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Veel mensen onnodig zonder schuldenoplossing

Toegang schuldsanering kan sneller en eenvoudiger

Het aantal mensen met schulden neemt toe, terwijl het aantal mensen in de 

schuldsanering vermindert, stelt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) in zijn motie van 27 

juni jl.. Dat betekent dat veel meer mensen met schulden geholpen zouden kunnen 

worden. Hij stelt voor de wettelijke schuldsanering toegankelijker te maken door de 

verplichting van een voorafgaande minnelijke poging te schrappen. Staatssecretaris Van 

Ark zegt dit voorstel te betrekken bij een op te starten onderzoek naar de aansluiting van 

het minnelijke op het wettelijke traject. Cees van der Linden, voorzitter van de 

beroepsvereniging voor bewindvoerders wettelijke schuldsanering (BBW) vindt dat het 

voorstel uitwerking verdient: ’We laten nu te veel mensen onnodig bungelen, terwijl we ze

zo hulp zouden kunnen bieden.’ 

Doordat mensen soms jarenlange vertraging oplopen omdat ze eerst een minnelijk traject 

via hun gemeente moeten doorlopen, raakt de zogenaamde ‘schone lei’ - het perspectief op 

een schuldenvrije toekomst - steeds verder uit beeld. Met alle mentale gevolgen voor de 

schuldenaar en de maatschappelijke consequenties van dien. En dan niet te vergeten de 

mensen die om uiteenlopende redenen bij sommige gemeenten geen toegang krijgen tot 

schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld omdat ze een eigen woning hebben of een onderneming. 

Een van de doelstellingen van de wettelijke schuldsanering (Wsnp) is het voorkomen dat 

natuurlijke personen met problematische schulden tot in lengte van dagen door hun 

schulden worden achtervolgd. De Commissie Insolventierecht benadrukte al in 2003 dat het 

beperken van de toegang tot de Wsnp geen oplossing biedt voor mensen met schulden. 

Daarnaast vreesde de Commissie de teloorgang van expertise van 

bewindvoerdersorganisaties. Die teloorgang dreigt op dit moment. En daarmee dreigt ook 

het enige instrument te verdwijnen waarmee mensen duurzaam van hun schulden afkomen.

Daarom vindt de beroepsvereniging dat het voorstel om de directe aanvraag van een 

wettelijk schuldsaneringstraject mogelijk te maken, snel uitwerking verdient. Zoals een 

ondernemer en een natuurlijk persoon immers ook hun eigen faillissement kunnen 

aanvragen. De herinvoering van de voorlopige toepassing past daarbij: binnen het eerste 

halve jaar toont de schuldenaar aan dat hij te goeder trouw is geweest, de door de 

rechtbank benoemde bewindvoerder onderzoekt de mogelijkheden voor een oplossing 

(dwangakkoord) met de schuldeisers en na een half jaar brengt de bewindvoerder advies uit 



aan de rechter-commissaris of de schuldsanering met een resterende termijn van 2,5 jaar 

kan worden voortgezet. 

Naast de directe toegang tot de Wsnp behoeft de aansluiting vanuit de gemeentelijke 

schuldhulpverlening verbetering: wie bij de gemeente aanklopt en om welke reden dan ook 

met een minnelijke regeling niet verder komt, hoort doorverwezen te worden naar een 

instantie die in zo’n geval wel een oplossing kan bieden. ‘Daarnaast mag de gemeente ook 

gerust een beroep doen op onze expertise. Wij hebben andere en aanvullende 

bevoegdheden en ervaringen die ook van pas kunnen komen bij een minnelijke regeling. 

Schakel ons in!,’ nodigt Van der Linden uit. Zoals ook de schuldhulpverlener de rechter van 

aanvullend advies kan voorzien bij de aanvraag van de Wsnp. ‘De daling van het aantal 

aanvragen voor de Wsnp zou op zichzelf een goede zaak zijn, als dat kwam doordat mensen 

elders effectief worden geholpen. Dat blijkt niet het geval: het aantal mensen met schulden 

neemt toe. Zorg daarom dat de wettelijke regeling toegankelijker wordt. We zouden zo veel 

meer mensen kunnen helpen,’ zegt Van der Linden. 
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