l,lACÀZlr\.1[ VAi\

D[

RAAD VOCR

Dt

RECi-'iï3PRÀAK. iULi 201? f01

Rechtspraak

Maakt samen leven

mogelijk
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hoe ze die nog moeten aflossen. 'Met een
1os je dat niet op, je jaagt die

Rechters maken zichzorgen over
een grote groep Nederlanders die
zich moeilijk staande houdt in
onze ingewikkelde samenleving.
Als zij rekeningen niet bijtijds
betalen, gaat het snel bergafwaarts.

Kleine schulden worden groot
doordat er boetes, rente, incassoen deurwaarderskosten bovenop
komen. Hulp is moeilijk te vinden
en rechtszaken maken de problemen vaak alleen maar erger.
Dat moet anders. Drie rechters
vertellen waar de schoen wringt
en hoe het beter kan.

vonnis

mensen alleen maar meer op kosten.
En de volgende rechtszaak komt er vaak
alweer aan, omdat bijvoorbeeld ook het
eigen risico van hetjaar daarvoor nog
betaald moet worden. wij zijn vorig jaar

in gesprek gegaan met een grote zorgverzekeraar: kunnen we zulke zaken
op een andere manier behandelen?
Dat kon. Inmiddels hebben ook andere
verzekeraars zich aangesloten.'

HANS ZUURMOND

Utrechtse aanpak
Wie naar de Utrechtse kantonrechter
moet omdat de zorgverzekeraar geld van
hem kriigt, treft daar meteen een schuldhulpverlener van de gemeente. De Íechter vÍaagt intussen de verzekeraar of de
verzekerde nog meer rekeningen heeft
openstaan. Zo kunnen nieuwe rechtszaken worden voorkomen. Alle schulden
bij die ene partij hier en nu oplossen,
daarin zit de kracht van onze aanpakl
zegt kantonrechter Hans Zuurmond.

De Utrechtse rechtbank

houdt eens in

de maand een speciale zorgverzekerings-

zitting. Als ik vraag hoe het komt dat
iemand zijn premie niet heeft betaald,
blijkt vaak dat hij zijn baan kwijt is en
veel meer schulden heeft. "Misschien is
het verstandig dat u eens met iemand
van de gemeente praat, u bent hier nu
toch'l zeg ik dan. We hebben een spreekkamer beschikbaar. Tot nu toe gaat
iedereen het gesprek aan.'

spijkers met koppen

Moedeloos
Op de rolzitting van de kantonrechter

gebeurt meestal niet zoveel. Mensen die
een dagvaarding krijgen, kunnen daar
mondeling verweer voeÍen: het bedrag
klopt bijvoorbeeld niet of de rekening is
al betaald. De eisende partij is er vrijwel
nooit. De rechter beslist dan of hij de
zaak schriftelijk behandelt of de partijen
later bij elkaar roept. Zuurmond ziet op
zo'n rolzitting vaak moedeloze mensen,
die het overzicht over hun schulden
helemaal kwijt zijn en geen idee hebben

Het doel is dat op de volgende zitting twee maanden later - spijkers met
koppen geslagen kunnen worden.
De verzekeraar zet alle schulden op een
rijtje, de verzekerde probeert met hulp
zijn geldzorgen onder controle te krijgen.
Met een beetje geluk treffen ze een rege-

ling. Alle partijen zijn tevreden over deze
aanpak', zegt Zuurmond.'Schuldhulpverleners komen in contact met mensen
die ze anders niet bereiken. Verzekeraars
zijn blij met de efficiënte aanpak, maar

ZIT JE KRAP BIJ KAS? OP

WVW.NIBUD.NL STAAN VEEL TIPS
VOOR HET VOORKOMEN EN
OPLOSSEN VAN SCHULDEN.
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ook met de gedragsverandering als gevoig
Van de hu1p. Want vaak komen dezelfde

mensen steeds opnieuw in de problemen.'

Echt geholpen
Maar het voornaamste is dat mensen ecl'rt

geholpen,,l,orden. Zuurmond veÍtelt
over een student met 33o euro betalingsachterstand. 'Hij bleek meer schulden te
hebben. Door een gokverslar,lng lvas hij
gestopt met zijn studie en had hij geen
contact mee r met zijn ouders. Hij stond
wel open voor hulp en verliet de zaal met
iemand van de gemeente. Twee maanden
later had hij een uitkerlng, hij gokte niet
meer, ging ureer studeren en het contact
met ziln vader was hersteld. Nadat er
een betalingsregeling was getroffen,

kreeg ik een hand, met de mededeling:
"U hebt mij de goede kant op gestuurd".
we waren er allemaal stil\ran.'

ERIK VAN UNEN
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De Limburgse kantonrechter Erik van
Unen merkt dat een dagvaarding mensen
de stuipen op het lijfjaagt. 'Ze hebben

'-

rolzitting is', zegthij.
mensen denken dat hun zaak dan
wordt behandeld en ze misschien wel
meteen uit huis worden gezet, als het
om huurschuld gaat. Daar is geen sprake
van; de huisbaas is niet eens aanwezig.
Als mensen dat wisten, zou dat zoveel
schelen. We moeten 2e veel beter
geen idee wat een
'Vee1

informeren.'

onbegrijpelijk
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goed zijn als we overzicht hadden over
alle zaken die iemand heeft lopen. Een

juridisch dossier waar alles in staat,
zoals in een medisch dossier. Want als
de huur niet wordt betaald, is er altijd
meer aan de hand: een echtscheiding,
andere schulden, geen werk. Idealiter

behandelen we niet een zaak, maar een
mens en zijn problemen.'

Dommer

In Van Unens rechtszaal spelen vooral
huur- en andere incassozaken. 'Het zijn
bijna altijd grote schuldeisers tegenover
ldeine particulieren. Op de rolzitting
kunnen mensen reageren op de dagvaarding. Maar die is opgesteld in onbegrijpelijke taal, een soort napoleontisch
Nederlands. Deurwaarders gebruiken
letterlijke wetteksten want dan kan er
geen fout in sluipen. De rechtbank zou
daar eigenlijk een toelichting bij moeten
doen waarin staat waar de zaak over gaat
en wat iemand kan verwachten.'
Helemaal mooi zou zijn als de schuldeiser er ook is en de rechter meteen de
zaak kan behandelen, zegt Van Unen.
'In Amsterdam gebeurt dat a1, daar
komen woningcorporaties naar de roizitting om met de huuÍder over een
betalingsregeling te pÍaten.'
De mens,
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niet de zaak

Ook rechters hebben behoefte aan meer

informatie: 'Wij weten weinig van de
mensen die naar de zitting komenl vindt
Van Unen. 'Dat is jammer. Aangezien zo

procent van de bevolking 80 procent van
de rechtspraak in beslag neemt, zou het

Hij ziet nog een reden om schulden
voortvarend aan te pakken: 'Uit onderzoek blijkt dat je dommer wordt a1s je
schulden hebt. Het legt zo'n beslag op je
energie, dat je dingen slechter gaat doen.
Daar moet je vanaf. Ik zie mensen blij
worden a1s ik zeg: "Er valt nog best iets te
bereiken, kom over drie weken teÍug en
neem a1les mee, dan gaan we met de
eiser erbij een oplossing zoeken." Negen
van de tien keer lukt dat en kan je mensen met een betalingsregeling naar huis

stuÍen. De opluchting is enorm, ook bij
de verhuurder. Want die wi1 helemaal
niet ontruimen, dat kost veel geld en
gedoe. Hij

wil veel liever een regeling.'
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'Idealiter behandeler
we niet een zaak,
maar eenmens en
zijn problemen'

VOOR SCHULDSANERING OF EEN
DWANGAKKOORD MOET JE BIJ
DE RECHTBANK ZIJN.
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Mensen móeten zich echt aan de regels
houden. Soms lukt dat niet. Damsteegt
vertelt over een oudere vrouw die enorm
haar best deed, maar geen werk vond.
'Toen we haar doorverwezen naar sollicitatiehulp is het uiteindelijk toch gelukt.
Maar het komt ook voor dat iemand bijvoorbeeld door een scheiding op straat
belandt en aan geen enkele verplichting
voldoet. Dan houdt het wel een keer op.'
FEMKE DAMSTEEGT

'Elke weektelt als je
;,w- #* e*fuzsl*§-era zzï'
Mensen met problematische schulden
komen vaak niet op de juiste plek
terecht. Sommigen zouden hulp van de
gemeente moeten krijgen, anderen zijn
toe aan schuldsanering door de rechtbank, om daarna met een schone 1ei
verder te kunnen. Maar ze vinden de weg
niet. Intussen stapelen de schulden zich
op. De rechtbanken Rotterdam en Den
Haag onderzoeken hoe dat komt. 'Wat
ons betreft gaan mensen veel eerder naar
de gemeente voor

schuldhulpverleningl

minder aanvragen, terwijl de problematische schulden juist toenemen.
Bijvoorbeeld doordat mensen niet
hebben geleerd om met geld om te gaan.
'En het is zo makkelijk geworden om
geld uit te geven dat je niet hebt. in een
winkel moet je meteen afrekenen, op
internet meestal niet. Daarnaast is de
maatschappij erg ingewikkeld geworden,

maanden later moet duidelijk zijn of ze
er zo uitkomen of naar de rechtbank
gaan voor een definitieve oplossing.'

Schuldenvrij

En als je de ene week 36 uur werkt en de
andere week zo, kan je ineens een schuld

hebben aan het Uwv of aan de gemeente
vanwege teveel betaald uitkeringsgeld.'

Tien jaar wachten
Lang niet iedereen komt in aanmerking

voor schuldsanering. Als iemand door
bijvoorbeeld psychische problemen niet
toe is aan zo'n strikt regime, laat ik hem

Steeds minder
Schuldsanering kan voorkomen dat
mensen hun leven lang blijven aflossen.
Ruim zzo.ooo mensen hebben daar al
een beroep op gedaan, 9o procent met
een goede afloop. Maar er zijn steeds

zegt rechter Femke Damsteegt. 'Zes

Wie weer schuldenvrij door het leven
wil gaan, kan met hulp van de gemeente
proberen tot een akkoord te komen met
de schuldeisers. Ligt een enkele schuldeiser dwars, dan kan de rechter hem
dwingen mee te werken via een dwangakkoord. En a1s het helemaal niet lukt is
schuldsanering een mogelijkheid. Je
bent dan drie jaar lang gebonden aan
allerlei verplichtingen en beperkingen,
maar hebt daarna een schone lei. 'Dat
klinkt misschien makkelijk maar is het
zeker niet', zegt rechter Damsteegt. 'Een
bewindvoerder kent je minimaai leefgeld toe en verdeelt de rest over de
schuldeisers. Je moet er alles aan doen
om zoveel mogelijk af te lossen, waaronder fulltime werken. Anders kan de
rechtbank de regeling beëindigen.'

denk maar aan het toeslagensysteem.

liever niet toe. Dan kanje het na een
paar maanden weer proberen, als er
stappen in de goede richting zijn gezet.
Wij proberen daar op de zitting adviezen
voor te geven. Laten we mensen we1 toe
en gaat het mis, dan wordt de regeling
beëindigd en moet je tien jaar wachten
op een nieuwe kans.'

'Met eenvonnis
jaag je die mensen
alleen maor meer
op kosten'
Aansluiting

UIT HET

De rechtbanken gaan een schulden-

SCHULDENMOERAS

functionaris aanstellen voor sne1le
doorverwijzing naar gemeentelijke hulp.
Ze wi11en ook de aansluiting verbeteren,
zodat mensen makkelijk kunnen
'opschalen' van schuldhulpverlening
naar de rechtbank. 'Daarnaast kijken we

Rechters in het hele land ontwikkelen verschillende initiatieven om
mensen uit het schuldenmoeras
te trekken. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Bijvoorbeeld
met de gemeente: schuldhulpverleners komen in de rechtszaal
zitten of de rechtbank stelt een
schuldenfunctionaris aan die de
weg wijst naar hulp. Schuldeisers
die normaal gesproken een schriítelijk vonnis afwachten, worden
uitgenodigd om naar de rechtbank te komen en een betalingsregeling te treffen. Ook behandelen rechters waar mogelijk
verschillende schulden tegelijk,
om mensen zo snel mogelijk uit
de rode cijíers te helpen.

of de gemeente na de schuldsanering
kan helpen een teÍugval te voorkomen,
bijvoorbeeld met een budgetcoachl zegt
Damsteegt.

Hopelijk za1 het onderzoek uitwijzen
waaÍom te weinig mensen hun schulden
deflnitief kunnen oplossen. Blijven ze
misschien te lang bij een bewindvoerder
hangen? Of gaat het mis bij de schuldhulpverlening?'We willen dat precies
weten, om de doorstroming naar Ce
juiste hulp op gang te brengen', zegt
Damsteegt. 'Want elke week telt als je
in de schulden zit.' .

