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Betref: betrekken exppertse beroepsgroep Wsnp bij brede schuldenaanpak

Zwijndrecht, 28 mei 2018

Hooggeachte mevrouw Van Ark,
Op 23 mei jl. hebben wij, bestuur en leden van de Beroepsvereniging voor Wsnp (BBW), uw
brief aan de Tweede Kamer over een brede schuldenaanpak kunnen lezen. Wij begroeten
uw inzet en uw voornemens en middels deze brief bieden wij u onze medewerking aan.
BBW is de enige beroepsorganisate voor bewindvoerders die de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (Wsnp) uitvoeren. Deze beroepsgroep bezit cruciale kennis over en
expclusieve ervaring met de wetelijke mogelijkheden voor schuldsanering. Wij leveren graag
onze professionele inbreng, met name waar het de schuldenrechter, de doorstroming van
het minnelijk naar het wetelijk traject, het schuldenbewind en de hulp aan zzp’ers betref.
De schuldenproblematek vraagt, zoals u terecht stelt, om een nauwe samenwerking tussen
ministeries, gemeenten en andere betrokken partjen. Verkokering zorgt er helaas voor dat
er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande mogelijkheden. Zo richt uw
ministerie zich op de minnelijke schuldhulpverlening en is het ministerie van Justte en
Veiligheid verantwoordelijk voor de wetelijke schuldsanering, terwijl de twee disciplines in
elkaars verlengde liggen. Maar de samenwerking tussen beiden is onvoldoende. BBW vindt
het teleurstellend dat ze tot nu niet bij de ontwikkeling van oplossingen is betrokken en
vindt het van belang u als coördinerend bewindspersoon te ondersteunen.
Uw initatef voor een breed samenwerkingsverband verwelkomen wij dan ook van harte. De
BBW stelt haar kennis graag ter beschikking. Bijvoorbeeld als het gaat om schuldhulp voor
zzp’ers. Dagblad Trouw ziet de eerdere conclusie van de Natonale ombudsman1 over de
1 https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Een%20open%20deur.pdf

beperkte toegang tot schuldhulp voor zzp’ers met schulden
bevestgd en bericht op 24 mei 20182 daarover in een
uitvoerig artkel. Wsnp bewindvoerders hebben regelmatg
te maken met zzp’ers met schulden en delen hun exppertse
graag aan de tafel van het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Zodat we
gezamenlijk de toegang tot hulp- en dienstverlening verbeteren en problematsche schulden
het hoofd bieden. Zowel in het belang van de schuldenaar en de schuldeisers als ook in het
belang van de samenleving.
Geachte staatssecretaris Van Ark, wij vragen u deze brief aan uw verantwoordelijk
medewerker door te geleiden en hopen op een uitnodiging en een pretge samenwerking. U
kunt op onze medewerking rekenen.
Hoogachtend,

Cees van der Linden
Voorziter Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp

2 https://www.trouw.nl/samenleving/zzp-ers-die-in-de-schulden-zitten-stuiten-op-een-geslotenloket~a1d75ec1/

