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‘I
k kan de huur al nauwelijks be-
t alen”, zegt een Alkmaarse
man van middelbare leeftijd als
gerechtsdeurwaarder Brigitte
Haarms hem een vordering van
een zorgverzekeraar overhan-

digt. Het is maandag, 11.00 uur. Bij de man
staat al maanden een bedrag van 850 euro
open. „De Belastingdienst heeft beslag ge-
legd op mijn vermogen”, excuseert hij
zich. Vijftig euro, dat zou hij maandelijks
kunnen aflossen.

Haarms zit al 21 jaar in het vak. Haar bu-
reau is ondergebracht bij incasso- en deur-
waardersorganisatie GGN. Het zijn drukke
tijden: 700.000 Nederlanders kampen
met problematische schulden, 28.000 van
hen zaten in 2013 in de schuldsanering.

„Mogen we even binnenkomen?”,
vraagt Haarms. De man vindt het prima.
„Ja, sorry”, zegt hij gelaten. Zijn hond
gromt, maar begint al gauw te kwispelen.

De deurwaarder
was de druppel
Reportage Deurwaarders Het aantal zelfm oorden in
Nederland neem t al zes jaar toe. Dat kom t m ede door
de crisis, denken experts. Deurw aarders volgen een cursus
om suïcidalen te herkennen.

Een enorme televisie, de tafel ligt bezaaid
met administratie, de woonkamer vol
speelgoed. Gesloten gordijnen, vieze vaat.
„Een standaard adres op de route”, zegt
Haarms als we weer in de auto zitten.

D oorv ra g en

Vanwege de aanhoudende economische
crisis moeten deurwaarders vaker uitruk-
ken. Vermoed wordt dat er, als gevolg van
die crisis, meer zelfdodingen plaatsvinden
– het CBS meldde onlangs een stijging van
25 procent in zes jaar tijd, tot 1.854 geval-
len in 2013. Daarom is nu voor deurwaar-
ders een ‘suïc idepreventiecursus’ o p ge -
zet .

Alex Grobbee, een collega van Haarms,
vroeg bij GGN aandacht voor zelfmoord.
Zijn ploeg kwam er regelmatig mee in aan-
raking. De één zag een debiteur in het
trapgat hangen, de ander hoorde drie uur
na ontruiming over een zelfmoord. Nog
vaker zijn er dreigingen. „Mensen doen
dat soms impliciet”, zegt Ans Withaar, di-
recteur van opleidingsinstituut De Essen-

burgh in tv-programma EenVandaag . „Ze
zeggen dat ze het niet meer zien zitten, dat
hun hoofd een kop met watten is. Vage uit-
drukkingen waar je alert op moet zijn. Wij
leren deurwaarders door te vragen.”

Withaar ontwikkelde een training. Dat
deed ze samen met stichting 113Online,
het zorgloket voor suïcidalen dat hulp ver-
leent via de telefoon en therapie verzorgt
via e-mail. Mensen kunnen anoniem hun
verhaal kwijt, per chat of forum. Psycholo-
gen staan paraat, suïcidalen kunnen met
elkaar praten en nabestaanden vinden er
troost. Mensen worden gewezen op zelf-
hulpgroepen, en de site is een kennisbank
voor organisaties.

„GGN legde zelf het contact”, zegt Wit-
haar. Dat was in reactie op de wens van
Volksgezondheid „de sociaal-economi-
sche sector bij suïcidepreventie te betrek-
ke n”. Ook agenten, huisartsen, psycholo-
gen, docenten, reclasserings- en bankper-
soneel zouden daarbij een rol moeten spe-
len.

Het verband tussen recessie en zelfdo-
ding is nog niet hard, zegt Withaar. Schul-
den zijn ook niet altijd de enige oorzaak.
„Er zit een complex van problemen ach-
ter. Maar eenmaal uit balans kan zo’n
deurwaardersbezoek ‘de druppel’ zijn.”

Instructies, behalve sneller doorverwij-
zen naar de huisarts of de stichting 113On-
line, geeft de cursus niet. Verandering van
werkwijze is niet het doel. „Het gaat om
bewust wording”, zegt Withaar. Inzicht in
wat mensen tot wanhoop kan drijven.
„Maar als deurwaarders hun brieven aan-
passen na onze training: prima.”

Schoenendoos

Zitten schuldeisers te wachten op softere
deurwaarders? „We werken onder meer
voor corporaties, energiebedrijven en
z o r g ve rz e ke ra a r s ”, zegt Haarms. „Die
hechten aan een maatschappelijk verant-
woord profiel. We moeten niet immuun
worden. Hoe vaak horen we geen levens-
verhaal aan? Voor ons het zoveelste ge-
sprek die dag, voor de debiteur misschien
zijn eerste.”

De digitale bezorging van dagvaardin-
gen is onderwerp van gesprek in de poli-
tiek, vertelt ze. „Maar dan haal je het con-
tact weg.” We maken mensen niet enkel
boos, vervolgt ze. „Als ik een schoenen-
doos vol dichte enveloppen zie, zou ik de-

ze mensen graag adviseren: zet alles op
papier, weet wat je schulden zijn, ga na
welke dringend zijn. Zo krijg je er meer
grip op.”

Onder bewind

Een nieuw adres. Er zit een barst in het
raam. Een dertiger doet open. Trainings-
broek, sigaret losjes in de mondhoek. Hij
roept meteen zijn vriendin. „Ik weet van
niks”, lacht ze de 3.000 euro van de zorg-
verzekeraar weg. „Ik sta al twee jaar onder
bewind. Alles wat binnenkomt, stuur ik
naar de bewindvoerder.”

Met ‘b ew i n d’ doelt de vrouw op de Wet
schuldsanering natuurlijke personen. Drie
jaar lang moet ze op 90 procent van het
bijstandsniveau leven en zich houden aan
allerlei verplichtingen, zoals (solliciteren
naar) voltijds werk. Na drie jaar is ze schul-
denvrij. Haarms zal contact leggen met de
b ew i n dvo e rde r.

De volgende woning oogt verlaten. Een
kredietmaatschappij heeft bij de bewoner
een vordering van 8.399 euro uitstaan. De
man bezit op papier negen auto’s. Het zou
heel goed kunnen dat hij iemand is die de
au to’s tegen betaling op zijn naam liet zet-
ten, zodat de werkelijke eigenaar uit zicht
van de autoriteiten blijft. Haarms stopt
een dagvaarding in de brievenbus. Een ge-
wone route telt al gauw zestig adressen.
Haarms belt aan bij een vrouw die „niets
we e t ” van een betalingsachterstand van
700 euro aan het energiebedrijf. Gordij-
nen dicht, bank beslapen. Maar de hond
komt niets tekort; zijn mand ligt vol knuf-
fe l s .

Wanhoop is slecht, maar debiteuren
mogen best een beetje schrikken. „In
volkswijken zie ik schulden van generatie
op generatie overslaan”, vertelt Haarms.
„Ik maakte eens mee dat een vrouw vanaf
driehoog riep: ‘Wat moet je?’ De hele
buurt kon meegenieten. Ik verbaas me
nogal eens over de schaamteloosheid.”

Het is erger dan voorheen, vindt
Haarms. Vooral de ‘nieuwe schuldenaren’
hebben het moeilijk, mensen die tijdens
de crisis voor het eerst in de problemen
raakten. „Zij waren een beter leven ge-
wend. Daalt je inkomen, dan moet je snij-
den. Minder uitstapjes, minder luxe, de
auto weg. Niet iedereen lukt dat. Met Kerst
zeg ik weleens: waar de meeste lichtjes
branden, dáár komen de deurwaarders.”

In volkswijken zie ik
schulden van
generatie op
generatie overslaan
Brigitte Haarms
g e re c h t s d e u r wa a rd e r
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Signalen opvangen

De ‘G a t e ke e p e r s t ra i n i n g
G e re c h t s d e u r wa a r d e r s’ is
ontwikkeld door oplei-
dingsinstituut De Essen-
burgh en het zorgloket
voor suïcidalen 113 Online.
Als een deurwaarder iemand
treft met suïcidale gedach-
ten, moet hij volgens de cur-
sus in gesprek gaan om te
ontdekken hoe iemand zich
voelt en welke hulp er is.

Cursisten leren actief te
luisteren door te vragen en
de ernst van suïcidaal ge-
drag te herkennen, zegt Ans
Withaar, directeur van het
opleidingsinstituut. De deur-
waarder is geen hulpverlener,
maar hij kan wel de eerste
signalen opvangen. De cur-
sus is ook bedoeld om erva-
ringen uit te wisselen. „Deur-
waarders leren zich in te le-
ven in hoe het is als je het le-
ven niet meer ziet zitten.”

De deurwaarder ontruimt met politieassistentie een vervuilde woning van wanbetalers.
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