Dhr. H.J.Scheepen
Integriteitscoordinator gemeente Assen

Havelte, 29-12-2012
Betr: Integiteitsschendingen directeur GKB Assen en GKB-bestuur.
Geachte heer Scheepen,
In vervolg op ons eerdere telefonische overleg meld ik de zeer ernstige integriteitsschendingen van
de directeur GKB, dhr. J.Tingen en de verantwoordelijke toezichthouder GKB-bestuur dat deze zaken
afdekt.
Deze schendingen vat ik hierna kort samen.
De GKB suggereert met steeds sterk toenemende ‘succespercentages’, van 44 %-67 % variërend per
gemeente, succesvolle en sterk stijgende schuldoplossingspercentages. Dit terwijl de uitval sterk is
toegenomen en de werkelijke schuldoplossingen bij problematische schulden, voor schuldhebbers en
schuldeisers, juist sterk is afgenomen.
Er is sprake van een glijdende schaal sinds 2006, nadat over 2005 zeer lage succespercentages
(landelijk 12 %) werden vastgesteld. Vóór 2006 was de definitie van het succespercentage reëel en
gaf het aantal succesvol doorlopen gestarte schuldbemiddelingstrajecten aan dat schuldhebbers en
schuldeisers, uiteindelijk na 3 jaar realiseerden. Op dit moment is er geen enkele sprake meer van
enige relatie tussen de procesgerichte succespercentages en werkelijk gerealiseerde
schuldoplossingen. Hierdoor ontstaat een ernstig verstoorde en tegenstrijdige weergave van de
werkelijkheid, die hiermee willens en wetens gemaskeerd wordt.
Sinds 2006 is de definitie van het schuldoplossingspercentage gewijzigd in een (gedeeltelijke)
voortgangscontrole van ‘gestarte trajecten’. Aanvankelijk werden alle aanmeldingen geregistreerd,
vervolgens geëvolueerd in ‘officiële aanmelding’, daarna de registratie van alle ‘intaken en recent de
laatste wijziging in ‘instroom/in behandelingname’. ‘Deze ingenieuze statistische oplossing resulteert
in sterk toegenomen ‘succespercentages’.
Te meer omdat ook de uitval van gestarte schuldbemiddelingstrajecten die voortijdig beëindigd
worden na 3 jaar, ook niet in het percentage verwerkt wordt.
Feit is dat de GKB nog geen 10 % oplost van alle aanmeldingen.
Zelfs een gemeente als Midden-Drenthe die over 2010 slecht scoorde en in 2011 nog slechter, is nu
weer tevreden. Zij heeft niet door dat hun succespercentage van ongeveer 50% veroorzaakt is door
de gewijzigde definitie van de “problematische schuld”, waarbij betalingsregelingen en WSNPaanmeldingen toegevoegd zijn.
De GKB Assen dat altijd iets onder het landelijk gemiddeld zat, zit door deze herdefinitie nu ineens
ver boven het landelijk gemiddelde van 44 %.
GKB Assen in 2011: + 12 % personeel op 31-12, + 38 % meer trajecten afgehandeld, maar -/- 29 %
minder schuldbemiddelingen en saneringskredieten.

Er is geen sprake van moreel besef en verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie. Sterker nog
het moet in de doofpot en wordt glashard ontkend.
In het verslag van de gemeentelijke ombudscommissie wordt uit de mond van dhr. Tingen diverse
grove onjuistheden opgetekend, die onder ede met meineed gekwalificeerd worden.
Bovenvermelde schendingen van de integriteit vertonen bijzonder veel overeenkomsten met de
beschrijvingen in het rapport ‘oorzaken van integriteitsschendingen’.
De Tweede Kamer heeft onlangs met ruime meerderheid ingestemd met het instellen van een
Integriteitsrecherche. De Nationale Ombudsman zal begin 2013 de ‘Klokkenluiderswet’ onder zijn
verantwoordelijk gaan uitvoeren.
Kern van het probleem is dat de kwaliteit en kwantiteit van schuldoplossingen geanalyseerd en
verbeterd moet worden. De GKB en brancheorganisatie NVVK zijn van schuldoplossers verworden tot
regelrechte bedreiging van hun oorspronkelijke taak.
Als deze datamassage is toegestaan en integer is, dan adviseer ik de GKB de nationale recessie aan te
pakken en de regering schulden te laten oplossen. Dan is een ieder beter af.
Graag verneem ik van u wat de huidige, bestaande integriteitsprocedure kan bijdragen aan dit
probleem wat steeds grotere vormen aanneemt. Schuldoplossingen dreigen uit te sterven.
Met vriendelijke groet,
H.P.Westen
Onafhankelijk Schuldadviseur®
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