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Minder mensen
in wettelijke
schuldsanering
’Gemeenten zijn steeds kritischer’
door Marlou Visser

Nadja
Jungmann:
„Betalingsregelingen
kunnen er
ook voor
zorgen dat
minder mensen uiteindelijk bij de
schuldsanering terechtkomen.”

AMSTERDAM • Het aantal
mensen dat in 2020 is
toegelaten tot de wettelijke schuldsanering is met
drieduizend het laagste
aantal sinds de regeling
in 1998 werd ingevoerd.
Het is ook een derde
minder dan het jaar ervoor.
Dat blijkt uit cijfers van
het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). Sinds
gemeenten in 2012 verplicht werden inwoners
met schulden te helpen, nemen de aantallen af, signaleert het statistiekbureau.
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Vraagtekens

Een andere mogelijke
verklaring voor de afname
is volgens het CBS de gunstige economische ontwikkelingen
vóór de coronacrisis.
Nadja
Jungmann,
lector schulden aan de
Hogeschool
Utrecht, zet daar vraagtekens bij. „Het aantal mensen met problematische
schulden is de laatste jaren
niet afgenomen, dat is onverminderd groot. Wel zie
ik dat gemeenten kritischer zijn in wie ze toelaten

tot hun schuldhulpprogramma. En pas daarna ga je
eventueel naar de schuldsanering.”
De rechter bepaalt of een
persoon met schulden

De weg naar de strenge,
wettelijke schuldsaneringsregeling is behoorlijk lang.
Zo moet er eerst een ’minnelijk
schuldhulpverleningstraject’ bij een gemeente of andere
instantie
geprobeerd zijn. Daarbij
helpt een schuldhulpverlener
om
bijvoorbeeld betalingsregelingen af
te spreken.
„Dat lukt wel steeds vaker, doordat schuldhulpverleners diverse convenanten hebben getekend met
organisaties om betalingsregelingen af te spreken.
Dat kan er ook voor zorgen
dat er minder mensen uit-

’Het aantal mensen met
problematische schulden
is onverminderd groot’
wordt toegelaten tot de
schuldsanering. Als diegene
zich vervolgens aan verschillende regels houdt en
een periode, meestal drie
jaar, van een minimum
rondkomt, worden restschulden kwijtgescholden.

Volgens diverse instanties
krijgen meer huishoudens als
gevolg van de coronacrisis met
betalingsproblemen te maken.
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eindelijk bij de schuldsanering terechtkomen”, zegt
Jungmann.
Omdat er een heel traject
aan schuldsanering vooraf
gaat, zijn mensen die in de
financiële problemen zijn
gekomen door de coronacrisis nu nog niet terug te zien
in de cijfers. Toch voorspellen onder andere budgetinstituut Nibud en de Nationale Schuldhulproute dat het
aantal huishoudens met betalingsproblemen nu flink
toeneemt.

’Maserati-man bestaat niet meer’
door Bart Mos
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AMSTERDAM • Ex-topman
Hubert Möllenkamp van
woningcorporatie Rochdale, die zich jarenlang liet
omkopen door zakenrelaties, wil van zijn miljoenenschuld aan de Staat af.
De 71-jarige heeft zijn
celstraf van drie jaar uitgediend en zou het liefst
weer naar Spanje verhuizen.
„Ik mag niet zeggen dat
het plezierig was, want je zit
toch opgesloten, hè. Maar ik
ben er uitstekend opgevangen. Al na zeven maanden
mocht ik al naar een open
kamp”, vertelt Möllenkamp
monter over zijn detentie
aan de raadsheren van het
gerechtshof in Amsterdam.
Donderdagmorgen verschijnt de topman, die zich
voor miljoenen liet omkopen met dure auto’s, huizen
en cash, voor de laatste keer
in een lange reeks van processen voor de rechter. Hij is
samen met zijn ex-vrouw in
beroep gegaan tegen de boetes die zij moeten betalen
aan de Staat: Möllenkamp
ruim twee miljoen euro en

Hubert Möllenkamp wil van zijn miljoenenschuld aan de Staat af.
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z’n ex nog eens 300.000 euro. Het gerechtshof buigt
zich over hun verzoek om
deze bedragen terug te
brengen naar nul.

failliete opa, slikt twaalf pillen per dag, kan geen baan
meer vinden en heeft geen
enkele verdiencapaciteit.
De komende jaren houdt hij
geen
euro
over.
De
schuld van
twee miljoen
aan de Staat
heeft geen
nut”, aldus Willem Koops
van Summit Advocaten.
Naast de Staat jagen er bovendien nog andere schuldeisers op de huid van Möllenkamp. „Rochdale zit al
tien jaar als een bloedhond
achter hem aan. En ze zul-

’Die auto’s zijn allang
verkocht! Het geld is op’
Z’n advocaat laat er geen
twijfel over bestaan dat de
Maserati-man Möllenkamp,
over wie de kranten twaalf
jaar geleden vol stonden, tot
het verleden behoort. „Dit is
een bejaarde man met oudemannenkwalen. Hij is een

len dat volhouden tot aan z’n
sterfbed”, aldus Koops.
Maar het Openbaar Ministerie hecht weinig geloof
aan het verhaal van de verdediging. De curator in het
faillissement van Möllenkamp zegt te vermoeden dat
hij geld verborgen houdt.
„Hij heeft in ieder geval totaal niet meegewerkt aan de
inspanningen van de curator om inzicht te krijgen in
de vermogenssituatie. Wat
is er bijvoorbeeld gebeurd
met de Porsche? Met de
Mercedessen? Met de Bentley?”, vraagt de aanklager
aan de rood aangelopen
Möllenkamp. „Die auto’s zijn
allang verkocht! Het geld is
op. Er is niks meer”, antwoordt die.
Bij het vertrek uit het gerechtshof blijkt dat Hubert
Möllenkamp ook letterlijk
geen Maserati-man meer is.
Voorovergebogen in een
knalrode Toyota Yaris, het
allerkleinste huurautootje
van Bo-Rent met een dagprijs van €14,50 in grote cijfers op het portier geplakt,
verlaat hij de parkeergarage.
De uitspraak volgt
over zes weken.

