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Armoedebeleid en schuldhulpverlening
vormgegeven dan in Nederland. zijn er
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Valt er iets van te leren?

in de Verenigde Staten zijn

lessen te leren uit Amerika

op een andere manier

voor de Nederlandse situatie?

Schuldhulpverlening en
armoedebeleid in de VS

erst wat meer achtergrondinfor-
matie over de manier waarop
Amerikanen denken en de wijze
waarop de overheid georgani-

seerd is. Amerika is van oorsprong een
land waar Europeanen naar toe trokken
omdat zij behoefte hadden aan minder
regulering, meer vrijheid en meer kan-
sen. Dat dit diepgeworteld is, werd dui-
delijk toen de Engelsen te veel regels gin-
gen stellen en te veel belasting gingen
vragen. Het volk kwam in opstand en
zo begon de onaftrankelijkheidsoorlog.
Zelftegulering en vrijheid zijn verweven
in de Amerikaanse samenleving.

vrijheid
Het economisch systeem is in de Verenig-
de Staten totaal anders georganiseerd.

Mensen betalen minder belasting, en krij-
gen daarvoor ook minder voorzieningen.
Er worden twee soorten inkomstenbelas-
ting geheven: voor de staat (gemiddeld
6%, hoewel sommige staten helemaal
geen inkomstenbelasting heffen) en voor
de federale overheid (maximaal 35% maar
dan wel als je meer dan 350.000 dollar
verdient). Alles wat je geeft aan goede

doelen mag je aftrekken van het inko-
men waar je belasting over moet afdra-
gen. Dat kan gewoon geld zijn, maar ook
tweedehands kleding, maaltijden of een
oude auto. Het uitgangspunt is zo veel
mogelijk wijheid in besteding van eigen
geld. Je betaalt weinig belasting, maar
moet van het geld dat je overhoudt zelf
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veel organiseren. Je betaalt zelfvoor on-
derwijs, ziektekosten en pensioen. Er is
dus meer keuzewijheid. De rijkeren hoe-
ven natuurlijk minder te kiezen en doen
het allemaal en velen in de samenleving
kunnen helemaal niets kiezen.

Armoede
Er is een grote groep die niets te kiezen
heeft als het om vrij besteden van
inkomen gaat. De armoedegrens ligt
op $ 22.000 (€ 17.000) perjaar voor een
gezin met twee kinderen. Het aantal
mensen onder de armoedegrens steeg
in 2011 naar één op de zes (72%).Dat
zijn ongeveer 20,5 miljoen Amerikanen.
Bijna 7 procentvan de hele bevolking,
maakt deel uit van de armsten van de
armen. Je behoort tot deze groep als je
50 procent of minder dan het armoede-
niveau verdient. In 2010 betekende dit
een jaarinkomen van $ S.s70 of minder
voor een alleenstaande en $ 11.157 voor
een gezin van vier personen. Mede hier-
door hebben ruim 50 miljoen Amerika-
nen geen ziektekostenverzekering.

Betrokken
Doordat mensen minder belasting beta-
len, zien ze het vaak als hun plicht om
bij te dragen aan maatschappelijke doe-

len. Veel mensen tonen zich op een of an-

dere manier maatschappelijk betrokken,
vanuit zíchzelf, via kerken, verenigingen
ofvriendengroepen. Hierdoor is het mo-
gelijk om grote delen van een organisatie

bij wijwilligers neer te leggen. Zo worden
bijvoorbeeld bij een dak- en thuislozen
organisatie alle maaltijden door wijwil-
ligers bereid. Het gaat dan om drie maal-
tijden per dag, dag in dag uit voor ruim
200 mannen. Zeker rond de feestdagen

wordt duidelijk dat iedereen de handen
uit de mouwen steekt. Op scholen wordt
kleding en speelgoed ingezameld, ker-
ken organiseren voedselinzameling en
bedrijven schenken cadeaubonnen voor
de kerst. Je kunt geen supermarkt voorbij
lopen zonder dat er iets ingezameld
wordt. De kassières wagen je bij het
aÍïekenen ofje een bijdrage wilt optellen
bij de boodschappen.
Doordat er zo weinig belasting betaald
wordt, zijn veel voorzieningen georga-

niseerd door particuliere partijen. Zij
halen hun flnanciering soms gedeelte-

lijk uit subsidies van de overheid, maar
ontvangen ook veel gelden van particu-
liere initiatieven en bedrijven. Hierdoor
genieten ze grote beleidswijheid en
onafhankelijkheid.

Nadelen
Een groot nadeel van de betrokkenheid
van burgers bij het armoedebeleid, is dat
de continuïteit lastig te waarborgen is.
AIs mensen geen tijd, geld of zin meer
hebben om eten te maken voor dak- en
thuislozen, dan is er niets. Ook kan lan-
ge termijn beleidsvorming een uitdaging
worden omdat flnanciering voor verdere
jaren onzeker is. Er worden professionals
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ln de Verenigde Staten vragen de kassières standaard om een donatie voor een goed doel

in dienst genomen voor fundraising,
waardoor er ook geld verloren gaat.

Het is niet ongebruikelijk dat voor elke
donatie die gedaan wordt, een bedank-
brief verzonden wordt. Donateurs vragen
hier om, omdat zi.j dan hun donatie als

aftrekpost kunnen gebruiken.
Een ander nadeel van deze constructie
is dat burgers niet altijd in staat zijn
om in te zien wat de goede manier is

om problemen aan te pakken. Bij de

dak- en thuislozenorganisaties is al lang
duidelijk dat het meer oplevert om huis-
vesting te organiseren, dan om veel geld

te stoppen in crisisopvang. Burgers zijn
echter veel eerder bereid om hun geld

te geven aan daklozenopvang dan aan

permanente huisvesring.

Armoedebeleid wordt voor een deel

georganiseerd door particuliere initia-
tieven. Hierdoor is het aanbod niet altijd
afgestemd op de vraag, is de samenhang

soms slecht ontwikkeld en is de kwaliteit
niet alt|d gewaarborgd. Een deel van het
aanbod hangt samen met geloofsover-

tuiging, waardoor sommige klanten niet
bereikt worden.

StaEe

Een van de redenen waarom het systeem

van vrijwillige donaties werkt, is het feit

dat de maatschappelijke stage in de VS

goed ontwikkeld is. Vanafde eerste klas
middelbare school moeten de leerlingen
uren verdienen met maatschappelijke
stages. Die kun je verdienen door maal-
tijden klaar te maken, inzamelingsacties
te organiseren of daadwerkelijk bij orga-

nisati.es te werken. Doordat veel univer-
siteiten bij de toelating kdken naar hoe-

veel uur je gemaakt hebt, werken veel
Ieerlingen rneer dan de voorgeschreven
aantal uren. Ook mensen die vanwege
criminaliteit dienstverlening moeten
verrichten vallen onder deze uren.

Schuldhulpverlening
Hoewel de schuldhulpverlening hier to-

taal anders georganiseerd is, zijn er wel
veel paralellen te treld(en met schuld-
hulpverlening in Nederland. Schuld-
hulpverlening is niet direct een over-

heidstaak, hoewel een aantal overheden
wel diensten aanbiedt. Daarnaast zijn er
veel particuliere organisaties die vormen
van schuldhulpverlening aanbieden.
Dat kunnen betaalde organisaties zijn,
of creditcard organisaties die probe-

ren schulden te herflnancieren. In het
minnelijke traject heb je te maken met
verschillende wetgevers. Er is federale
wetgeving en daarnaast kent elke staat

zijn eigen regels. Schuidhulpverlening
kent de volgende onderdelen:
1. Zelf hulp. Er zijn verschillende

websites beschilöaar waarop mensen
voorbeelden en tips krijgen hoe zij
zelf door het maken van budgetten,
contacten leggen met schuldeisers,
betalingsregelingen treffen, hun
schuiden op kunnen lossen.

2. Debt reliefservices en credit counse-

ling. Dlt zijn vaak non-proflt organi-
saties die je helpen met het opzet-

ten van een budgetplan, eventueel
contact opnemen met schuldeisers
en budgetcursussen geven. Overi-

gens, ook al betreft het non-proflt
organisaties, het is niet altijd gratis.

Zij beperken hun aanbod dus tot
buclgetcoaching, er worden vaak geen

schulden geregeld.

3. Debt Management Plans (DMP). Hier
wordt maandelijks een vast bedrag
van je inkomen gebruikt om schuld'
eisers af te betaien. Sommige schuld-
eisers zijn bereid minder rente te

berekenen als je een DMP hebt. Het
is op een bepaalde manier vergelijk-
baar met een betalingsregeling. De

maatschappij houdt een deel van
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je inkomen en betaalt daarmee de

schuldeisers. Vaak maak je naast
DMP gebruikvan credit counseling
om te leren met het krappe budget
rond te komen. Afbetalingsplannen
lopen al snel 48 maanden of langer.

Erwordt 100 procentbetaald. Het ad-

dertje onder het gras: DMP's worden
vaak aangeboden door flnanciële
instellingen die je soms verplichten
samen met een DMP een krediet bij
hun af te nemen, zoals creditcard
maatschappijen. Ook zijn er veel ma-

laflde bedrijven die het geld helemaal

niet gebruiken om schulden mee te

betalen.

4. Debt Settlement Programs (DSP). De

partijen die dit aanbieden zeggen dat
ze met schuldeisers onderhandelen
om het schuldbedrag te verlagen,

soms we1 naar 30 procent, vergelijk-

baar met een schuldbemiddeling of
sanering in Nederland. Maar ook in
de VS zijn er veel malaflde bedrijven
op dit terrein. Zij geven niet aan welk
bedrag zij in rekening brengen, of
zij brengen een bedrag in rekening
zonder dat ze tot overeenstemming

zijn gekomen met de schuldeisers.

I(lanten wordt verteld dat ze moeten

stoppen met het doen van maande-

lijkse betalingen en dat het geld naar

een centrale rekening gestort moet
worden. Doordat klanten stoppen met
hun maandelijkse betalingen, komen
er vaak extra kosten bij de schuld. Als

de regeling dan niet lukt, hebben ze

vaak een nog hogere schuld dan voor-

heen. Daarnaast is er het probleem
dat de kwijtgescholden schulden als

inkomsten worden gezien, en daar-

mee de belastingdienst een vordering
kriigt.

5. Debt consolidation. Dit is de Ameri-
kaanse versie van de herflnanciering.
Een mooie manier om alle verschil-

lende schuldeisers af te lossen en met
één schuldeiser over te blijven en

mogelijk een lager rentetarief.

6. Bankruptcy. Dit wordt als laatste
mogelijkheid geboden en is verge-

lijlöaar met de Wet Schuldsanering

Natuurlijke Personen (WSNP). Mensen

die de bankrupty-regels volgen krij-
gen van de rechtbank een uitspraak
dat ze bepaalde schulden niet meer

hoeven te voldoen. Sinds 2005 is er in
de bankruptcy wetgeving opgenomen

dat er eerst getracht moet worden in
het minnelijk traject tot een oplos-

sing te komen. Het minnelijke traject
is uiteraard anders georganiseerd dan

in Nederland, maar je moet wel aan

kunnen tonen datje pogingen hebt
ondernomen om met de schuldeisers

tot overeenstemming te komen.

Bankruptry informatie blijft tien jaar
geregistreerd staan en kan het daar-

om moeilijk maken om leningen af te

sluiten ofeen hypotheek te krijgen.
En zelfs bij sommige vacatures kan
het problemen geven. Maar het geeft

wel een mogelijkheid tot een nieuwe
start.

Zeker het minnelijke traject is minder
goed ontwikkeld dan in Nederland.

Dat zal mede te maken hebben met het
feit dat het hebben van schulden in
de Verenigde Staten totaal niet als een

probleem gezien wordt. Iedereen heeft
creditcards en schulden en hieraan beta-

len wordt meer gezien als een vaste last.

Preventie
Op het gebied van preventie zijn veel
mooie producten ontwikkeld. Doordat
de afzetmarkt hier groot is en de betrok-

kenheid van commerciële organisaties

ook, gaat er veel geld om in de ontwikke-
ling van preventieproducten. Zo ontwik-
kelde PNC bank de Virtual Wallet, een

product waarbij klanten van de bank
echt hun flnanciën kunnen plannen.
Visa werkte mee aan de ontwikkeling
van Financial Football en Financial
Soccer, twee spellen waarbij kinderen
virtueel een wedstrijd kunnen spelen,

zelfs tegen elkaar, en naarmate ze meer

wagen over flnanciën goed beantwoor-

den, gaat hun team beter spelen. Voor

de kleinere kinderen ontwikkelde PNC

bank met Sesamstraat een programma
over geld, grow up great compleet met
werkbladen, tips voor ouders. En de

Universiteit van Arizona bedacht een cre-

atieve manier om mensen over schulden
na te laten denken door Bad Credit Hotel
te ontwikkelen. Dit is een animatiefilm,
waarbij je in een echt hotel belandt en

leert over geld en schulden. Zeker op dit
vlak valt er te leren van de VS. Veel van

deze producten zijn waarschijnlijk met
weinig moeite geschikt te maken voor de

Nederlandse markt.

[eren
De grote betrokkenheid van burgers bij
maatschappelijke belangen levert een

geld- en energiestroom waar in Neder-

land meer gebruik van gemaakt kan
worden. Er is veel te halen bij burgers,
qua geld, maar ook qua wijwillige inzet
bij projecten. Zeker in een klimaat van
bezuinigen is dit een mogelijkheid om
te onderzoeken. Zoals al uit het rap-
port'Maatschappelij k rendement van

vrijwilligersprojecten in de schuldhulp-
verleningl'blijkt is het zeer nuttig om
vrijwilligers te betrekken bij schuldhulp-
verleningsactiviteiten. Zeker op het ge-

bied van preventie, coaching en nazorg.

Zoals in de VS blijkt, zit er een enorm
potentieel bij de wijwilligers. Aan de

andere kant moet de overheid voor een

deel zeker betrokken blijven bij armoe-

debeleid en schuldhulpverlening, om
continuiteit en kwaliteit te waarborgen.

Ook op het gebied van preventie is het
interessant om regelmatig over de grens

van Nederland te kijken. Er zijn veel

landen met een veel grotere afzetmarh,
waardoor producten waar we in Neder-

land baat bij zouden kunnen hebben,

vaak elders al ontwikkeld zijn. Daar-

naast is de samenwerking met bedrijven
iets dat we in Nederland verder kunnen
onderzoeken. In hoeverre kunnen zij

een bijdrage leveren, waar brengt dat
de onafhankelijkheid in gevaar en waar
zitten de kansen?

Omdat in de VS de overheidstaken an-

ders gedeflnieerd zijn dan in Nederland

is het interessant om afen toe te kijken
hoe de verschillende taken zijn vorm
gegeven. Met bezuinigingen enerzijds

en de grotere vraag naar armoedepro-

ducten anderzijds blijft de afbakening
van overheidstaken continu een punt
van overweging. Door over de grens te

kijken is het wellicht mogelijk om taken
te versoberen, zonder in de valkuilen te
stappen die daarmee samen hangen. Ë

facomijn Kuipet woont in Washington DC, waar zij

bij een dak- en thuislozen organisatie werkt.

Daarnaast schrijÍt ze over schulden in de VS en over

motiveren van klanten. www.bureauevnl

Noten

1. Eindrapport van Regioplan van december

2011 van Drs. Geerten Kruis, Dr. Nadja

Jungmann en Drs. Marieke Blommesteijn.
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