval ook de betrokken gem

eente 
om

 nieuw
e hulpvragers een passend 

aanbod te kunnen doen. De Vliegende 
Brigade is overigens m

ondjesm
aat in 

actie gekom
en. H

et kan betekenen dat 
gem

eenten de gevraagde hulp w
isten te 

bieden, m
aar een verklaring is ook dat 

veel ondernem
ers in 2021 nog profiteer-

den van de steunpakketten vanw
ege 

corona.

Vaker schuldhulpverlening voor ondernem
ers

Vliegende 
brigade voor
ondernem

ers

Trends in 2021
Trends in 2021
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N
ieuw

e convenanten
In 2021 schaarden nieuw

e schuldeisers zich achter onze visie 
dat m

ensen m
et schulden goed en snel geholpen m

oeten w
or-

den. Ze m
aakten afspraken m

et ons over bij voorbaat akkoord 
gaan m

et schuldregelingen en het opschorten van incasso-
m

aatregelen als iem
and schuldhulpverlening krijgt. De N

VVK 
sloot in 2021 convenanten af m

et bedrijven uit de telecom
sec-

tor en m
et deurw

aarder Flanderijn. Ook kw
am

 er een convenant 
m

et Tinka, de financieringsm
aatschappij voor (w

eb-)w
inkels 

als W
ehkam

p. Bol.com
 zegde toe vooraf akkoord te gaan m

et 
voorstellen. H

et overleg m
et lokale overheden en enkele banken 

over een convenant w
as eind 2021 in een vergevorderd stadium

, 
net als het overleg over een hernieuw

d convenant m
et de koe-

pel van energiebedrijven. 
Lees hier alles over onze convenanten.

Ook schuldhulpverlening als m
ensen per ongeluk 

de inlichtingenplicht schenden
In 2020 vroegen w

e al aandacht voor de consequenties van 
‘onbedoelde fraude’, het bij vergissing schenden van de inlich-
tingenplicht uit de Participatiew

et. Gem
eenten, SVB en U

W
V 

m
ochten dan niet m

eew
erken aan een m

innelijke schuldrege-
ling. Rechters oordelen al jaren stelselm

atig dat een gem
eente 

w
él m

oet m
eew

erken aan een schuldregeling. Staatssecretaris 
W

iersm
a kondigde daarom

 een w
etsw

ijziging aan die dat vanaf 
2022 w

el m
ogelijk m

aakt. H
ij riep gem

eenten op om
 daar vanaf 

15 novem
ber 2021 al op te anticiperen.

Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen
In januari 2021 opende directeur-generaal Carsten H

erstel 
(SZW

) het Schuldenknooppunt voor landelijk gebruik. Via het 
Schuldenknooppunt com

m
uniceren schuldhulpverleners en 

schuldeisers m
et elkaar op een digitale en gestandaardiseer-

de m
anier, via de w

ebportal of via een koppeling m
et eigen 

softw
are.

2021 in vogelvlucht: 

W
at hield ons bezig?

Sam
en m

et schuldeisers m
ensen m

et schulden beter helpen

De W
et vereenvoudiging beslagvrije voet m

aakt 
rekenm

ethode com
plex

De gew
ijzigde W

gs en de nieuw
e W

et vereenvoudiging beslag-
vrije voet staan een vaste aflostabel niet m

eer toe. Daardoor 
dreigden schuldhulpverleners in de problem

en te kom
en bij het 

berekenen van de afloscapaciteit. De N
VVK heeft daarop een 

nieuw
e berekeningsm

ethode van de m
inim

ale afdracht ont-
w

ikkeld en een paar keer aangepast. Daardoor kunnen w
e altijd 

een uniform
 aanbod aan schuldeisers doen. 2/3 van de leden 

is daarm
ee tevreden. De N

VVK zal m
et de andere leden nog 

verder praten over hun w
ensen, bijvoorbeeld om

 zelf m
aatw

erk 
te bieden.

Geen m
achtigingen

De w
ijziging van de W

et gem
eentelijke schuldhulpverlening 

(W
gs) op 1 januari 2021 biedt een w

ettelijke basis voor gege-
vensuitw

isseling. Toch vroegen som
m

ige schuldeisers nog om
 

toestem
m

ing (een verklaring of m
achtiging) van de hulpvrager. 

De N
VVK riep schuldeisers op om

 geen overbodige m
achtigin-

gen op te vragen, om
dat dat het proces vertraagt.

Alleen problem
atische schulden registreren

De W
gs verplicht gem

eenten om
 schulden te registreren bij 

BKR. M
ede nam

ens de N
VVK vroeg de VN

G m
inister Koolm

ees 
om

 gem
eenten niet te verplichten om

 m
ensen zonder proble-

m
atische schulden te registreren. W

ant w
anneer gem

eenten 
ook preventieve hulp (bijvoorbeeld in het kader van vroegsigna-
lering) registreren, zorgt dat voor een drem

pel om
 schuldhulp-

verlening te vragen. De m
inister nam

 het advies over en gaat 
de W

gs op dat punt aanpassen. De m
eeste 

gem
eenten konden daardoor 

op de oude voet verder. W
el 

w
erd de registratie voor 

private leden en leden 
die voor m

eerdere 
gem

eenten w
erken 

in de praktijk veel 
ingew

ikkelder. Gesprek-
ken daarover m

et BKR 
leidden pas in 2022 tot een 
oplossing.

1 schuld, 1 deal, 1 kanaal
W

e brachten saneringskredieten, het Schuldenknooppunt en 
Collectief Schuldregelen sam

en onder de noem
er N

VVK Arran-
gem

ent. Daarm
ee benadrukken w

e dat die 3 procesversnellers 
sam

en het beste w
erken om

 hulpvragers sneller schuldenrust te 
bieden. 
Lees hier alles over het N

VVK Arrangem
ent.

W
aarborgfonds Saneringskredieten

Om
dat niet alle gem

eenten zelf de m
iddelen hebben om

 
saneringskredieten te verstrekken lobbyden w

e al lang voor 
een W

aarborgfonds om
 de risico’s af te dekken. M

et succes: in 
decem

ber gaf staatssecretaris W
iersm

a het startschot voor het 
Landelijk W

aarborgfonds Saneringskredieten.
Lees hier alles over het W

aarborgfonds Saneringskredieten.

Sanerings-
krediet

1 Schuld

Collectief
Schuldregelen

1 Deal
Convenanten

Schulden-
knooppunt

1 Kanaal
1 Kanaal

Het N
VVK Arrangem

ent en het W
aarborgfonds Saneringskredieten kregen vleugels

Aanloopproblem
en nieuw

e w
etgeving opgelost

In vogelvlucht
In vogelvlucht

H
et Schuldenknooppunt m

aakt processen sneller, effi
ciënter 

en m
inder foutgevoelig. H

et systeem
 is bovendien veilig en AVG-

proof. W
e zijn in 2021 gestart m

et berichten om
 een schuldre-

geling tot stand te brengen. H
et is de bedoeling om

 de kom
ende 

jaren alle onderdelen van het schuldhulpverleningsproces via 
het Schuldenknooppunt te laten verlopen.

In 2021 sloot de helft van de 345 N
ederlandse gem

eenten aan 
op het Schuldenknooppunt, en nog eens 100 gem

eenten kon-
digden hun aansluiting aan. Ook schuldeisers sloten aan, m

aar 
in m

indere m
ate. Als het aan de N

VVK ligt w
ordt deelnam

e aan 
het Schuldenknooppunt w

ettelijk verplicht.

Collectief Schuldregelen groeide hard. In de loop van 2021 zijn 
28 landelijke schuldeisers en een veelvoud aan lokale en regi-
onale schuldeisers aangehaakt. Verder sloten 150 gem

eenten 
aan, terw

ijl nog eens 30%
 van de gem

eenten toezegde aan te 
sluiten. Daarbij geven schuldeisers vooraf akkoord op betaal-
voorstellen en handelen ze dossiers collectief af. Dat zorgt voor 
snellere doorlooptijden en m

inder rom
pslom

p bij gem
eenten en 

schuldeisers. M
ensen m

et schulden krijgen sneller perspectief 
en haken m

inder vaak af. H
et team

 Collectief Schuldregelen 
&

 Convenanten van de N
VVK en het team

 van het Schulden-
knooppunt w

erkten in 2021 nauw
er sam

en om
 schuldeisers (en 

gem
eenten) effectiever te benaderen.

Lees hier alles over Collectief Schuldregelen.
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Een nieuw
e w

ettelijke taak
In onder m

eer Am
sterdam

 bleek contact zoeken bij de eerste 
signalen van betaalachterstanden goed te w

erken om
 financiële 

problem
en te voorkom

en of snel aan te pakken. Daarom
 m

aakte 
de overheid m

et de W
gs vroegsignalering van schulden tot w

et-
telijke taak van gem

eenten. Ook vaste lasten partners hebben 
daarin een rol.

Landelijk Convenant Vroegsignalering
Om

 de onderlinge sam
enw

erking m
akkelijker te m

aken en te 
versnellen heeft de N

VVK afspraken m
et koepels van vaste 

lasten partners vastgelegd in het Landelijk Convenant Vroeg-
signalering. Bij vroegsignalering krijgen gem

eenten en vaste 
lasten partners veel m

et elkaar te m
aken. Daarom

 zorgde de 
N

VVK m
et steun van SZW

 voor een online ondertekenportaal 
w

aarin individuele gem
eenten en leveranciers de bij het conve-

nant horende overeenkom
st kunnen tekenen. Dat m

aakte het 
totstandkom

en van de sam
enw

erking eenvoudiger. Eind 2021 
had m

eer dan 90%
 van de gem

eenten zich aangem
eld voor het 

ondertekenportaal.

Vroegsignalering w
erkt al, 

m
aar kan nog beter

U
it de m

onitor ‘Vroegsignalering Schulden’ van Divosa bleek dat 
m

eer dan 5.500 m
ensen vroegtijdige schuldhulpverlening ac-

cepteerden. De N
VVK ging aan het eind van het jaar m

et leden 
en schuldeisers in gesprek om

 best practices te delen. M
aar ook 

om
 knelpunten te inventariseren en te kom

en tot een uniform
e, 

effectieve w
erkw

ijze. Verder startte de N
VVK een pilot om

 ook 
betaalachterstanden bij hypotheken te m

elden. Volgens het N
i-

bud heeft ruim
 een derde van de 

huishoudens m
et ernsti-

ge betalingsproblem
en 

een eigen huis. De 
schuldhulpverlening 
bereikt die groep 
nog slecht.

Lees hier alles over 
Vroegsignalering.

Som
m

ige m
ensen spreken bij betaalachterstanden te hoge af-

losbedragen m
et een schuldeiser af, w

aardoor er te w
einig geld 

overblijft voor andere uitgaven. Daardoor kunnen zelfs nieuw
e 

schulden ontstaan. Om
 dat te voorkom

en w
erkt de N

VVK m
et 

N
ibud en Buddy Paym

ent aan het ‘N
ederlands Instituut voor 

Betalingsregelingen’. W
e toonden aan dat het m

ogelijk is om
 

op basis van iem
ands bankgegevens een passend aflosbedrag 

te berekenen. In 2022 gaan w
e de technische m

ogelijkheden 
uitbreiden en verbinding leggen m

et vroegsignalering. 
Lees m

eer over het N
ederlands Instituut voor Betalingsregelingen.

Vroegsignalering

Schulden voorkom
en m

et realistische afbetalingsregelingen 

M
ensen m

et schulden hebben in de aanloop tot een schuldre-
geling behoefte aan tijdelijk uitstel van betaling en opschorting 
van incassoactiviteiten. Die adem

pauze zorgt voor schulden-
rust en voorkom

t (onnodig) oplopende incassokosten. Om
 de 

rust te bereiken is er onder andere de Verw
ijsindex Schuld-

hulpverlening (VISH
), w

aarvoor de nieuw
e W

gs een w
ettelijke 

basis biedt. VISH
 registreert w

ie schuldhulp krijgt, deurw
aar-

ders kijken in VISH
 om

 te bepalen of ze w
el of niet langsgaan. 

Ook is er het instrum
ent van de Kennisgeving. W

anneer een 
schuldhulpverlener die verstuurt naar een schuldeiser die een 
convenant m

et de N
VVK heeft, leidt dat tot opschorting van de 

incasso-activiteiten.
W

e hebben deze m
ogelijkheden bij onze leden hernieuw

d onder 
de aandacht gebracht, onder m

eer m
et een handige route-

kaart. Daardoor hebben veel gem
eenten zich alsnog aangem

eld 
bij VISH

. Verder hebben w
e de Kennisgeving verbeterd en de 

afspraken erover opgefrist. 
Lees hier alles over Schuldenrust.

M
ogelijkheden voor schuldenrust m

eer benutten

In 2021 startten w
e het project M

inder regeldruk, klant voorop. 
U

it onderzoek van onder andere de om
budsm

an blijkt dat de 
verschillende subsystem

en in de schuldhulpverlening onvol-
doende op elkaar aansluiten. W

e zetten pilots en onderzoeken 
op over de sam

enw
erking bew

ind en schuldhulpverlening en 
over de doorstroom

 van het m
innelijk naar het w

ettelijk traject. 
W

e verkenden de sam
enw

erking tussen bew
ind en schuldhulp-

verlening als basis voor een uniform
 convenant. H

ogeschool 
U

trecht startte een doelgroepenonderzoek voor m
eer inzicht in 

de verschillen tussen cliënten in de M
snp, W

snp en bew
ind.

Ook m
aakten w

e video’s die een kijkje in de keuken bieden van 
een bew

indvoerder, schuldhulpverlener en W
snp-bew

indvoer-
der. Voor de pilot ‘N

iem
and alleen naar een zitting’ interview

den 
w

e cliënten over hun ervaring m
et een W

snp-zitting, m
et of 

zonder begeleiding. Alle uitkom
sten w

orden gebruikt voor 2 
cam

pagnes in 2022. 
M

eer lezen.

M
ensen m

et schulden beter helpen in de keten

In vogelvlucht
In vogelvlucht



12
  |   jaarverslag 2021 N

VVK
  jaarverslag 2021 N

VVK   |   13

Trends in 2021
In vogelvucht

Corona
Interview

s
Cijfers

Trends in 2021
In vogelvucht

Corona
Interview

s
Cijfers

schuldhulp • sociaal krediet 
• budgetbeheer • bescherm

ingsbew
ind

schuldhulp • sociaal krediet 
• budgetbeheer • bescherm

ingsbew
ind

2021
2021

Adviesrecht en alternatieven
Sinds 1 januari 2021 geeft de W

et Adviesrecht gem
eenten de 

m
ogelijkheid om

 bij elk ingesteld bescherm
ingsbew

ind advies 
uit te brengen over een alternatief. Ze w

orden dan van alle 
nieuw

e gevallen van schuldenbew
ind op de hoogte gebracht. 

W
e deden er dit jaar de eerste ervaringen m

ee op. N
iet alle 

gem
eenten m

aken gebruik van dit recht. Som
m

ige gem
eenten 

hadden al andere afspraken m
et bew

indvoerders gem
aakt of 

deden dat in 2021.

Knelpunten bescherm
ingsbew

ind
Begin 2021 inventariseerden onze leden praktische knelpunten 
rondom

 bescherm
ingsbew

ind in een position paper. De N
VVK 

vindt dat de knelpunten rond financiering, nazorg en zelfred-
zaam

heid, de digitalisering van de overheid en de sam
en-

w
erking m

et (schuld)hulpverleners het urgentst zijn om
 op te 

lossen. De N
VVK reageerde in een brief aan m

inister Dekker 
op de consultatie w

ijziging Besluit kw
aliteitseisen curatoren, 

bescherm
ingsbew

indvoerders en m
entoren. Daarin pleitten w

e 
voor onderzoek naar de financieringsstructuur en -system

a-
tiek van bescherm

ingsbew
ind. De N

VVK zet in op transparante 
beprijzing die aansluit bij de uitvoeringspraktijk.

Lees hier m
eer over Sam

enw
erking bew

indvoerders en ge-
m

eenten.

Aandacht voor bescherm
ingsbew

ind

Aandacht vragen bij Kam
erleden voor het belang van ons 

w
erk kon in 2021 m

eestal alleen m
et digitale gesprekken. W

e 
inform

eerden nieuw
e Kam

erleden en leden van de Kam
ercom

-
m

issie Arm
oede en Schulden. Tussen de lockdow

ns door w
as 

er een enkel w
erkbezoek. Ook onderhielden w

e contact m
et 

de achtereenvolgende staatssecretarissen van SZW
 Tam

ara 
van Ark, Bas van ’t W

out en Dennis W
iersm

a. Rond de form
atie 

lobbyden w
e voor m

eer am
bitie in de bestrijding van schulden. 

Daarna bereidden w
e de gem

eenteraadsverkiezingen 2022 
voor en voorzagen onze leden van input voor de form

atie van de 
colleges van B&

W
. 

Lees ons nieuw
ste onderzoek M

erkbaar en m
eetbaar.

In vogelvlucht
In vogelvlucht

Jongeren
H

oe kun je jongeren m
et schul-

den bereiken en hoe kun je ze 
het best helpen? H

iervoor lan-
ceerde de N

VVK een serie pod-
casts. N

VVK-beleidsm
edew

er-
ker Ronit van der Schaaf sprak 
m

et professionals, experts en 
jongeren over onderw

erpen als 
schulden en opleiding. Ook kw

am
en succesvolle praktijkvoor-

beelden aan de orde om
 onze leden te inspireren aan de slag te 

gaan m
et deze kw

etsbare doelgroep.
Lees de notitie Jongeren en schulden.

Ondernem
ers

De gew
ijzigde W

gs m
aakte duidelijk dat gem

eenten ook on-
dernem

ers m
et problem

atische schulden schuldhulpverlening 
m

oeten bieden. M
aar som

m
ige gem

eenten hebben hun aanbod 
nog niet op orde. Daarom

 form
eerden w

e een tijdelijke ‘Vliegen-
de Brigade’ van in ondernem

ers gespecialiseerde N
VVK-leden. 

Die boden ondernem
ers m

et schulden de hulp aan die ze nog 
niet in hun gem

eente konden krijgen. De gem
eenten w

aar die 
ondernem

ers w
onen kregen het aanbod voor hulp bij het opzet-

ten van schulddienstverlening voor ondernem
ers.

Sinds dit jaar gaat de Belastingdienst akkoord m
et een schuld-

regeling w
anneer een hulpvrager ondernem

er is en w
il blijven. 

Dat nam
 een belangrijke hindernis voor schuldhulpverlening 

voor veel ondernem
ers w

eg.

M
aatw

erk voor bijzondere doelgroepen

Op uitnodiging van de Belastingdienst dacht de N
VVK sinds eind 

2020 intensief m
ee over de beste oplossing voor Toeslaggedu-

peerden m
et schulden.

U
iteindelijk vroeg het m

inisterie van Financiën ons om
 de uit-

voering van de private schuldenaanpak vorm
 te geven. Dit w

erk 
is ondergebracht in de stichting Sociale Banken N

ederland 
(SBN

). In novem
ber testten w

e m
et een aantal kredietbanken 

in een kleine pilot het afhandelproces. W
e vroegen onze leden 

eigen regelingen on hold te zetten in afw
achting van de start 

van het loket private schulden. Eind 2021 liep een pilot m
et 50 

gedupeerden die toegeleid w
erden naar 

een schuldregeling. Op 5 januari 2022 ging 
SBN

 live.

Onze leden hielpen in 2021 ook Toeslaggedupeerden die toen al 
in een schuldregeling zaten. Voor bijna 1.000 Toeslaggedupeer-
den m

et een schuldregeling zorgden w
e ervoor dat de Belas-

tingdienst hun private schuldeisers afkocht. Publieke schuldei-
sers hadden eerder al besloten dat zij hun vorderingen op deze 
groep zouden kw

ijtschelden. 
Voor m

eer inform
atie zie w

ebsite SBN
.

Hulp voor toeslaggedupeerden

Doordat de steunm
aatregelen 

w
erden verlengd, leidde de 

coronacrisis ook in 2021 
niet tot een grote toe-
stroom

 van m
ensen m

et 
schulden. W

e verw
achten 

die pas nadat regelingen 
zoals de N

OW
 aflopen. 

De Belastingdienst ging 
al w

el vanaf septem
ber 

geleidelijk de invordering hervatten. Aan het einde van het 
jaar signaleerden w

e een nieuw
 probleem

: de sterk stijgende 
energieprijzen. De overheid kondigde com

pensatie aan voor 
huishoudens op of net boven het sociaal m

inim
um

, via de 
energiebelasting en een extra korting. Desondanks dreigden 
m

ensen m
et een schuld- of betalingsregeling in de knel te ko-

m
en. In het verband van de Landelijke Arm

oedecoalitie schreef 
de N

VVK een brief aan de Tw
eede Kam

er over het gebrek aan 
bestaanszekerheid, m

et een pleidooi voor gerichte com
pensa-

tie van energiearm
oede.

Van coronacrisis naar energiearm
oede

Lobbyen voor m
eer am

bitie in de bestrijding van schulden
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Zelfscan
W

e tekenden de eerste positieve ervaringen op m
et de op het 

nieuw
e Kw

aliteitskader gebaseerde audit m
et de Zelfscan. 

Leden zien de Zelfscan als m
anier om

 kennis te m
aken m

et het 
kw

aliteitskader en de nieuw
e audit. Om

dat leden m
eer ruim

te 
vroegen voor hun lokale w

erkw
ijze en am

bities hebben w
e het 

Kw
aliteitskader om

gevorm
d tot ontw

ikkelgerichte audit. ‘Van 
vinkjes naar vernieuw

en’ w
erd het m

otto van het nieuw
e kader. 

In 2022 gaan w
e, naast de audits en de zelfscan, ook nog een 

vorm
 van ‘leren van elkaar’ ontw

ikkelen.

Aanpassing Gedragscode en m
odules

De N
VVK Belofte voor hulpvragers (novem

ber 2020) en de w
ij-

zigingen van de W
gs (januari 2021) en andere w

et- en regelge-
ving hebben gevolgen voor de dienstverlening van onze leden. 
Daarom

 hebben w
e de Gedragscode Schuldhulpverlening en de 

m
eeste m

odules aangepast. In 2022 volgen de laatste m
odules. 

Ook fristen w
e de brieven in het Brievenboek op zodat ze up to 

date zijn en eenvoudiger geform
uleerd. Dit w

ordt in 2022 verder 
afgerond.

Ontw
ikkeling beroepscom

petentieprofiel
De N

VVK w
as nauw

 betrokken bij de ontw
ikkeling door Schou-

ders Eronder van het beroepscom
petentieprofiel voor de 

sociaal-financiële dienstverlener. H
et profiel kw

am
 vaak aan 

de orde op onze studiedagen en leden hebben het helpen 
valideren. Ook is het in het onderw

ijs (de lectoraten) en in het 
w

erkveld verder besproken; bij onze leden, m
aar ook breder in 

bijvoorbeeld w
ijkteam

s.
N

VVK Belofte en N
VVK Kw

aliteitskader.

De N
VVK Belofte w

aarm
aken: Kw

aliteitskader, Gedragscode en professionalisering

In vogelvlucht

N
ieuw

e w
ebsite

Door de toenam
e van het aantal lopende projecten en m

ede-
w

erkers groeide de vereniging uit haar jasje, zow
el w

at betreft 
de w

ebsite als het kantoor. De inform
atie op de w

ebsite is 
opnieuw

 gestructureerd op basis van w
at bezoekers belangrijk 

vinden. De nieuw
e w

ebsite laat beter zien w
aar de N

VVK zich 
hard voor m

aakt en heeft een m
odernere uitstraling. De vele 

hulpvragers die onze site bezoeken w
orden via een opvallende 

knop bovenaan elke pagina doorverw
ezen naar het juiste loket: 

0800-8115.nl.
N

VVK.nl

N
ieuw

e w
ebsite en verhuizing

Corona

Effecten van de coronapandem
ie: w

at kunnen w
e verw

achten in 2022? 

‘Onderzoekers voorspellen 
m

axim
aal 20 %

 stijging hulpvraag’ 

Florijn: “De steunpakketten zorgden ervoor dat de voorspel-
de golf aan hulpvragers tot nu toe nog uitbleef. M

aar toen w
e 

dachten dat corona vertrokken w
as, kw

am
 er aan het eind van 

het jaar toch w
eer een uitgebreide lockdow

nperiode. Voor 
onze leden is het van groot belang zicht te krijgen op de im

pact 
van corona op de ontw

ikkeling van de hulpvraag. Gem
eenten 

m
oeten zich voorbereiden op een stijging en daar ook m

iddelen 
voor reserveren.”

Behoefte aan duiding
Sinds het begin van de pandem

ie publiceerden w
e periodiek 

een Corona-m
onitor, sam

en m
et Divosa. Die liet vooral zien dat 

hulpvragers langdurig w
egbleven. Inm

iddels begint de vraag 
licht toe te nem

en. M
aar w

e hadden behoefte aan m
eer duiding 

van de ontw
ikkelingen. M

akkelijk is dat niet. Signalen uit de 
m

edia m
aken duidelijk dat het alle kanten op kan gaan. Zeker 

nu de inflatie doorzet, de huren stijgen en ook energie alleen 
m

aar duurder w
ordt. Voedselbanken zien hun klandizie stijgen, 

energiebedrijven constateren oplopende betaalachterstanden 
en ook het aantal faillissem

enten en bedrijfsbeëindigingen 
neem

t toe. Om
dat w

e het gevoel hebben dat er onder de opper-
vlakte veel gaande is, lieten w

e de Stichting voor Econom
isch 

Onderzoek nagaan w
at, m

et alles w
at w

e nu w
eten over corona, 

het effect op de hulpvraag zou kunnen zijn.

Stijging eerder richting 20%
 dan 3%

M
et een flinke m

arge constateert SEO dat het aantal hulpvragen 
tussen de 3 en 20%

 kan stijgen. Daarbij rekent SEO m
et een 

drem
pelbedrag voor problem

atische schulden van m
inim

aal 
5.000 euro. De realiteit is dat voor veel m

ensen ook lagere 
schuldbedragen al problem

atisch kunnen zijn. Belangrijk is dat 
SEO de effecten van de stijgende energietarieven en de kosten 
van levensonderhoud nog niet m

eenam
. Daarom

 is er veel voor 
te zeggen om

 eerder rekening te houden m
et een stijging rich-

ting 20%
 dan ervan uit te gaan dat de stijging zich zal beperken 

tot 3%
.

Investeren in schuldhulpverlening loont
De stijging die SEO voorspelt is m

inder sterk dan w
e in de eer-

ste m
aanden van de crisis dachten, m

aar w
el een ontw

ikkeling 
w

aar w
e op voorbereid m

oeten zijn. Daarom
 hebben w

e begin 
dit jaar ook een rapport uitgebracht (‘M

erkbaar en m
eetbaar’) 

dat gem
eenten helpt om

 prioriteiten te stellen in hun begrotin-
gen. U

it dat rapport blijkt dat investeren in schuldhulpverlening 
loont. Dat vorm

t op zichzelf al een argum
ent om

 hier m
iddelen 

voor vrij te m
aken. H

et SEO-rapport laat zien dat extra in-
spanning op het terrein van financiële hulpverlening sow

ieso 
geboden is.

‘Veel prognoses voor het jaar 2021 verdw
enen 

in de loop van het jaar w
eer in de prullenbak. De 

verw
achtingen die w

e aan het begin van het jaar 
uitspraken, w

erden sterk beïnvloed door de aanhou-
dende uitgebreide overheidssteun voor gedupeerde 
ondernem

ers en w
erkgevers’, zegt N

VVK-voorzitter 
M

arco Florijn. De vereniging vroeg daarom
 Stichting 

voor Econom
isch Onderzoek SEO om

 een prognose 
inzake de hulpvraag. 
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W
at zijn de belangrijkste cijfers uit het 

SEO-onderzoek?
Onder 500 w

erkenden m
et een relatief laag inkom

en (voor 
w

erkenden in loondienst tot 3.500 euro bruto per m
aand en tot 

45.000 euro per jaar voor zelfstandigen) blijkt dat 26%
 van de 

respondenten een inkom
ensval had van m

eer dan 5.000 euro. 
Van deze groep ervoer 13%

 ook een terugval in het kunnen beta-
len van rekeningen. Voor corona lukte dat nog w

el, nu niet m
eer. 

Deze risicogroep (ruim
 3 procent van de totale steekproef) 

bestaat vrijw
el alleen uit zelfstandigen en flexw

erkers die w
erk-

zaam
 zijn in sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis. 

Opschaling van de enquêteresultaten naar populatieniveau laat 
zien dat 18%

 van de totale w
erkzam

e bevolking m
et een laag 

inkom
en (990.000 personen) te m

aken heeft gehad m
et een 

inkom
ensdaling en ruim

 2%
 m

et een inkom
ensval én terugval in 

het kunnen betalen van rekeningen (130.000 personen).
Zelf verder lezen?

W
il je zelf het hele SEO-rapport lezen? Dow

nload het hier.

Corona

Een recente bijeenkom
st van de Raad van Advies van de N

VVK 
w

as een onthullend m
om

ent voor hem
, vertelt M

arco Florijn. ‘In 
die raad zitten vertegenw

oordigers van banken, van verzeke-
raars, van het N

ibud en anderen. W
e constateerden eigenlijk 

allem
aal dat zich een nieuw

e groep hulpvragers vorm
t, aan de 

onderkant van de m
iddenklasse. M

ensen m
et een baan, m

et een 
koopw

oning. Die je norm
aal niet vaak tegenkom

t in de schuld-
hulpverlening.

Broekriem
 aanhalen lukt niet m

eer
H

et is een groep w
aar al veel tegenaan gepraat is via bijvoor-

beeld budgetadvies, w
eet Florijn. ’Probeer te besparen, haal de 

broekriem
 aan, voorkom

 nieuw
e schulden’, vertellen w

e ze. M
aar 

inm
iddels is de rek eruit bij die m

ensen. Zij snappen heel goed 
dat je door m

inder vaak uit eten te gaan veel kunt besparen, 
m

aar voor hen is dat geen oplossing. Prem
ier Rutte heeft een 

poosje geleden terecht uitgesproken dat w
e allem

aal ‘w
at arm

er 
zullen w

orden’ door de huidige internationale ontw
ikkelingen 

en door de energiecrisis. Voor veel N
ederlanders is dat ook 

helem
aal niet zo erg.’

M
inder inkom

sten dan onverm
ijdbare 

uitgaven
Florijn: ‘M

aar voor m
ensen aan de onderkant van de m

idden-
klasse betekent het som

s dat ze hun kinderen niet m
eer kunnen 

geven w
at ze nodig hebben. Dat ze hun huis niet m

eer kunnen 
betalen. Zij hebben sim

pelw
eg te w

einig inkom
sten voor de 

uitgaven die ze m
oeten doen. H

un bestaanszekerheid is in het 
geding. In coronatijd is bij veel ondernem

ers een enorm
 bedrag 

aan eigen verm
ogen verdam

pt. Daar kom
t de energiecrisis nu 

overheen. Voor die groep geldt eigenlijk dat w
e als hulpverle-

ners een beetje als konijnen in een koplam
p staren. W

e zien de 
ontw

ikkeling, m
aar w

e kunnen het niet zelf oplossen.’

Eerder hulp bieden helpt
Een van de m

anieren om
 de koe bij de horens te vatten is het 

opstellen van scenario’s. Daaruit w
ordt duidelijk w

elke groepen 
in de knel gaan kom

en. H
et stelt w

erkgevers, CAO-onderhande-
laars en het rijk in staat passend beleid te ontw

ikkelen. Florijn: 
‘Onze leden zitten ondertussen niet stil natuurlijk. W

e hebben 
in 2021 vroegsignalering verder ontw

ikkeld, daar gaan w
e m

ee 
door. Dat helpt om

dat je bij m
ensen kom

t m
et m

inder schuldei-
sers en een lager gem

iddeld schuldbedrag. Die je bij voorkeur 
ook hun koopw

oning laat behouden, als het even kan.’

Focus houden, kennis inzetten, 
sam

enw
erken

‘W
e focussen ook op de hulp aan ondernem

ers, voor w
ie w

e de 
route naar hulp gaan vergem

akkelijken. Onze inzet op sane-
ringskredieten, het N

VVK Arrangem
ent en convenanten m

et 
schuldeisers bepaalde in 2021 onze koers. Dat zal in 2022 ook zo 
zijn. W

e kom
en uit een tijd w

aarin er van alles w
erd geprobeerd 

op allerlei gebieden. De focus die w
e nu hebben heeft effect en 

helpt om
 m

eer m
ensen te bereiken. Daarbij zetten w

e de kw
a-

liteiten van onze leden in, en gebruiken w
e ons brede netw

erk. 
M

eer dan ooit m
oeten w

e het sam
en doen. De professional m

et 
de vrijw

illiger, de schuldhulpverlener m
et de bew

indvoerder en 
m

et het w
ijkteam

, de N
VVK m

et al haar partners en verw
ante 

organisaties.’

 M
arco Florijn, voorzitter N

VVK: 

‘W
e krijgen te m

aken m
et nieuw

e groepen 
hulpvragers. W

e doen w
at w

e kunnen, 
m

aar kunnen het niet alleen’ 
De snel veranderende econom

ische situatie w
as in 2021 al een uit-

daging m
aar w

ordt dat in 2022 nog veel m
eer, is de overtuiging van 

N
VVK-voorzitter M

arco Florijn. ‘N
atuurlijk doen onze leden w

at ze kun-
nen, en dat is heel veel. M

aar een deel van de oplossing ligt buiten hun 
handen. Dat verhaal zullen w

e dit jaar sam
en m

et onze partners goed 
overbrengen bij het rijk.’ 

Interview
s

N
ieuw

e groepen 
hulpvragers
M

arco Florijn | 
voorzitter N

VVK

Het W
aarborgfonds 

Saneringskredieten 
ging live
Frank Dijkstra | 
program

m
adirecteur 

Schulden regelen 2.0
Evert Jan Slootw

eg |
voorzitter stichting 
Schuldenknooppunt

3
 interessante     

 
interview

s
‘18%

 van de 
w

erkzam
e bevolking 

m
et een laag inkom

en 
heeft te m

aken gehad 
m

et inkom
ensdaling’
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Dijkstra is sinds 1 januari program
m

adirecteur. H
ij leidde de 

laatste voorbereidingen en sloot onlangs de eerste Kredietbank 
aan. Daardoor zijn er nu al honderden saneringskredieten w

aar 
het W

aarborgfonds garant voor staat. H
et kunnen er nog veel 

m
eer w

orden, w
ant het W

aarborgfonds is gestart m
et een sub-

sidie van 30 m
iljoen euro. Om

dat een schuld van bijvoorbeeld 
30.000 euro na sanering vaak nog m

aar 3.000 euro bedraagt 
en het W

aarborgfonds m
aar voor een klein deel van dat bedrag 

borg hoeft te staan, kan het W
aarborgfonds m

iljarden aan 
schulden oplossen.

W
elke m

ijlpalen kende 2021 voor het 
W

aarborgfonds?
Frank Dijkstra: ‘H

et jaar 2021 w
as voor het W

aarborgfonds een 
voorbereidingsjaar. W

e kregen subsidie en konden de organisa-
tie daardoor opbouw

en. W
e zijn daarvoor een jaar lang w

ekelijks 
bij elkaar gew

eest, en hebben het fonds in nauw
e sam

enw
er-

king m
et het m

inisterie van Sociale Zaken en W
erkgelegenheid 

ingericht. In decem
ber gaf staatssecretaris W

iersm
a het offi

ci-
ele startsein voor het w

erk van het W
aarborgfonds.

W
at zijn de belangrijkste concrete 

resultaten van 2021?
W

e zijn erin geslaagd een beheerorganisatie op te zetten w
aarin 

de adm
inistratieve lasten zo beperkt m

ogelijk blijven. Dat is 
belangrijk om

 de beheerkosten laag te houden.
In 2021 hebben w

e ook contact gelegd m
et Kredietbanken om

 
voor gem

eenten het loket te vorm
en van het W

aarborgfonds. 
Iedere gem

eente in heel N
ederland kan nu m

et een Kredietbank 

in de buurt schakelen 
om

 saneringskredieten 
in te zetten voor schuldregelingen.

W
elke uitdagingen heeft het 

W
aarborgfonds in 2021 het hoofd 

geboden?
U

it onderzoek in de periode voordat het W
aarborgfonds w

erd 
opgericht w

erd duidelijk dat hulpvragers die bij de gem
eente-

lijke schuldhulpverlening aankloppen, niet de enige doelgroep 
zouden w

orden voor het fonds. H
et uitgangspunt is bijvoorbeeld 

dat het saneringskrediet w
ordt terugbetaald. M

aar jongeren 
hebben vaak geen afloscapaciteit. Daarnaast m

elden m
ensen 

m
et schulden zich niet altijd bij de gem

eente, som
s kom

en 
ze eerst binnen bij vrijw

illigersorganisaties of andere instel-
lingen. Daarnaast is het verlenen van saneringskredieten aan 
zzp’ers ingew

ikkeld om
dat zij vaak hoge schulden hebben. Voor 

deze drie groepen starten w
e daarom

 pilots, die w
e in 2021 al 

hebben voorbereid. Dat doen w
e sam

en m
et onder andere het 

Jongerenperspectieffonds en Schuldhulpm
aatje. De pilot voor 

ondernem
ers zijn w

e nog aan het uitw
erken.

W
at m

aakt jou het m
eest enthousiast 

als het gaat om
 het w

erk voor het 
W

aarborgfonds?
W

aar ik erg blij van w
ord is dat w

ij m
et het W

aarborgfonds 
Saneringskredieten de inzet van het saneringskrediet breed 
toegankelijk kunnen m

aken. N
u dragen gem

eenten de risico’s 
en niet elke gem

eente kan of w
il dit risico dragen.

Persoonlijk ben ik groot voorstander van het saneringskre-
diet en gun ik iedereen in een problem

atische schuldsituatie 
perspectief op een schuldenvrije toekom

st. En dat biedt het 
saneringskrediet. En m

ocht het onverhoopt niet lukken dit 
krediet af te lossen dan is er het W

aarborgfonds om
 de ge-

m
eente schadeloos te stellen. W

aardoor de klant alsnog uit de 
problem

en is.

W
at is inzake het w

erk van het 
W

aarborgfonds je belangrijkste 
boodschap aan de lezer?
H

et W
aarborgfonds biedt een prachtige m

ogelijkheid het sane-
ringskrediet breed toegankelijk te m

aken door drem
pels w

eg 

te nem
en. De pilots m

et jongeren en hulpvragers via andere ka-
nalen laten zien dat de toepassing van saneringskredieten m

et 
een dekking uit het W

aarborgfonds nog uitgebreid kan w
orden. 

Ik vind dat er veel m
eer gew

erkt kan w
orden m

et verantw
oorde 

kredietverstrekking door kredietbanken. Om
 dit m

ogelijk te 
m

aken zou het w
aarborgfonds nog breder toegankelijk m

oeten 
w

orden. N
aast het borgen van saneringskredieten kun je ook 

denken aan een borgstelling voor sociaal krediet dat w
ordt 

ingezet binnen de preventie om
 een verdere schuldenproble-

m
atiek te voorkom

en. M
ensen kunnen dan geld lenen om

 hun 
verschillende schuldeisers af te betalen, de dure incassokosten 
stoppen en er is nog m

aar één schuldeiser over. Kortom
, w

e 
denken graag door over vernieuw

ende toepassingen!

Frank Dijkstra, program
m

adirecteur W
aarborgfonds Saneringskredieten

‘N
a jarenlange lobby N

VVK kan W
aarborgfonds nu 

aan de slag’

Onderzoeken, discussies, veel gesprekken m
et m

inisteries en steun 
van de Tw

eede Kam
er leidden in 2020 tot groen licht voor het opzetten 

van een landelijk W
aarborgfonds Saneringskredieten. In 2021 w

erden 
alle voorbereidingen getroffen. En sinds het voorjaar van 2022 functio-
neert het W

aarborgfonds, vertelt program
m

adirecteur Frank Dijkstra. 

Interview
s

Techniek w
erkt vaak in het nadeel van de kw

etsbaren in de 
sam

enleving, w
eet Slootw

eg als oud-Kam
erlid. W

at als innova-
tie gebracht w

ordt, w
erpt nogal eens drem

pels op. Daarom
 is 

hij enthousiast over het Schuldenknooppunt. ‘Dit is techniek die 
kw

etsbare m
ensen niet hindert, m

aar juist helpt’, zegt hij.

W
elke m

ijlpalen bereikte het 
Schuldenknooppunt in 2021?
Slootw

eg: “De belangrijkste m
ijlpaal is: w

e slagen erin het 
Schuldenknooppunt steeds verder uit te bouw

en. W
e w

eten 
m

et nam
e schuldeisers goed te bereiken, en daarbinnen zow

el 
private- als overheidsschuldeisers. Dat is ook belangrijk, dat 
schuldeisers m

ee gaan doen die uiteenlopende achtergronden 
hebben. Bij beide groepen zijn er belangrijke schuldeisers die 
zich voorbereiden op aansluiting. Behalve m

et het m
inisterie 

van Sociale Zaken en W
erk-

gelegenheid hebben w
e nu ook goed 

contact m
et de m

inisteries van Justitie en Veiligheid en van 
Financiën. De relatie en de sam

enw
erking m

et het CJIB en 
de Belastingdienst is versterkt. H

et CAK heeft toegezegd aan 
te gaan sluiten. Dat is op zijn beurt ook w

eer belangrijk voor 
private schuldeisers die bezig zijn aan te haken, zoals Achm

ea 
en VGZ. In het zorgdom

ein loopt het nu goed, w
e draaien pilots 

bij de Belastingdienst en w
e hopen dat er nu snel m

eer private 
schuldeisers aanhaken, ook buiten het zorgdom

ein.”

W
at zijn de belangrijkste concrete 

resultaten van 2021 voor de gebruikers?
Een grotere groep sluit aan, daardoor groeit het berichten-
verkeer. Er verschijnen m

eer updates, w
aardoor de gebruiks-

Evert Jan Slootw
eg, voorzitter stichting Schuldenknooppunt: 

‘Dit is techniek die kw
etsbare  

m
ensen helpt’ 

In 2021 boekte het Schuldenknooppunt gestaag vooruitgang, terw
ijl er 

ook de nodige uitdagingen w
aren. Voorzitter en oud-CDA Tw

eede Ka-
m

erlid Evert Jan Slootw
eg verw

acht dat het aantal gebruikers (zow
el 

vanuit de overheid als uit de private sector) in 2022 flink toeneem
t. 

Interview
s
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vriendelijkheid toeneemt. Daar blijven we aan werken trou-
wens. Maar dat steeds meer partijen meedoen is erg fijn voor 
bestaande gebruikers.

Welke uitdagingen heeft het 
Schuldenknooppunt in 2021 het hoofd 
geboden?
Een nieuw product onder de aandacht brengen was moeilijk, in 
coronatijd. Een op een-contact is toch belangrijk als je over zo-
iets in gesprek gaat. Ik ben dus blij dat we nu meer persoonlijke 
contacten kunnen hebben. Het ontbreken van die mogelijkheid 
is de reden dat we om verder te komen in 2021 meer tijd nodig 
hadden dan we hoopten. Ook de financiële positie was af en toe 
spannend, maar die ziet er inmiddels alweer beter uit.

Wat maakt jou het meest enthousiast 
als het gaat om het concept van het 
Schuldenknooppunt?
Het gaat over constructieve samenwerking tussen schuldeisers 
en schuldhulpverleners, waar die vaak tegenover elkaar staan. 
Bij de snelle uitwisseling van informatie hebben ze allebei 
belang, en men weet elkaar nu te vinden in het Schuldenknoop-
punt. Daar ben ik enthousiast over.
Dit betreft publiek-private samenwerking, in de structuur en in 
de governance is dat vanaf het begin ingebakken. Niet alleen 
de overheid participeert, maar ook het bedrijfsleven. Dat vind 
ik mooi.

De derde reden dat ik enthousiast ben is dat dit een vorm van 
automatisering is die nu eens niet in het nadeel van kwetsbare 
groepen werkt, maar in hun voordeel. Het Schuldenknooppunt 
is niet hinderend maar helpend. Het is een technische oplossing 
die kwetsbare groepen helpt om sneller de regie over hun leven 
terug te krijgen. Het Schuldenknooppunt werkt niet recht-
streeks voor mensen met schulden, maar door deze samen-
werking via gegevensuitwisseling komt de oplossing voor de 
schulden wel sneller dichterbij.
‘Niet alleen de overheid participeert, maar ook het bedrijfsle-
ven. Dat vind ik mooi.’

Wat is inzake het Schuldenknooppunt je 
belangrijkste boodschap aan de lezer?
Naarmate meer partijen aansluiten verloopt het berichten-
verkeer via het Schuldenknooppunt sneller en zijn hulpvra-
gers eerder uit de problemen. Schuldeisers besparen op hun 
administratieve kosten. Hier hebben dus schuldhulpverleners, 
schuldeisers en hulpvragers baat bij. Die win-win-win-situatie 
moeten we met zijn allen willen versterken. Bespreek deze 
toepassing dus in je netwerk. Aansluiten helpt degene die 
aansluit, want die boekt veel tijdwinst. Het helpt ook mensen 
in schulden. Het Schuldenknooppunt is een prachtig product. 
Maar het brengt ook anders werken met zich mee. Daarom heb-
ben we iedereen nodig om dit onder de aandacht te brengen. 
Het zal tot gevolg hebben dat nog meer partijen aansluiten. Uit 
welbegrepen eigenbelang, en omdat het sociaal kwetsbaren in 
de samenleving helpt.’

‘Niet alleen 
de overheid 

participeert, 
maar ook het 

bedrijfsleven. Dat 
vind ik mooi.’


