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DRUK 
"Geen meedogenlozer schuldeiser dan de overheid" 

Een gesprek met advocaat Ad Speksnijder 

De schuldenproblematiek loopt gierend uit de klauw en daar is de overheid zelf voor een belangrijk deel 
verantwoordelijk voor Dat is de stellige overtuiging van advocaat Ad Speksnijder. 

"De maatschappij is de afgelopen 10 jaar echt keihard geworden. Iedereen wordt onder de noemer 
"zelfredzaamheid" geacht zelf zijn problemen op te lossen. Ga je de fout in — en dat hoeft echt niet 
opzettelijk te zijn — dan word je onmiddellijk geconfronteerd met torenhoge boetes waarover niet te 
onderhandelen valt. We zijn een boetesamenleving geworden. Waar men vroeger nog enig begrip toonde 
voor mensen die in de problemen kwamen en er vaak wel iets te regelen viel, daar wordt nu elke fout 
meedogenloos afgestraft." 

Vooral bij jongeren stapelen de schulden zich vaak op:  

"Dan wordt er bijvoorbeeld een scooter gestolen, wat men vergeet te melden bij de RWD. Er volgt een 
boete die niet voldaan kan worden, waarop die boete drie keer "over de kop" gaat. Dan komt er nog een 
verkeersovertreding bij [omdat iemand anders met de gestolen scooter in de fout gaat, red] . Ook die boete 
kan uiteraard niet betaald worden. Dan eindig je met iemand van 17 of 18 die een schuld van 20 mille 
heeft. Uitzichtloos". 

Ook het toeslagenstelsel is naar Speksnijder's ervaring een regelrechte nachtmerrie.  

"Veel mensen hebben tegenwoordig wisselende inkomsten, wat er toe kan leiden dat over een bepaalde 
periode teveel huur/zorgtoeslag ontvangen is. Uiteraard moet dat terug betaald worden, maar dat is juist 
vanwege die wisselende inkomsten — meestal niet meteen mogelijk. Een regeling is niet altijd even 
gemakkelijk te treffen en wanneer de Belastingdienst vermoedt dat je bewust te lage inkomsten hebt 
opgegeven, kun je het al helemaal vergeten. Dan is het gewoon terugbetalen, ongeacht de consequenties. 
Op termijn zadel je daarmee natuurlijk niet alleen de schuldenaar, maar ook de maatschappij met hogere 
kosten op. Helaas werkt het systeem tegenwoordig zo. Lik op stuk, geen medelijden en naar de gevolgen 
wordt niet gevraagd. Vaak is de overheid de meest meedogenloze schuldeiser". 

En dan zijn er nog de incassobureaus:  

"Het merendeel van de incassobureaus is hopeloos slecht. Van de wettelijk vastgelegde beslagvrije voet 
[het deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd, red] trekken ze zich zelden iets aan, 
met als gevolg dat mensen onder het bestaansminimum zakken. Met een uitkering valt dit nog mee, omdat 
de gemeente de beslagvrije voet vaak nog wel in de gaten houdt. In andere situaties ben je aan de goden 
uitgeleverd". 

Alleen rechters zorgen nog voor de menselijke maat:  

"Zo hebben rechters paal en perk gesteld aan de mogelijkheid om schuldenaren in gijzeling te nemen. 
Ze maken gebruik van een gaatje in de wetgeving en hebben gewoon met elkaar afgesproken: "dat doen 
we niet meer". 



Ook op het belachelijke boetesysteem in de sociale zekerheid wordt door rechters nog enigszins een rem 
gezet. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep de staat teruggefloten en gezegd dat boetes wel proportioneel 
moeten zijn. De straf moet in verhouding staan tot de overtreding, op een kleine overtreding of vergissing 
mag geen draconische straf staan. Tegelijk is dat natuurlijk gerommel in de marge. Hoezeer rechters ook 
hun best doen, het systeem kunnen ze niet veranderen. Dat is de taak van politici. Het probleem is echter 
dat het snoeiharde beleid van afstraffmg en sanctionering vrijwel Kamerbreed gedragen wordt". 

Je hebt dus andere politici nodig? 

"Je hebt een andere mentaliteit nodig. De mentaliteit van de liberale straf- en boetestaat moet weg. Maar 
het huidige politieke klimaat wijst juist in de andere richting". 

Hoe vind ik mr. Ad Speksnijder? 

Voor wie over bijv. problemen met schulden contact met hem wil opnemen: http://www.speksnijder.org/ 
Van de website: "Met al uw juridische vragen kunt u telefonisch of per e-mail met mij contact opnemen. Afspraken 
zijn mogelijk op mijn kantoor in Akkrum, bij u thuis of op uw bedrijf In Leeuwarden is er een gesprekslocatie. Een 
eerste gesprek is ook telefonisch mogelijk 
U kunt mij telefonisch bereiken op +31 (0) 65 38 39 241, per e-mail op info@speksnijder.org  en via onderstaand 

formulier. 
Ook kunt u mij per fax bereiken op +31 (0) 56 68 41 812. 
Mijn kantoor vindt u op het adres lt Vegelinskampke 11 te Akkrum (slechts 4 minuten lopen vanaf het trein- en 
busstation)." 

Nederland heet een fatsoenlijk land te zijn. 

Je kunt er fatsoenlijk leven, werken, en wonen. Hoewel, werk is er niet altijd en de beloning staat onder druk. En het 
wonen is in niet in handen van de mensen die er belang bij hebben, namelijk de huurders zelf. Op de een of andere 
manier hebben vorige kabinetten de taken die van nature bij de bevolking en dus bij de regering horen in handen 
gegeven van exploitanten die er hun norm op los lieten. Die luidde eenvoudig: er moet winst worden gemaakt. De 
win- win situatie waar de regering van sprak was voor de betrokkenen er een van verlies — verlies geworden. Omdat 
er niemand tot nu toe piepte als de strop weer strakker werd aangetrokken liet men ondanks allerlei woning affaires 
de zaak zoals die was. En omdat er geen opstand of oproer is uitgebroken, dacht het huidige door liberalen 
aangevoerde kabinet dat ze nog wel een stap verder konden gaan met de ontwrichting van de fatsoenlijke 
samenleving. 

Al tientallen jaren wordt er gesproken over de vergrijzing.  Een groot aantal Nederlanders is bejaard geworden. Men 
heeft de toegang tot de AOW opgeschoven, dat is nu al 65 jaar en twee of drie maanden en dat moet 67 worden. 
Niettemin heeft men de ontslag leeftijd niet aangepast, je moet dus maar zien dat je die maanden, maar binnenkort 
twee jaar zelf overbrugt. Want, ja, de AOW kost geld. En geld waar niets voor wordt gedaan is liberalen een gruwel. 
Dat de bejaarden er voor gespaard hebben, via een regeling die buiten hen omging en uit fondsen kan worden betaald 
en niet zoals in het begin van de AOW uit het rechtstreeks binnengekomen belastinggeld, daar wordt niet over 
gesproken. Neen, werkelozen zijn opvreters en bejaarden vallen nu ook in die categorie. Maar het is een deel van het 
nationaal gereserveerde geld, waarvoor in het verleden wel gewerkt is. 

Toch is dit kabinet van mening dat er bezuinigd moet worden.  Dat het aandeel van de bejaarden in de bevolking te 
hoog is en dat er minder aan  hen moet worden uitgegeven. 

Een eerste middel waar ik de kamerstemming van gemist heb is deze: mensen met lichte zorgindicaties kunnen niet 
meer in een verzorgings tehuis worden opgenomen. Gevolg, het letterlijk leeg sterven van wat we vroeger 
bejaardenhuizen noemden. Lege gebouwen hebben we een hekel aan, omdat ze geen geld opbrengen, eerder geld 
kosten. Dus afbreken die hap. Laat die lichte gevallen maar door mantelzorgers worden geholpen. Dan kan de goed 

opgeleide, professionele hulp ook met ontslag. Dat ruimt op: met één maatregel drie postenkosten minder. Over de 
gevolgen voor de betrokkenen, de bejaarden in het algemeen heeft niemand het gehad. Kun je in Nederland nog wel 
een fatsoenlijke oude dag meemaken? 



Ondertussen zijn er door de sluiting van de tehuizen wel extra slachtoffers gevallen.  Een aantal mensen heeft het idee 
dat ze moesten verhuizen, zo zwaar gevallen dat ze er aan zijn gestorven. 

Anderen hebben het transport niet overleefd. De enkele die actie voerde en zich op TV liet horen overleed 
twee dagen later aan een hersenbloeding. Actievoeren op hoge leeftijd kan uiterst gevaarlijk zijn. 

Zo wordt een tamelijk onschuldige maatregel tot een moordinstrument. Het kabinet heeft bloed aan zijn handen. En 
de maatregelen leiden tot slechter betaalde arbeid en tot meer werkeloosheid. Dat laatste is tegen de liberale filosofie 
in. Maar het is wel het gevolg van de Rutte filosofie, dat men de verzorgingsstaat "moet" afbreken. Het idee dat die 
vervangen zal worden door de participatiestaat is een drogredenering. Door mensen hulpelozer te maken wordt er 
juist minder geparticipeerd oftewel die mensen kunnen in het vervolg juist niet deel nemen aan het 
maatschappelijk leven. 

Eigenlijk zou je deze halve &aren die dit hebben toegestaan, ministers, kamerleden die hier voor gestemd hebben  
voor een tribunaal moeten dagen.  Daar heb je als burger de mogelijkheid toe: een symbolisch tribunaal waarin 
werkelijke slachtoffers, de bejaarden dus, de ontslagenen als specialisten bij uitstek zitten als rechters van het 
tribunaal, en als getuigen gevormd uit het maatschappelijk veld en uit het gebied van de rechtszekerheid zich kunnen 
verenigen om de mate van schuld die de politici, ook de uitvoerende politici te bepalen. Want wat de heren in Den 
Haag blijkbaar niet doorzien hebben is, dat ze, door alles over de schutting te gooien er de plaatselijke politiek niet 
geliefder mee maken. 

Nu ook de bejaardenvervolging in handen van de lagere overheid — de gemeente — komt, zullen die overheid uiterst 
voorzichtig moeten zijn met zijn maatregelen. De overheid moet zijn steunpilaren, de keizers niet benadelen, willen 
ze enige grond van legitimiteit behouden. Jan Post. 

ZELF JE SCHULDEN REGELEN VOOR DUMMIES.. KAN DAT? 

Ja, dat kan, maar er zijn wel een paar voorwaarden: splits in je hoofd de 
schuldproblemen af van alle andere mogelijke problemen: met 1 grote 
warrige brei in je hoofd wordt het niks. Anders gezegd: probeer op het 
punt van geldzaken geen chaoot te zijn. Een laptop is na een paar jaar al 
stuk, de gratis home-computer in je hoofd gaat levenslang mee. Gebruik 

Bang voor een brief? Postvak puilt uit van de rekeningen, 
aanmaningen, ambtelijke schrijvens van deurwaarders ed.? Aanvallen! 
Nog altijd de beste verdediging, ook tegen schulden. Openmaken die 
troep! Organiseer een ordner met tabbladen en deel die brieven op 
datumvolgorde soort bij soort in. Zorg dat je internet werkt en blijft 
werken. Ga daar naar bijvoorbeeld (er is over schulden van alles te 
vinden): https://www.zelijeschuldenregelen.n1/ Kijk daar wat rond, lees 
rustig eerst eens diverse artikelen op een regenachtige zondagmiddag 
en ga dan naar: 

https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/over-deze-site/hoe-werkt-t/  Ga daarna naar: 
https://www.zelfjeschuldenregelen.nllstappenplan/stapl  

Toelichting van de website zelf: 

Het Stappenplan is de basis van de website. Vijf logische stappen leiden u naar een plan om uw geldproblemen op te 
lossen. Bij elke stap hoort een pagina met uitgebreide toelichting, die u kunt raadplegen tijdens het invullen. 

• U krijgt een overzicht van uw schulden 
• U onderzoekt welke aflossing in uw huidige fmanciële situatie haalbaar is. 
• U kunt nagaan welke mogelijkheden u heeft om op uitgavenposten te bezuinigen om zo meer geld voor 

aflossing vrij te maken. 
• Het resultaat is een betaalplan op maat. 
• Daarna helpt de site u verder om dit betaalplan uit te voeren, en regelingen met uw schuldeisers te treffen. 



Opmerking:  deze website is geen wondermiddel: soms is het al zo erg met schulden dat huisuitzetting dreigt, gas, 
water, licht worden afgesneden of dat u problemen heeft met de zorgverzekeraar. Probeer regelingen te treffen, maar 
tref niet zoveel regelingen dat u minder overhoudt dan  90% van het voor u geldende minimum inkomen, want dan 
kunt u de afbetalingsregelingen toch niet meer waar maken. Een tip: kijk ook altijd of een vordering wel klopt: 
sommige energiemaatschappijen sturen bijvoorbeeld via deurwaarders valse facturen, terwijl u van die lui nog nooit 
hebt gehoord... Is het met de schulden een te grote puinhoop geworden, dan zult u professionele hulp moeten 
vragen. Het PEL kan u alleen wat simpele adviezen geven. Wilt u meer weten over hoe het zit met schulden? Kijk 
dan ook eens op de professionele website: http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=64  

Tenslotte: wij zeggen niet: schulden zijn altijd eigen schuld: bijv. de bijstand is structureel gewoon te laag en veel 
vaste lasten zijn te hoog... En de overheid zelf is ook een beroerde schuldeiser... Maar zelf niets doen maakt het nog 
erger... 

BESLAG OP VAKANTIEGELD NIET ALTIJD TERECHT! 

Stukje tekst uitspraak van de Hoge Raad op deze link: 
www.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLENL:HR:2014:3068  

"Het voorgaande brengt mee dat de jaarlijkse uitbetaling van het 
vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse 
inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds 
boven de beslagvrije voet uitkwam. Indien het maandelijkse inkomen in 
die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven, is het 
vakantiegeld slechts voor beslag vatbaar voor zover het als maandelijkse 
aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten 
inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, 
telkens per maand beoordeeld" 

HUURDERS OPGELET: VRAAG DE WOZ-WAARDE VAN UW WONING OP BIJ DE GEMEENTE 

Waarom? Om te weten of u niet teveel huur betaalt moet u weten wat de zgn. maximaal redelijke huur is van uw 
woning. Dat heet het puntenstelsel ofwel het Woning Waarderings Systeem. Vanaf 1 juli als de huurverhoging weer 
komt, zit daar ook die WOZ-waarde ingebouwd, tenminste: dat mag. Op de website van de Rijksoverheid staat: "Bij 
de huurverhoging van 1 juli 2016 mag de verhuurder voor bestaande huurcontracten uitgaan van het nieuwe 
puntensysteem per 1 oktober 2015." De WOZ-waarde is de inschatting van wat volgens de gemeente uw woning 
waard is en daarmee berekent men de hoogte van de Aanslag OZB, het Rioolrecht eigenaarsdeel en het eigenaarsdeel 
Waterschapslasten. Uw bent echter OOK belanghebbende om te weten wat uw woning waard is, omdat u 
anders niet kunt uitrekenen wat de maximaal redelijke huur is van uw woning! Zie verder bij: 
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/  

Doet de gemeente moeilijk? Bel (058-2671636) of mail het PEL! 
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COLOFON OPWAARTSE DRUK 

Uitgave blad: Vereniging PEL. Redactieadres: Marowijnestraat 8-C 8931 BT Leeuwarden. 
Dit blad op internet: http://home.online.nl/verpel/bijstand.html#wb  
Oplage blad: 1000 stuks plus de mededelingenborden in de stad. U hebt het blaadje ergens gezien en wilt ook een exemplaar? Bel dan 
onderstaand telefoonnummer voor nazending over de post of kijk op internet. 
Vereniging P.E.L.: 058-2671636 of e-mail: verpel@online.n1  en pel@verpel.demon.n1 
PEL op internet: http://verenigingpel.n1  
Spreekuren PEL:  Voor algemene en individuele vragen over bijstandsuitkeringen, gesubsidieerd werk, re-integratietrajecten of zgn. 
Tegenprestatie in de bijstand en voor alle vragen, zowel algemeen als individueel op het gebied van HUREN (ook van kamers), het zoeken van 
een woning, huurtoeslag, kraken, diverse woonlasten, gemeentelijke belastingen, kwijtscheldingen enz. 

Klachtenspreekuur PEL, iedere werkdag van 14.00-18.00 uur telefonisch of op afspraak. 
B.g.g.: laat naam en telefoonnummer achter op de telefoonbeantwoorder. Wij bellen dan z.s.m. terug. 


