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Het CDA heeft de volgende vragen bij de Evaluatie schuldhulpverlening:

1. Hebben alle inwoners van Leiderdorp op dit moment toegang tot de schuldhulpverlening? Dus ook 
inwoners met een eigen huis, inwoners die in scheiding zitten en waar de boedel nog verdeeld 
moet worden, inwoners met een eigen bedrijf en inwoners die minder dan drie jaar geleden met 
hun schulden zijn geholpen?

Antwoord: Ja. Er staan geen generieke uitsluitingsgronden in de Beleidsregels 
Schuldhulpverlening Leiderdorp 2018.1 Er zijn wel bepalingen met betrekking tot recidive (art. 8), 
maar dat zijn nadrukkelijk kan-bepalingen. Dat betekent dat de schuldhulpverlener altijd zal 
onderzoeken of recidive verwijtbaar is en of het herstarten van schuldhulpverlening kansrijk is.

Bij een eigen huis wordt geprobeerd te voorkomen dat inwoners hun huis moeten verkopen, door 
bijvoorbeeld de overwaarde te gelde te maken en de aflossing op te schorten. 

Om een schuldregeling te kunnen treffen, moet eerst duidelijk zijn hoe de boedel gescheiden 
wordt. De Stadsbank adviseert hierbij, maar verwijst in de meeste gevallen naar gespecialiseerde 
hulp door bijvoorbeeld een echtscheidingsadvocaat. De schuldhulpverlener ziet er wel op toe dat 
er op korte termijn inkomen is en verwijst naar bijvoorbeeld Werk en Inkomen voor een uitkering, 
het maatwerkbudget of de voedselbank.

Zelfstandig ondernemers kunnen ook terecht bij de gemeente. Dit geldt voor zowel ondernemers 
met een levensvatbaar bedrijf als ondernemers met een niet-levensvatbaar bedrijf. Dit is niet 
beperkt tot alleen de Bbz-doelgroep.2

2. In de evaluatie staat: ‘Er zijn in Leiderdorp geen inwoners geweest waarbij er sprake was van 
recidive: inwoners die in de voorgaande 5 jaar schuldenvrij uitgestroomd uit de 
schuldhulpverlening zijn en zich opnieuw melden met nieuwe schulden.’

In de Beleidsregels schulden gemeente Leiderdorp 2018 wordt bij recidive echter gesproken over 
een termijn van 3 jaar. Waarom hanteren we in de praktijk een langere termijn?

Antwoord: In de praktijk wordt uitgegaan van 3 jaar. De 5-jaar termijn is gepresenteerd omdat 
deze aansluit bij landelijke registratie door de NVVK. Dit maakt de cijfers vergelijkbaar met die van 
andere gemeenten. In 2018 lag het landelijke gemiddelde op 12%. De recidive binnen 3 jaar was 
in Leiderdorp overigens ook nihil.

1 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Leiderdorp/CVDR487632.html 
2 Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). De doelgroep bestaat uit ondernemers met een gezinsinkomen op of onder 
bijstandsniveau.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Leiderdorp/CVDR487632.html


3. Stadsbank
a. Hoelang is de wachttijd bij de Stadsbank Leiden, die gelegen is tussen een ‘aanmelding’ 

voor een hulpvraag en het eerste gesprek met de cliënt?

Antwoord: Er zijn geen noemenswaardige wachttijden. In vrijwel alle gevallen kan nog dezelfde 
week een gesprek worden ingepland. Er is bij de Stadsbank voldoende capaciteit aanwezig.

b. Is deze tijdens de coronaperiode korter, langer of gelijk aan de gebruikelijke wachttijd?

Antwoord: Corona heeft geen invloed op de wachttijden, mede omdat het aantal aanmeldingen 
niet is toegenomen. In lijn met de landelijke trend is het aantal aanmeldingen het afgelopen jaar 
zelfs wat gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

c. Zijn er situaties waar mensen in coronatijd op vastlopen? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? 
Welke oplossingen zijn er (korte en lange termijn)?

Antwoord: Sinds de start van de coronacrisis zijn er geen aanmeldingen geweest waarbij de 
coronacrisis de aanleiding was voor het ontstaan van problematische schulden. Ook bij de 
bestaande clientèle zijn geen corona-gerelateerde problemen bekend. 

Helaas leert de ervaring wel, dat mensen gemiddeld vijf jaar wachten voordat zij hulp zoeken.3 Het 
kan dus zijn dat de problemen zich buiten het beeld van de gemeente voltrekken. Sommige 
deskundigen verklaren de afname van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening uit het 
feit dat mensen voorzichtiger met hun geld omgaan, gebruikmaken van inkomensregelingen (al 
dan niet in het kader van corona steun en herstelpakket), hun buffers aanspreken en van 
schuldeisers uitstel van betaling krijgen.

4. Wordt er samengewerkt met deurwaarders, incassobureaus en kerken om mensen met 
problematische schulden eerder in beeld te krijgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De Stadsbank lift mee op landelijke convenanten die namens de NVVK zijn gesloten 
met (de koepels van) deurwaarders en incassobureaus. Daarin staat onder andere onder welke 
voorwaarden de schuldeisers incassomaatregelen opschorten of akkoord gaan met een voorstel 
voor gedeeltelijke kwijtschelding. Deurwaarders checken in het beslagregister of iemand bekend is 
bij de Stadsbank. Als dat het geval is, treden de afspraken in de convenanten in werking.

Met kerken is er geen structurele samenwerking, maar dat wil niet zeggen dat de mogelijkheden 
daartoe niet verkend kunnen worden. Op dit moment investeert de gemeente o.a. in Eerste Hulp 
Bij Geldzorgen (vroegsignalering) om geldproblemen eerder in beeld te krijgen.

5. Mensen met schulden hebben vaak (ook) schulden bij hun eigen gemeente. Hoe gaat de 
gemeente Leiderdorp hiermee om? (boetes van deze schulden gehaald, kwijtschelding?)

Antwoord: bij parkeerboetes en gemeentelijke belastingen worden eerst betalingsregelingen 
aangeboden. Als er een schuldregeling moet worden getroffen (als er meerdere problematische 
schulden zijn) is de gemeente een ‘concurrente’ schuldeiser. Dat wil zeggen dat de gemeente 
evenveel moet kwijtschelden als andere schuldeisers. 

Bij boetes in het kader van de Participatiewet en Fraudewet is het een ander verhaal. Daar heeft 
gemeente als ‘preferente’ schuldeiser voorrang op andere schuldeisers en krijgt de gemeente in 
een schuldregeling twee keer zoveel als concurrente schuldeisers. Echter, in veel gevallen mag de 
gemeente bijstandsboetes en fraudeschulden niet kwijtschelden. De fraudewetgeving staat 
momenteel hoog op de agenda in de Tweede en Eerste Kamer. In de Eerste Kamer ligt het 
voorstel dat gemeenten bij een fraudevordering mogen meewerken aan een schuldregeling mits er 
geen sprake is van ‘opzet of grove schuld’.4 Zodra deze wetswijziging in werking treedt, zal de 
gemeente Leiderdorp gebruikmaken van deze mogelijkheid.

3  Veel schuldenaren weten schuldhulp slecht te vinden (Nibud 2019).
4 Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen | 35.374 Eerste Kamer.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35374_wijziging_van_de
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-artikel-Schuldenaren-schuldhulp-ESB-19-augustus-2019.pdf


6. Kunnen Leiderdorpse jongeren met schulden deelnemen aan de speciaal op jongeren gerichte 
aanpak Fix je finance, die door het Jongerenteam van de Stadsbank wordt uitgevoerd?

Antwoord: Ja. Momenteel is er 1 deelnemer uit Leiderdorp.

7. Zelfstandigen met schulden
a. Krijgen zelfstandigen met schulden in Leiderdorp dezelfde ondersteuning als particulieren?

Antwoord: Zelfstandigen worden geholpen door gespecialiseerde schuldhulpverleners van de 
Stadsbank en Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). De aanpak wijkt af, omdat de private en 
zakelijke inkomsten en schulden anders geregeld moeten worden. Maar zelfstandigen kunnen net 
als particulieren binnen drie jaar schuldenvrij zijn. Zelfstandigen kunnen daarnaast tijdelijk bijstand 
(Bbz) krijgen om de onderneming door te starten of juist af te bouwen, of een krediet om 
investeringen te doen.

b. Kunnen zij (financiële) hulp krijgen bij het op orde brengen van hun administratie?

Antwoord: Ja, deze hulp wordt geboden door Cazis (www.cazis.nl). De gemeente betaalt de 
kosten als de cliënt dit niet zelf kan betalen.

c. Wie draait op voor de kosten van de schuldhulpverlener: de gemeente of de zelfstandige?

Antwoord: De gemeente betaalt de kosten voor schuldhulpverlening.

http://www.cazis.nl/

