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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake schuldhulpverlening

Geachte fractieleden,

Bij ongedateerde brief, bij ons ingekomen op 18 januari 2023, heeft u op grond
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen gesteld
inzake schuldhulpverlening.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Veel mensen in een meer dan benauwde financiële positie maken hun 
post niet meer open. Zicht op betalingsachterstanden verdwijnt dan 
voor betrokkenen. Hierdoor kunnen eventuele schulden door 
aanmanings- en invorderingskosten behoorlijk oplopen.
Klopt het dat er bij aanvang van de schuldhulpverlening in feite 'bruto' 
schulden worden vastgesteld? Als voorbeeld; worden diverse 
aanmaning- en deurwaarderkosten opgenomen in de schuldpositie van
een inwoner? Zelfs als deze niet ter uitvoering zijn gebracht door de 
schuldeiser?

Antwoord Bij aanvang van de schuldregeling wordt een formeel schriftelijk 
verzoek gedaan tot opgave van het saldo van de openstaande schuld 
aan alle schuldeisers. Het verzoek wordt gericht aan de partij waar de 
schuld op dat moment in behandeling is, dit kan bijvoorbeeld een 
deurwaarderskantoor zijn. Indien er kosten voor de dienstverlening van
het deurwaarderskantoor zijn gerekend, zijn die onderdeel geworden 
van de schuld. Hetzelfde geldt echter voor andere 
partijen/schuldeisers, ook zij hebben soms kosten gemaakt als 
aanmaningskosten etc. De schuldeiser stuurt een bewijsstuk op waarin
de vordering gespecificeerd staat, indien daar onrechtmatigheden of 
bijzonderheden zichtbaar in zijn, worden deze uitgezocht door de 
betrokken schuldhulpverlener. Op basis van het totale 
schuldenoverzicht en de afloscapaciteit maakt de schuldhulpverlener 
een schuldregelingsvoorstel richting de schuldeiser.

Vraag 2. Vindt u dit een juiste benadering voor de bepaling van schulden en de 
hoogte daarvan? Zo ja, waarom? En zo ja, blijven inwoners dan niet 
onnodig lang in de schuldsanering zonder een vroegtijdigere kans om 
hun leven opnieuw op te bouwen?

Antwoord De hoogte van schulden kunnen alleen bepaald worden door een 
opgave te vragen bij alle schuldeisers. Er is geen landelijk systeem 
waar alle gegevens rondom schulden zijn opgenomen. BKR bevat 
slechts een klein deel. De schuldhulpverlener controleert via de 
specificatie van de vordering of de opgevoerde kosten conform de 
wettelijke kaders zijn opgevoerd.
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Inwoners blijven niet onnodig lang in de schuldsanering omdat alle 
schuldregelingen een duur hebben van 36 maanden (3 jaar). Dit is 
voor iedere inwoner gelijk ongeacht de hoogte van de schuld. De NVVK
zet zich in om het traject te verkorten van 36 maanden naar 18 
maanden. De verwachting is dat inwoners hierdoor eerder hulp zullen 
vragen en de drempel voor schuldsanering omlaag gaat. In de recent 
verstuurde kamerbrief 'Stand van zaken implementatieplan Aanpak 
Geldzorgen, Armoede en Schulden, d.d. 3 februari' geeft minister 
Schouten aan dat zij voornemens is om hiervoor een wetsvoorstel in te
dienen.
Voor de aflossing op de schulden wordt de afloscapaciteit of te wel het 
'Vrij te laten bedrag' berekend (VTLB).  Dit is het bedrag dat 
maandelijks nodig is voor het betalen van de vaste lasten en het 
levensonderhoud, dus het minimaal noodzakelijke bedrag om van rond
te komen. Aan de hand van de afloscapaciteit versus de hoogte van de
schulden wordt berekend wat iemand kan aflossen aan de schulden. 
De schuldhulpverlener doet de schuldeisers vervolgens een voorstel 
van het percentage dat afgelost kan worden, de rest van de schuld 
wordt kwijtgescholden. Ter illustratie, in sommige gevallen kan en 
wordt er slechts een klein percentage terugbetaald aan de 
schuldeisers bijvoorbeeld 5%, de schuldeisers schelden in dat geval 
95% van de schuld kwijt.

Vraag 3. In onze stad zijn daarnaast blijkbaar malafide particuliere woning 
verhuurders actief die hun vastgoed object(en) nauwelijks of niet 
onderhouden. Deze verhuren woningen in een erbarmelijke staat aan 
mensen die geen kant op kunnen onder meer door de huidige 
woningmarkt en daarom vaak noodgedwongen een dergelijke woning 
huren tegen veelal (te) forse huur. In de gesprekken die wij hebben 
gevoerd komt het bij een enkele inwoners, zelfs voor dat het de 
verhuurder lukt om forse bedragen als 'schuld' in de schoenen van 
huurder(s) te schuiven. Niet enkel eventuele achterstallige huur maar 
ook kosten van het zgn. 'niet in oorspronkelijke staat' achterlaten van 
de woning. In feite wordt de huurder dan extra gestraft en de 
verhuurder meer dan behoorlijk beloont. Bent u bekend met dit soort 
gevallen?

Antwoord Ja, wij zijn bekend met het risico op misdragingen, zoals 
wetsovertredingen, vanuit verhuurders. Ons beeld is dat veel 
particulier verhuurders zich aan de geldende wet- en regelgeving 
houden, maar dat er altijd verhuurders zijn die verhuren met slechts 
één doel, namelijk zo veel mogelijk geld verdienen. Dit doel staat vaak 
haaks op de belangen van de huurder, omdat wordt bezuinigd op 
woningverbeteringen die wooncomfort kunnen verbeteren. Om 
misstanden bij met name particuliere verhuurders te bestrijden, is het 
Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag opgericht. Dit is een 
samenwerking tussen de Gemeente Dordrecht, Omgevingsdienst Zuid 
Holland Zuid en Woonadvies Dordrecht. Hier kunnen huurders, maar 
ook andere betrokkenen, misstanden melden. Het kan dan gaan om: 
slecht onderhoud, intimiderend gedrag van de verhuurder, overtreding
van de wet of berekenen van te hoge huur of illegale verhogingen van 
de huur. Het meldpunt treedt tegen dit soort verhuurders op. 
In 2022 zijn 50 meldingen gedaan bij het meldpunt.
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Vraag 4. Vindt u het een juiste benadering om bedragen zoals benoemd bij 
vraag 3 mee te nemen in de bepaling van de hoogte van schulden?

Antwoord Mocht er sprake zijn van een dergelijke situatie dan wordt er eerst 
gekeken of het mogelijk is om juridische stappen te zetten. Dit kan via 
het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag of instanties als het Juridisch 
loket, Sociaal Raadslieden of andere vormen van rechtshulp. De 
vordering komt dan gedurende de periode dat deze juridische 
aangevochten wordt, stil te liggen. 

Vraag 5. Wat zijn hiervoor de wettelijke regels? Betreffen dit dan landelijke of 
lokale regels?

Antwoord Bij misstanden in de verhouding tussen de huurder en de verhuurder 
kan de huurder naar de rechtbank stappen. Eventueel ondersteund 
vanuit het Juridisch loket of Bureau Sociale Raadslieden (BSR).
In het kader van doorbelasting van onterechte kosten, speelt 
Vroegsignalering van schulden een belangrijke rol, op grond van de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Verhuurders zijn 
namelijk verplicht om ons te melden wanneer een huurder in gebreke 
is met het betalen. Op zo'n moment nemen wij contact op met de 
huurder om hulp aan te bieden in de vorm van schuldhulpverlening of 
het treffen van een betalingsregeling. Bij vermoeden van misstanden 
melden we die bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.
Op het moment dat een verhuurder bij uit uitblijven van een betaling 
ontruiming van een woning vordert, toetst de rechter of aan de eis 
rondom vroegsignalering is voldaan. Eventuele aanvullende, niet op 
grond van de wet opeisbare kosten, zullen op zo'n moment worden 
afgewezen door de rechter. Dit is een duidelijk signaal aan 
verhuurders dat zij zich dienen te houden aan voor alle verhuurders 
geldende wet- en regelgeving.  
Voor incassokosten is het wettelijk kader de Wet Incasso Kosten (WIK), 
de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en voor wat betreft 
beslaglegging het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor wat 
betreft het meenemen van schulden in een schuldregeling zijn er geen
wettelijke regels. 

Vraag 6. Welke mogelijkheden heeft u c.q. maatregelen kunt (en gaat) u treffen
om dit soort 'schandalige' ophogingen van schulden te voorkomen?

Antwoord Allereerst is het van belang dat inwoners met beginnende schulden al 
vroeg hulp zoeken bij het oplossen van deze schulden. Hiermee 
voorkomen we dat onnodige ophogingen van incasso- en 
deurwaarderskosten ontstaan. In het programma Samen tegen 
armoede zetten we in op deze preventieve aanpak. Dit doen we door 
communicatie, diverse professionele maar ook laagdrempelige 
vrijwillige plekken in de stad beschikbaar te hebben waar inwoners 
terecht kunnen en door de aanpak 'Vroeg eropaf'.
Wanneer de schulden toch opgelopen zijn wordt beoordeeld of de 
kosten volgens de wettelijke kaders zijn opgevoerd. Indien blijkt dat er 
bijzonderheden zijn inzake een vordering  wordt er eerst contact 
opgenomen met de schuldeiser en indien dit niet de gewenste 
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uitkomst heeft wordt juridisch advies of ondersteuning ingezet via het 
Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden etc.

Vraag 7. Op welke wijze (onder)houdt u contacten met overige instanties 
((belastingdienst en andere (overheid)instanties) om de schulden zo 
laag mogelijk te houden en bijvoorbeeld invorderingskosten niet in de 
hoogte van de schulden op te nemen?

Antwoord Alleen op landelijke niveau kunnen deze afspraken worden gemaakt. 
De Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK) heeft afspraken 
en convenanten met de schuldeisers voor wat betreft de 
overheidsinstanties is er tevens een apart convenant, te weten het één
Overheidsconvenant. Dit convenant is ondertekend door de 
Belastingdienst, UWV, CAK, DUO, SVB en CJIB. In het convenant zijn 
afspraken gemaakt inzake het schuldregelingsproces. 

Vraag 8. Bent u het met ons eens dat inwoners hierdoor anders onnodig 
lang(er) in de schuldsanering moeten blijven zitten? Zo nee, vindt u dit
dan terecht? Zo ja, met welke motivatie?

Antwoord Wij betreuren het uiteraard dat er geld verdiend wordt aan schulden. 
We onderstrepen daarom nogmaals het belang dat inwoners zo vroeg 
mogelijk hulp zoeken bij beginnende schulden. 
Inwoners zitten echter niet langer in de schuldsanering bij een hogere 
schuld. De duur van een schuldregeling is voor iedereen gelijk omdat 
deze wettelijk bepaald is op 36 maanden. Hierbij wordt de 
afloscapaciteit bepaald, de resterende schulden worden 
kwijtgescholden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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