
Landelijke afspraken maken tussen gemeenten en gerechtsdeurwaarders moet 

Sommige gemeenten zijn actief bezig met de armoede- en schuldenproblematiek. Daarbij kijken ze 

over hun grenzen heen en betrekken ketenpartners zoals schuldeisers, bewindvoerders en ook 

gerechtsdeurwaarders. Samen kijken of het beter kan is het uitgangspunt. Een ontwikkeling die 

hoogstnoodzakelijk is, maar ook een probleem kent: er zijn 160 gerechtsdeurwaarders kantoren 

en 350 gemeenten. Worden dat 56.000 afspraken? 

Ketensamenwerking 

Vroeger was alles overzichtelijker. We kochten vooral lokaal en de schuldeisers, schuldenaar, 

gerechtsdeurwaarder en gemeente kenden elkaar vaak. Dat is inmiddels een behoorlijke tijd terug. 

Nu werken veel partijen zoals gerechtsdeurwaarders landelijk, alleen gemeenten werken uiteraard 

regionaal. Afspraken maken is noodzakelijk omdat er veel winst te behalen is in een 

ketensamenwerking. Schuldeisers, gerechtsdeurwaarders, schuldhulpverlener en bewindvoerder: 

we werken uiteindelijk met dezelfde burger.  

Voorkomen 

Er kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld vroegsignalering of het voorkomen van 

ontruimingen. Door beter samen te werken kunnen we veel ellende voorkomen. Daar is iedereen bij 

gebaat. Een schuldenaar die problematische schulden heeft achter de broek aan blijven zitten, kost 

geld, kost veel moeite en levert uiteindelijk niets op. Behalve stress en meer ellende. Voor deze 

problematische schulden kunnen we afspraken maken waardoor we eerder signaleren en beter 

samenwerken. 

56.000 afspraken 

Als 160 gerechtsdeurwaarderskantoren en 350 gemeenten samenwerken, levert dat 56.000 

afspraken op. En dan moeten er ook nog afspraken worden gemaakt met bewindvoeringskantoren 

en grotere schuldeisers. Daar zit denk ik niemand op te wachten. Ik heb er in ieder geval niet de tijd 

voor. Probeer het praktisch op te lossen: selecteer de gemeenten die vooroplopen met deze 

afspraken, en gebruik die voorbeelden voor landelijke afspraken!.  

Initiatieven 

Er zijn gelukkig ook landelijke initiatieven. De NVVK is bezig met het Schuldenknooppunt: een 

communicatieknooppunt voor schuldeisers en gerechtsdeurwaarders. De KBvG is bezig met 

Schuldenwijzer: online inzicht in loonbeslagen. Als we die twee aan elkaar knopen hebben we een 

flinke slag gemaakt. 

Landelijk 

Het zou fijn zijn als we stapsgewijs tot landelijke afspraken kunnen komen. Wie doet wat en 

wanneer? We kunnen maar met een beperkt aantal gemeenten afspraken maken. Het bijhouden 

van de verschillende afspraken is simpelweg te veel werk voor bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders. 

Mijn oproep is dus: maak landelijke afspraken. Vanuit de KBvG zal ik contact zoeken met NVVK en 

VNG om de mogelijkheden te onderzoeken. Mijn vraag aan de gemeenten en schuldhulpverleners: 

geef aan welke afspraken jullie graag zouden willen maken met NVVK en VNG. 
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