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Nummer 1 van dit nieuwe tijdschrift kopte: ’Zelf, met u’. 

Hiermee benadrukten we dat zelfredzaamheid iets is dat 

we niet ‘zelf’ maar met elkaar doen. Een goede aftrap want: 

we ontvingen mooie reacties op dit blad, 250 deelnemers 

meldden zich aan bij de ‘Zelf’-community en publicisten 

stuurden nieuwe inspirerende artikelen in. Kortom, ‘Zelf, 

met u’, dat gaat wel lukken.

Nummer 2 kopt: ‘Zelf, voor u’. Jazeker, innovatie van finan-

ciële zorgverlening is ook voor u bedoeld. Natuurlijk voor 

u als professional in het dagelijks werk. Maar in dit nummer 

laten we zien dat u in de toekomst misschien wel  gebruik 

maakt van de financiële zorg waar wij ‘met u’ over praten. 

U was, bent of wordt namelijk ook een consument, pensi-

oengerechtigde, werkzoekende of kwetsbare burger. Over 

deze groepen praten we in dit nummer.

Roeland van Geuns en Jorien van der Laan presenteren 

deel 2 van de onderzoeksresultaten naar uitkeringsgerech-

tigden in een schuldregeling.  Roeland wil een experiment 

starten hoe de uitstroom  uit schulden bevordert kan wor-

den door mensen tijdens schuldhulpverlening aan een 

baan te helpen.

Anna van der Schors en Gea Schonewille van het Nibud 

deden onderzoek naar de reden van betalingsachterstan-

den bij consumenten. De verrassende conclusie is dat het 

betalingsmoraal van burgers juist is toegenomen maar dat 

de mogelijkheid om aan de betalingsverplichtingen te kun-

nen voldoen is afgenomen. 

Geraldine Leegwater waarschuwt voor een nieuwe groep 

schuldenaren, die zich nu aan het zicht onttrekt. Het gaat 

hier om de steeds groeiende groep gepensioneerden die 

er na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd fi-

nancieel op achteruit gaan. Een zeer actueel onderwerp 

gezien de kamervragen die  Paul Ulenbelt, namens de SP 

hierover onlangs aan staatsecretaris J. Klijnsma  heeft ge-

steld. 

Taco Schaafsma geeft zijn altijd inspirerende opinie over de 

wijze waarop de schuldhulpverlening 2.0 er uit zou  moe-

ten zien. Hij stelt voor om de schuldhulpverlening rigou-

reus te veranderen. 

We beginnen dit tijdschrift met Keklik Yücel, 2de kamer-

lid namens de PVDA. Zij trapt met Marcel en Erwin in een 

rondetafelgesprek af met een roep om vooral het rende-

ment van alle goede initiatieven te onderzoeken. Zij is een 

warmpleitbezorger voor onderzoek naar een Maatschap-

pelijk Kosten Baten Analyse voor schuldhulpverlening en 

financiële zorgverlening. Wat zijn de kosten – en vooral – 

wat levert dit alles op.

De publicisten van ZELF vragen om veranderingen die zij 

niet alleen zelf kunnen realiseren. ‘Met u’ kunnen we de 

zelfredzaamheid in beweging krijgen. Dit om te voorkomen 

dat hulp om zelfredzaam te worden ‘voor’ mensen zoals u 

en wij nooit nodig hoeft te zijn

‘Zelf’, voor u!

voorwoord

DOOR DRS. ERWIN BEL EN MARCEL KOOI MBA
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‘Versimpel de regels en 
maak mensen leidend’ 

Tijdens een hoorzitting over bewindvoering in 
december 2015 gaf PvdA Tweede Kamerlid Keklik 
Yücel aan, dat de Tweede Kamer een onderzoek 
gaat starten naar de maatschappelijke kosten en 
baten van schuldhulpverlenings- en armoedebeleid. 
Aangezien dit magazine is voortgekomen uit de 
vermaatschappelijking en het maatschappelijk 
rendement van bewindvoering, aanleiding genoeg voor 
ons om haar over dit onderwerp te interviewen in de 
Tweede Kamer.

‘Stelsels en systemen funest voor 
armoede en schuldhulpverlening’

DOOR DRS. ERWIN BEL EN MARCEL KOOI MBA 

Keklik Yücel is een Nederlands politicus van de 
PvdA. Sinds 20 september 2012 is ze Tweede 
Kamerlid. Keklik is aangesteld als eerste woord-
voerder emancipatiebeweging namens de fractie. 
Verder omvat haar portefeuille arbeid en zorg en 
sociale zaken (internationaal). Zij studeerde aan 
het HBO (richting Personeel en Arbeid) en trad 
in dienst van de gemeente Deventer, waar zij tot 
2010 een aantal functies bekleedde, laatstelijk die 
van teammanager Kennis en Verkenning. Ook stu-
deerde zij bestuurskunde aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, waar zij in 2004 afstudeerde.
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Herkent u zich in genoemde vermaat-

schappelijking van bewindvoering?

Keklik: ‘Ja, in die zin dat het steeds meer 

als belangrijk instrument wordt beleefd. 

Om mensen rust te bieden in hun leven 

en te accepteren dat niet iedereen zijn 

financiële huishoudboekje op orde kan 

krijgen. Gelukkig zijn er voorzieningen, 

zodat mensen via bewindvoering een 

stabiel financieel leven kunnen leiden. 

Het besef van de maatschappelijke 

functie groeit. Bewindvoering wordt 

vaker ingezet, maar ook wordt steeds 

duidelijker vanuit welke complexiteit en 

problematiek. Complexe schuldensitu-

aties ontstaan doordat mensen de ca-

paciteit niet hebben om goed met hun 

geld om te gaan, door pech of door 

psychische problemen. In het verleden 

werd alles onder complexe schuldensi-

tuaties geschaard. Nu specificeren we 

de problemen. Uit de kabinetsbrieven 

die zijn gebaseerd op onderzoek, lees 

ik veel vaker hoe schulden zijn ont-

staan. De oorzaken worden uitgesplitst 

en gekeken wordt naar hoe mensen bij 

bewindvoering terechtkomen en welke 

problematiek erachter zit. Dat is belang-

rijk, zeker ook in het kader van preven-

tief optreden.

Is het ontstaan van schulden te voor-

komen?

In het onderzoek ‘Living with Less, Pros-

pects for Sustainability’ geeft onderzoe-

ker en publicist Jeanine Schreurs aan 

dat mensen met schulden vaak mensen 

zijn die tijdens hun opvoeding geen rol-

model hebben gehad, waardoor ze on-

voldoende verbinding met zichzelf kun-

nen vinden en in het leven ontsporen. 

Keklik: ‘Interessant, er komen steeds 

meer onderzoeken waaruit blijkt dat de 

opvoeding bepalend is en het meest 

preventief ook een rol kan hebben om 

schulden te voorkomen. Daarmee ben 

ik het helemaal eens. Ik heb zelf een 

Turkse achtergrond en er is een Turks 

gezegde “Strek je benen niet verder dan 

de deken lang is”. In het Nederlands iets 

als “Geef niet meer uit dan er binnen-

komt”. Als je zo’n boodschap continu 

meekrijgt en je ouders geven het goede 

voorbeeld, dan is het een vanzelfspre-

kendheid. Alhoewel de generatie die 

nu opgroeit veel meer blootstaat aan 

verleidingen als mobieltjes en scooters. 

Het is dus zaak dat ouders hier heel veel 

aandacht voor hebben en hun kinderen 

goed begeleiden, maar ook maatrege-

len treffen als ze de fout in gaan. Com-

municeren ouders hierover niet met 

hun kind, dan kan het snel uit de hand 

lopen.’

Hoe kunnen we dit tij keren?

De verleidingen en de commercië-

le benadering van bedrijven leiden tot 

indoctrinatie van mensen; zij worden 

gestimuleerd om te gaan kopen. Hoe 

kunnen we dit tij keren? Keklik: ‘In het 

voortgezet onderwijs gaat het bij de 

economievakken vaak over de ma-

cro-economie, maar eigenlijk zouden 

we moeten starten met de micro-eco-

nomie en die begint bij het zakgeld. 

Hoe ziet je inkomen eruit, hoe ga je met 

geld om, welke verleidingen zijn er, hoe 

werkt de economie op jou? Ik vind dat 

dit ook onderdeel van het curriculum 

moet zijn. Ik ga dit herhalen en agen-

deren. Als het aanslaat zeggen mensen 

het na en is inkoppen een keer mogelijk. 

Ik wil dat staatssecretaris Klijnsma met 

de onderwijsbewindspersonen hierover 

in gesprek gaat. Bewustwording over 

omgaan met geld tijdens de opvoeding 

kan armoede en schulden voorkomen.’

Dus u pleit voor een hele brede bena-

dering?

Keklik: ‘Dat klopt, ik begrijp ook dat er 

mensen zijn die hun leven lang bewind-

voering nodig hebben. Ik ken mensen 

die door omstandigheden in een be-

paalde situatie zijn terechtgekomen 

of die niet die bewustwording hebben 

meegekregen. Ze worden door som-

migen ook wel de stakkers genoemd. 

Maar er zijn ook mensen die het er naar 

maken, de rakkers. Zij vertonen slecht 

gedrag en zien geen noodzaak om hun 

leven te beteren. Hiermee moeten we 

veel meer rekening houden. Ik heb sinds 

anderhalf jaar armoede en schuldhulp-

verlening in m’n portefeuille en ben eer-

lijk gezegd geschrokken van de situatie 

in Nederland.  Aan de ene kant consta-

teer ik dat er maar een probleem hoeft 

te zijn op armoede- en schuldhulpver-

leningsgebied en er is wel een sociale 

voorziening, regeling of publieke dienst. 

Alleen komt het geld of de hulp niet vol-

doende terecht bij de mensen die het 

het hardst nodig hebben. Terwijl ik aan 

de andere kant ook merk dat ons hele 

incassobeleid onbedoeld vaker mensen 

verder in de problemen duwt. Dat moet 

gewoon anders.’ 

Een vermaatschappelijking van het 

vraagstuk in plaats van een institutio-

nele benadering?

Keklik: ‘Precies. Het onderwerp armoe-

de en schuldhulpverlening moet weer 

gaan over mensen en niet over stelsels 

en systemen. Ik zie het als een soort be-

lastingstelsel. Dat tuigen we gedurende 

jaren helemaal op, maar op een gege-

ven moment moet het hervormd wor-

den, omdat we door de bomen het bos 

niet meer zien. Dat is ook met armoe-
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de en schuldhulpverlening gebeurd. 

We zien niet meer waar het misgaat, 

dus daarom moet er een fundamente-

le analyse komen. Niet alleen over de 

financiële kosten en baten, maar ook 

over de maatschappelijke kosten en ba-

ten. Helpen we mensen uit de armoede 

of uit de schulden en is wat we doen 

effectief genoeg? Dat zit allemaal in de 

kosten/batenanalyse en hiervoor blijf ik 

me inzetten. Neem als voorbeeld jon-

geren die zorgtoeslag krijgen. Dat geld 

gebruiken ze soms niet om hun ziekte-

kostenpremie van te betalen, maar ze 

kopen er andere zaken van. Sommige 

ouders geven hun kinderen de toeslag 

als een soort zakgeld. Op den duur krij-

gen de jongeren boetes voor het niet 

betalen van hun zorggeld. En dat kan 

snel oplopen. Dit moet toch simpeler 

kunnen? Zij hebben de overheid het 

meest nodig, maar het wordt hen met 

een woud aan regelingen heel moeilijk 

gemaakt.’ 

Hoe komen we van dat woud aan re-

gelingen af? 

Keklik: ‘Versimpel de regels en maak 

mensen leidend, niet het stelsel. Daar-

naast moet er veel meer ruimte zijn voor 

persoonlijk contact. Voor een grote 

groep mensen is de digitale route mak-

kelijk, maar dat geldt niet voor iedereen. 

Stuit je op problemen, dan moet er een 

mogelijkheid zijn voor persoonlijk con-

tact. De menselijke maat moet terug. 

Volgens mij kan het huidige ingewikkel-

de toeslagensysteem verdwijnen. . We 

moeten het veel simpeler kunnen rege-

len. Dat is ook de ambitie van veel partij-

en en daaraan moeten we met z’n allen 

werken. Maar eerst moet een team van 

deskundigen en out of the box-denkers 

een kosten/batenanalyse van het schul-

denbeleid maken. Het verhaal achter de 

maatschappelijke kosten/batenanalyse 

is dat het voor individuele mensen vaak 

op een onbegrijpelijke manier misgaat 

door het stelsel. Deze mensen die vaak 

onzichtbaar zijn moeten een gezicht 

krijgen. Om dit voelbaar te maken, ben 

ik bezig met het verzamelen van aller-

lei concrete casussen waaruit dit blijkt. 

Deze casussen wil ik aanbieden aan het 

kabinet en VNG. Ik wil ons stelsel pro-

blematiseren, want als we het probleem 

met z’n allen onder ogen zien, dan kun-

nen we ook draagvlak creëren richting 

een hervorming. We zijn nu aan het 

pleisters plakken in plaats van de oor-

zaken van problemen weg te nemen.’ 

Is het onderwerp belangrijk genoeg 

voor de politieke partijen? 

Keklik: ‘Ik denk het wel; het feit dat ar-

moede en schuldhulpverlening heel 

veel geld kost, 11 miljard per jaar is wel-

eens berekend, is zeker ook voor rechts 

een zaak om serieus te nemen. Maar 

net als bij heel veel onderwerpen zul-

len we eerst moeten investeren in ef-

fectiever beleid. Bijvoorbeeld in jonge 

kinderen, dat is de beste armoedebe-

strijding en het beste systeem om het 

pensioenstelsel houdbaar te houden 

voor de toekomst, heb ik me wel eens 

door wetenschappers laten vertellen. 

Het CBS rekent maatschappelijke in-

vesteringen niet door op werkgelegen-

heid en een baan hebben, maar partijen 

hameren er wel steeds meer op. Hoe 

kun je maatschappelijke investeringen 

zichtbaar maken als rendement voor 

de samenleving? Hierop moet men een 

antwoord hebben.’ 

We kiezen vaak voor kortetermijnop-

lossingen. Is hiervoor niet een andere 

strategie vereist?

Keklik: ‘Als ik een probleem constateer, 

dan ga ik de boer op. Ik maak een po-

litieke agenda en probeer draagvlak te 

creëren. Dit kan soms langer duren dan 

me lief is, maar ik vind wel dat het mijn 

taak is om me ervoor te blijven inzetten 

om beweging te veroorzaken. Dit doe 

ik door de problematiek inzichtelijk te 

maken en de politiek wakker te schud-

den en te benadrukken dat het naast 

het belang voor mensen ook in eco-

nomische termen van belang is. Daar-

mee zou ik de VVD kunnen meekrijgen. 

Ook het CDA en de ChristenUnie wer-

ken graag aan preventieve oplossingen 

en van links verwacht ik steun. Ik ben 

niet zo pessimistisch. Maar we moeten 

het wel met elkaar doen en met een 

goed verhaal komen. Ik heb niet voor 

niets steun voor deze motie gekregen’.

‘We zijn nu aan het pleisters 
plakken in plaats van de 
oorzaken van problemen weg 
te nemen.’

Erwin Bel is sinds 2014 directeur-bestuurder van financiële 
zorgverlener Stichting CAV en is medeoprichter van het tijdschrift Zelf. 
Eerder werkte hij in de corporatiesector, onder andere als directeur-
bestuurder van Lefier en bestuurder van de branchevereniging KWH.

Marcel Kooi is sinds 1999 directeur Bewindvoering van Kompas in 
Zuidlaren en is medeoprichter van het tijdschrift Zelf. Kooi is mede-
initiatiefnemer van de branchevereniging BPBI, waarvan hij ook 
voorzitter is geweest.
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Bied de niet-
kunners de 
helpende 
hand
DOOR ANNA VAN DER SCHORS MSC EN GEA SCHONEVILLE MSC

Anna van der Schors 
Senior wetenschappelijk medewerker Nibud

Gea Schoneville
Junior wetenschappelijk medewerker Nibud

Het percentage huishoudens met betalingsachterstanden 
is de afgelopen jaren gelijk gebleven, maar de ernst van 
de problematiek neemt toe. De belangrijkste reden voor 
betalingsachterstanden is verschoven van nalatigheid naar 
niet-kunnen betalen, als gevolg van te hoge vaste lasten. 
Wat betekent dit in de dagelijkse praktijk van de financiële 
zorgverlening?

Elke drie jaar doet het Nibud onderzoek 

naar het financiële gedrag van Neder-

landers in de brede zin van het woord. 

We kijken naar de financiële vaardig-

heden waar mensen over beschikken, 

maar ook naar hun financiële situatie en 

hun spaar-, leen- en bestedingsgedrag. 

Uit de meest recente publicatie hiervan1 

bleek dat de ernst van de betalingsach-

terstanden is toegenomen. Het percen-

tage huishoudens dat aangaf in het jaar 

voorafgaand aan het onderzoek met 

betalingsachterstanden te maken te 

hebben gehad is ongeveer gelijk geble-

ven ten opzichte van 2012; bijna vier op 

de tienhuishoudens had met achterstal-

lige betalingen te maken gehad. Maar 

de redenen voor de achterstanden zijn 

ernstiger geworden. Waar in 2012 de 

meest aangegeven reden nalatigheid 

was, zit de oorzaak nu meer in het feit 

dat huishoudens noodzakelijke uitga-

ven nog moeilijk kunnen betalen. 

Tabel 1 toont de verschillen in de top 

drie oorzaken voor betalingsachter-

standen.

Tabel 1

Top 3 meest genoemde 
redenen voor betalingsachterstan-
den, in 2012 en 2015

Mijn vaste lasten zijn te hoog (27%)

Als gevolg van een inkomensdaling (26%)

Ik had te hoge zorgkosten (22%)

Ik had wel kunnen betalen, maar het is 
aan mijn aandacht ontglipt (34%)

Als gevolg van een inkomensdaling (25%)

Ik moest onverwacht belasting/toeslagen 
terugbetalen (21%)

2012

2015
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Deze ontwikkeling is zorgelijk. Aan na-

latigheid is makkelijker iets te doen: het 

versturen van een herinnering zou bij-

voorbeeld al kunnen helpen2 . Maar als 

consument heb je geen keuze in het 

wel of niet betalen van de vaste lasten 

of zorgkosten. Dan kan iemand nog 

zo graag willen, maar hij is er dan niet 

(altijd) toe in staat. Dit soort betalings-

problemen zijn moeilijker op te lossen 

dan problemen die ontstaan door na-

latigheid. Het valt te betwijfelen of het 

inzetten op het vergroten van de finan-

ciële zelfredzaamheid op zo’n moment 

het meest effectieve middel is om te 

zorgen dat inkomsten en uitgaven weer 

met elkaar in balans komen. En of dit er 

aan bijdraagt om een situatie van kwaad 

naar erger te voorkomen. 

Ons inziens zou er in de financiële 

zorgverlening in dergelijk ernstige situ-

aties rekening moeten worden gehou-

den met het feit:

• dat een gebrek aan geld leidt tot ver 

 minderde denkcapaciteit, met alle   

 gevolgen van dien;

• dat velen de weg naar hulp  

 verlening niet uit zichzelf vinden;

• dat begrip en een op maat   

 oplossing vaak effectiever middelen  

 zijn dan dreigementen en boetes.

 

Hieronder gaan we dieper in op   

deze drie punten. 

Als mensen geldzorgen hebben door 

bijvoorbeeld hoge vaste lasten en zorg-

kosten, moeten ze zich constant bezig 

houden met ‘de eindjes aan elkaar kno-

pen’. Ze ervaren financiële schaarste 

en hun denkcapaciteit wordt dan voor 

een groot gedeelte in beslag genomen3   

door zorgen over geld. Het gebrek aan 

geld laat mensen nooit met rust. Zelfs 

als ze niet direct bezig zijn met rond-

komen, zoals op hun werk, zullen ze 

alsnog in hun hoofd steeds met het 

geldgebrek bezig zijn. Het verlies aan 

productiviteit van een werknemer met 

financiële problemen wordt door werk-

gevers zelfs op 20% geschat4. 

Mensen met geldproblemen kunnen 

last hebben van de effecten van deze 

financiële schaarste. Binnen de (finan-

ciële) zorgverlening, in de advisering en 

gesprekken, zou hier rekening mee ge-

houden kunnen worden. Hierdoor kan 

beter aangesloten worden bij de bele-

vingswereld en kan ingespeeld worden 

op de beperkingen van mensen die te 

maken hebben met een gebrek aan 

geld. Zorg bijvoorbeeld dat een schul-

denaar niet wordt overvraagd. Finan-

ciële schaarste dwingt iemand zich te 

concentreren op het nu. Door hem te 

overvragen, krijgt hij het alleen maar 

zwaarder. Verlang dus niet te veel van 

de schuldenaar en maak het hem zo 

gemakkelijk mogelijk. Is het bijvoor-

beeld echt nodig dat hij iedere dag zijn 

post opent, of kan het ook wekelijks? 

Het besef dat de cognitieve capaciteit 

van een schuldenaar beperkt is, vraagt 

van de financieel zorgverlener om na 

te denken over hoe zij de beschikbare 

cognitieve capaciteit effectief kunnen 

inzetten. Daarnaast is simpele commu-

nicatie erg belangrijk, zeker wanneer er 

sprake is van financiële schaarste. Door 

simpele communicatie kost het minder 

cognitieve capaciteit om de boodschap 

te verwerken. Dit zorgt er niet alleen 

voor dat het voor de schuldenaar dui-

delijker is wat van hem verwacht wordt, 

maar het zorgt ook voor een gevoel van 

competentie. Als iemand zich compe-

tenter voelt, dan zal hij ook gemotiveer-

der zijn om met zijn problemen aan de 

slag te gaan.

 

Velen vinden weg naar hulpverlening 

niet 

Voorkomen is beter dan genezen. Daar-

om is het wenselijk dat mensen die met 

betalingsachterstanden te maken heb-

ben, makkelijk de weg naar hulp weten 

te vinden. Liever iemand helpen een 

beperkt aantal betalingsachterstanden 

op te lossen dan wachten tot een per-

soon al ver in de schulden zit.

 

In de praktijk blijkt de weg naar hulp 

voor mensen vaak lastig te vinden. 

Zeven op de tien consumenten blijkt 

niet te weten waar ze terecht zouden 

kunnen met persoonlijke problemen 

zoals schulden. 56% denkt de informa-

tie echter wel te kunnen vinden als ze 

het nodig hebben. Dit is begrijpelijk; 

als je niet met dergelijke problemen te 

maken hebt, hoef je ook niet direct te 

weten waar je voor hulp terecht kunt.

Opvallend is echter dat mensen met 

minimaal één lening, mensen die vaker 

rood stonden en mensen die moeilijk 

rond konden komen ook vaak niet wis-

ten waar ze terecht kunnen. Ook van 

hen weet nog steeds 60% niet waar 

ze terecht kunnen. Dit zijn financieel 

kwetsbare groepen en juist voor hen is 

het belangrijk dat zij in zo vroeg moge-

lijk stadium weten waar ze hulp kunnen 

vinden. Als mensen de hulp niet weten 

te vinden, kunnen ze vanzelfsprekend 

niet geholpen worden.

Een op maat oplossing werkt

Dat hoge vaste lasten en hoge zorg-

kosten de belangrijkste redenen voor 

betalingsachterstanden zijn, is een in-

dicatie dat er een grens is bereikt aan 

de financiële mogelijkheden. Als men 

vervolgens herhaaldelijk nalatig is met 

betalen, worden er in veel gevallen 

boetes opgelegd. Ons inziens is dat 

weinig effectief. Voor mensen die al 

op de grenzen van hun financiële mo-

gelijkheden zitten, zal een boete geen 

stimulans zijn om wel te gaan betalen, 

maar eerder meer geldzorgen en stress 

met zich meebrengen. We zouden het 

toejuichen als meer organisaties gaan 

kijken naar de persoonlijke omstandig-

heden van een wanbetaler en daarbij 

kijken of het gaat om iemand die niet 

wil betalen of iemand die niet kán beta-

len.  Dan kunnen de vervolgstappen op 

maat worden afgestemd.

Dat dit niet alleen ten goede komt 

aan de schuldenaar, maar ook aan de 

schuldeiser, laat het nieuwe beleid bij 

zorgverzekeraar CZ zien. Recent publi-

Geldzorgen=
stress=
beperkte denk-
capaciteit

 1 Schors, A. van der, Werf, M.M.B. van der, & Schonewille, G. (2015). Geldzaken in de praktijk 2015. Utrecht: Nibud.
  2 Werf, M. van der, Blanken, I., & Schonewille, G. (2016). Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Literatuurstudie. Utrecht: Nibud.
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ceerde CZ in een artikel in de Volkskrant 

(3 augustus 2016) dat het aantal onin-

bare premies tussen 2015 en 2010 ge-

halveerd was: in 2010 was men nog 20 

miljoen euro per jaar kwijt aan oninbare 

premie-achterstanden; in 2015 onge-

veer 10 miljoen euro per jaar. Een ver-

schil in aanpak is de belangrijkste reden 

voor het verschil. Van een hard regime 

voor invordering is CZ overgegaan op 

een beleid waarmee contact opneemt 

met een klant als er sprake is betalings-

achterstanden, waarbij in gezamenlijk-

heid naar oplossingen wordt gezocht. 

CZ is één van de bedrijven zich heeft 

aangesloten bij de coalitie ‘Van Schul-

ANNA VAN DER SCHORS
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Het onderzoek Geldzaken in de praktijk 2015 is te downloaden via nibud.nl.

den naar Kansen’; een groep bedrijven 

die kijkt hoe betalingsproblemen ook 

anders aangepakt kunnen worden. Zij 

hebben een ethisch manifest opgesteld 

met tien regels om klanten met beta-

lingsachterstanden te helpen en om te 

voorkomen dat er financiële problemen 

ontstaan, onder andere door ze naar 

hulpverleners te verwijzen.

 

Bied op tijd de helpende hand  

De toenemende ernst van betalings-

achterstanden is een gegeven. Hoe 

daar vervolgens mee om te gaan in 

de financiële zorgverlening is niet altijd 

eenduidig. Ons inziens liggen er mooie 

kansen om te voorkomen dat betalings-

achterstanden van kwaad naar erger 

gaan. Onze ambitie ligt er in dat in de 

zorgverlening en bij bedrijven:  

• drempels weg zijn voor mensen   

om hulp te vragen en te ontvangen;

• rekening wordt gehouden met de 

beperkte cognitieve capaciteit bij geld-

gebrek, door simpele communicatie 

en door niet in één keer te veel van 

iemand te vragen; 

• mensen de helpende hand te bieden 

in plaats van de straffende hand.

  3 Mullainathan, S., & Shafir, M. (2014). Schaarste; hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Amsterdam: Maven Publishing. 
  4 Madern, T., Bos, J., & Burg, D. van der. (2012). Financiële problemen op de werkvloer. Utrecht: Nibud

GEA SCHONEWILLE
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UIT DE 
SCHULDEN, 
AAN HET 
WERK?

M
omenteel blijkt slechts een 

fractie van de bijstands-

gerechtigden die in een 

wettelijke of minnelijke 

schuldregeling zitten, te gaan werken. 

Voor betrokkenen, schuldeisers, uitke-

ringsverstrekker (veelal de gemeente) 

en de samenleving als geheel zou het 

veel beter zijn wanneer dat wel het ge-

val zou zijn. Wij pleiten er voor dat dit 

langs twee wegen sterk te bevorderen. 

Allereerst zouden schuldeisers sneller 

akkoord moeten gaan met een schuld-

regeling voor bijstandsgerechtigden, bij 

voorkeur d.m.v. een minnelijke regeling 

met inzet van een saneringskrediet. 

Daarnaast zouden schuldenaren di-

rect na toekennen van een dergelijke 

schuldregeling werk gerichte coaching 

en/of training moeten krijgen. 

Wat is het probleem?

Hoe lager het huishoudinkomen, des 

te groter is de kans op het ontwikkelen 

van schulden. Hoewel veel meer facto-

ren van invloed zijn op het ontstaan van 

schulden is een laag inkomen vermoe-

delijk wel de grootste risicofactor. Dat 

we onder mensen met schulden en in 

een schuldregeling een oververtegen-

woordiging van bijstandsgerechtigden 

zien zal dan ook niemand verbazen. 

Van alle mensen die zich bij de schuld-

hulpverlening melden ontvangt ruim 

30% een bijstandsuitkering. Over het 

aandeel bijstandsgerechtigden onder 

de mensen die zijn toegelaten tot een 

schuldenregeling zijn landelijk geen 

betrouwbare landelijke gegevens be-

schikbaar. Voor Amsterdam en Alme-

re weten we dat het aandeel bij een 

minnelijke regeling op moment van 

toekenning van de regeling 37 respec-

tievelijk 28% was (Laan, van der & van 

Geuns, 2016). Over mensen die zijn 

toegelaten tot de WSNP rapporteert 

Bureau WSNP dat 25% van de mensen 

die alleen een WSNP-bewindvoerder 

hebben, een bijstandsuitkering ontvan-

gen. Van de mensen die ‘in de WSNP 

zitten’ én onder beschermingsbewind 

staan, ontvangt 35% bijstand. Bureau 

WSNP geeft geen gewogen gemiddel-

de, maar vermoedelijk ligt dat ergens 

rond de 26-27%. 

Om voor deze groepen het risico op 

het – opnieuw – ontstaan van schulden 

te verminderen is het vergroten van het 

huishoudinkomen een belangrijke en 

wellicht zelfs noodzakelijke voorwaar-

de. De enige twee reële manieren om 

het inkomen te verhogen zijn voor bij-

standsgerechtigden een inkomen uit 
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HOE TE BEVORDEREN DAT UITKERINGSGERECHTIGDEN IN 
EEN SCHULDREGELING GAAN WERKEN? 
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betaald werk verwerven of een huis-

houden vormen met iemand die een 

hoger inkomen heeft. Tot voor kort was 

er geen enkel inzicht in de mate waarin 

bijstandsgerechtigden na toegelaten te 

zijn tot een schuldregeling erin slaag-

den (weer) betaald werk te vinden. Om 

in deze kennislacune te voorzien heeft 

het lectoraat Armoede en Participatie 

van de Hogeschool van Amsterdam 

twee onderzoeken gedaan naar de 

mate waarin mensen na toelating tot 

een minnelijke of wettelijke schuldre-

geling erin slaagden betaald werk te 

verwerven. In de eerste editie van Zelf 

lieten wij zien dat na instroom in een 

minnelijke schuldregeling bijstandsge-

rechtigden slechts bij grote uitzonde-

ring betaald werk verwerven. Omdat de 

WSNP bijstandsgerechtigden verplicht 

zijn om alles te doen wat in hun moge-

lijkheden ligt om een zo hoog mogelijk 

inkomen te verwerven, zou dat tot de 

verwachting kunnen leiden dat de uit-

stroom van mensen in de WSNP uit de 

bijstand groter zou zijn dan onder de 

deelnemers aan een minnelijk traject. 

Na een korte samenvatting van de re-

sultaten van het eerste onderzoek naar 

de minnelijke regeling en een presen-

tatie van nieuwe resultaten van het on-

derzoek onder WSNP’ers trekken wij in 

dit artikel enkele overkoepelende con-

clusies en komen we met suggesties 

voor een nieuwe uitvoeringspraktijk. 

Uitstroom uit de bijstand bij minnelijke 

schuldregeling

Wij voerden onderzoek uit in Amster-

dam en Almere en in beide steden is 

de uitstroom van bijstandsgerechtig-

den naar betaald werk na toelating tot 

de minnelijke schuldregeling minder 

dan 10%. Daarmee is de uitstroom naar 

werk lager dan onder bijstandsgerech-

tigden in het algemeen. Er is boven-

dien hoegenaamd geen verschil in de 

uitstroom naar werk tussen Amsterdam 

en Almere, terwijl de schuldregeling wel 

fundamenteel van elkaar verschilt. Am-

sterdam hanteert standaard een schuld-

regeling door verstrekking van een sa-

neringskrediet zodat schuldeisers direct 

hun geld krijgen en de schuldenaar 

slechts een schuldeiser overhoudt: de 

gemeente. Almere past de meer gebrui-

kelijke methodiek toe van een minnelij-

ke schuldregeling waarbij finale kwijting 

pas aan het einde van de schuldrege-

lingsperiode van drie jaar plaats vindt. 

Tussentijdse beëindiging van de schuld-

regeling leidt tot herleving van alle oor-

spronkelijke schulden bij de oorspron-

kelijke schuldeisers. Hoewel er op basis 

van de verschillen tussen de regelingen 

en de gevolgen daarvan voor de schul-

denaren een verschillende uitkomst 

verwacht had kunnen worden, von-

den wij dat niet. De grotere zekerheid 

die schuldenaren in Amsterdam krijgen 

doordat de sanering van de schulden 

aan het begin van de schuldregelings-

periode plaats vindt, leidt niet tot een 

ander gedrag richting arbeidsmarkt.

In de interviews met Amsterdamse en 

Almeerse bijstandsgerechtigden die 

werden toegelaten tot de schuldre-

geling, wordt dit beeld bevestigd. De 

redenen om wel of niet naar werk te 

gaan zoeken zijn in beide steden ver-

gelijkbaar. Voorop staat dat de grote 

meerderheid van de geïnterviewden 

gemotiveerd is om te gaan werken. 

Zowel de sociale als de financiële voor-

delen worden daarbij genoemd. Tevens 

‘In Amsterdam vindt schuldregelen 
plaats door het beschikbaar stellen 
van een krediet waarmee schulden 
gesaneerd kunnen worden’
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geven veruit de meeste respondenten 

aan dat toelating tot de schuldregeling 

rust en ruimte geeft. Er valt veel druk 

van hen af. Dat de meeste mensen uit-

eindelijk toch niet naar werk gaan zoe-

ken heeft te maken met onzekerheid 

over zowel het zoeken naar werk als 

over de mogelijkheden en kansen op 

de arbeidsmarkt. Respondenten zijn op 

zoek naar structuur in hun leven, maar 

weten eigenlijk niet goed hoe dat aan 

te pakken en zeker niet hoe naar werk 

te zoeken en naar welk werk. Respon-

denten geven ook aan dat ze onzeker 

zijn over hun schuldenregeling en lijken 

daardoor risicomijdend te worden: wat 

als veranderingen in mijn inkomen leidt 

tot nieuwe schulden? Een vrij grote 

groep respondenten geeft bovendien 

aan dat zij te maken hebben met ge-

zondheidsbelemmeringen, zowel fy-

siek als psychosociaal. Zij voelen zich 

dus verminderd/niet in staat (weer) te 

gaan werken.

Op basis van dit eerste onderzoek con-

cluderen we dat toelating tot een min-

nelijke schuldregeling voor bijstands-

gerechtigden weliswaar voelt als een 

moment van verandering (geen druk en 

stress meer) en bijstandsgerechtigden 

willen in meerderheid ook wel weer 

gaan werken, maar in de praktijk slagen 

slechts weinigen erin werk te vinden. 

Ook wanneer betaald werk direct leidt 

tot een financiële verbetering van de ei-

gen situatie zoals onder de Amsterdam-

se voorwaarden leidt dat niet tot een 

verhoogde uitstroom uit de bijstand. 

Betrokkenen hebben meer nodig om 

weer aan het werk te gaan dan zeker-

heid rondom de schulden, psychische 

rust en het perspectief van een hoger 

inkomen. Anders geformuleerd: deze 

veranderingen leiden niet automatisch 

tot een aanpassing van het werkzoek-

gedrag. 

Uitstroom uit bijstand na toelating tot 

WSNP

Omdat het niet mogelijk blijkt om voor 

alle mensen met problematische schul-

den een minnelijke schuldregeling tot 

stand te brengen, doet een deel van 

hen een beroep op de WSNP. Welk deel 

dat is, weten we eigenlijk niet precies. 

Wel weten we hoeveel mensen er jaar-

lijks door de rechter worden toegelaten 

tot de WSNP. In 2015 waren dat ruim 

11.000 mensen (65% van de ingedien-

de verzoeken) (WSNP Monitor, 2015). 

Dit is hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk 

minder dan het aantal minnelijke re-

gelingen dat tot stand komt. Dit laatste 

wordt door Jungmann en Kruis voor 

2014 geschat op 28.500 minnelijke 

regelingen1.  Hiervoor zagen we al dat 

ruim een kwart van de mensen die tot 

de WSNP zijn toegelaten een bijstands-

uitkering ontvingen op moment van 

toekenning. Omdat geen landelijke cij-

fers bekend zijn over de mate waarin 

deze groep werk vond tijdens de wet-

telijke schuldsanering hebben wij daar 

dossieronderzoek naar gedaan bij een 

grote WSNP-bewindvoerder in Amster-

dam. Dit brengt uiteraard beperkingen 

met zich mee voor de conclusies om-

dat we weten dat er vrij grote regionale 

verschillen zijn tussen zowel het aantal 

aanvragen als het aantal toekennin-

gen WSNP (zie: WSNP Monitor 2015). 

Wij waren echter op voorhand vooral 

geïnteresseerd in het antwoord op de 

vraag of de andere voorwaarden van de 

WSNP (grote druk op het verwerven van 

een zo hoog mogelijk inkomen) zou lei-

den tot een fundamenteel hogere uit-

stroom uit de bijstand. We vergelijken 

hieronder daarom de uitkomsten van 

het dossieronderzoek naar uitstroom 

uit de bijstand onder personen toege-

laten tot de WSNP in Amsterdam met 

die voor de mensen voor wie in Amster-

dam een minnelijke schuldsanering tot 

stand kwam.

De onderzoekspopulatie waar wij naar 

gekeken hebben, bestond uit mensen 

die in 2013, 2014 en de eerste helft 

2015 werden toegelaten tot de WSNP 

en onder bewind stonden bij Stichting 

CAV in Amsterdam. Het ging in totaal 

om 443 personen min of meer gelijke-

lijk verdeeld over de drie jaren. Van deze 

groep ontving 37,7% op moment van 

toelating tot de WSNP een bijstandsuit-

kering. Dit aandeel is dus vrijwel gelijk 

met het aandeel bijstandsgerechtigden 

onder de groep die in Amsterdam tot 

de minnelijke regeling werd toegelaten 

in dezelfde periode.2  Bij de mensen 

die werden toegelaten tot de WSNP 

was de totale gemiddelde schuld die 

gesaneerd ‘moest’ worden aanzienlijk 

hoger dan bij de mensen voor wie een 

minnelijke regeling tot stand kwam: 

€ 79.000 (mediaan € 43.000) tegen  

€ 14.000. Vermoedelijk ligt de reden 

voor het niet tot stand komen van de 

minnelijke sanering bij de meerderheid 

van de eerste groep ook in de hoogte 

van de schuld. Zekerheid daaromtrent 

hebben we echter niet. De centrale 

vraag voor ons onderzoek was: hoeveel 

mensen stroomden gedurende de wet-

telijke sanering geheel of gedeeltelijk uit 

de bijstand en verkregen werk? Het blijkt 

dat onder de WSNP-groep voor een 

aanzienlijk kleinere groep de bijstands-

verstrekking werd beëindigd wegens 

werk aanvaarding dan voor de groep 

die in een minnelijk traject ‘zat’: gemid-

deld 3,6% van de  hele WSNP-groep 

tegenover 8,6% binnen de ‘minnelijke 

groep’. Wanneer we de mensen voor 

wie de bijstandsuitkering verlaagd werd 

wegens werk aanvaarding meenemen 

dan stijgt de (gedeeltelijk) uitstroom 

uit de bijstand onder de WSNP-groep 

naar 12%. Daar staat echter tegenover 

dat voor een deel van deze groep de 

bijstandsuitkering ook weer verhoogd 

werd wegens beëindiging van het werk: 

2,4%. Verdisconteren we dit in de cijfers 

dan zien we dat er eigenlijk geen ver-

schil is tussen de WSNP- en de minne-

lijke groep.

Wat als 
veranderingen 
in mijn 
inkomen leidt 
tot nieuwe 
schulden?

  1 Harde landelijke cijfers over het aantal minnelijke regelingen zijn helaas niet beschikbaar.
 2 Op grond hiervan moeten we in ieder geval vraagtekens plaatsen bij het idee dat bij crediteuren en soms schuldhulpverleners leeft dat crediteuren beter af zijn wanneer bijstandsgerechtigden in 
de WSNP ‘zitten’ omdat daarmee het bedrag dat zij nog zouden terug kunnen krijgen hoger zou uitvallen. De hier gepresenteerde cijfers wijzen niet in die richting.
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P
arallel aan het door het lecto-

raat uitgevoerde dossieronder-

zoek heeft een student Toe-

gepaste Psychologie van de 

Hogeschool van Amsterdam op ons 

verzoek in het kader van zijn afstu-

deeronderzoek een aantal bijstandsge-

rechtigden die zijn toegelaten tot de 

WSNP geïnterviewd. Doel was vooral 

na te gaan of zij anders tegenover werk 

zoeken en gaan werken staan dan de 

in het eerdere onderzoek geïnterview-

den. In totaal zijn zeven mensen geïn-

terviewd. Uit de interviews kwam onge-

veer hetzelfde beeld naar voren als uit 

de interviews met de minnelijke groep. 

De meerderheid van de respondenten 

ervoer rust als gevolg van de start van 

de WSNP, hoewel sommigen aangaven 

dat de rust er zeker nog niet was mede 

vanwege de verplichtingen vanuit de 

WSNP. Alle respondenten waren vanuit 

zichzelf gemotiveerd om te gaan wer-

ken, en zeker niet alleen vanwege de 

WSNP-verplichtingen daaromtrent. De 

conclusie van het afstudeeronderzoek 

luidde: 

Het overgrote deel van de res-
pondenten kan ingedeeld wor-
den onder autonome motivatie. 
De motivatie voor het zoeken 
van een baan was aanwezig 
onder de respondenten, twee 
respondenten solliciteerden bij- 
voorbeeld meer dan het mini-
mum van de sollicitatieplicht. 
In het licht van de zelfdetermi-
natietheorie ontbrak het de res-
pondenten voornamelijk aan 
een gevoel van competentie en 
verbondenheid (Lugt, van der, 
2016).

Uitstroom uit de bijstand met een 

WSNP of minnelijke regeling: conclu-

sies

Beide onderzoeken maken twee be-

langrijke punten duidelijk: 1) het aandeel 

bijstandsgerechtigden dat uitstroomt 

en werk aanvaart is na toelating tot een 

minnelijke of wettelijke schuldregeling 

ongeveer gelijk en 2) bijstandsgerech-

tigden toegelaten tot een schuldrege-

ling stromen niet vaker uit de bijstand 

naar betaald werk dan bijstandsgerech-

tigden in het algemeen. 

De eerste conclusie geeft geen onder-

bouwing voor de gedacht die volgens 

schuldhulpverleners in het minnelijk tra-

ject bij een deel van de crediteuren leeft 

dat de WSNP zou bevorderen dat bij-

standsgerechtigden zich meer zouden 

gaan inspannen om werk te gaan zoe-

ken. Schuldhulpverleners zeggen zowel 

in dit onderzoek als daarbuiten dat een 

deel van de schuldeisers medewerking 

aan een minnelijk traject weigeren om-

dat ze denken/hopen dat juist de groep 

schuldenaren die een bijstandsuitkering 

ontvangt, onder druk van de WSNP een 

hoger inkomen zou gaan verwerven. In 

dit onderzoek is daar geen enkel bewijs 

voor gevonden. Het overgrote deel van 

de betrokkenen ontving gedurende de 

hele onderzochte WSNP-periode een 

bijstandsuitkering. Wat betreft de snel-

lere uitstroom uit de bijstand lijkt juist 

het tegendeel waar: de uitstroom naar 

betaald werk is onder bijstandsgerech-

tigden die toegelaten waren tot een 

wettelijke of minnelijke schuldregeling 

kleiner dan onder reguliere bijstandsge-

rechtigden. Uit de interviews met deel-

nemers aan zowel een minnelijke als 

een wettelijke schuldregeling, blijkt dat 

de betrokkenen vanuit zichzelf gemo-

tiveerd zijn om te gaan werken, maar 

enerzijds niet goed weten hoe dat aan 

te pakken en anderzijds een aantal be-

lemmeringen ervaren waardoor zij niet 

of slechts in beperkte mate ‘de daad bij 

het woord voegen’. Zij willen dus wel 

werken, maar gaan niet of slechts in 

beperkte mate daadwerkelijk en effec-

tief werk zoeken. Tegelijkertijd geven 

de meeste respondenten aan dat zij na 

de start van de regeling meer rust erva-

ren en minder stress. Zij geven aan dat 

daarmee de omstandigheden om weer 

te gaan werken op zich verbeterd zijn. 

Juist daarom zien wij mogelijkheden 

om specifiek voor deze groep te komen 

tot een uitgebreidere en effectievere 

ondersteuning zowel voorafgaand aan 

als tijdens het saneringstraject. Doel 

daarvan zou moeten zijn betrokkenen 

te ondersteunen bij het realiseren van 

hun wens om enerzijds zo snel mo-

gelijk duidelijkheid te krijgen over hun 

schuldensituatie en daarmee rust te ge-

ven en anderzijds weer aan het werk te 

kunnen gaan. Dit geldt voor zowel deel-

nemers aan een schuldbemiddeling als 

schuldenaren die een saneringskrediet 

toegekend hebben gekregen: de uit-

stroom naar werk was vanuit beide 

groepen vrijwel gelijk. In de laatste pa-

ragraaf van deze bijdrage presenteren 

wij twee alternatieven voor de op dit 

moment meest gangbare vormen van 

begeleiding en ondersteuning.

Op weg naar werk: snellere akkoorden 

en gerichte ondersteuning?

Het zou voor schuldenaren, schuldei-

sers, gemeenten en de samenleving 

als geheel veel beter zijn als meer bij-

standsgerechtigden in een wettelijke of 

minnelijke schuldregeling zouden gaan 

werken. Op basis van bovenstaande 

resultaten pleiten wij er voor dit langs 

twee wegen sterk te bevorderen. Al-

lereerst zouden schuldeisers sneller 

akkoord moeten gaan met een schuld-

regeling voor bijstandsgerechtigden, bij 

voorkeur d.m.v. een minnelijke regeling 

met inzet van een saneringskrediet. 

Ten tweede zouden bijstandsgerechtig-

de schuldenaren direct na toekennen 

van een dergelijke schuldregeling werk 

gerichte coaching en/of training moe-

ten krijgen. We zien namelijk dat de au-

tonome uitstroom naar werk zeer klein 

is, maar dat de motivatie er bij velen 

wel is maar dat zij ondersteuning nodig 

hebben bij het vertalen van die motiva-

tie naar het zoeken van concreet werk. 

Hierbij spelen zowel een laag zelfver-

trouwen als niet weten waar men voor 

in aanmerking komt en waar werkge-

vers op zitten te wachten. 
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S
amen met een aantal schuld-

eisers en een schuldhulpverle-

ningsorganisatie of gemeente 

zouden we kunnen pionieren 

en met een experiment kunnen ver-

kennen of deze aanpak succesvoller is 

dan de huidige aanpak. Hiervoor zou 

een groep van ongeveer 50-100 per-

sonen voor wie de betrokken schuldei-

sers normaal gesproken een minnelijke 

schuldregeling afwijzen, geselecteerd 

worden bij wie de schuldeisers nu wel 

instemmen met de minnelijke regeling. 

De betrokken gemeente zou in die ge-

vallen een saneringskrediet beschik-

baar moeten stellen. De groep wordt 

random geselecteerd zodat er geen 

cherry picking door de schuldeisers kan 

plaatsvinden.

De helft van hen zou vervolgens extra 

begeleid/gecoacht moeten worden ge-

richt op terugkeer naar de arbeidsmarkt 

direct na de start van de schuldrege-

ling, terwijl de andere helft geen extra 

ondersteuning zou moeten ontvangen. 

De begeleiding/coaching zou kun-

nen bestaan uit ondersteuning bij het 

ontwikkeling van een dagelijkse ritme 

(structuur) en een professioneel net-

werk, geruststelling bij onzekerheden 

rondom de schuldenregeling en be-

geleiding bij het zoeken en vinden van 

passend werk, ook bij fysieke of psychi-

sche belemmeringen. 

Opbrengst
De hierboven beschreven aanpak en 

het experiment zouden aanzienlijke 

voordelen hebben voor de alle betrok-

ken partijen. Zo’n experiment zou, als 

het goed wordt uitgevoerd, kunnen 

laten zien of een minnelijke regeling 

met inzet van een saneringskrediet in-

derdaad eerder tot werkzoekend ge-

drag en baansucces leidt dan een re-

guliere minnelijke schuldbemiddeling 

of een WSNP traject. Een vergelijkbaar 

experiment met de WSNP (sanering 

vooraf) is binnen de huidige wettelijke 

context niet mogelijk. Wel zou geëxpe-

rimenteerd kunnen worden met meer 

coaching voor de bijstandsgerechtigde 

binnen de WSNP. Daarvoor is alleen 

extra budget nodig. De WSNP-bewind-

voerder is hiervoor niet geëquipeerd en 

heeft daarvoor ook onvoldoende bud-

get beschikbaar.

Een experiment kan ook duidelijkheid 

geven over de vraag of een minne-

lijke regeling alleen voldoende is, of 

dat daarbij aanvullende ondersteuning 

noodzakelijk is. Op deze manier kan 

op een relatief simpele manier met een 

kleinschalig experiment gezocht wor-

den naar een vernieuwende aanpak 

van schulden die leidt tot een duurza-

me oplossing. Eventueel kan parallel 

dus ook een experiment in de WSNP 

met alleen meer coaching op arbeids-

markt-re-integratie worden opgezet.

Sneller akkoord gaan met een schuld-

regeling voor bijstandsgerechtigden en 

deze de vorm van een saneringskrediet 

te geven heeft voor alle partijen voor-

delen: 

• Voor de schuldeiser zijn de voorde-

len dat deze eerder duidelijkheid heeft 

over wat nog terugbetaald gaat worden 

en – in geval van een saneringskrediet 

– het geld ook veel eerder ‘binnen’ is. 

De na instemming met de regeling 

openstaande vordering komt dus ze-

ker en meteen binnen. Het door veel 

schuldeisers gepercipieerde nadeel dat 

dan niet geprofiteerd wordt van even-

tuele inkomensgroei blijkt bij bijstands-

gerechtigden verwaarloosbaar klein te 

zijn. Slechts enkelen gaan immers aan 

het werk. 

• Voor de schuldenaar is de duidelijk-

heid omtrent hoogte nog terug te beta-

len schuld en de minimalisering van het 

risico om een keer een aflossingster-

mijn te moeten missen als gevolg van 

een ‘ongeluk’, een belangrijk voordeel. 

• Voor de overheid/samenleving is 

het voordeel dat de uitvoeringskosten 

uiteindelijk vermoedelijk lager zijn. De 

kosten van de investering nodig voor 

het toekennen van saneringskredieten 

zijn relatief beperkt.

Als hiermee meer bijstandsgerech-

tigden vanuit een dergelijke schuld-

regeling gaan werken, levert ook dat 

betrokkenen, schuldeisers, uitkerings-

verstrekker (veelal de gemeente) en de 

samenleving veel op.
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Willen we in Nederland 
eigenlijk wel een 
échte oplossing voor 
schulden en armoede?
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Onderzoek op onderzoek. Rapport op 

rapport

Mei 2016 verscheen het rapport van de 

Ombudsman met als titel: “Burgerper-

spectief op schuldhulpverlening. Deze 

week verscheen een lijvig onderzoeks-

rapport van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid genaamd: 

“ Eigen schuld”. Een gedragsweten-

schappelijk perspectief op Problemati-

sche schulden. Vol goede moed begon 

ik te lezen aan het zoveelste rapport/

onderzoek over schuldenproblematiek 

en armoede. Al snel kwam ik tot de 

conclusie dat het een grondige analy-

se betreft van de psychologie achter 

schuldenproblematiek. Schitterend 

werk, maar “What’s new?” 

We wisten het al, maar nu is het einde-

lijk allemaal onderzocht en dus is het nu 

echt waar. Signaleren van problemen is 

één ding, maar oplossingen aandragen 

zou een volgende stap moeten zijn.
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H
oe komt het nu dat er zoveel 

onderzoek wordt gedaan 

naar iets wat we al lang we-

ten. Schulden belemmeren 

mensen in hun vooruitgang. Maakt 

mensen ongezond, minder intelligent, 

enz. Hoeveel onderzoekers moeten 

zich nog stukbijten op deze materie. 

Hoeveel onderzoeken moeten er nog 

gedaan worden en hoeveel rapporten 

moeten er nog verschijnen? Hoeveel 

wetten en regels moeten er nog ge-

maakt worden en hoeveel instanties 

moeten zich er nog mee bemoeien 

voordat we echt iets gaan doen aan 

dit doolhof van regels en instanties? Of 

houden we het misschien stiekem lie-

ver met z’n allen in stand?

Schuldhulpverleningsland moet op de 

helling

Nu kan ik hier een heel lang en onder-

bouwd verhaal houden over welke re-

gels en instanties er allemaal betrokken 

zijn bij armoede en schulden, maar ik 

ga er van uit dat iedereen begrijpt dat 

we nog meer regels kunnen bedenken, 

nog meer instanties een rol kunnen ge-

ven en nog meer verwarring kunnen 

creëren.

Een schuldenvrije samenleving is een 

illusie. Een illusie waar veel schuldena-

ren, maar ook veel politici van dromen.

Welke weg moeten we dan wel be-

wandelen?  

Er is een combinatie nodig van twee 

dingen. Allereerst moet er één duidelij-

ke regeling komen, met één duidelijke 

bevoegde regisseur. Daarnaast zal er 

acceptatie moeten komen. Acceptatie 

dat niet iedereen met schulden gehol-

pen kan/wil worden.

Toen ik mijn loopbaan begon als vrij-

williger bij een dak- en thuislozen or-

ganisatie, dacht ik dat iedere dakloze 

een dak boven zijn hoofd wil en bereid 

is daar alles voor te doen. Op papier 

is dit vaak ook zo, maar niet iedereen 

is in staat om dit te organiseren, zelfs 

niet met alle hulp van goedbedoelende 

hulpverleners en andere “ redders” zoals 

ik destijds.

Niet iedereen is te redden en zal kun-

nen voldoen aan de eisen die deze 

maatschappij aan hen stelt. Er ontstaat 

binnen de samenleving een steeds gro-

ter worden groep van mensen die het 

niet meer zelf redden, maar net niet 

genoeg overlast veroorzaken dat we ze 

kunnen opsluiten.

Repareren of nieuw

Inmiddels zijn er rond de dertig inko-

mensafhankelijke regelingen, uitge-

voerd door een te groot aantal verschil-

lende instanties, die allemaal hun eigen 

regels hebben en termijnen. 

Schuldhulpverleners, budgetbeheerders, 

bewindvoerders, rechters, maar ook 

schuldeisers, deurwaarders, politici en 

vooral burgers hebben geen idee meer 

hoe het precies zit en kijken helaas vaak  

alleen vanuit hun eigen invalshoek.

Tijdens het Armoededebat in de 2e ka-

mer afgelopen april kwamen de volgen-

de plannen al weer voorbij vliegen. Een 

breed-moratorium, vereenvoudiging  

van de beslagvrije voet, een eenduidige 

Rijksincassovisie en ga zo maar door. 

Niemand kan tegen vereenvoudiging 

zijn, maar we hadden net in de gaten 

hoe het oude systeem werkt. Ik zal al-

vast verklappen dat het ook nu geen 

oplossing zal brengen, maar slechts 

meer onduidelijkheid.

Conclusie: 
We focussen 
teveel op het 
wegnemen van 
de oorzaken, maar 
te weinig op de 
oplossingen. Terwijl 
de oorzaken zo 
complex en divers 
zijn dat hierdoor 
nog meer regels 
nodig zijn. Maar 
het gedrag van 
mensen is slechts 
in beperkte mate te 
beïnvloeden.

 

‘We focussen teveel op het 
wegnemen van de oorzaken, 
maar te weinig op de 
oplossingen’
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Eén wettelijke regeling

Dertig inkomensafhankelijke regelingen 

aanpassen of schrappen zal nooit luk-

ken. Laten we daarom beginnen met 

inventariseren wat de belangrijkste par-

tijen zijn die betrokken zijn bij het op-

lossen van schuldenproblematiek van 

burgers. 

Dat zijn grofweg 3 partijen:

1. De gemeenten(in het kader van de 

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverle-

ning (WGS))

2. De minnelijke schuldenregelaars (in 

het kader van artikel 48 van de Wet op 

het Consumentenkrediet (WCk))

3. De WSNP bewindvoerders (op grond 

van de Faillissementswet (Fw))

Tot de 2e groep behoort sinds 2014 de 

grote groep beschermingsbewindvoer-

ders (Boek 1 Burgerlijk wetboek) die nu 

ook op grond van verkwisting en Pro-

blematische schulden tot bewindvoer-

der kunnen worden benoemd. Een re-

geling die oorspronkelijk in het geheel 

niet bedoeld was voor mensen met ne-

gatief vermogen, maar juist voor men-

sen met een groot positief vermogen.

Is het mogelijk om van al deze regelin-

gen één te maken? Eén “Wet Schuldop-

lossing”? 

Natuurlijk is dat mogelijk. Sterker nog. 

Ik ben er van overtuigd dat dit de enige 

oplossing is. Daarvoor is het wel nodig 

dat alle betrokken partijen over hun ei-

gen schaduw heen durven springen. 

Dat politici zich echt verdiepen in de 

materie en minder laten leiden door 

input van belangenorganisaties die 

(geheel begrijpelijk) vanuit hun eigen 

invalshoek dit breed maatschappelijke 

probleem benaderen.

Eén regisseur, 
laagdrempelige 
toegang

Wie moet dan de regisseur worden van 

die regeling? Meest voor de hand lig-

gend zou zijn om dit bij de gemeente 

neer te leggen. Maar geef de gemeente 

dan ook de gereedschappen om in te 

grijpen waar noodzakelijk en maak het 

ze gemakkelijk.

Maak het ook de burger gemakkelijk 

om zich te melden. Wat maakt het uit of 

de melding via een bewindvoerder, via 

een WIJ(k)-team of via een zorgverlener 

binnen komt. 

Pas als er bezwaren zijn zou de rechter 

er bij betrokken moeten worden. Moet 

dit dan de bestuursrechter(bezwaar en 

beroep), of de insolventierechter zijn? 

Allemaal vragen waarop we het ant-

woord moeten zoeken. Maar laten we 

wel open staan voor verandering en 

duidelijkheid. Natuurlijk zullen WSNP 

bewindvoerders, de beschermingsbe-

windvoerders en waarschijnlijk ook ge-

meenten hier anders tegenaan kijken. 

Natuurlijk zijn er gemeenten die het 

wel/niet goed doen (net als er slechte 

en goede bewindvoerders, deurwaar-

ders enz. zijn). Natuurlijk moet hier 

goed over nagedacht worden.

“Bestemming bereikt” of “Probeer om 

te keren”

Laten we als branche en als politiek bij 

elkaar gaan zitten en alle obstakels in 

kaart brengen. Met als insteek om te be-

kijken hoe we deze systematisch, één 

voor één kunnen tackelen.

De weg is hobbelig en het doel ligt nog 

ergens in de mist verscholen. Maar mist 

verdwijnt het snelste door een frisse 

wind te laten waaien. Het mag duide-

lijk zijn dat de huidige ingeslagen koers 

de samenleving (en een groot deel van 

de huidige groep schuldenaren in de 

samenleving die aan de kant van de 

weg staat) niet gaat brengen waar we al 

deze regels eigenlijk voor gemaakt heb-

ben. Een financieel gezond leven. Een 

schuldenvrije toekomst. Minder kinde-

ren die in armoede opgroeien. Enz.

De invoering van de WSNP, het aanpas-

sen van de Wet Curatele, bewind en 

Mentorschap, de Wet incassokosten, 

enz. hebben geen van allen geleid tot 

een echte structurele, werkende oplos-

sing. Sterker nog. Uit de cijfers blijkt dat 

het aantal mensen in de schuldhulpver-

lening niet afneemt en de gemiddelde 

schuldenlast op loopt.

Tijd dus voor de WSO, de Wet Schuld-

oplossing.

Het zal moeilijk worden, maar laten we 

het vooral niet moeilijker maken dan 

het is. Waar een wil is, is een weg. We 

hebben alleen wel een navigatiesys-

teem nodig, met een grote  “help mij 

knop” en een grote pot met honing om 

de beren van de weg te lokken.

Ik ben er van overtuigd dat het resultaat 

zoet zal zijn.
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Onze pensioenen zijn actueel. Het be-

lang van pensioenen voor de Neder-

landse economie wordt steeds groter 

door de toenemende vergrijzing. Te-

gelijkertijd neemt het vertrouwen in de 

pensioensector af over de frequente 

berichtgeving door mogelijke kortingen 

op de pensioenen. Schuldenproblema-

tiek bij Nederlandse gezinnen is ook ac-

tueel. Er wordt veel geschreven over de 

toenemende groep van Nederlanders 

die niet meer in staat zijn om het huis-

houdboekje sluitend te houden. 

Tegelijkertijd lezen we weinig over 

schuldenproblematiek onder gepensio-

neerden. In welke mate heeft deze leef-

tijdsgroep zorgen over het nakomen 

van financiële verplichtingen? Doen 

ze een beroep op bewindvoering en 

schuldsanering? In dit artikel proberen 

we inzicht te geven in deze vragen. 

We schetsen eerst de opbouw van pen-

sioen in Nederland. We concentreren 

ons op het tweede pijler pensioen. Wat 

zijn de ontwikkelingen hierin en welke 

gevolgen zouden die op termijn kun-

nen hebben voor de inkomens van ge-

pensioneerden? 

Vervolgens geven we inzicht in de fi-

nanciële gevolgen voor mensen wan-

neer zij de pensioengerechtigde leeftijd 

bereiken. Welke positieve en negatieve 

consequenties kan dit voor het inko-

men hebben? We zoemen concre-

ter in op de doelgroep waar zichtbaar 

sprake is van schulden: in welke mate 

is er sprake van beslaglegging op pen-

sioenen?

Tot slot beschrijven we waarom schul-

denproblematiek onder ouderen spe-

cifieke aandacht behoeft. Het betreft 

immers een doelgroep in de laatste 

levensfase waarin de mogelijkheden tot 

bijverdienen of terugvallen op familie 

en vrienden lastig is. 

We concluderen dat uit de cijfers van 

pensioenfondsen blijkt dat de beslag-

legging op pensioenen weliswaar be-

perkt is maar dat de consequenties van 

het hebben van schulden voor deze 

groep wel problematischer kan zijn dan 

voor andere leeftijdsgroepen. Ook slui-

ten wij niet uit dat met de recente (fisca-

le) maatregelen om pensioenopbouw 

te beperken en de ontwikkelingen op 

de arbeidsmarkt de schuldenproblema-

tiek onder ouderen op termijn groter 

gaat worden.

Pensioen in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel staat 

internationaal bekend als een van de 

beste stelsels ter wereld. Naast een 

goede AOW-voorziening, waarvoor alle 

Nederlandse in aanmerking komen, is 

er sprake van een royale tweede pijler 

pensioen. Dit betreft de pensioenen die 

door werknemers als onderdeel van de 

arbeidsvoorwaarden zijn opgebouwd. 

Het betreft een spaarpot waarin inmid-

dels 1.200 miljard Euro zit. De opbouw 

van deze pensioenen wordt fiscaal ge-

stimuleerd. Het opbouwen van pensi-

oen is fiscaal vrij en de pensioenuitke-

ring is fiscaal belast. Omdat de meeste 

mensen na pensionering in een lager 

belastingtarief vallen, is dit fiscaal voor-

delig. Echter, dit is door de fiscus wel 

begrensd. 

Voor het vraagstuk van de schuldenpro-

blematiek onder ouderen is van belang 

dat in de afgelopen jaren de toegesta-

ne fiscaal-vriendelijke pensioenopbouw 

flink is beperkt. Mocht in het verleden 

nog 2,15% opgebouwd worden van het 

pensioengevend salaris, nu mag slechts 

1,875% opgebouwd worden per jaar. 

De overheid claimt dat met de aftop-

ping van de opbouw nog steeds een 

volwaardig pensioen opgebouwd kan 

worden. Hierbij wordt verondersteld 

dat werknemers langer doorwerken. De 

leeftijd waarop we AOW krijgen, schuift 

op termijn van 65 jaar naar 67 jaar1. Voor 

het tweede pijler pensioen wordt ervan 

uitgegaan dat werknemers tot 67 jaar 

blijven werken, waardoor ondanks de 

fiscale aftopping nog steeds sprake kan 

zijn van een pensioen van 75% van het 

gemiddelde loon gedurende het werk-

zame leven. 

In het artikel “Financiële gezond-

heidscheck voor individuen”2 laten Boes 

en Leegwater zien dat de veronderstel-

lingen van de overheid bij het begren-

zen van de fiscaal-vriendelijke pensi-

oenopbouw in de praktijk niet altijd 

resulteren in een volwaardig pensioen. 

Daarnaast menen de schrijvers dat een 

volwaardig pensioen volgens de over-

heid iets anders is dan de pensioenbe-

leving van de gemiddelde Nederlander. 

Uit onderzoek blijkt dat dit nog steeds 

70% van het laatstverdiende loon is3. Er 

zijn minimaal drie oorzaken waarom dit 

voor grote groepen mensen niet het 

geval is. Deze worden in de volgende 

sectie beschreven. 

Als deze situatie(s) zich voordoen is 

DOOR DRS. GERALDINE LEEGWATER CFA  

Geraldine Leegwater is sinds 1 juli 2014 
voorzitter van het uitvoerende bestuur van 
ABN AMRO Pensioenfonds. Daarnaast is zij 
sinds september 2015 lid van het bestuur 
van ABP Pensioenfonds.  Van september 
2004 tot en met februari 2013 was zij hoofd 
beleggingen van ABN AMRO Pensioen-
fonds. Voordat zij hier startte, was zij werk-
zaam bij ABN AMRO Asset Management 
(1998 – 2004) als analist Oost-Europese 
aandelen en als portfoliomanager. 

Schuldenproblematiek 
onder  
gepensioneerden



21  ZELF | OKTOBER 2016

een verwacht pensioen van 70% van 

het laatstverdiende loon, een utopie. 

Er zou dan eigenlijk 15 jaar lang 5% van 

het inkomen gespaard moeten worden 

om dit te compenseren. Dit betekent 

dat een 45 tot 50 jarige al maatregelen 

moet treffen. De inkomensterugval die 

anders bij pensionering plaatsvindt, kan 

tot problemen in de persoonlijke finan-

ciële huishouding leiden.

Wat gebeurt er met het inkomen bij 

pensionering?

In de vorige sectie hebben we op 

hoofdlijnen geschetst hoe het twee-

de pijler pensioen voor grote groepen 

Nederlandse georganiseerd is. Een ar-

beidsvoorwaarde waarvan het belang 

tijdens het werkzame leven vaak wordt 

onderschat en waarin door overheids-

beleid in de afgelopen jaren flink is in-

gegrepen. Want wat gebeurt er met 

het inkomen bij pensionering? Breekt 

daadwerkelijk de fase van “het Zwitser-

leven gevoel” aan of is de realiteit een 

terugval in het inkomen waarop eigen-

lijk niet was gerekend? Hoe hoog het 

totale inkomen na pensionering is in re-

latie tot het laatst verdiende loon, hangt 

van meerdere factoren af. Er zijn hierbij 

twee groepen te onderscheiden. Ener-

zijds de groep van Nederlandse waar 

in de vorige sectie al aan gerefereerd 

is. Mensen die te maken krijgen met 

een inkomensterugval, waar vaak niet 

op gerekend was. Maar er is ook een 

groep waar per saldo sprake is van een 

inkomensstijging. Voor beide groepen 

schetsen we op hoofdlijnen de achter-

grond.

Inkomensterugval bij pensionering

We zijn in Nederland lang uitgegaan 

van het motto dat het met de AOW en 

de pensioenen in Nederland wel goed 

zit. Goed georganiseerde AOW en ge-

vulde pensioenspaarpotten gecombi-

neerd met een collectieve desinteresse 

in het nadenken over inkomen voor la-

ter. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw 

dat pensioen een “low interest” product 

is waar we ons alleen met flinke tegen-

zin in willen verdiepen4. Totdat de pen-

sioengerechtigde leeftijd in zicht komt. 

De groep van 55-plussers krijgt wel be-

langstelling om zich te verdiepen. Voor 

een belangrijk deel van deze groep 

geldt dat er na pensionering sprake is 

van een terugval in het inkomen5. Deze 

terugval kent verschillende oorzaken.

Allereerst is er steeds minder sprake van 

een volledige pensioenopbouw. Daar 

waar in het verleden vaak nog sprake 

was van een levenslange arbeidsrelatie 

tussen medewerker en werkgever, is dat 

nu steeds minder vaak het geval. Dit kan 

consequenties hebben voor de mate 

waarin pensioen wordt opgebouwd. 

Niet volledige pensioenopbouw kan 
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resulteren in een inkomensterugval bij 

pensionering. Het al dan niet hebben 

van een volledig pensioen wordt ook 

beïnvloed door een scheiding. Door de 

toename van het aantal scheidingen, 

groeit de groep mensen met een pen-

sioentekort doordat een deel van het 

opgebouwde pensioen toekomt aan de 

ex-partner. 

Een tweede oorzaak betreft de misge-

lopen indexatie. Veel pensioenfondsen 

zijn al langere tijd niet meer in staat om 

de pensioenen te indexeren. Voor ac-

tieve werknemers worden de gevolgen 

daarvan pas zichtbaar bij pensionering. 

Dan blijkt dat het jarenlang achterwe-

ge blijven van indexatie in de praktijk 

resulteert in een pensioen waarvan de 

koopkracht achterblijft bij de gestegen 

kosten van levensonderhoud. Dit impli-

ceert een daling van het besteedbaar 

inkomen.

Daarnaast is er vaak sprake van een 

relatieve afname van het inkomen bij 

pensionering. Hierbij gaat het niet zo 

zeer om de direct consequenties van 

een daling van het inkomen. Het gaat 

om het feit dat het uitgavenpatroon na 

pensionering niet direct daalt. Het tra-

ditionele uitgangspunt is altijd geweest 

dat het inkomen na pensionering wel-

iswaar lager is dan het arbeidsinkomen 

maar dat het uitgavenpatroon ook naar 

beneden wordt bijgesteld. In de praktijk 

is dit vaak niet het geval. “Jonge” gepen-

sioneerden hebben niet altijd de hypo-

theek van hun huis afgelost. Wel wordt 

het fiscaal voordeel van de hypotheek 

lager doordat er na pensionering sprake 

is van het lagere inkomstenbelastingta-

rief. Ook leiden veel “jonge” gepensio-

neerden een actiever leven dan in het 

verleden. Niet zelden bestaat dit uit 

reizen en kostbare hobby’s. Maar ook 

stijgen de zorgkosten, de kosten voor 

huishoudelijke hulp en zijn studeren-

de kinderen, waarvoor nog kosten ge-

maakt worden, geen uitzondering. 

Tot slot zijn de mogelijkheden voor aan-

trekkelijke regelingen om vervroegd uit 

te treden komen te vervallen. Tegelijker-

tijd zijn niet alle werknemers in staat om 

tot de officiële pensioenleeftijd te wer-

ken. Dit maakt dat veel, al dan vrijwillig 

vervroegd uittredende werknemers, te 

maken krijgen met een achteruitgang 

van het inkomen. 

Inkomensstijging na pensionering

Er is een groep mensen waarbij juist 

sprake is van een inkomensstijging na 

pensionering. Het betreft die mensen 

die vanuit de bijstand pensioneren of 

mensen die niet gewerkt hebben maar 

die vervolgens wel AOW ontvangen. 

Hoewel het hier gaat om een groep 

waarbij voor pensionering sprake is van 

een laag inkomen, is er in absolute zin 

wel sprake van een inkomensstijging.

Hoewel volgens het Sociaal Cultureel 

Planbureau ruim 200.000 ouderen 

onder de armoedegrens leven, bete-

kent dit niet dat al deze ouderen ook 

schulden hebben. In de statistieken 

over schulden komen gepensioneer-

den niet als specifieke aandachtgroep 

naar voren. Wel signaleert een van de 

grootste incassobureaus van Nederland 

al jarenlang een toename in het aantal 

ouderen met schulden. Het zou echter 

om tienduizenden gaan.

Om beeld te krijgen van de schulden-

problematiek onder gepensioneerden 

hebben wij gekeken naar de mate 

waarin er sprake is van beslaglegging 

op pensioenen bij pensioenfondsen. 

Dit betreft immers gepensioneerden 

die niet vrij over hun pensioen kunnen 

beschikken omdat ze bijvoorbeeld on-

der bewindvoering staan. We hebben 

een steekproef gehouden bij 13 pensi-

oenfondsen die gezamenlijk maande-

lijks ruim 1 miljoen pensioenuitkeringen 

doen. Uit deze steekproef blijkt dat per 

pensioenfonds op gemiddeld 0,45% 

van deze pensioenuitkeringen beslag 

wordt gelegd. Beslaglegging varieert bij 

de 13 pensioenfondsen tussen de 0,10% 

en 1,35% van de pensioenuitkeringen. 

Op 0,48% van alle pensioenuitkeringen 

waar we naar gekeken hebben, wordt 

beslag gelegd. Dit gaat om “slechts” 

5633 pensioenuitkeringen. Uit deze 

steekproef blijkt dat zowel het percen-

tage beslagleggingen als het absolute 

aantal beslagleggingen op pensioenen 

beperkt is. Dit betekent dat een grote 

groep ouderen onder de armoede-

grens leeft maar dat dit niet (nog) niet 

resulteert in zodanig schulden dat be-

slaglegging is aangevraagd. 

Wij verwachten dat in de komende ja-

ren de groep van ouderen die onder de 

armoedegrens leven én die te maken 

krijgen met schulden zal groeien. De 

motivatie hiervoor hebben we in de vo-

rige sectie geschetst. De daar genoem-

de oorzaken werken juist in de komen-

de jaren hard door in de inkomens van 

de aankomende gepensioneerden. 

Enerzijds omdat dit de doelgroep is die 

onvoldoende tijd heeft gehad om bij te 

sparen om de versobering in de pensi-

oenen op te vangen. Anderzijds omdat 

dit een doelgroep is die vaak heel vitaal 

is en waarvoor het uitgavenpatroon niet 

meteen naar beneden wordt bijgesteld 

bij pensionering.

Er is veel aandacht voor het oplossen 

van de steeds groter wordende schul-

denproblematiek in Nederland. Deze 

aandacht is ook van belang voor ou-

deren met schulden. Maar voor deze 

doelgroep is meer nodig omdat de 

schuldenproblematiek bij ouderen ver-

schilt van die van andere doelgroepen. 

Wij motiveren dat de impact van leeftijd 

op herstelcapaciteit, de (on)mogelijk-

heden om terug te vallen op familie en 

vrienden, de stijging van zorgkosten en 

de afname van zelfredzaamheid rede-

nen zijn waarom deze doelgroep ande-

re kenmerken heeft.

Hebben 
gepensioneer-
den schulden?

  1 En op termijn nog later, afhankelijk van de ontwikkeling in de levensverwachting. 
  2 Boes, Leegwater, 2016, VBA Magazine.
  3 De Nederlanders en hun pensioen, Nibud 2015, van der Schans en Warnaar.
  4 Pensioenstelsel en keuzegedrag, Wijzer in geldzaken, 2015.
  5 Bestedingen van ouderen, Nibud, 2016, van der Schors, Siesling, Starink, Warnaar.
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Wanneer er sprake is van schuldsane-

ring, hebben betrokkenen tijd nodig 

om dit traject te doorlopen. Afhanke-

lijk van de hoogte van de schulden en 

de mogelijkheden tot sanering kan dit 

vele jaren duren. Hierbij bepalen de 

mogelijkheden om extra inkomsten te 

genereren, waarmee schulden afgelost 

kunnen worden, mede hoe snel schul-

den afgelost kunnen worden. Voor ge-

pensioneerden zijn de mogelijkheden 

om additionele inkomsten te genereren 

beperkt ten opzichte van jongere gene-

raties. Dit beïnvloedt de effectiviteit van 

de schuldsanering. 

Het kunnen terugvallen op familie en 

vrienden voor financiële ondersteuning 

is voor ouderen moeilijk. Daar waar het 

vroeger gebruikelijk was om ouders in 

huis te nemen in de latere levensfase, is 

dit tegenwoordig ingewikkeld. Kinderen 

wonen verder weg en zitten vaak nog 

in het “spitsuur” van hun eigen leven. 

Huizen zijn niet gebouwd voor dubbele 

bewoning, dus ouders neem je niet ge-

makkelijk in huis. Terugvallen op vrien-

den ligt voor gepensioneerden minder 

voor de hand. In deze fase van het le-

ven worden ouderen geconfronteerd 

met het wegvallen van maatjes waar-

mee jarenlang een band is opgebouwd. 

Elkaar ondersteunen wordt daarmee 

complexer.

De oudere die in armoede leeft en 

schulden heeft, zal in het uitgavenpa-

troon geen ruimte hebben voor reizen 

en deelname aan activiteiten voor vitale 

ouderen. Vaak zijn het wel ouderen die 

te maken hebben met extra zorgkosten. 

Nemen deze kosten toch al toe door de 

vergrijzing, voor ouderen in armoede is 

er sprake van extra zorgkosten. Net zo-

als voor andere leeftijdsgroepen lijkt er 

namelijk een verband te bestaan tussen 

armoede en gezondheid en daarmee 

zorgkosten. Tot slot is een onderschei-

dende factor bij ouderen met schulden 

ten opzichte van andere leeftijdsca-

tegorieën dat de zelfredzaamheid af-

neemt. Er breekt vroeg of laat een fase 

aan waar weer een beroep op ande-

ren gedaan moet worden. Dit kan om 

eenvoudigere zaken gaan, zoals enige 

ondersteuning bij de zware huishou-

delijke klussen. Maar het kan ook gaan 

om vergaande hulp in de dagelijkse 

huishouding en de dagelijkse zorg. Met 

de wijzigingen in de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning, sinds januari 2015 

van kracht, zijn de mogelijkheden voor 

het verkrijgen van ondersteuning vanuit 

de overheid drastisch ingeperkt. Deze 

wet, gericht op het vergroten van de 

zelfredzaamheid en participatie in de 

maatschappij, raakt ouderen met een 

problematische financiële situatie nog 

eens extra.

Wie zet zich in voor deze doelgroep?

We hebben beschreven waarom we 

verwachten dat de groep van gepensio-

neerden met schulden gaat toenemen. 

Belangrijke vraag is wie kan helpen om 

dit (nog) te voorkomen en de gevolgen 

hiervan te mitigeren. Voor het voorko-

men van een toename in de schulden-

problematiek ligt een opgave voor de 

overheid, werkgevers en pensioenfond-

sen. 

In dit artikel richten wij ons specifiek op 

werkgevers en pensioenfondsen omdat 

die een rol kunnen spelen in het pensi-

oenbewust maken van werknemers. Uit 

onderzoek van Nibud blijkt dat 40% van 

de werkende Nederlanders geen beeld 

heeft van hoe hun financiën eruitzien na 

pensionering . In deze groep zijn men-

sen die moeilijk kunnen rondkomen, 

ruim vertegenwoordigd. De wetgever 

heeft dit ook onderkend; In de nieuwe 

Wet pensioencommunicatie, die in juli 

2015 van kracht is geworden, ligt een 

grotere nadruk op het vergroten van 

de het pensioenbewustzijn. Belangrijke 

doelstelling van de wet is om deelne-

mers in pensioenfondsen in staat te stel-

len om een goede financiële planning 

voor de oude dag te maken. Hiervoor 

worden zaken als evenwichtigheid, dui-

delijkheid en relevantie van de informa-

tie genoemd. Maar ook het inzichtelijk 

maken van persoonlijke risico’s en ver-

schillen in pensioenregelingen en het 

bieden van handelingsperspectief zijn 

van belang. In het eerder aangehaalde 

artikel “Financiële gezondheidscheck 

voor individuen” wordt gesteld dat het 

aanbieden van een periodieke financië-

le gezondheidscheck voor werknemers 

mogelijk kan bijdragen aan het vergro-

ten van het financiële inzicht na pen-

sionering en daarmee het voorkomen 

van schulden. Veel werkgevers hebben 

goede ervaringen met het aanbieden 

van een periodieke gezondheidskeu-

ring aan werknemers. Het toevoegen 

van een financiële gezondheidscheck 

kan een positieve werking hebben op 

de financiële toekomst van de werk-

nemer maar ook op de gezondheid! 

Pensioenfonds en werkgever kunnen 

gezamenlijk optrekken in het aanbieden 

van een periodieke financiële barome-

ter. Het doel hiervan is om werknemers 

tijdig inzicht in hun financiële situatie 

na pensionering te geven zodat er nog 

mogelijkheden zijn om maatregelen te 

nemen zoals extra sparen of het aan-

passen van het uitgave patroon. 

Conclusie

In dit artikel hebben wij aan de hand van 

cijfers van een groep van Nederlandse 

pensioenfondsen laten zien dat er op 

dit moment zeer beperkt sprake is van 

beslaglegging op pensioenen. Maar we 

beschrijven dat de mogelijke gevolgen 

van de recente fiscale versobering van 

pensioen, het achterblijven van indexa-

tie bij pensioenfondsen en de verande-

rende arbeidsmarkt voor de inkomens-

situatie van ouderen hierin verandering 

kunnen brengen. Dit kan leiden tot een 

toename van armoede en schulden on-

der ouderen. 

Wij menen dat schuldenproblematiek 

voor deze doelgroep verschilt van an-

dere groepen doordat de mogelijkhe-

den om (bij) te verdienen beperkter zijn. 

Ook is het minder mogelijk om terug te 

vallen op familie en vrienden. Tot slot 

neemt de zelfredzaamheid van oude-

ren in de loop van de tijd af. 

Wij denken dat er een rol is weggelegd 

voor de overheid, werkgevers en pen-

sioenfondsen om een toename van 

de schuldenproblematiek bij ouderen 

te voorkomen en de gevolgen hiervan 

te mitigeren. De basis hiervoor moet 

al bij veel jongere leeftijd worden ge-

legd. Ook hier lijkt het adagium “Jong 

geleerd is oud gedaan” van toepassing.

Waarin 
verschilt de 
schuldenproble-
matiek bij 
ouderen?
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FINANCIËLE ZORG VANUIT 
EEN INNOVATIEF OOGPUNT


