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XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brede schuldenaanpak en armoede
Armoede en schulden hebben grote invloed op het leven van mensen. Ze veroorzaken stress en
leiden vaak tot een slechtere gezondheid of tot problemen binnen relaties. Schulden vormen een
belemmering bij het vinden van werk of bij het behouden van werk. Armoede kan de ontwikkeling van
kinderen belemmeren. Er zijn in Nederland 292.000 kinderen met kans op armoede (CBS, 2018). Dit is
één op de negen kinderen. In Nederland heeft één op de tien huishoudens te maken met problematische
schulden en voor één op de vijf huishoudens bestaat het risico om met problematische schulden te
maken te krijgen. Iedereen kan in de schulden belanden, bijvoorbeeld door werkloosheid of
echtscheiding. De complexiteit van de samenleving – en specifiek de uitkeringen- en
toeslagensystematiek waarin burgers hun weg moeten vinden – speelt vaak een rol bij het ontstaan van
schulden. Complexiteit raakt bepaalde mensen extra hard: mensen die laaggeletterd zijn, een (licht)
verstandelijke beperking hebben of die problemen hebben op meerdere leefgebieden.
De schuldenproblematiek vraagt om een samenhangend totaalpakket aan maatregelen dat
gezamenlijk met alle betrokken partijen wordt uitgevoerd. In het Samenwerkingsverband Brede
Schuldenaanpak werken veel organisaties samen met als ambitie een bijdrage te leveren aan het
oplossen van de schuldenproblematiek in Nederland. De brede schuldenaanpak richt zich op drie pijlers:
(1) het voorkomen van problematische schulden; (2) het terugdringen van problematische schulden; en
(3) het bevorderen van zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet zoekt bij de
aanpak van de schuldenproblematiek naar een balans tussen de belangen van de schuldenaar en die van
de schuldeiser. Het is belangrijk dat er steun is voor mensen die echt hulp nodig hebben, op een manier
die geen afbreuk doet aan het rechtvaardigheidsgevoel van andere mensen. Ook de Europese Commissie
beveelt Nederland aan om maatregelen te nemen om prikkels voor het aangaan van schulden door
huishoudens terug te dringen.
Het kabinet wil problematische schulden voorkomen door te bevorderen dat meer mensen aan
het werk gaan en dat (meer) werken loont. Werk is immers de beste weg om schulden te
voorkomen dan wel structureel uit de problematische schulden te raken. Daarnaast wil het kabinet
problematische schulden tegengaan door een versterkte inzet op preventie en vroegsignalering. Inzet op
betere beheersing van de Nederlandse taal, basisvaardigheden zoals rekenen en omgaan met de
computer, passen ook in het streven om schulden te voorkomen. Daarom werken de ministeries van
OCW, SZW en VWS samen met gemeenten en tal van partners aan het voorkomen en verminderen van
laaggeletterdheid in het programma «Tel mee met Taal.» Daarnaast neemt het kabinet extra
maatregelen om excessen in kredietverlening tegen te gaan. Voor werkende ouders zet het kabinet in op
verbeteringen in de kinderopvangtoeslag om (problematische) terugvorderingen te verminderen.
Als problematische schulden niet voorkomen kunnen worden, moeten we mensen waar
mogelijk ontzorgen, ondersteunen en activeren om hun schulden de baas te worden. Het
kabinet stelt € 80 miljoen ter beschikking in de periode 2018–2020 voor het voorkomen van schulden en
de bestrijding van armoede – in het bijzonder onder kinderen. Dit geld moet een impuls geven aan de
verbetering van de toegang tot, en effectiviteit van, de gemeentelijke schuldhulpverlening en aan
versterking van de lokale regiefunctie van het (kindgericht) armoedebeleid. Om mensen met schulden en
armoede effectief te kunnen ondersteunen, moeten professionals goed toegerust zijn voor hun taak.
Daarom werken kabinet en gemeenten aan de verdere professionalisering van schuldhulpverlening en
het gemeentelijke armoedebeleid door het uitvoeren van programma’s zoals «Vakkundig aan het werk»
en «Schouders eronder». Daarnaast werkt het kabinet met gemeenten en vrijwilligersorganisaties aan
een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding.
Ten slotte moeten mensen met problematische schulden kunnen rekenen op een zorgvuldige en
maatschappelijk verantwoorde incasso. Schulden kunnen, onder meer door stapeling van boetes voor te
laat betalen, rente en bijkomende kosten, heel snel oplopen. Een solide beslagvrije voet die door alle
schuldeisers wordt gerespecteerd is noodzakelijk om het bestaansminimum te beschermen. Om deze
problemen op te lossen werkt het kabinet aan herziening van het beslag- en executierecht,
implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding van het beslagregister. Ook
kijkt het kabinet kritisch naar de rol die de rijksoverheid zelf speelt als schuldeiser.

Armoede en schulden
Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden
effectiever helpen. Het kabinet stelt voor drie jaar in totaal € 80 miljoen ter beschikking voor het
voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. De middelen
hebben als doel om te leiden tot een kwaliteitsverbetering van het gemeentelijk armoede- en
schuldenbeleid. Ruim € 71 miljoen wordt via een decentralisatie-uitkering, ondersteund door bestuurlijke
afspraken met de VNG, aan gemeenten toegekend om een impuls te geven aan de verbetering van de
toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van de lokale
regie van het (kindgericht) armoedebeleid in lijn met de kabinetsreactie op advies van de SER
«Opgroeien zonder armoede» en op het rapport van de Kinderombudsman «Alle kinderen kansrijk»
(Tweede Kamer, 2017–2018, 24 515, nr. 430). Hoe gemeenten hier invulling aan geven is afhankelijk
van de lokale context. Bijna € 9 miljoen wordt ingezet ter versterking van de landelijke ondersteuning
van gemeenten door kennisontwikkeling, professionalisering, kennisuitwisseling, monitoring en
coördinatie. Er wordt voortgebouwd op reeds goed lopende projecten en programma’s, waaronder de
programma’s «Schouders eronder» en «Vakkundig aan het werk.»
Armoede en schulden hangen vaak samen met andere problematieken zoals schooluitval en
gezondheidsproblemen. Door actief in te zetten op het voorkomen en bestrijden van armoede en
schulden, kunnen kosten in andere domeinen worden voorkomen of verminderd. Dat maakt dat
gemeenten, mede doordat gemeenten als uitvoerder van het armoedebeleid dichtbij de burger staan, het
beste in staat zijn om de middelen en de expertise doeltreffend en doelmatig in te zetten om het
armoede- en schuldenbeleid verder te versterken. Het Rijk en de VNG geven, via de bestuurlijke
afspraken, samen invulling aan de monitoring en evaluatie van deze middelen, passend bij de decentrale
bevoegdheden van gemeenten.
Het kabinet heeft in 2018 de brede schuldenaanpak gepresenteerd (Tweede Kamer, 2017–2018, 24 515,
nr. 431). In het bijbehorende actieplan zijn de maatregelen uitgewerkt en gericht op het terugdringen
van het aantal mensen met problematische schulden en op een effectievere dienstverlening aan mensen
met schulden. Binnen de brede schuldenaanpak worden drie actielijnen onderscheiden. Ten eerste
preventie en vroegsignalering, ten tweede ontzorgen en ondersteunen en ten slotte zorgvuldige en
maatschappelijk verantwoorde incasso. Het gaat hier om een gezamenlijke aanpak van ministeries,
gemeenten en andere betrokken partijen. Naast nieuwe maatregelen bevat het actieplan ook reeds
lopende maatregelen die onverkort en met urgentie worden voortgezet, zoals de implementatie van de
vereenvoudiging van de beslagvrije voet en de verbreding van het beslagregister. 2019 zal in het teken
staan van de uitwerking/uitvoering van verschillende maatregelen.
Door een versterkte inzet op preventie en vroegsignalering worden problematische schulden
tegengegaan. Zo zal in 2018 en 2019 een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
worden voorbereid om ten behoeve van vroegsignalering gegevensuitwisseling te faciliteren. In het kader
van ontzorgen en ondersteunen zullen het Rijk en gemeenten in het kader van het Interbestuurlijk
Programma afspraken uitwerken om tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterde toegang
tot de schuldhulpverlening te komen.

Vereenvoudiging beslagvrije voet
Met de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, die moet voorkomen dat schuldenaren bij beslaglegging te
weinig geld overhouden om in basale levensbehoeften te kunnen voorzien, worden knelpunten van de
huidige regeling ondervangen. De wet wijzigt de berekeningswijze van de beslagvrije voet, de gegevens

die daarvoor met verschillende instanties dienen te worden uitgewisseld, alsmede het uiteindelijke proces
tot vaststelling van de beslagvrije voet. De vereenvoudiging van de beslagvrije voet ziet, net als de
verbreding van het beslagregister, op de realisatie van een hoge mate van gegevensuitwisseling tussen
een groot aantal partijen. Een toekomstbestendige inbedding van deze gegevensuitwisseling in de ICTsystemen van de verschillende organisaties vraagt de nodige inspanning van en samenwerking tussen de
betrokken organisaties en vraagt meer tijd dan eerder werd voorzien. De basis hiervoor is in 2017 en
2018 gelegd, zodat in 2019 en 2020 verdere stappen kunnen worden gezet om tot realisatie van de met
beide trajecten beoogde doelen te komen.

