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Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, antwoorden
op de Kamervragen van het lid Schouten (CU) over het bericht
‘Koolmonoxidevergiftiging kinderen door barbecue in ijskoud huis’.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Jetta Klijnsma
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2016Z24884
Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Koolmonoxidevergiftiging kinderen
door barbecue in ijskoud huis’ (ingezonden 23 december 2016)
1
Kent u het bericht ‘Koolmonoxidevergiftiging kinderen door barbecue in ijskoud
huis’?1
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Antwoord vraag 1
Ja.
2
Deelt u het uitgangspunt dat kinderen zoveel mogelijk moeten worden beschermd
tegen de meest ernstige gevolgen van schulden, zoals het afsluiten van
nutsvoorzieningen of huisuitzetting?
Antwoord vraag 2
Ja.
3
Welke regels gelden nu met betrekking tot het afsluiten van nutsvoorzieningen
wegens schulden?
Antwoord vraag 3
De regels voor het afsluiten van elektriciteit en gas betreffen het terrein van de
minister van Economische Zaken en zijn vastgelegd in de Regeling afsluitbeleid
voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas. De afsluitprocedure voor het
afsluiten van drinkwater valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van
Infrastructuur en Milieu en is beschreven in de Regeling afsluitbeleid voor
kleinverbruikers van drinkwater. Beide regelingen kennen een zorgvuldige
incassoprocedure en zijn gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van
ongewenste afsluiting van huishoudens en het voorkomen van het oplopen van
betalingsachterstanden.
In het algemeen is geregeld dat mensen altijd eerst tenminste één
betalingsherinnering krijgen waarin zij worden geïnformeerd over het afsluitbeleid
en de mogelijkheid van schuldhulpverlening. Iemand die daar niet op reageert
mag alleen afgesloten worden als daardoor geen ernstige gezondheidsrisico’s voor
de betrokkene of zijn huisgenoten (bijvoorbeeld kinderen) ontstaan - blijkende uit
een medische verklaring. De bescherming voor deze groep kwetsbare
huishoudens geldt het hele jaar. Daarnaast vinden er, ook als er geen ernstige
gezondheidsrisico’s spelen, in principe geen afsluitingen van elektriciteit en gas in
de winterperiode (1 oktober - 1 april) plaats. Hierin hebben mensen wel een eigen
verantwoordelijkheid. Werkt de betrokkene niet mee aan schuldhulpverlening, is
er sprake van fraude of verzoekt de betrokkene zelf om afsluiting, dan kan een
huishouden ook in de winterperiode afgesloten worden.
4
Bent u bereid te verbieden dat gas, water en licht worden afgesloten wegens
schulden, indien er kinderen bij het betreffende huishouden horen? Waarom wel
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Nos.nl, donderdag 21 december 2016, http://nos.nl/artikel/2149495koolmonoxidevergiftiging-kinderen-door-barbecue-in-ijskoud-huis.html
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of niet? Wat gaat u doen om te voorkomen dat het gas, water en licht kan worden
afgesloten bij schulden als er kinderen bij het betreffende huishouden horen?
Antwoord vraag 4
Zoals hiervoor is toegelicht, kunnen mensen niet zomaar afgesloten worden. De
huidige regels voorzien in een zorgvuldige incassoprocedure. In aanvulling hierop
hebben de drinkwaterbedrijven en de energiesector vrijwillige afspraken met
schuldhulpverleningsorganisaties gemaakt. De koepel van drinkwaterbedrijven
Vewin en de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
(NVVK) hebben een convenant afgesloten waarin is afgesproken om, ook in de
gevallen waarin de regeling dat wel toestaat, huishoudens niet af te sluiten
wegens wanbetaling, in geval van (een aanvraag om) schuldhulp. Energie
Nederland en de NVVK hebben afspraken gemaakt die inhouden dat huishoudens
die op grond van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit
en gas in de winterperiode mogen worden afgesloten, niet worden afgesloten
zolang er sprake is van strenge vorst. Dit is aan de orde als het KNMI in De Bilt
twee dagen achter elkaar een gemiddelde etmaaltemperatuur onder de nul
graden Celsius heeft gemeten. Op basis van bovenstaand omschreven huidig
beleid is het kabinet van mening dat het afsluitbeleid, in het bijzonder het
afsluitbeleid bij kwetsbare huishoudens, geen aanpassing behoeft.
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5
Worden bij een voornemen om nutsvoorzieningen af te sluiten de gemeente en
hulpinstanties automatisch geïnformeerd? Zo nee, bent u bereid dit verplicht te
stellen, zodat gemeenten of hulpinstanties de tijd krijgen om de situatie te helpen
verbeteren in het belang van de betrokken kinderen?
Antwoord vraag 5
Het verstrekken van gegevens is maatwerk en geen verplichting. Bij een
betalingsachterstand voor elektriciteit, gas of drinkwater krijgt iemand altijd eerst
ten minste één schriftelijke betalingsherinnering van de leverancier/netbeheerder,
waarin hij wordt geïnformeerd over het afsluitbeleid en de mogelijkheid tot
schuldhulpverlening. Daarin biedt de leverancier of netbeheerder aan om, mèt
schriftelijke toestemming van de betrokkene, diens gegevens te verstrekken aan
een instantie ten behoeve van schuldhulpverlening.
Naast het sturen van een betalingsherinnering geldt voor de
leverancier/netbeheerder een inspanningsverplichting om in persoonlijk contact te
treden met de betrokkene teneinde deze te wijzen op mogelijkheden om
betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen, en om uitsluitsel te
krijgen over het al of niet geven van toestemming tot verstrekking van gegevens
aan schuldhulpinstanties.
Als iemand niet reageert kan het drinkwaterbedrijf de contactgegevens van de
betrokkene, diens klantnummer en informatie over de hoogte van diens schuld
zonder toestemming van de wanbetaler aan een instantie ten behoeve van
schuldhulpverlening verstrekken. Het drinkwaterbedrijf zal dat doen indien zij de
inschatting maakt dat deze hulpverlening kan bijdragen aan gedragsverandering
van de betrokkene. In het geval van elektriciteit en gas mag de
leverancier/netbeheerder alleen in de winterperiode (1 oktober - 1 april) zonder
toestemming van betrokkene gegevens doorgeven aan een instantie die
schuldhulpverlening biedt. Op dit moment wordt verkend of de regeling verruimd
kan worden zodat dit gedurende het gehele jaar mogelijk is.
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6
Welke regels gelden nu met betrekking tot uithuiszettingen van huishoudens met
kinderen?
7
Bent u bereid te verbieden dat gezinnen met kinderen uit huis worden gezet
wegens schulden? Waarom wel of niet? Wat gaat u doen om te voorkomen dat
gezinnen met kinderen uit huis kunnen worden gezet wegens schulden?
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Antwoord vraag 6 en 7
Deze vraag betreft de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en
Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De regeling voor het beëindigen van de huur van woonruimte is vastgelegd in het
Burgerlijk Wetboek en houdt in dat voor het beëindigen van de huur door een
verhuurder bijzondere regels gelden, waardoor een huurder niet zonder meer uit
zijn of haar huis kan worden gezet. Wanneer er sprake is van wanbetaling (de
huur is niet voldaan), dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen,
omdat ‘de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt’. De
verhuurder kan de huurovereenkomst ook ontbinden op grond van het door de
huurder tekortschieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
(wanprestatie). Beëindiging van de huurovereenkomst kan alleen via de rechter.
Een gedwongen ontruiming zal dus alleen plaatsvinden na een rechterlijke toets.
Dit waarborgt dat een huisuitzetting niet zonder meer plaats vindt.
Corporaties doen er alles aan om het aantal huisuitzettingen in verband met
huurachterstand te beperken. Dat doen zij onder meer door persoonlijk contact,
maatwerk en samenwerking met lokale partijen. Het aantal huisuitzettingen is de
afgelopen twee jaar dan ook gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, de
vereniging voor woningcorporaties2. Ook als er sprake is van een vonnis tot
ontruiming doen corporaties er nog alles aan om een huisuitzetting te voorkomen.
Uit hetzelfde onderzoek van Aedes blijkt dat slechts een kwart van de vonnissen
tot een uiteindelijke huisuitzetting leidt.
De bestaande maatregelen met betrekking tot huisuitzettingen bieden genoeg
waarborgen voor huurders. Een verbod op huisuitzettingen voor bepaalde
huishoudens wordt dan ook niet nodig geacht.
8
Worden bij een voornemen om een gezin uit huis te zetten de gemeente en
hulpinstanties automatisch geïnformeerd? Zo nee, bent u bereid dit verplicht te
stellen, zodat gemeenten of hulpinstanties de tijd krijgen om de situatie te helpen
verbeteren in het belang van de betrokken kinderen?
Antwoord vraag 8
Er is geen landelijk uniform beleid dat gemeenten en hulpinstanties automatisch
worden geïnformeerd als er sprake is van een huisuitzetting. Wel zijn er vaak
lokaal en regionaal convenanten gesloten tussen gemeenten, corporaties en
hulpverlenende instanties waarin afspraken worden gemaakt rondom
huisuitzettingen. Overigens nemen corporaties altijd contact op met de
hulpverlenende instanties wanneer er sprake is van huisuitzettingen met
kinderen.

2

Aedes, Huisuitzettingen en huurachterstanden, april 2016
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9
Ben u bereid schulden rond wonen en nutsvoorzieningen alsnog preferent te
maken?
Antwoord vraag 9
Het preferent maken van huurschulden en schulden rond nutsvoorzieningen biedt
geen oplossing voor het probleem dat mensen niet genoeg geld hebben om hun
vaste lasten te betalen en is daarom niet wenselijk. Helaas komt het op dit
moment voor dat in veel gevallen de beslagvrije voet niet goed wordt berekend
en daardoor te laag wordt vastgesteld. De beslagvrije voet vormt het
minimuminkomen waarover iedere Nederlander moet kunnen blijven beschikken
om in zijn basale levensbehoeften te voorzien. Daarmee stelt het mensen in
principe in staat om hun vaste lasten rond wonen en nutsvoorzieningen te
(blijven) betalen, ook als er beslag op het inkomen wordt gelegd. Van mensen
kan ook worden gevraagd dat zij hun individuele omstandigheden aanpassen aan
de nieuwe financiële situatie, en waar mogelijk hun uitgavenpatroon daarop
aanpassen. Op dit moment wordt de beslagvrije voet mede door de complexiteit
van de berekening ervan niet altijd gerespecteerd. Het wetsvoorstel
vereenvoudiging beslagvrije voet dat ik onlangs aan uw Kamer heb aangeboden
beoogt hier een einde aan te maken.
Preferentie speelt alleen bij de verdeling van de opbrengst van een executoriaal
beslag en is niet van invloed op de hoogte van de beslagvrije voet. Het geeft de
rangorde van de vorderingen van schuldeisers aan in het geval er meerdere
schuldeisers zijn. Dit speelt bijvoorbeeld als meerdere schuldeisers door middel
van loonbeslag hun vordering proberen te vereffenen.
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10
Is het mogelijk om voor mensen met kinderen en grote schulden, desnoods door
inhouding van loon of uitkeringen te verzekeren dat zij deze vaste lasten betalen,
indien uithuiszetting of afsluiten van nutsvoorzieningen dreigt?
Antwoord vraag 10
Er staan gemeenten verschillende instrumenten ter beschikking om mensen die
moeite hebben om hun vaste lasten te betalen, financieel te ontzorgen. Ook als
het gaat om mensen met kinderen en grote schulden kan de gemeenten hier
gebruik van maken, bijvoorbeeld indien uithuiszetting of het afsluiten van
nutsvoorzieningen dreigt. Zo kan de inzet van budgetbeheer, een vorm van
financieel beheer op vrijwillige basis, worden overwogen of het inzetten van
beschermingsbewind. Ook biedt de Participatiewet de mogelijkheid aan
gemeenten om vaste lasten in te houden op de bijstanduitkering en voor betaling
te zorgen. Van deze mogelijkheid wordt door gemeenten, al dan niet tijdelijk, ook
gebruik gemaakt.
11
Bent u bereid met gemeenten en hulpverleners te overleggen over knelpunten die
zij zien bij het voorkomen van ernstige problemen bij gezinnen met kinderen en
grote schulden, en de Kamer over de uitkomsten daarvan uiterlijk 1 februari
2017 te informeren?
Antwoord vraag 11
Armoede- en schuldenbeleid is decentraal belegd. Gemeenten hebben de
mogelijkheid om maatwerk te bieden en staan dicht bij de burger. Dat gebeurt op
lokaal niveau en veelal in samenwerking met partijen als woningcorporaties,
nutsbedrijven, het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
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Ik spreek de betrokken partijen regelmatig over onder andere de knelpunten die
zij hierbij tegenkomen en zal dat blijven doen. Laagdrempelige hulp bij het
vroegtijdig onder controle krijgen van schuldenproblematiek is essentieel, zeker
ook als er kinderen in het spel zijn. Daarom heb ik onlangs een subsidie
toegekend voor landelijke ondersteuning aan gemeenten bij de (verdere)
ontwikkeling van een aanpak van vroegsignalering. Hierbij hebben gemeenten de
mogelijkheid om advies en ondersteuning op maat te krijgen. Ook is subsidie
toegekend aan het samenwerkingsverband van Divosa, de VNG, de NVVK, Sociaal
Werk Nederland en de LCR voor de ontwikkeling van een
ondersteuningsprogramma voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het verder
brengen van vroegsignalering vormt hier een belangrijk onderdeel van. Ik ben
ervan overtuigd dat het voorkomen van problematische schulden voor mensen
van groot belang is om armoede te bestrijden.
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