Corsanummer:

Op 9 oktober 2019 zijn bij de Raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem
Elferink van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35
van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad.
Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake
de Schuldenindustrie.
De Partij voor de Vrijheid, maakt zich terecht zorgen om de allerarmsten van Nederland en te
vaak komen we schrijnende gevallen tegen in Nederland maar ook in onze gemeente Enschede
die veroorzaakt worden door structurele fouten die naar onzes inziens heel snel zou moeten
worden veranderd.

Vraag 1: Is het college bekend met het artikel in: Follow the Money honderdduizenden
Nederlanders zitten in de schulden. Ze begonnen vaak met een kleine schuld, maar lopen vast
in een systeem dat ze steeds verder in de problemen brengt, schulden lopen daardoor
onevenredig hoog op. Rond het innen van schulden is een volledige industrie ontstaan.
Ondanks afspraken in het regeerakkoord om dit schuldenprobleem aan te pakken, houdt
minister Sander Dekker van de VVD vast aan: het huidige griffierechtenstelsel zorgt ervoor dat
de kleine schuldenaar als melkkoe wordt gebruikt om complexereprocedures te financieren?
Antwoord: Ja, het College is bekend met dit artikel.
Vraag 2: Bent u het met de PVV eens dat dit een zeer onwenselijke situatie is?
Antwoord: Ja, het College vindt dit een onwenselijke situatie.
Vraag 3: Kan de wethouder aangeven hoeveel van dergelijke gevallen bekend zijn in
Enschede?
Antwoord: Hier heeft het College geen zicht op.
Vraag 4: Kan het college aangeven, wat het geschatte percentage is van deze groep inwoners,
die niet in beeld zijn bij de gemeente?
Antwoord: Zie antwoord vraag 3.
Vraag 5: Bent u het eens dat de griffierechten een onevenredig aandeel is in de rechtsgang die
bij deze grote groep mensen? En kan hier het college de helpende hand bieden?
Antwoord: Als mensen de kosten van Griffierechten niet zelf kunnen betalen, dan kan een
beroep worden gedaan op de Bijzondere Bijstand. Zie ook het antwoord op vraag 6.

Vraag 6: De stijging van kosten voor schuldhulpverleners, procesadvocaten en deurwaarders is
de PVV een doorn in het oog, altijd weer worden de kosten verhaald op de kleine schuldenaar,
die op deze manier in een vicieuze cirkel terecht komt, waar hij/zij nooit meer uit kan komen,
kan het college ons vertellen of er mogelijkheden bestaan, om deze schuldenaren op welke
wijze dan ook te helpen? Kunt u ons meedelen welke oplossingen u denkt te kunnen inzetten.
Antwoord: Het College gaat niet over de bijkomende kosten als een schuld niet wordt betaald.
De schuldhulpverlening bij de Stadsbank Oost Nederland is gratis voor inwoners uit Enschede.
Mensen moeten vaak veel bijkomende kosten betalen voor een rechtelijke procedure van een
schuld. Als mensen de kosten van een rechtelijke procedure niet kunnen betalen, dan regelt de
Wet op de rechtsbijstand (Wrb) de betaling van de rechtsbijstand (advocaat). Is de noodzaak
van de juridische procedure door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgesteld (Juridisch Loket),
dan kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. De volgende kosten komen in aanmerking
voor bijzondere bijstand:
• eigen bijdrage die door de Raad voor de Rechtsbijstand is opgelegd (kosten advocaat);
• griffierechten;
• getuigen en deskundigen;
• uittreksels uit de openbare registers;
• deurwaarderskosten in kantongerechtzaken.
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