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Samenwerking. Dat ene woord 

komt in me op als ik door de 

artikelen van deze editie blader. 

Het zou ‘de’ schuldhulpverle-

ning en in het bijzonder schul-

denaren enorm helpen als er 

beter wordt samengewerkt. 

Natuurlijk geldt dat voor sa-

menwerking tussen instanties. 

Maar vaak valt er al een start te 

maken binnen een en dezelfde 

instantie.

Zo valt binnen de gemeente 

vaak een verbeterslag te ma-

ken. Ik heb het dan met name 

over de afdelingen Participatie-

wet en Schuldhulpverlening. 

Soms zorgt (de Participatie)

wetgeving ervoor dat bij-

stands-draaideurklanten eigenlijk onherroepelijk (weer) te maken 

krijgen met schulden. Vaste columniste Angelique Timmermans 

illustreert dit aan de hand van het onderwerp ‘interen op de bij-

stand’ in haar column ‘Op te grote voet?’ (p. 11). Toegegeven, dat 

probleem is moeilijk op te lossen door een betere samenwerking. 

In andere gevallen kan een betere samenwerking, kennisuitwisse-

ling, en beleidsafstemming zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk zijn. 

En ook echt de dienstverlening aan klanten (met schulden) ten 

goede komen. Een mooi voorbeeld daarvan vormt het onderwerp 

fraudeschulden en schuldhulpverlening. Sander Meulendijks gaat 

in op de mogelijkheden die er inmiddels op grond van de gewij-

zigde Participatiewet bestaan bij fraudeschulden en roept de ge-

meente op van die mogelijkheden gebruik te maken, of ze in ieder 

geval te betrekken in op elkaar afgestemd bijstands- en schuld-

hulpverleningsbeleid (p. 16).

 

Een onderwerp waar samen-

werking ook tot mooie resul-

taten kan leiden, is bronhef-

fi ng. Frank Jansen en 

Maarten Werksma gaan in 

hun artikel ‘Bijstandsgerech-

tigde schuldenaren uit de 

bronheffi  ng krijgen’ in op 

mogelijkheden om de in-

stroom in de bronheffi  ng te 

verminderen. Afspraken met 

de afdeling Participatiewet 

kunnen daar zeker bij hel-

pen (p. 4).

Een samenwerking die in 

het verlengde hiervan ligt, is 

die tussen de gemeente 

Den Haag en Zorgverzeke-

raar CZ. Bram Eidhof en Sa-

dik Harchaoui vertellen in hun artikel ‘Sociaal Hospitaal’ meer 

over de samenwerking in de vorm van het Schuldenlab 070, die 

er op is gericht inwoners sneller uit de schulden te helpen én te 

houden (p. 8).

Natuurlijk zijn ook de andere bijdragen weer erg interessant. Bij-

voorbeeld het interview met Sadik Harchaoui over Society Im-

pact (p. 12) en het artikel van Marius Hupkes over het vergroten 

van de kans op toelating tot de WSNP voor ex-ondernemers (p. 

19). 

Veel leesplezier en tot de volgende editie!
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Bijstandsgerechtigde schulde-
naren uit de bronheffing  
krijgen: hoe doe je dat?
Steeds meer mensen hebben moeite om hun zorgkosten te betalen. Hoge zorgkosten worden dan ook genoemd als 

een belangrijke reden voor schulden, zo blijkt uit het onderzoek Geldzaken in de praktijk (2015) van het Nibud. De 

zorgpremie en het eigen risico zijn belangrijke componenten van die zorgkosten. Binnen de groep mensen met een 

betalingsachterstand op de zorgpremie bevinden zich veel bijstandsgerechtigden. Sinds 1 juli 2016 zijn er nieuwe 

mogelijkheden om deze groep te helpen.  In dit artikel beschrijven we hoe gemeenten en zorgverzekeraars samen 

kunnen werken aan het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigde schuldenaren in de bronheffing en hoe 

voorkomen kan worden dat deze schuldenaren überhaupt instromen. 

zekeraars en VWS. Het doel was om:

1. Problemen rondom privacy op te lossen;

2. Criteria voor de uitstroom van bijstandsgerechtigden 

te formuleren; en

3. Landelijke uniforme afspraken te maken met alle 

zorgverzekeraars.

Doel 1: Oplossen problemen rondom privacy
Het privacy-aspect draait vooral om verduidelijking. Ge-

meenten en zorgverzekeraars vroegen zich af welke ge-

gevens zij wel of niet mogen uitwisselen in het kader 

van preventie van zorgschulden en het organiseren van 

uitstroom uit de bronheffing. Daarom is de Regeling 

zorgverzekering gewijzigd. In artikel 7b.1 is nu specifiek 

opgenomen dat de volgende gegevens mogen worden 

uitgewisseld:

a. naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en 

Burgerservicenummer van de op de zorgpolis vermelde 

verzekeringsnemer en verzekerden;

b. het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer van 

de zorgverzekeraar, de zorgpolis en gegevens over de 

toepassing van artikel 18 van de Zorgverzekeringswet 

ten behoeve van de verzekeringsnemer;

c. de door de verzekeringnemer verschuldigde bedragen 

met betrekking tot de premie, het verplicht eigen risico, 

het vrijwillig eigen risico, de eigen bijdragen, de eigen 

betalingen, de rente, de incasso- en deurwaarderskosten;

d. gegevens over de toepassing van afdeling 3.3.2  van de 

Zorgverzekeringswet (over de gevolgen van het niet beta-

len van de premie en de bestuursrechtelijke premie) door 

Inleiding

Bij een premieachterstand ter hoogte van zes maandpre-

mies of meer voor de basisverzekering treedt de bron-

heffing in werking (formeel: bestuursrechtelijke premie). 

De bronheffing is 25% hoger dan de normale (privaat-

rechtelijke) premie en werd tot voorkort opgelegd door 

het Zorginstituut Nederland. Sinds 1 januari 2017 is het 

CAK als uitvoerder van de bronheffing bevoegd de lo-

pende premie via werkgever of uitkeringsinstantie direct 

in te houden op loon of uitkering. Wanneer dit niet mo-

gelijk is int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 

de bestuursrechtelijke premie via acceptgiro’s. 

Momenteel zitten blijkens de VWS-verzekerdenmonitor 

2016 landelijk 290.000 mensen in de bronheffing, dit is 

2,1% van alle verzekerden. Een groot deel van hen, 

ruim 200.000, hebben meer dan 750 euro schuld bij hun 

zorgverzekeraar. Binnen de groep wanbetalers zijn bij-

standsgerechtigden ruim oververtegenwoordigd: 22,9% 

van de wanbetalers heeft een bijstandsuitkering. Dit was 

voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport aanleiding om een werkgroep in het leven te roe-

pen en na te gaan hoe het aantal wanbetalers met een 

bijstandsuitkering omlaag kan: de Werkgroep uitstroom 

bijstandsgerechtigden. 

Werkgroep uitstroom bijstandsgerechtigden 

(WUB)

De werkgroep uitstroom bijstandsgerechtigden (WUB) 

bestond uit vertegenwoordigers van gemeenten, zorgver-

Drs. F.J. (Frank)Jansen (links)
Senior beleidsmedewerker armoedebeleid bij de gemeente Den Haag

M. (Maarten) Werksma (rechts)
Directeur BS&F
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de zorgverzekeraar ten aanzien van de verzekeringnemer;

e. de bedragen die op de bijstand, bedoeld in artikel 5 

van de Participatiewet, van de verzekeringnemer ten be-

hoeve van de zorgverzekeraar worden ingehouden en 

betaalbaar gesteld.

Met de hun beschikbare gegevens kunnen zorgverzeke-

raars en gemeenten elkaar op de hoogte stellen van de 

stand van zaken rondom betalingsachterstanden. De vol-

gende stap van de werkgroep was om na te gaan wan-

neer bijstandsgerechtigden kunnen uitstromen en onder 

welke criteria. 

Voorwaarden voor uitstroom 
uit de bronheffing

Bijstandsgerechtigde schuldenaren kunnen onder de vol-

gende voorwaarden uitstromen uit het bestuursrechtelijk 

regime: 

•   Er moet  sprake zijn van een stabiele bijstandsuitkering. Dat 

houdt dat de verzekeringsnemer een jaar of langer een bij-

standsuitkering heeft.

•   De schuldenaar moet deelnemen aan de gemeentelijke 

collectieve zorgverzekering.

•   De schuldenaar moet (gespreid) betalen en het verplicht 

eigen risico (her)verzekeren.

 

De regeling duurt maximaal 36 maanden.  

 

Bron: artikel 6.5.6 Regeling zorgverzekering

Doel 2: Criteria voor uitstroom
Bijstandsgerechtigden hebben een beperkte afloscapaci-

teit. Het aflossen van een schuld bij de zorgverzekeraar 

in combinatie met de bronheffing is in de praktijk nau-

welijks mogelijk. Daarom waren er maatregelen nodig 

om de uitstroom uit de bronheffing te bevorderen. De 

uitstroom vereist een zorgvuldige afweging van de be-

trokken partijen. Het is namelijk de bedoeling om een 

structurele situatie te creëren die voorkomt dat bij-

standsgerechtigden na uitstroom niet opnieuw in de 

bronheffing komen. Gemeenten staan dicht bij de bij-

standsgerechtigden en kunnen op basis van de nieuwe 

regeling het initiatief nemen om uitstroom te realiseren.

In artikel 6.5.6 van Regeling zorgverzekering zijn voor-

waarden geformuleerd voor uitstroom uit de bestuurs-

rechtelijke premieheffing. Er moet bijvoorbeeld  sprake 

zijn van een stabiele bijstandsuitkering. Dat houdt dat 

de verzekeringsnemer een jaar of langer een bijstands-

uitkering heeft. Ook moet de verzekerde meedoen aan 

de gemeentelijke collectieve zorgverzekering. Om nieu-

we schulden te voorkomen zijn het (gespreid) betalen of 

het (her)verzekeren van het verplicht eigen risico even-

eens verplicht. De regeling duurt maximaal 36 maanden. 

Doel 3: Landelijke uniforme uitvoeringsafspraken
De werkgroep heeft als service een modelovereenkomst 

opgesteld voor gemeenten en zorgverzekeraars. Deze mo-

delovereenkomst geeft een handvat om samenwerking tus-

sen zorgverzekeraars en gemeenten zo eenduidig en effici-

ent mogelijk te maken.  Alle zorgverzekeraars hebben 

toegezegd zich te houden aan de modelovereenkomst. 

Voordat we ingaan op het proces van uitstroom en de mo-

gelijkheden voor gemeenten en zorgverzekeraars om de 

modelovereenkomst nader in te vullen, is het belangrijk 

om aan te geven dat minnelijke- of wettelijke schuldrege-

lingen vóór gaan op de uitstroomregeling voor uitkerings-

gerechtigden. Het is immers beter om alle schulden op te 

lossen, dan alleen de achterstand bij de zorgverzekeraar. 

Toch blijven er voldoende situaties over waarbij het goed 

is om in ieder de premieachterstand bij de zorgverzekeraar 

in te lopen. Een groot voordeel voor de betrokken persoon 

is dat hij of zij zich weer  aanvullend kan verzekeren voor 

zaken als tandzorg en fysiotherapie. 

Het proces van uitstroom ziet er op hoofdlijnen als volgt 

uit:

 • De gemeente selecteert de bijstandsgerechtigden die 

mogelijk aan de voorwaarden op grond van artikel 

6.5.6 Regeling zorgverzekering kunnen voldoen.

 • De gemeente doet een voorstel aan de belanghebben-

de en informeert of hij deel wil nemen aan deze rege-

ling. Medewerking kan niet afgedwongen worden.

 • Als de belanghebbende instemt met de regeling en 

aan alle voorwaarden op grond van artikel 6.5.6 Rege-

ling zorgverzekering voldoet, dan neemt het college 

contact op met de zorgverzekeraar voor verdere af-

stemming van de afspraken.

 • De zorgverzekeraar informeert het Zorginstituut dat de 

incassoactiviteiten tijdelijk opgeschort moeten worden.

 • De inhouding van de bestuursrechtelijke premie 

wordt tijdens het proces opgeschort en pas definitief 

kwijtgescholden als gedurende de overeengekomen 

periode aan alle voorwaarden van artikel 6.5.6 Rege-

ling zorgverzekering wordt voldaan.

 • De gemeente houdt in plaats van de bronheffing nu 

het premiebedrag en de andere overeengekomen be-

dragen in.

Gemeente en zorgverzekeraar kunnen ervoor kiezen om 

afspraken te maken over de hoogte van de maandelijkse 
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aflossing. In beginsel is het bedrag 35 euro per maand. 

Het is echter belangrijk om gezamenlijk te bepalen welk 

bedrag aan aflossing haalbaar is voor de bijstandsge-

rechtigde. Los van het standaardbedrag is in de mode-

lovereenkomst de mogelijkheid opgenomen om maat-

werk te bieden aan de hand van de berekening van de 

beslagvrije voet. Zelfs bij het ontbreken van enige aflos-

singscapaciteit is er een regeling mogelijk, mits ook de 

zorgverzekeraar hiermee instemt. 

Ervaringen van gemeenten en zorgverzekeraars

Inmiddels zijn diverse gemeenten gestart met het organi-

seren van uitstroom. De gemeente Amsterdam is in 2014 

als eerste gemeente samen met zorgverzekeraar Zilveren 

Kruis gestart met het organiseren van uitstroom van bij-

standsgerechtigden. Bij circa 2.000 Amsterdamse uitke-

ringsgerechtigden is de bestuurlijke premieheffing beëin-

digd. Een kwart van deze groep heeft geen schuld meer 

bij de verzekeraar. Iets meer dan de helft zit nog in de 

regeling. Naar verwachting zijn zij in mei 2017 schul-

denvrij.  De resterende groep is weer in de bronheffing 

beland of heeft een betalingsachterstand. Enschede heeft 

samen met zorgverzekeraar Menzis aan 600 bijstandsge-

rechtigden een regeling aangeboden om verzekerden uit 

de bronheffing te helpen. De verzekerde wordt opge-

schort als wanbetaler bij Zorginstituut Nederland en de 

gemeente houdt maandelijks de zorgpremie en een aflos-

singsbedrag in op de uitkering en betaalt die recht-

streeks aan Menzis door. Ongeveer 450 bijstandsgerech-

tigden maken gebruik van het aanbod. 

Aandachtspunten 

Belangrijke aandachtspunten in de uitvoering van de re-

geling zijn communicatie tussen de gemeente en zorgver-

zekeraar en het snel betrekken van de uitvoerende afde-

ling. Bij de communicatie gaat het over het maken van 

duidelijke afspraken over bijvoorbeeld aantallen en de 

planning. Het is aan te raden om de uitvoerende afdelin-

gen snel te betrekken bij het maken van afspraken. De af-

deling die de Participatiewet uitvoert kan bijvoorbeeld 

eerst nagaan hoe vaak er sprake is van wisselende inkom-

sten. De uitkering moet immers hoog genoeg zijn om lo-

pende premies succesvol in te houden op de uitkering. 

De start van het organiseren van uitstroom was zowel 

voor Enschede en Menzis als voor Amsterdam en Zilve-

ren Kruis arbeidsintensief. Zo kostte het de nodige ener-

gie om het gehele bestand door te lichten op het voldoen 

aan de voorwaarden van een stabiele en toereikende uit-

kering en om te bezien of maatwerk nodig is.

Ook de administratieve inrichting kostte de nodige tijd 

(deelnemers moeten herkenbaar zijn in het mutatie- en 

betalingsverkeer). Daarnaast is er in de startfase regel-

matig afstemming nodig op casusniveau. Het helpt om 

vooraf duidelijk te hebben wat te doen als bijvoorbeeld 

iemand in detentie gaat, of toegelaten wordt tot de ge-

meentelijke schuldhulpverlening. Wanneer bijstandsge-

rechtigden daadwerkelijk zijn uitgestroomd en deelne-

men aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering 

voor minima kost het onderhoud niet veel tijd, zo leert 

de ervaring in Enschede. 

Voorkomen is beter dan genezen

Naast het organiseren van uitstroom is natuurlijk ook de 

vraag relevant wat er gedaan kan worden om de in-

stroom in de bestuursrechtelijke premieheffing te ver-

minderen. De uitdaging is om een goede balans te vin-

den tussen enerzijds het opheffen van de aanwezige 

“schaarste8”  in tijd, geld of mentale bandbreedte door 

extra dienstverlening en anderzijds het werken aan het 

(financieel) zelfredzaam maken van mensen. Enschede 

werkt momenteel aan interventies gericht op het (finan-

cieel) zelfredzaam maken van burgers die deelnemen 

aan de uitstroomregeling. Zo is men gestart met het aan-

bieden van een budgetteringscursus aan jongeren tot 27 

jaar om nieuwe achterstanden te voorkomen.

Een optie om bronheffing te voorkomen is verder om als 

gemeente te starten met inhouden van de zorgverzeke-

ringspremie op de uitkering bij een achterstand van twee 

of vier maanden. Dat kan met toestemming van de 

klant, maar in individuele gevallen kan voor een ver-

plichte doorbetaling worden gekozen op basis van arti-

kel 57 van de Participatiewet. Enschede heeft er inmid-

dels voor gekozen om de te betalen premies voor de 

gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij deelnemen-

de bijstandsgerechtigden preventief op de uitkering in te 

houden en door te betalen aan de zorgverzekeraar. 

Tot slot

Uit de hierboven omschreven voorbeelden blijkt dat ge-

meenten en zorgverzekeraars samen kunnen zorgen voor 

minder bijstandsgerechtigden in de bestuursrechtelijke 

premieheffing. Dat is positief, omdat mensen van hun 

zorgschulden afkomen en zich weer aanvullend kunnen 

verzekeren. Wat hierbij helpt is dat artikel 7b.1 Regeling 

zorgverzekering een einde heeft gemaakt aan de onduide-

lijkheid over welke informatie wel en niet uitgewisseld 

mag worden tussen gemeenten en zorgverzekeraars. 

Daarnaast bieden de landelijke richtlijnen en de mode-

lovereenkomst een heldere leidraad. De eerste resultaten 

zijn veelbelovend. Verder is het in het belang van alle 

partijen dat zorgschulden niet alleen worden opgelost, 

maar waar mogelijk ook voorkomen. Dit vergt dat ge-

meenten en zorgverzekeraars langdurig samen optrekken. 
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ook geen ruimte voor salaris uit de boedel.” U moet 

hierbij niet vergeten dat deze twee rechtbanken een 

kwart van het in Nederland uitgesproken aantal 

schuldsaneringen uitspreken.

 

Op 26 januari 2017 publiceert het bureau Wsnp als 

volgt:“Het ministerie heeft in overleg met Bureau Wsnp 

en beroepsvereniging BBW besloten het ‘Besluit vergoe-

dingen bewindvoerder schuldsanering’ voorlopig niet te 

wijzigen”. Dat is wat bevreemdend, gezien de eerdere 

meldingen van feiten. Maar, en nu komt het tweede feit, 

de overweging is dat hiertoe is besloten “omdat in de 

praktijk het aantal lege boedels mee blijkt te vallen. 

Wsnp-bewindvoerders ervaren daardoor nauwelijks fi-

nanciële problemen. Het huidige eenmalige voorschot 

volstaat.”

Hè? Nog geen drie maanden eerder meldde u heel an-

dere feiten! Die feiten verdragen zich niet met wat u mij 

nu vertelt: óf er zijn liquiditeitsproblemen, óf ze zijn er 

niet. Beide meldingen kunnen niet tegelijkertijd waar 

zijn. De Raad voor Rechtsbijstand had toch gesignaleerd 

dat bewindvoerders in Wsnp-zaken door de huidige re-

geling van het voorschot op de bewindvoerderssubsidie 

in liquiditeitsproblemen kwamen? Bovendien, waarom 

vraagt het bestuur dit bij de branchevereniging? Is niet 

juist het bureau Wsnp het orgaan dat in geval van lege 

boedels aan bewindvoerders uitbetaalt? Zij weet zelf 

precies hoeveel uitbetaald wordt, daarvoor hoeft zij 

geen branchevereniging te consulteren. Of zijn er soms 

achterstanden? 

Van der Steur trad af want, zei hij: “Ik voel het vertrou-

wen niet.”. Ik zie niet zo snel een bestuurder aftreden 

vanwege de Wsnp-declaraties. Ik zie ook niet zo snel een 

bestuurder van een branchevereniging aftreden omdat 

hij onjuist of onvolledig informeert aan het bureau 

Wsnp. Wat ik wel zie zijn moderne bestuurders die niet 

hechten aan het vertellen van de juiste feiten en liever 

afstemmen met een branchevereniging over “het ver-

haal” dat zij gaan vertellen; daar is maar één conclusie: 

“Ik voel het vertrouwen niet”.

1.   E. Timmermans, “Communicerende vaten in de nieuwe vergoe-

dingensystematiek?”, WSNP periodiek 2014 (2), p. 18 – 20.

Tijdens het schrijven van deze column is de inkt van de 

ontslagbrief van minister van Justitie Ard van der Steur 

net droog. De aanstichter van het aftreden van de minis-

ter, de journalist Bas Haan, publiceerde twee dagen voor 

het aftreden zijn boek “De rekening voor Rutte”. Het 

boek laat een politieke wereld zien waarin niet de feiten 

van belang zijn, maar ‘het verhaal’ dat de politiek kan 

verkopen. De auteur motiveert zijn boek met zijn weige-

ring om ‘het verhaal’ te accepteren als lat waarlangs de 

norm van onze maatschappij vormgegeven wordt. Hij 

waarschuwt dat het loslaten van de waarheid leidt tot 

de dominantie van een schijnwerkelijkheid waarin per-

sonen emoties misbruiken om een nog veel grotere  

schijnwerkelijkheid mee op te bouwen. 

In het schuldendomein is voor bestuurders de verlei-

ding om mee te gaan in het verhaal in plaats van  de fei-

ten ook geen onbekend fenomeen. Een voorbeeld. 

In 2013 publiceerde de Raad voor Rechtsbijstand het Be-

sluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering. Diverse 

partijen waarschuwden dat het besluit een omslachtige, 

kostbare en ineffectieve aanpassing was die niet zou op-

leveren wat men dacht.1 Drie jaar later bleek dit inder-

daad zo te zijn en consulteerde de Raad, wijs als hij is, 

voor een aanpassing in het besluit als volgt: “In iedere 

zaak kan aan de bewindvoerder op zijn verzoek een 

voorschot op de bewindvoerderssubsidie worden ver-

strekt”. Een welkom idee voor behoud van het stelsel, 

want dit zou de massale en langdurige voorfinanciering 

door een gestaag dalend aantal bewindvoerderskanto-

ren kunnen beperken.

Zijn overweging was, en nu komt het eerste feit: “De 

Raad voor Rechtsbijstand heeft gesignaleerd dat be-

windvoerders in Wsnp-zaken door de huidige regeling 

van het voorschot op de bewindvoerderssubsidie in 

liquiditeitsproblemen komen.” Bravo, de Raad maakt 

een constatering, het bestuur reageert en lijkt ade-

quaat te gaan handelen. Het feit was overigens ook al 

bevestigd in augustus 2016 in de “Monitor Wsnp; 

Twaalfde meting over het jaar 2015”: “Uit nader onder-

zoek bleek dat in een beperkt aantal regio’s (Noord-

Holland en Noord-Nederland) inderdaad structureel 

meer zaken zonder uitdeling worden beëindigd dan in 

de rest van het land. In deze gevallen is er doorgaans 

tijdens de Wsnp geen boedelsaldo opgebouwd en dus 

“De gewoonte van onjuistheden”
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Sociaal Hospitaal

It takes a city to solve debt, zo luidt het mantra van het Schuldenlab 070. Met het Schuldenlab 070 bundelt de gemeen-

te Den Haag de krachten met maatschappelijke partners om haar bewoners sneller uit de schulden te helpen én te 

houden. In de vorige editie van dit tijdschrift heeft u kunnen lezen over het Schuldenlab en het Jongeren perspectief 

Fonds. In dit artikel gaan we in op een andere project binnen het Schuldenlab, te weten het Sociaal Hospitaal. Het 

project is gericht op multiprobleemgezinnen en wordt uitgevoerd door  het Instituut voor Publieke Waarden.  Hierna  

leest u mee over de analyse, werkzame ingrediënten, de financiering en de beoogde resultaten.

baan?’ vroeg deze man. ‘Zeker’, zei Emanuela, ‘en mijn 
administratie heb ik ook op orde.’ Wederom voldeed ze 
aan alle voorwaarden. Behalve één: ze had geen stabiele 
woonsituatie. Hierdoor kwam ze niet in aanmerking voor 
een schuldregeling. Want de kans dat mensen schulden 
structureel aflossen, is een stuk lager wanneer ze geen 
stabiele woonsituatie hebben. 

Vanuit de afzonderlijke beleidsdomeinen geredeneerd, is 

deze uitkomst logisch en verdedigbaar. Pas wanneer we 

integraal naar de casus kijken, valt het onbedoelde, onge-

wenste effect op. Het was immers niet de bedoeling dat 

gezinnen met minderjarige kinderen op straat komen te 

staan. Dat is staat immers ook in het coalitieakkoord. 

Emanuela kreeg als advies om zich alvast te melden bij de 

GGZ. Om een plek in de maatschappelijke opvang te be-

machtigen, voor haarzelf. En om drie pleeggezinnen te re-

gelen, voor d’r kinderen. Daarmee druisen we in tegen 

wat Emanuela wil. En ook tegen wat ze kan, zoals haar 

kinderen opvoeden. Maar het is daarnaast ook een bijzon-

der dure oplossing - als gemeenschap zouden we al snel 

€140.000 aan uithuisplaatsingen (€ 40.000 per kind) en 

maatschappelijke opvang kwijt zijn in het eerste jaar, te-

genover € 8.000 aan kosten voor een sociale huurwoning. 

Dat dit soort situaties toch gebeuren, heeft onder meer te 

maken met verschotte financiering. Wanneer een partij in-

vesteert, maar een ander de vruchten plukt, is de prikkel 

om maatschappelijke kosten te voorkomen minder sterk. 

 

Prikkel om maatschappelijke  
kosten te voorkomen ontbreekt 
bij partij die investeert

Andere gezinnen zijn slachtoffer van de zogenaamde en-
try-exit paradox.1 Mensen die met deze paradox te ma-

Analyse

In het Sociaal Hospitaal worden 250 multiprobleemgezin-

nen geholpen, door interventies te plegen die de be-

staanszekerheid van deze gezinnen verhogen. Deze ge-

zinnen hebben vaak meer problemen dan ze kunnen 

tellen. Zoals problemen met geld, de opvoeding, lichame-

lijke en geestelijke gezondheid, en werk. Dat heeft als ge-

volg dat er wet- en regelgeving vanuit verschillende be-

leidsdomeinen op deze huishoudens van toepassing is. 

Vaak wordt beleid geëvalueerd op de mate waarin de be-

doelde en gewenste effecten worden gerealiseerd – zoals 

bezien vanuit de afzonderlijke beleidskokers. Bij multi-

probleemgezinnen treden er juist vaak onbedoelde en 

ongewenste effecten van goedbedoeld beleid op. En wor-

den juist de burgers met de grootste problemen het 

snelst uitgesloten van de nodige hulp en ondersteuning. 

Dat illustreren we met een voorbeeld. 

Emanuela ging uit nood met haar drie kinderen bij een 
vriendin wonen, omdat haar man losse handjes had. Ze 
zette de scheidingsprocedure al snel in werking. Ondertus-
sen verkocht haar man hun koophuis met een restschuld 
van € 80.000 en vertrok hij met de noorderzon, tot op-
luchting van Emanuela. Maar haar vriendin vroeg steeds 
vaker wat haar plan nu was. Ze wilde best gastvrij zijn, 
maar zo kon het niet veel langer doorgaan. Dus Emanue-
la klopte bij de gemeente aan. Die had precies voor dit 
soort situaties een regeling: ze kon met urgentie een socia-
le huurwoning krijgen. En ze voldeed aan alle voorwaar-
den. Behalve één: ze had een problematische schuld. En 
dan is de kans te groot dat ze niet de toekomstige huur 
kan betalen, vanwege dreigende incassomaatregelen. ‘Dat 
klopt wel’, zei ze. ‘Maar wat moet ik dan?’. Heel simpel, 
zei de vriendelijke ambtenaar. U gaat naar mijn collega, 
van Schuldhulpverlening. Die kan u verder helpen. Met 
frisse moed vervolgde ze haar tocht. ‘Dus u heeft een 

Dr. B. (Bram) Eidhof (links)
Actie-onderzoeker aan het Instituut voor Publieke Waarden

Mr. S. (Sadik) Harchaoui  (rechts)
Directeur van Society Impact
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ken hebben, hebben een probleem waardoor ze recht op 

iets hebben. Maar doordat datzelfde probleem zich ma-

nifesteert, wordt het recht ze weer ontzegd. Ze worden 

feitelijk afgerekend op de gevolgen van een probleem 

waar ze hulp voor zoeken. 

Een voorbeeld van een entry-exit paradox is de situatie 

dat mensen die slecht om kunnen gaan met hun financi-

en in een schuldentraject terechtkomen, maar daar weer 

uit verwijderd worden zodra ze nieuwe schulden maken. 

Of jongeren die uit een behandelcentrum voor gedrags-

problemen worden gezet, omdat ze zich niet weten te 

gedragen. In zekere zin vloeit het ontwerp van regels en 

instituties voort uit wensgedachtes over hoe mensen 

zich zouden moeten gedragen, in plaats van hoe ze zich 

feitelijk gedragen.

Werkzame ingrediënten

De interventies die in de aanpak van Sociaal Hospitaal 

worden gepleegd baseren zich op verschillende mecha-

nismes. Op individueel, psychologisch niveau maken we 

gebruik van  Shafir en Mullainathan’s theorie van 

schaarste.2 Die stelt dat mensen die financiële schaarste 

ervaren, minder cognitieve bandbreedte beschikbaar 

hebben. Ze ervaren immers stress en maken zich zorgen 

of ze aan het eind van de week nog wel genoeg te eten 

hebben. En of de woningcorporatie niet toch dat vonnis 

huisuitzetting gaat halen bij de rechtbank. Door de be-

staanszekerheid van deze gezinnen te stutten, herstellen 

we hun cognitieve bandbreedte zodat hun eigen betrok-

kenheid vergroot kan worden. Bovendien verminderen 

we maatschappelijke gevolgschade, bijvoorbeeld door 

uithuisplaatsingen en huisuitzettingen te voorkomen.

Daarnaast stellen we het perspectief van het gezin zelf 

centraal. Zeker omdat veel van deze huishoudens al ja-

renlang in de problemen zitten, en vaak ongewild onder-

werp werden van allerlei beleidsdoelstellingen. Dat een 

gezin dat twintig hulpverleners - met allemaal een eigen 

opdracht - over de vloer krijgt verlamt, spreekt voor 

zich. Zeker wanneer er veel geprobeerd is, maar de el-

lende blijft, leidt dat tot apathie. De motivatie voor een 

nieuwe aanpak kan alleen ontsloten worden door het ei-

gen perspectief weer centraal te zetten. 

Dat betekent dat Sociaal Hospitaal met ieder gezin een 

eigen maatwerkplan maakt. Waarin het perspectief van 

het gezin leidend is, onderscheid wordt gemaakt tussen 

de eigen problemen, die van professionals en die van het 

bureaucratisch systeem. En waarin we telkens met het 

belangrijkste probleem beginnen – zoals vanuit de leef-

wereld van het gezin bepaald. Ook dat creëert commit-

ment. Het op te lossen probleem noemen we de door-

braak. Omdat zo’n doorbraak typisch niet standaard 

geleverd wordt, of lokale protocollen in de weg zitten, is 

er vaak een uitzondering nodig. Zoals een beroep op een 

hardheidsclausule, werken vanuit de bedoeling van be-

leid en wetgeving, of het opkopen van een incidentele 

niet-regelbare schuld. Die uitzondering legitimeren we 

aan de hand van de waardendriehoek. Deze driehoek 

bestaat uit de waarden legitimiteit, (maatschappelijk) 

rendement, en betrokkenheid. Alleen wanneer het maat-

werkplan beter scoort op deze waarden dan het huidig 

of dreigend scenario, kunnen we de uitzondering legiti-

meren. Het maatwerkplan, inclusief een legitimering met 

de waardendriehoek, is het belangrijkste bestuurskundi-

ge ingrediënt van de Sociaal Hospitaal aanpak. 

Zo nodig wordt er in het maatwerkplan gebruik gemaakt 

van een zogenaamd maatwerkbudget. Dat is een pot met 

bureaucratievrij geld. Dat geld wordt ingezet om zo no-

dig snelheid, tijd of toegang te kopen. Zodat de gezinnen 

die de verzorgingsstaat het meest nodig hebben, goed en 

tijdig geholpen kunnen worden.

Financiering en resultaten

Op basis van het track record heeft de zorgverzekeraar 

CZ besloten om een health impact bond te financieren 

voor de Sociaal Hospitaal aanpak. De gemeente Den 

Haag betaalt de investering bovendien alleen terug 

wanneer de voorspelde directe baten daadwerkelijk 

worden behaald. Én de kwaliteit van leven – zoals er-

varen door het huishouden zelf - gemiddeld hetzelfde 

is gebleven of is verbeterd. Daarom zal deze aanpak 

ook door een onafhankelijke organisatie gemonitord 

worden. Naar verwachting zijn de eerste bevindingen 

in 2018 beschikbaar.

Tot slot

Zorgverzekeraar CZ en de gemeente Den Haag willen 

met het Sociaal Hospitaal ondersteuning bieden aan 

250 multiprobleemgezinnen. Door de nieuwe werkwij-

ze en bureaucratievrij inzetbaar geld kan het Sociaal 

Hospitaal maatwerk leveren, zonder altijd aan bestaan-

de regelgeving te zijn gebonden. De innovatieve finan-

cieringsconstructie, die tot stand is gekomen in een sa-

menwerking met de gemeente en Society Impact, maakt 

systeeminnovatie mogelijk. Die innovatie kan weer 

worden gemaakt voor beleidsontwikkeling in het soci-

aal domein.

1.   Kruiter, De Jong, Van Giel en Hijzen (2008). De rotonde van Hamed.

2.   Mullainathan & Shafir (2013). Scarcity – Why Having Too Little Means So 

Much.
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meldt dat niet- had het college zich vooral laten leiden 

door het feit dat belanghebbende onder behandeling 

van een psychiater stond en zijn gezin bekend was bij 

Jeugdzorg. Maar wat bleek? Belanghebbende kwam nog 

slechts eenmaal per jaar bij de psychiater voor medica-

tie en Jeugdzorg had juist besloten dat geen toezicht 

meer nodig was op zijn gezin. Daarnaast bleek hij al on-

dersteuning te krijgen van een maatschappelijk werker 

en hield de gemeente al een aantal vaste lasten in op 

zijn bijstandsuitkering. Het college moest vervolgens de 

zaak overdoen en bij de nieuwe beslissing op de vraag 

om schuldhulpverlening een deugdelijke belangenaf-

weging maken.

Andersom geldt natuurlijk ook, dat als het college de 

conclusie dat beschermingsbewind nodig is, wel onder-

bouwt, het aan de belanghebbende is om die conclusie 

gemotiveerd te betwisten. Zo mocht het college wel af-

gaan op het oordeel van de behandelend psychologe 

van een belanghebbende dat belanghebbende niet 

weerbaar was en een persoonlijkheidsstoornis had en 

dat haar situatie het meest gebaat was bij het instellen 

van beschermingsbewind. Belanghebbende had daarte-

gen feitelijk alleen ingebracht, dat zij beschermingsbe-

wind niet nodig vond. Zij vond dat het standpunt dat zij 

niet weerbaar was en een persoonlijkheidsstoornis had, 

enkel een voorwendsel was om haar niet te hoeven hel-

pen (ABRS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:769). Dat 

was natuurlijk onvoldoende. Het is wel mogelijk om het 

oordeel van -in dit geval- een psychologe te betwisten, 

maar dan zul je op zijn minst moeten wijzen op inhou-

delijke inconsistenties in dat oordeel en/of, het oordeel 

van een andere deskundige er tegenover zetten. 

Tot slot ook nog aandacht voor een opmerkelijkheid in 

deze laatste zaak. Belanghebbende meende namelijk 

ook dat het college haar aanvraag om schuldhulpverle-

ning had afgewezen, omdat het onvoldoende financiële 

middelen had om haar te helpen. Echter, als dat zo zou 

zijn, zou het college beter iets anders kunnen verzinnen. 

De kosten van beschermingsbewind bij min- en onver-

mogenden komen namelijk, via de bijzondere bijstand, 

doorgaans ook voor rekening van de gemeente.

Op grond van de Wgs is het college verantwoordelijk 

voor de schuldhulpverlening aan de inwoners van de 

gemeente. Dat betekent echter niet dat een aanvraag 

om schuldhulp ook zonder meer moet worden ingewil-

ligd. Zo kan het college de hulp bijvoorbeeld weigeren 

als iemand al eerder een schuldhulptraject heeft doorlo-

pen (en kennelijk opnieuw in moeilijkheden is geko-

men) of wanneer betrokkene onherroepelijk is bestraft 

voor fraude met een uitkering of voorziening (artikel 3 

lid 2 en 3 Wgs). Daarnaast kan het college ook op grond 

van het eigen beleid (en het door de gemeenteraad op-

gestelde plan inzake schuldhulpverlening) een aanvraag 

om schuldhulp afwijzen, als van de hulp geen heil valt te 

verwachten. De schuldenaar zal zich immers ook daad-

werkelijk moeten willen laten helpen en daarbij gedisci-

plineerd financieel gedrag ten toon moeten spreiden. 

Anders is het dweilen met de kraan open; en daartoe is 

het college niet verplicht.

Maar soms is het probleem dat iemand zich misschien 

wel wil laten helpen, maar zelf niet in staat is om zijn fi-

nanciën ordentelijk te beheren. Dan kan het noodzake-

lijk zijn dat hij zich ook daar bij laat helpen. En die hulp 

zou kunnen bestaan uit het instellen van beschermings-

bewind. Weigert belanghebbende dan de medewerking 

aan het instellen van beschermingbewind, dan kan het 

college op zijn beurt de schulphulpvraag afwijzen. De 

instelling van beschermingsbewind is evenwel een in-

grijpend instrument. En het college kan niet zo maar 

naar eigen goeddunken beslissen of iemand wel of niet 

geholpen wordt. Het college moet de noodzaak van het 

beschermingsbewind fatsoenlijk onderbouwen, zo blijkt 

uit een uitspraak van de Raad van State (ABRS 15 juni 

2016, ECLI:NL:RVS:2016:1685).

Het college had in die zaak gesteld, dat de psychische 

gezondheidssituatie en de psychosociale situatie en van 

betrokkene eraan in de weg stonden dat hij zou worden 

toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening; 

hij moest eerst beschermingsbewind laten instellen en 

dan zou hij opnieuw schuldhulp kunnen aanvragen. 

Maar het college had feitelijk geen onderbouwing gege-

ven voor die stelling. Vermoedelijk -de uitspraak ver-

Wel of geen verplicht beschermingsbewind
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wel degelijk een richtlijn te zijn waarmee berekend 

wordt of iemand niet op te grote voet heeft geleefd. En 

heeft iemand dan toch te snel zijn vermogen op ge-

maakt, zoals in het voorbeeld van bovenstaande me-

neer, dan is er een probleem. Of beter gezegd, dan heeft 

meneer een probleem. Want in dat geval krijgt hij een 

maatregel opgelegd; oftewel een fikse korting op zijn 

uitkering, die de ruimte voor beslag ver te boven gaat 

en dat voor een behoorlijke periode, in zijn geval zelfs 

bijna 15 maanden. Financiële problemen gegarandeerd. 

Nog vreemder wordt de situatie wanneer diezelfde me-

neer bij dezelfde gemeente aanklopt voor hulp bij zijn 

financiën. Hij kan immers zijn rekeningen niet meer be-

talen door die veel lagere uitkering. En begrijp me niet 

verkeerd, ik vind die regels op zich prima. Het lijkt me 

een goed uitgangspunt dat mensen geld niet over de 

balk smijten als ze afhankelijk zijn of gaan worden van 

een uitkering. Maar is het niet handiger dat, wanneer we 

willen dat mensen zich aan regels houden, we er ook 

voor zorgen dat mensen weten aan wélke regels ze zich 

dan geacht worden te houden? 

Ik vind het overigens niet prima om in een dergelijke si-

tuatie een zware maatregel op te leggen. Ik weet niet 

welk doel of leereffect met deze maatregel in deze situa-

tie wordt beoogd. Wel is bij voorbaat duidelijk dat ie-

mand hierdoor in de financiële problemen gaat komen. 

Lange tijd 20% minder uitkering is niet leefbaar. Als we 

vinden dat iemand, bijvoorbeeld,  4 maanden ‘te vroeg’ 

weer aanklopt bij de gemeente omdat hij te snel zijn 

vermogen op heeft gemaakt, dan zouden we ook die 4 

maanden uitkering terug kunnen vorderen en deze vor-

dering met een reëel bedrag per maand af kunnen laten 

lossen. Een maatregel die er voor zorgt dat mensen 

maandenlang ver onder het bestaansminimum leven, 

zouden we wat mij betreft als gemeente in deze situatie 

helemaal niet moeten willen. Of het gedrag van deze 

meneer nu wel of niet verwijtbaar is.

Het maakt van alles los, de serie Schuldig. Zo hoorde ik 

laatst dat een gemeente naar aanleiding van deze serie 

besloten heeft om te gaan onderzoeken wat zij zelf kan 

doen om de schuldenproblematiek bij haar burgers te 

verminderen. Helemaal goed vind ik dat, prima initiatief. 

Mag ik dan meteen een tip geven? Er bestaat, in mijn 

ogen wonderlijke, wetgeving over wat je wel en vooral 

ook niet mag als medewerker van de gemeente. 

In dit voorbeeld, als medewerker belast met de verstrek-

king van uitkeringen. Als iemand, die een uitkering ont-

vangt van de gemeente, plots beschikt over veel vermo-

gen, zoals bij de meneer in onderstaand voorbeeld, 

moet natuurlijk de uitkering stopgezet worden. Logisch, 

hij kan nu zelf in zijn onderhoud voorzien. Verwacht 

wordt dat mensen interen op het vermogen en dat zij 

daarbij uitgaan van een redelijk bedrag per maand. Ook 

logisch, het lijkt me nu niet de bedoeling dat iemand er 

drie maanden op los leeft als dat tot gevolg heeft dat je 

na die drie maanden weer bij de gemeente aan moet 

kloppen voor een uitkering. Daar mag je best eisen aan 

stellen lijkt me. Een redelijk bedrag per maand dus, waar 

je van geacht wordt te leven. Maar, en nu komt het, de 

medewerker die de uitkering beëindigd, mag geen ad-

vies geven over wat een redelijk bedrag per maand is. 

Want de gemeente mag zich niet bemoeien met hoe 

iemand inteert op zijn vermogen. Daar zullen ongetwij-

feld juridisch hele goede redenen voor zijn, maar dit be-

tekent wel dat de vermogende meneer nu zelf moet be-

slissen wat redelijk is. Het zou zomaar kunnen dat hij het 

heel redelijk vind om alle schulden af te lossen (vind ik 

als schuldhulpverlener best een goede gedachte). Of 

om al die gemiste vakanties eens in te gaan halen. Of 

om nu eindelijk eens zijn familie te kunnen helpen. 

Diezelfde medewerker die de uitkering verstrekt, moet, 

als het vermogen op is en de niet meer zo vermogende 

meneer weer terug komt bij de gemeente, beoordelen 

of het vermogen niet te snel is opgemaakt. Dan blijkt er 

Drs. A. (Angelique)  
Timmermans
Klantmanager schuldhulpverlening bij de  

gemeente Nijmegen

Op te grote voet?
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SADIK HARCHAOUI VAN SOCIETY IMPACT:

“Door gebruik te maken van de 
prikkels in de financiële markt 
wil ik meebouwen aan een  
vitale verzorgingsstaat.”

Tegenover ieder maatschappelijk knelpunt staat een oplossing, vinden ze bij de Society Impact. Daarom zoekt het 

team voor urgente, maatschappelijke kwesties naar financieel duurzame, effectieve en legitieme oplossingen. Door te 

vertrekken vanuit concrete maatschappelijke vraagstukken en die te benaderen via sociaal ondernemerschap, of be-

ter nog: impact ondernemerschap, werkt Society Impact aan de vitaliteit, veerkracht en solidariteit van de samenle-

ving. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

“Een goed functionerende zorg-
staat voor de meest kwetsbaren 
in onze samenleving is van essen-
tieel belang voor de stabiliteit van 
de samenleving en de rechtstaat.”

Prikkels voor alle partijen

Eén van die financieringsarrangementen die destijds in 

opkomst waren, is de ‘Social Impact Bond’. Met een So-

cial Impact Bond (SIB) investeren private investeerders 

in een maatschappelijk probleem, zoals criminaliteit, 

schulden of arbeidsparticipatie van mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt. Problemen die normaal ge-

sproken door de overheid zelf worden aanpakt. Als de 

oplossing voor het probleem resultaat oplevert, krijgen 

de investeerders geld vanuit de gerealiseerde besparin-

gen van de overheid. Harchaoui: “Je ziet vaak dat de ge-

meente niet wil of kan investeren omdat de baten bij de 

verzekeraar vallen, terwijl de verzekeraar niet wil inves-

teren omdat bijvoorbeeld de mantelzorg onder de ge-

meente valt. Ik vond de Social Impact Bond direct al een 

veelbelovend instrument met prikkels voor alle partijen 

om er een succes van te maken: er is immers een ge-

S
ociety Impact, een in Den Haag zetelende onaf-

hankelijke en landelijk opererende stichting, heeft 

een missie: de verzorgingsstaat op langere termijn 

betaalbaar houden voor de meest kwetsbaren in 

onze samenleving, door onderdelen van de verzorgings-

staat op een andere manier te organiseren. Met zijn duide-

lijke visie op de participatiesamenleving is directeur Sadik 

Harchaoui de drijvende kracht achter Society Impact. 

“Drie jaar geleden hebben we drie constateringen ge-

daan,”  vertelt hij. Eén: er is een participatiesamenleving, 

waarin mensen steeds meer zelf moeten doen. Twee: er 

worden veel overheidstaken gedecentraliseerd, waardoor 

ze op het bordje van de gemeente terecht komen. En drie: 

er zijn veel sociale initiatieven in de samenleving, maar 

die kampen vaak met geldproblemen – de subsidie is op, 

het krediet kwam niet los, de gift wordt een investering. Ik 

heb mezelf de volgende vraag gesteld: hoe kun je de soci-

ale initiatieven en innovatie die je nodig hebt handen en 

voeten geven als ze geen voet tussen de deur krijgen om-

dat er geen financiële middelen zijn? Dat was voor mij de 

context voor de volgende vraag: kunnen we sociale inno-

vatie ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken via innovatieve financieringsarrangementen 

financieren?” 

S. (Sadik) Harchaoui
Sadik Harchaoui begon zijn loopbaan als officier van 

justitie en was vervolgens tien jaar directeur van Forum, 

het instituut voor multiculturele vraagstukken. Ook was 

hij tien jaar voorzitter van de Raad voor Maatschappelij-

ke Ontwikkeling. Hij was actief in de besturen van on-

der andere het Rode Kruis en het Prins Clausfonds.

Door: drs. Ilse van der Stoep
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deeld belang. Als Society Impact zijn we toen met een 

kleine staf begonnen om de beweging op impact investe-

ringen in het publieke domein aan te jagen. Een goed 

functionerende zorgstaat voor de meest kwetsbaren in 

onze samenleving is van essentieel belang voor de stabi-

liteit van de samenleving en de rechtstaat. Door gebruik 

te maken van de prikkels in de financiële markt wil ik 

meebouwen aan een vitale verzorgingsstaat.” 

Goed in verbinden

Het eerste jaar zette de stichting in op bijeenkomsten, 

pitches, en het actief zoeken naar en interesseren van 

partijen, zoals banken, vermogensfondsen, pensioen-

fondsen en overheden. “Daarbij legden we onze focus 

op landelijke en lokale overheden,” zegt Harchaoui, “we 

zijn er namelijk van overtuigd dat Social Impact Bonds 

alleen maar kunnen slagen als de overheid voldoende 

experimenteerruimte geeft en ook misschien iets doet 

aan wet- en regelgeving. We proberen een win-win-win 

situatie te creëren voor overheid, financiers en natuurlijk 

de mensen die vooruit worden geholpen. 

“Ik wil  tegendenkers incorpore-
ren; meedenkers alleen brengen 
de zaken vaak ook niet verder.”

Als Society Impact zijn we goed in verbinden, maar we 

snappen tegelijk heel erg goed wat sociale problemen 

zijn. Dat proberen we ook uit te leggen aan de finan-

ciers. Of ze op ons zitten te wachten? In de fase van 

meedenken, concepten bedenken en initiatieven nemen 

krijgen we veel enthousiasme, op het moment dat we 

echt iets anders willen is het soms moeilijk. Als we di-

rect iets willen bereiken, bijvoorbeeld NU die uithuiszet-

ting voorkomen, dan is het een ander verhaal. Dat is een 

houding die organisaties soms moeilijk vinden. Dat vergt 

namelijk handelen en dan stuit je op problemen van 

handelingsverlegenheid. Ik wil  tegendenkers incorpore-

ren; meedenkers alleen brengen de zaken vaak ook niet 

verder.” 

Werk na detentie

Naast het aanjagen startte Society Impact direct met 

concrete initiatieven. Het eerste project was de Impact 

Bond Detentie, die als doel had – en nog heeft – om ge-

detineerden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

sneller aan een baan te helpen dan gemiddeld. Harcha-

oui: “We hebben contact gezocht met het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie (V&J) en als matchmaker opgetre-

den tussen het ministerie, investeerders ABN AMRO, 

Start Foundation en het Oranje Fonds en de drie uitvoer-

ders, die uit een privaat offertetraject zijn geselecteerd. 

Die drie zijn: 180, een stichting die gespecialiseerd is in 

het behandelen van moeilijke doelgroepen, Restart, een 

uitzendbureau voor mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt en Exodus, één van de grootste vrijwilligers-

organisaties die veel doet met gedetineerden. Het project 

wordt gemonitord door V&J en Panteia.” Met al deze or-

ganisaties formeerde Society Impact een werkgroep om 

het maatschappelijke probleem stap voor stap te ontrafe-

len en vervolgens naar oplossingen te zoeken. Er werden 

afspraken gemaakt over de resultaten die moeten wor-

den gehaald: 25-30% afname van uitkeringen, de doel-

groep verricht 88% meer arbeid dan de controlegroep en 

de recidivereductie bij de doelgroep is 10%. In het pro-

ject is 1,2 miljoen euro geïnvesteerd met een maximum 

rendement van 10%. Harchaoui: “Dit is de win-win-win 

situatie waarover ik het had: de overheid doet iets voor 

de doelgroep, de investeerders doen iets goeds met hun 

geld en verdienen er ook nog wat op, de doelgroep doet 

weer mee in de maatschappij. Gedetineerden hebben 

over het algemeen schulden en problemen met toegang 

tot schuldhulpverlening. De hulpverleners gaan al aan 

de slag met de gedetineerden als ze nog in de gevange-

nis zitten en zetten in op huisvesting, het aanpakken 

van de schulden en arbeid. Aanpak van schulden is cru-

ciaal: als de ex-gedetineerden aan het werk gaan, maar 

hun schulden zijn niet aangepakt, dan blijkt het hele 

traject weinig zin te hebben.” 

Impact staat voorop

Een ander initiatief is The Color Kitchen, een horecapro-

ject voor arbeidsparticipatie van mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht. En zo 

zijn er inmiddels zes Social Impact Bonds, die allemaal 

inzetten op het aan een baan helpen van kwetsbare 

doelgroepen. 

“Bij elk maatschappelijk vraag-
stuk besteden we specifiek aan-
dacht aan de relatie armoede, 
schulden, inkomen en bestaans-
zekerheid.” 

“We hebben laten zien dat het werkt,” zegt Harchaoui. 

“Dat is iets anders dan dat het gemakkelijk zou zijn. In-

middels is het een soort markt geworden: veel gemeen-

ten en verschillende partijen zijn hiermee aan het expe-
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rimenteren. De beweging slaat aan. Bij ons staat impact 

voorop, rendement is volgend. Het gaat om het oplossen 

van maatschappelijke vraagstukken via impact-gedreven 

ondernemerschap, dat dan ook nog eens betaalbaar is.” 

Society Impact vervult daarbij de rol van intermediair, 

maar maakt ook producten om de deal verder te helpen, 

zoals  maatschappelijke of micromaatschappelijke kos-

ten-baten analyses en impact scans. “Wat wij ook doen 

is bij elk maatschappelijk vraagstuk specifiek aandacht 

besteden aan de relatie armoede, schulden, inkomen en 

bestaanszekerheid” zegt Harchaoui. We zien dat de 

schuldenproblematiek een groot probleem is, maar tege-

lijk ook een aanknopingspunt voor heel veel oplossin-

gen. In de zoektocht naar maatschappelijke vraagstuk-

ken kun je er niet omheen. Of het nu is op het gebied 

van vechtscheidingen, arbeidsmarkt, jongeren met een 

beperking… overal kom je de kwesties bestaanszeker-

heid, inkomen, schulden, armoeden tegen. We weten 

wat schulden de samenleving kosten. Schuldenproble-

matiek is één van de grootste maatschappelijk proble-

men van deze tijd. Daar moeten we echt iets mee doen. 

Ik heb met verschillende partijen gesproken die een So-

cial Impact Bond op schulden willen. Ze legden echter 

allemaal de relatie tussen schulden en arbeid. Wij had-

den net besloten dat er een andere relatie moest worden 

gelegd: de relatie tussen schulden en zorg. We weten dat 

mensen die in de schulden zitten zo’n 30% meer zorg 

consumeren dan normaal. Dat gaat om heel grote bedra-

gen. We weten ook dat de stress die daarmee gepaard 

gaat enorme impact heeft en leidt tot gebruik van medi-

catie, depressie, angststoornissen enzovoort. Van daaruit 

liepen twee sporen parallel: aan de ene kant de zoek-

tocht zorg/schulden en aan de andere kant het Schul-

denlab070 waarin we als partners gesprekken voeren 

met als onderwerp: hoe ga je om met jongeren met een 

beperking, hoe voorkom je uithuiszetting, hoe bespaar 

je energie om meer geld over te houden, wat doen we 

met de wanbetalers van zorgpremies? Met alle partners 

komt het thema schulden aan bod, maar dan specifiek 

gericht op hoe zij kunnen bewegen zodat het past bij 

hun business.” 

Innovatieve bril

Society Impact volgde al enige tijd met belangstelling 

het Sociaal Hospitaal (SOHOS), de eerste online poli 

voor multiprobleemgezinnen in Nederland. Probleemge-

zinnen of mensen uit hun omgeving doen hun verhaal 

op de website (www.sociaalhospitaal.nl). SOHOS maakt 

op basis daarvan een plan én definieert de eerste belang-

rijkste stappen in de richting van een oplossing. Die 

stappen kunnen en moeten de gezinnen zelf zetten. Zo 

kan SOHOS landelijk structureel miljoenen aan uitvoe-

ringskosten voor zorg en sociale zekerheid besparen. Bo-

vendien zet SOHOS deze gezinnen weer aan het roer van 

hun eigen leven, omdat zij met een plan van SOHOS 

over voldoende bestaanszekerheid beschikken. Harcha-

oui: “We proberen onze innovatieve bril ook op andere 

domeinen toe te passen en zo ontstond het idee voor 

een Health Impact Bond. Denk aan online hulp voor 

overbelaste mantelzorgers, livestyle, voorkomen van dia-

betes, een online kliniek voor astmapatiënten. Eind ja-

nuari is deze van start gegaan in Den Haag. Vanuit Soci-

ety Impact en het Schuldenlab070 van de gemeente Den 

Haag willen we het aanbieden aan gemeenten die het 

ook graag willen inzetten. Deze problematiek is overal 

in Nederland te vinden.”

Prestatie staat centraal

Bij de Health Impact Bond staat niet de verrichting, 

maar de prestatie centraal. Een private investeerder 

voorziet de ondernemer van financiering, de onderne-

mer presteert en vanuit de gerealiseerde gedeelde bespa-

ringen wordt de investeerder terugbetaald. Verzekeraar 

CZ merkte op dat multiprobleemgezinnen disproportio-

neel vaak voorkomen in statistieken van zorgconsump-

tie, maar in ook het niet betalen van de zorgpremie en 

stapte als financier in de Health Impact Bond. De ge-

meente Den Haag gaat CZ achteraf uit de kostenbespa-

ring terugbetalen met een bescheiden rendement. ING 

en PGGM zijn partner voor de opschaling: als de Health 

Impact Bond een succes wordt in Den Haag, is de rest 

van Nederland aan de beurt. Harchaoui: “Armoede en 

schulden zijn geen grote-stad problematiek. De oplossin-

gen ontstaan vaak wel in de steden, omdat die een hoge-

re concentratie inwoners hebben die het nodig hebben 

én omdat grote steden ook grotere budgets hebben. Ik 

ben erg blij met de Health Impact Bond, het is een nieu-

we stap van impactinvestering in vernieuwende allian-

ties. Als grote partijen aanhaken en meegaan, kunnen 

we veel betekenen!
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Mr. H.D.L.M. (Erica) 
Schruer
De auteur is advocaat te Rotterdam en auteur 

van het weblog Observatrix.

door een arbeidsongeschiktheidsverzekering die direct 

kon worden betaald uit de hypothecaire lening (waarbij, 

naar later bleek, woekerprovisies van soms 80% van de 

inleg in rekening werden gebracht). Zitten Dirk Scherin-

ga en ex-minister Zalm nu in de gevangenis? DSB als 

toezichthouder zag alles en wekte naar buiten de sug-

gestie dat het goed tot zeer goed was. Een collectieve 

actie lijkt mij geen slecht idee.

Toezichthouders, beroepsorganisatie en individuele zak-

kenvullers gaan gewoon door en stelselmatig vrijuit. Wij 

blijven de schuldenaar zijn schulden nadragen, en de 

dubbeltjes en de kwartjes rondpompen in een ineffici-

ent doolhof van organisaties en personen, gebaseerd op 

de veronderstelling dat alleen de schuldenaar moet lij-

den. Het walhalla van de schone lei wordt in de praktijk 

steeds verder  buiten beeld  geplaatst omdat het instru-

ment te duur is om in te zetten, en het aantrekkelijk is 

een schuldenaar levenslang met een uitzichtloos schul-

denbewind te blijven martelen op 90-95% van de be-

slagvrije voet. Wee de kinderen die in zo’n huishouding 

moeten opgroeien en daarmee voor het leven worden 

getekend.

Prikkels om de toestand te verbeteren komen niet uit 

het systeem zelf voort. Het enige positieve is dat in de 

media inmiddels meer aandacht is om de absurditeit 

van “de schuldenindustrie” aan de kaak te stellen en de 

uitzichtloze situatie waarin steeds meer mensen zijn ge-

raakt, begeleid door gemeentelijk zogenaamde hulpver-

lening die geen hulp biedt maar mensen laat tobben 

(en zelfs te bedonderd is om een beschikking af te ge-

ven waarin wordt uitgelegd waarom zij niet van plan 

zijn dat te gaan doen). “Welcome to the Hotel California, 

You can check-out any time you like, But you can never 

leave”. Zou het na de verkiezingen beter worden?

1.  Popsong  uit 1977 van de Amerikaanse band Eagles.

2.   http://www.dvdw.nl/nl/faillissement-bsr-incasso-gerechtsdeur-

waarders/

3.   HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236 Hier wordt trouwens 

wel een collectieve actie voorbereid.

De afgelopen weken was het minimaal dubbel prijs. Een 

deurwaarderskantoor, dat volgens de media debiteuren 

stelselmatig te veel incassokosten berekende, ging fail-

liet. Volgens de curator is het Bureau Financieel Toezicht 

(BFT) bezig om het uit te zoeken2. Ik ben benieuwd of 

en wat we daar nog van gaan horen. Het BFT kijkt nor-

maal naar de vraag of een deurwaarderskantoor vol-

doende middelen heeft om ontvangen gelden van der-

den, bestemd voor schuldeisers, te dekken en niet of 

een deurwaarder overmatige kosten aan schuldenaren 

in rekening heeft gebracht. Dat zou in mijn visie het BFT 

wel moeten doen en volgens mij ook eenvoudig kun-

nen aan de hand van kengetallen. Ik voorzie nu al dat 

opgelichte debiteuren hun vordering bij de curator kun-

nen indienen en vervolgens met een beleefde bevesti-

ging concurrent op de lijst worden bijgeschreven met 

een uitkering van 0%. De tuchtrechter schorste in ieder 

geval de betrokken deurwaarders. Maar gaat het BFT - 

ergo de Staat - hiermee vrij uit? Neen, niet voor mij! Een 

collectieve actie lijkt mij geen slecht idee.

In dezelfde week werd bekend dat kredietbanken dood-

leuk een rentetarief van 10-12% hanteren voor mensen 

met schulden. Na daarop te zijn aangesproken, verklaren 

zij dat dit nodig is voor hun verdienmodel en helemaal 

niet erg is, want het wordt immers betaald door de 

schuldeisers. Dat heet woeker en voor wie de Bijbel of 

de Koran betekenis heeft: immoreel.. Is aan schuldena-

ren en schuldeiser voorafgaand duidelijk gemaakt wat 

van die lening de prijs was? Hebben zij kunnen kiezen 

voor goedkopere ‘hulpverlening’? Hoorde u de NVVK 

hierover veroordelende woorden spreken? Een collectie-

ve actie lijkt mij geen slecht idee..

In Nederland wordt de verwijtende vinger bij voorkeur 

uitgestoken naar de schuldenaar die het bijvoorbeeld 

waagt een schuld niet terug te betalen aan een tele-

foonprovider terwijl juist die provider onduidelijke con-

tracten met “gratis” telefoontoestellen opstelde (tot na 

vele jaren de Hoge Raad ingreep3). Ook bij een schuld 

aan de bank (niet alleen DSB) die zelf vertelde dat een 

meer dan 100% hypotheek door tweeverdieners een-

voudig opgebracht kon worden als zij werd  gedekt 

“Welcome to the Hotel California”1



16 Tijdschrift voor Schuldsanering  nummer 01  maart 2017

(ON)MOGELIJKHEDEN TOEGANG TOT SCHULDHULPVERLENING

Fraudeschulden en  
schuldhulpverlening

Nog steeds worden schulden uit uitkeringsfraude gebruikt als grond voor weigering of beëindiging van schuldhulp-

verlening. Daarbij speelt de misvatting mee dat de gemeente bij fraudeschulden op grond van de Participatiewet niet 

mag meewerken aan een schuldregeling. Sinds 1 januari 2016 mag de gemeente - onder bepaalde voorwaarden - 

echter wel meewerken aan een schuldregeling. Sinds 1 januari 2017 is onder voorwaarden zelfs de kwijtschelding van 

de boete mogelijk na medewerking aan een schuldregeling. In dit artikel ga ik in op deze mogelijkheden en de gevol-

gen voor (de toegang tot) de schuldhulpverlening aan de uitkeringsgerechtigde schuldenaar. Ik doe ook aanbevelin-

gen voor de uitvoering en beleid.

ning aan burgers met een boeteschuld  in haar beleid 

opgenomen. De gedachte hierachter is vaak tweeledig, 

aan de ene kant het uitgangspunt dat uitkeringsfraude 

niet mag lonen en aan de andere kant de misvatting dat 

de gemeente niet mag meewerken aan een schuldrege-

ling op grond van de Participatiewet. Die misvatting is 

ontstaan doordat de gemeente – zoals gezegd- in eerste 

instantie inderdaad niet mocht meewerken aan een 

schuldenregeling. Per 1 januari 2016 is de wet hierop 

echter aangepast, waardoor dit wel mogelijk is (artikel 

60c Participatiewet). Mits de meewerking aan de schuld-

regeling maar geen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding 

van de betreffende vordering inhoudt. Met andere woor-

den: na afloop van de schuldregeling krijgt de schulde-

naar geen finale kwijting m.b.t. de vorderingen naar 

aanleiding van de fraude.

Artikel 60c Participatiewet:

Door het college wordt geen medewerking verleend aan een 

schuldregeling indien een vordering is ontstaan door het niet 

of niet behoorlijke nakomen door de belanghebbende van de 

verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtin-

gen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en hier-

voor een bestuurlijke boete is opgelegd, dan wel met betrek-

king tot het niet of niet behoorlijk nakomen van die verplich-

tingen aangifte is gedaan op grond van het Wetboek van 

Strafrecht, voor zover deze medewerking leidt tot gehele of ge-
deeltelijke kwijtschelding van deze vordering.

Achtergronden weigering schuldhulp bij fraude-

schuld

‘Fraude mag niet lonen’ was het uitgangspunt bij de her-

nieuwde invoering van het boeteregime in de WWB, de 

voorloper van de Participatiewet, in januari 20131. Ie-

mand die fraudeert met zijn bijstandsuitkering moest de 

fraudevordering en de daarmee verband houdende boete 

volledig terugbetalen. Bij de invoering van het boeteregi-

me had de gemeente geen mogelijkheden mee te werken 

aan kwijtschelding van die boete. De gemeente mocht 

daarnaast ook niet meewerken aan een schuldregeling 

als sprake was van een dergelijke schuld en bijbehoren-

de boete. 

Artikel 3 lid 3 Wet gemeente-
lijke schuldhulpverlening:

Het college kan schuldhulpverlening in ieder geval weigeren 

in geval een persoon fraude heeft gepleegd die financiële 

benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die 

persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is 

veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die 

beoogt leed toe te voegen, is opgelegd.

Artikel 3 lid 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

stamt uit ongeveer dezelfde tijd als die waarin het nieu-

we boeteregime werd ingevoerd. Een aantal gemeenten 

heeft op basis van artikel 3 lid 3 Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening de weigering van schuldhulpverle-

S. (Sander) Meulendijks
Adviseur sociale zekerheid, Oetel advies en  

management 

Juridisch vakredacteur Participatiewet en  

Schuldhulpverlening bij Schulinck
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De laatste stap in het aanpakken van de toegankelijkheid 

van schuldhulpverlening bij uitkeringsfraudeschulden is 

gemaakt door de aanpassing van de bestuurlijke boete bij 

uitkeringsfraude. Er zijn per 1 januari 2017 aan artikel 18a 

van de Participatiewet twee leden toegevoegd - lid 13 en 

14 - waarmee de gemeente ook bij een boeteschuld kan 

meewerken aan een schuldregeling zolang maar geen 

sprake is van recidive, grove schuld of opzet. De vorde-

ring gaat dan mee in de schuldenregeling. Wordt deze 

succesvol doorlopen dan volgt kwijtschelding van de boe-

te. Dit is anders voor de schuld van de teruggevorderde 

uitkering; deze wordt niet kwijtgescholden. Bij de boete is 

wel het voorbehoud gemaakt dat de kwijtschelding door 

de gemeente kan worden ingetrokken bij recidive.

Nog niet iedere sociale dienst houdt in de uitvoering en 

in zijn beleid (!) rekening met deze nieuwe mogelijkhe-

den. Dit kan tot discussie leiden tussen uitvoerders van 

schuldhulpverlening en bijstand omdat de neuzen niet 

altijd dezelfde kant op staan. Het is voor de toegang tot, 

en uitvoering van de schuldhulpverlening aan uitke-

ringsgerechtigde schuldenaren met fraudeschulden van 

belang dat er gezamenlijk wordt nagedacht over beleid 

dat aansluit bij de wettelijke mogelijkheden.

Opzet en objectiveerbaarheid fraude

Zoals ik al benoemde is het uitgangspunt dat fraude niet 

mag lonen een belangrijke overweging. Niet iedere frau-

deur vindt dat hij iets fout heeft gedaan. Als bijvoorbeeld 

zakgeld van oma werd ontvangen á € 20,- per maand, dan 

ziet iemand dat niet per definitie als inkomen. Het melden 

van dat zakgeld als inkomen komt dan gewoonweg niet bij 

iemand op, hij doet dit dus vervolgens niet. Ondanks dat, 

hebben we het hier niet over een vergissing maar over 

fraude. Onbegrijpelijk voor de fraudeur, want iemand die 

fraudeert is een boef en dat is hij niet in zijn beleving. 

“De inlichtingenplicht die hier 
wordt geschonden is namelijk 
een geobjectiveerde verplichting 
en deze geldt ongeacht vergissing 
of opzet.”

Logischerwijs voor de professional is er een onderscheid 

tussen fraude in het strafrecht en in de Participatiewet. 

In het strafrecht maar ook in het algemeen taalgebruik is 

fraude opzettelijk, in ‘de zakgeld van oma casus’ kun je 

daar moeilijk van spreken. Hoe komt het dan dat ‘de 

zakgeld van oma casus’ voor de bijstand wel fraude is? 

Dat ligt in het feit dat het niet melden van het zakgeld 

– ongeacht opzet of schuld – als benadeling, dus fraude 

wordt gezien. De inlichtingenplicht die hier wordt ge-

schonden is namelijk een geobjectiveerde verplichting 

en deze geldt ongeacht vergissing of opzet.

Hoe dit ook zij, gelukkig is de eerdere – door velen erva-

ren als veel te strenge - wetgeving inmiddels door de 

rechtspraak genuanceerd en wordt nu ook naar opzet ge-

keken. Niet iedere ‘vergissing’ leidt meer tot een hoge 

fraudeboete. Er wordt o.a. naar opzet gekeken. De ge-

meente mag zoals gezegd ook bij een fraudeboete mee-

werken aan een schuldregeling. NB. Het is de gemeente 

niet toegestaan de fraudeboete kwijt te schelden als spra-

ke is van fraude met grove schuld, opzet of bij recidive.

Invorderingsproblemen en recidiverisico

Uit pragmatisch oogpunt is moeilijk te begrijpen dat de 

mogelijkheid van medewerking aan een schuldregeling en 

kwijtschelding niet eerder in de wet waren voorzien. De 

invordering van fraudeschulden en schulden uit boetes 

was al een probleem. In het verleden zijn er een aantal 

opschoningsacties geweest waarbij gemeentes hun onin-

bare vorderingen van het Rijk mochten afboeken nadat de 

invordering onvoldoende vooruitgang boekte. Ook  was er 

een regeling uit 1999-2000 waarbij gemeentes de ingevor-

derde middelen mochten houden. 2 Deze maatregelen le-

verden geen oplossing voor het invorderingsprobleem. 

De uitvoerbaarheid van invordering geeft bij menig ge-

meente nog steeds hoofdbrekens. De inning loopt spaak bij 

het vermogen tot terugbetalen van de ‘fraudeurs’. Dit ver-

mogen is vaak marginaal doordat er nog steeds een uitke-

ringssituatie is of een ander laag inkomen. Als er al inkom-

sten zijn waarmee (volledig) kan worden afgelost dan zijn 

deze niet altijd zichtbaar. Dat is ook logisch als men zich 

bedenkt dat de fraude zich ook vaak in het niet-zichtbare 

circuit afspeelde. Denk aan zwart werk of financiële steun 

van derden als fraudevorm. Juist inning van dergelijke 

schulden op een klein inkomen vergroot de kans op recidi-

ve, mensen zijn geneigd om ‘hun verlies’ te compenseren. 

Niet iedereen heeft het gevoel fraudeur te zijn. Dit alles 

leidt dan weer tot een toename van de fraudeschuld en een 

kluwen van kleine en grote vorderingen die in hun looptijd 

de pensioenleeftijd van een fraudeur kunnen overstijgen.

Nieuwe kansen schuldenaar met fraudeschuld

Gevolgen van het bestaan van een fraudeschuld of een 

schuld uit bestuurlijke boete waren: geen toegang tot 

schuldhulpverlening, minnelijke schuldregeling of een 

Wsnp-traject.  Deze bijkomende gevolgen worden als 

een extra straf ervaren en lever(d)en veelal onmogelijke 

situaties op waarbij er geen tot nauwelijks perspectief op 

hulp of vooruitgang was. De serie van maatregelen die 
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nu zijn genomen, kan helpen de toegankelijkheid van de 

schuldhulpverlening te vergroten. Mits ook het (invorde-

rings)beleid van de Participatiewet én het toegangsbeleid 

schuldhulpverlening op die nieuwe mogelijkheden wor-

den aangepast. Het minnelijk traject is nu van géén mo-

gelijkheid geworden tot de laatste mogelijkheid, toegang 

tot de Wsnp is niet mogelijk. Deze enkelvoudige optie 

legt extra gewicht in de schaal en zal mogelijk leiden tot 

verzoeken dwangakkoord, daar waar de gemeente wei-

gert medewerking aan de schuldregeling te verlenen. De 

uitvoerende schuldhulpverlener van dezelfde gemeente 

als die zijn medewerking aan de minnelijke schuldrege-

ling weigert, zal dan tegen deze gemeente een verzoek-

schriftprocedure dwangakkoord moeten starten. Dit laat-

ste is natuurlijk een ongewenste belasting van het 

gerechtelijk apparaat en de gemeentelijke middelen, nu 

de wettelijke mogelijkheden daar zijn om het beleid van 

invordering fraudeschulden en het beleid schuldhulpver-

lening op elkaar af te stemmen.

Ontwikkelingen rondom overheidsvorderingen en 

boete

De onlangs verschenen Rijksincassovisie laat zien dat 

het Rijk werk maakt van de belemmerende factoren voor 

toelating tot schuldhulpverlening. De overheid werkt er-

aan alle partijen mee te laten werken, deel van de kri-

tiek was dat de overheid zichzelf steeds uitzondert van 

medewerking aan schuldregelingen.  

In het verleden is in wetgeving onvoldoende rekening ge-

houden met de evenredigheid van sancties met de gevol-

gen die deze sancties met zich brengen. Spraakmakend 

hierin zijn uitspraken van de Centrale Raad van Beroep 

(CRvB). Eerst heeft hij geoordeeld dat er een afstemming 

op verwijtbaarheid van de boete plaats diende plaats te 

vinden om recht te doen aan diegenen die zich ook ge-

woon hadden vergist, zoals in ‘de zakgeld van oma casus’ 

ten opzichte van diegenen die opzettelijk fraude hadden 

gepleegd. Dat was één van de eerste stappen van de CRvB 

om de bestuurlijke boete als het ware onder het strafrech-

telijke beoordelingskader te scharen. Vervolgens oordeel-

de de CRvB dat de hoogte van de boete zodanig moet 

worden begrensd dat belanghebbende bij een fictieve 

draagkracht gelijk aan de voor beslag vatbare ruimte be-

rekend op basis van de beslagvrije voet, de boete binnen 

nader door de CRvB bepaalde termijnen kan voldoen.3 

De wetgever heeft meerdere aanpassingen in de Participa-

tiewet gedaan vanwege de genoemde uitspraken en heeft 

als sluitstuk van de invorderings- en schuldenproblema-

tiek in relatie tot uitkeringsschulden de optie voor kwijt-

schelding van de bestuurlijke boete opgenomen.

De aanpassingen passen in de lijn van maatregelen 

waarbij het breed wettelijk moratorium is ingevoerd, het 

invorderingsregime van de Belastingdienst wordt ge-

stroomlijnd, de beslagvrije voet binnenkort wordt ver-

eenvoudigd, zorgverzekeraars verplicht worden mee te 

werken aan schuldregelingen en mogelijk in de toekomst 

ook het bankbeslag onder de loep wordt genomen.

Beleidsuitdaging

Nu het Rijk zo overduidelijk het initiatief heeft genomen 

om de toegankelijkheid en uitvoerbaarheid van schuld-

hulpverlening te vergroten is de gemeente aan zet. Het 

kan niet zo zijn dat verschillende gemeentelijke diensten 

elkaar hierbij tegenwerken. Gemeentes zullen zich moe-

ten conformeren aan de lijn van de Rijksincassovisie en 

de maatregelen die zijn genomen. Hiervoor is een ge-

meente brede visie nodig over de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de mogelijkheden die de wet biedt 

om ook mensen met fraudeschulden te helpen. Aanpas-

sen en vernieuwen van beleid maar ook een mentaliteits-

verandering ten aanzien van de fraudeur is gewenst, het 

onderscheid tussen de bewuste fraudeur en de zich ver-

gissende fraudeur draagt bij aan het draagvlak van de uit-

voering. Het is niet meer zo dat meewerken strijd oplevert 

met de wettelijke taak tot terugvorderen, beboeten en in-

vorderen. De toekomst zal uitwijzen of de fraude door 

deze verzachtende maatregelen meer zal lonen. Het ada-

gium ‘fraude mag niet lonen’ is voor nu uit de lucht.

Tips:

 • De gemeente kan een beleidsvisie opstellen waarbij 

als hoofdregel van het gehele gemeentelijke invorde-

ringsbeleid geldt dat moet worden ingezet op een 

doelmatig en effectief invorderingsbeleid waarbij de 

wettelijke voorschriften en mogelijkheden voor mede-

werking aan het voorkomen, stabiliseren en oplossen 

van schulden worden gewaarborgd.

 • Voor de uitvoerbaarheid van de medewerking en 

kwijtschelding bij fraudeschulden zou het beleid moe-

ten worden aangepast en is interdisciplinaire samen-

werking tussen afdelingen Sociale Dienst en Schuld-

hulpverlening gewenst.

 • De gemeente moet haar toelatingsbeleid schuldhulp-

verlening opnieuw bekijken met betrekking tot weige-

ring bij fraudeschulden.

 • Om te voorkomen dat de gemeente verzaakt in zijn 

wettelijke taak fraude te bestrijden met onder andere 

uitkeringen zou een specifieke beleidsvisie over frau-

de gewenst zijn.

1.   Kamerstukken II 2011/12, 33207, 3, p.3.

2.   http://docs.minszw.nl/pdf/35/2003/35_2003_3_3299.pdf

3.  CRvB 11-01-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:12
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STAKEN VAN DE ONDERNEMING RELEVANT BIJ TOEPASSING HARDHEIDSCLAUSULE

Meer kans op toelating tot de 
WSNP voor de ex-ondernemer?

Voor ex-ondernemers valt het vaak niet mee om toegelaten te worden tot de schuldsanering. Rechters kijken kritisch 

naar de goede trouw en de zakelijke schulden. Door recente arresten van de Hoge Raad en het Gerechtshof Den Bosch 

lijken de kansen voor ex-ondernemers toe te nemen. In dit artikel leg ik uit om welke kansen het gaat. Ik doe ten slotte 

een aanbeveling aan schuldhulpverleners die ex-ondernemers met succes willen doorgeleiden naar de WSNP.

Bedrijfsbeëindiging  kan
bijdragen aan een “keer ten  
goede”

Hardheidsclausule

De ex-ondernemer kan ook voor een andere strategie 

kiezen: hij kan het boetekleed aantrekken en erkennen 

dat bepaalde schulden niet te goeder trouw zijn ont-

staan, maar tegelijk aanvoeren dat hij de “omstandighe-

den waaronder de schulden konden ontstaan” onder 

controle heeft gekregen. Dat is een wezenlijk andere 

proceshouding. Volgens de criteria in de rechtspraak 

moet het gaan om een “keer ten goede” en om “echte 

gedragsaspecten”. Een beroep op de hardheidsclausule 

(artikel 288 lid 3 Fw) wordt vaak pas voor het eerst in 

hoger beroep gedaan door een advocaat. 

In verreweg de meeste rechtbankvonnissen waarbij een 

toelatingsverzoek wordt afgewezen die ik als advocaat 

lees, zie ik dezelfde standaardzin: “feiten of omstandig-

heden die nopen tot toepassing van de hardheidsclausu-

le zijn niet gesteld of gebleken”. Blijkbaar is de hard-

heidsclausule niet erg bekend bij de schuldenaar die 

vaak zonder rechtshulpverlener bij de rechtbank op zit-

ting komt. Op de hardheidsclausule moet een beroep 

worden gedaan door de schuldenaar; de rechter hoeft 

niet ambtshalve te beoordelen of artikel 288 lid 3 Fw 

toegepast moet worden, maar mag dat wel1.

Bedrijfsbeëindiging als argument

Een ex-ondernemer met schulden die niet te goeder 

trouw zijn ontstaan, zal bijna altijd zijn onderneming 

Ex-ondernemers:  zware toets

Hoe komt het dat het voor ex-ondernemer zo lastig is 

om in de WSNP te komen? Ex-ondernemers hebben vaak 

een hogere schuldenlast dan gemiddeld vanwege zake-

lijk krediet en/of leverancierskrediet. Ze hebben vaak 

ook belastingschulden, ontstaan uit aangifteverzuim. 

Schulden aan de fiscus tellen zwaar mee bij de beoorde-

ling van de goede trouw (Artikel 288 lid 1 sub b Fw). 

Ook het verwijt dat het bedrijf te lang is voortgezet en 

“onverantwoord ondernemerschap” komen voor als wei-

geringsgrond in de rechtspraak. De kans op schulden die 

niet te goeder trouw zijn ontstaan neemt verder toe als 

een ondernemer meer geld gaat lenen om zijn bedrijf 

van de ondergang te redden en als hij bepaalde schuldei-

sers met voorrang terugbetaalt. Tenslotte kunnen ook 

een gebrekkige administratie of te hoge privé-opnames 

fataal zijn. Het komt dan ook vaak voor dat een ex-on-

dernemer door de rechtbank niet wordt toegelaten tot de 

WSNP.

Argumenten voor hoger beroep

Als de rechter de toelating afwijst kan de ex-ondernemer 

in hoger beroep gaan. De ex-ondernemer zal met zijn 

advocaat strategische keuzes moeten maken over de 

aanpak. Een insteek is het aanvechten van de aanname 

dat de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan. Als 

de argumenten overtuigen, zal het Gerechtshof de on-

dernemer alsnog toelaten. Niet elk mislukt zakelijk 

avontuur leidt automatisch tot gebrek aan goede trouw 

bij het ontstaan van schulden; het kan gewoon misgaan 

door ziekte, door pech, door tegenvallende marktont-

wikkelingen of om een andere legitieme reden, en dan 

kan niet automatisch gesproken worden van schulden 

die niet te goeder trouw zijn ontstaan. 

Mr. M.A. (Marius) Hupkes
Advocaat bij Hupkes c.s. advocaten te Amsterdam
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hebben gestaakt als hij toe is aan de WSNP – alleen al 

omdat die eis door de schuldhulpverlening in de regel 

wordt gesteld, uitzonderingen daargelaten. 

Laten we aannemen dat de schulden met name zijn ont-

staan door de zakelijke activiteiten. Dan is – als het be-

drijf dicht is – de bron waaruit de schulden zijn ont-

staan, opgedroogd. De ex-ondernemer kan inmiddels een 

vast inkomen hebben uit loondienst of uit een uitkering, 

en hij  kan andere relevante stappen hebben gezet waar-

uit een breuk met het verleden blijkt. Het komt geregeld 

voor dat een ex-ondernemer een beroep doet op de hard-

heidsclausule met als voornaamste onderbouwing dat 

hij de omstandigheden onder controle heeft gekregen, 

simpelweg omdat hij met de zaak is gestopt. De recht-

banken en gerechtshoven zijn terughoudend met het ho-

noreren van dit argument. De lat voor de ex-ondernemer 

die zegt zijn lesje geleerd te hebben ligt erg hoog. Het 

enkele feit dat de onderneming gestaakt is wordt meestal 

niet erkend als een “doorgemaakte persoonlijke ontwik-

keling”, het zijn geen zogenaamde “echte gedragsaspec-

ten”. Het staken van de onderneming wordt gezien als 

een droog feit, dat zonder bijkomende omstandigheden 

toepassing van de hardheidsclausule onvoldoende recht-

vaardigt.

Naast het staken van het
bedrijf zal de ex-ondernemer  
nog meer acties moeten 
hebben ondernomen

Gerechtshof Arnhem en Hoge Raad spreken zich 

uit

Ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden sprak zich in 

een arrest van 3 augustus 2015 uit in een zaak waarin een 

ex-ondernemer met zijn bedrijf was gestopt. Het beroep 

op de hardheidsclausule wordt door het Hof – net zoals 

daarvoor door de rechtbank – afgewezen. Het Hof ziet de 

bedrijfsbeëindiging niet als een echt “gedragsaspect”. 

De ex-ondernemer stelt cassatieberoep in bij de Hoge 

Raad. 

De hoogste rechter vernietigt de uitspraak in een arrest 

van 20 november 2015 (NJ 2015/483; JOR 2016/140). De 

afwijzing van het beroep op de hardheidsclausule vanwe-

ge de bedrijfsbeëindiging is – aldus de Hoge Raad – niet 

goed gemotiveerd. De ex-ondernemer scoort daarmee een 

belangrijk punt, maar hij is er nog niet, we weten nog 

niet hoe de zaak afloopt en of hij alsnog in de WSNP 

komt. De Hoge Raad geeft het Gerechtshof Den Bosch op-

dracht de zaak verder te behandelen en opnieuw te be-

slissen over de hardheidsclausule. Het kan dan nog twee 

kanten op; Hof Den Bosch kan alsnog afwijzen (een ge-

brekkige motivering kan worden aangescherpt) of alsnog 

in het voordeel van de ex-ondernemer beslissen.

Beroep hardheidsclausule slaagt

Na deze lange procesgang (4 rondes!) oordeelt het Ge-

rechtshof Den Bosch uiteindelijk dat de bedrijfsbeëindi-

ging wel degelijk fundamenteel bijdraagt aan de keer 

ten goede; de omstandigheden waaronder de schulden 

zijn ontstaan, zijn onder controle gekomen doordat het 

bedrijf gestaakt is, en dat is een “gedragsaspect” naast 

de andere acties van de schuldenaar. Het arrest van 8 

september 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:4067) maakt 

duidelijk dat het argument van bedrijfsbeëindiging 

kans maakt en serieus moet worden genomen. Elke 

zaak is verschillend, maar de kans op toelating voor 

ex-ondernemers neemt met deze ontwikkeling in de 

rechtspraak toe.

Nu vaker succes met de hardheidsclausule?

Advocaten die voor een ondernemer hoger beroep instel-

len hebben een hele kluif aan de stelplicht als voor het 

eerst in hoger beroep een beroep wordt gedaan op de 

hardheidsclausule. In de eerste plaats zal goed moeten 

worden uitgelegd wat destijds de omstandigheden waren 

waaronder de schulden die niet te goeder trouw konden 

ontstaan. Wat ging er niet goed? Welke inschattingsfou-

ten heeft de ondernemer gemaakt? Heeft hij vertrouwd 

op ondeskundige adviseurs, miste hij ondernemerskwali-

teiten? Vervolgens moet goed worden uitgelegd waaruit 

de “keer ten goede ” bestaat. Waarom zijn de omstan-

digheden veranderd? Op welke wijze heeft de schulde-

naar daaraan zelf bijgedragen? Denk aan aspecten als 

het aanvaarden van een dienstbetrekking, het volgen 

van een therapie met goed resultaat, maatregelen die ge-

nomen zijn tegen de partij die het bedrijf schade heeft 

toegebracht2, enzovoort. Als de bijkomende omstandig-

heden goed worden onderbouwd, is te verwachten dat 

ondernemers vaker met succes een beroep kunnen doen 

op de hardheidsclausule. Bijkomende omstandigheden 

blijven wel essentieel. De ex-ondernemer die enkel zijn 

bedrijf heeft gestaakt en een vaste baan heeft, maar niet 

meer kan aanvoeren dan dat, zal nog steeds weinig kans 

maken3. 

 
Doe als schuldhulpverlener  
vaker een beroep op de  
hardheidsclausule
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Wat kan de schuldhulpverlening doen? 

Ik bepleit dat schuldenaars vaker al bij de rechtbank 

uitdrukkelijk een beroep op de hardheidsclausule doen 

met hulp van de instelling die het toelatingsverzoek in-

dient. Dit noopt de rechter om te beoordelen of de ex-

ondernemer een persoonlijke ontwikkeling door heeft 

gemaakt die toepassing van de hardheidsclausule recht-

vaardigt.  De sluiting van de onderneming zal eenvou-

dig te bewijzen zijn, de “bijkomende omstandigheden” 

moeten bij voorkeur worden onderbouwd met bewijs-

stukken. Als dat pas voor het eerst in hoger beroep ge-

beurt als er een advocaat bij wordt gehaald, is een feite-

lijke instantie verloren. De indiening van het 

toelatingsverzoek is het moment om een keer ten goede 

te onderbouwen. Door een gemotiveerd beroep op de 

hardheidsclausule te doen krijgt de toetsing ook een 

breder karakter en verhoogt de ex-ondernemer zijn kan-

sen. De eerste (primaire) vraag is of sprake is van 

schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan. Dat 

hoeft niet zo te zijn en dan wordt de ex-ondernemer in 

beginsel toegelaten. Maar als wel sprake is van schul-

den die niet te goeder trouw zijn ontstaan en afwijzing 

van het toelatingsverzoek dreigt, dan komt (subsidiair) 

de hardheidsclausule aan bod. De ex-ondernemer laat 

dan de stelling dat de schulden wel te goeder trouw zijn 

ontstaan varen., en onderbouwt waarom de omstandig-

heden wezenlijk anders zijn geworden. Zo neemt de 

kans op toelating tot de WSNP toe: alle wettelijke gron-

den waarop de ex-ondernemer toegelaten zou kunnen 

worden, komen immers aan bod.

1.   HR 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO4931, HR 30 oktober 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:3198 en conclusie van A-G Timmerman van 29 januari 

2016, ECLI:NL:PHR:2016:146

2.   Zie voor een voorbeeld Gerechtshof Amsterdam 25 november 2015, 

NL:GHAMS:2015:5696; kinderopvangonderneemsters gaan af op foute 

adviezen, maar nemen maatregelen; hardheidsclausule toegepast

3.   Zie voor een voorbeeld Gerechtshof Amsterdam 23 februari 2016, 

ECLI:NL:GHAMS:2016:724.

WSNP voor ex-ondernemer
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Actualiteiten

Kamerbrief over armoede- en  
schuldenbeleid
In haar brief van 24 november 2016 aan de Tweede Kamer 

(Kamerstukken II 2016/17, 24515, 381) behandelt de Staatsse-

cretaris van SZW diverse onderwerpen op het gebied van ar-

moede- en schuldenbeleid. Het gaat om deze onderwerpen:

1. Subsidieregeling armoede en schulden

2. Bestrijding armoede onder kinderen

3.  Onderzoek Inspectie SZW over toegang schuldhulpverlening

4. MKBA schuldenproblematiek in Nederland

5. Federatie Opvang

6. Stand van zaken pilots beschermingsbewind

7. Vaste lasten mensen met een gediagnosticeerd laag IQ

8. In-, door- en uitstroom stelsel schuldhulpverlening

9. Werkende armen

10. Tussenstand Jeugdsportfonds

11. Onderzoek Armoede in Nederland 2016 Kerk in Actie

Subsidieregeling armoede en schulden
De subsidieregeling ter stimulering van activiteiten die een 

duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- 

en schuldenproblematiek kende aanvraagtijdvakken in 2014 

en 2015 en is uitgebreid met subsidiemogelijkheden in 2016 

en 2017. Het derde tijdvak van deze subsidieregeling is op 17 

juni 2016 gesloten. Op 1 februari 2017 opent het vierde tijd-

vak van de subsidieregeling. In het derde en vierde tijdvak van 

de subsidieregeling ligt meer nadruk op het bereiken van 

kwetsbare groepen. Specifiek gaat het om kinderen in huis-

houdens met lage inkomens of een laag besteedbaar inko-

men, jongeren met (risico op) schulden, alleenstaande ouder-

gezinnen, huishoudens met een langdurig laag inkomen, 

niet-westerse huishoudens en overige doelgroepen die extra 

aandacht behoeven op het gebied van armoede en schulden.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 24515, 381

Onderzoek Inspectie SZW over  
toegang schuldhulpverlening
De resultaten van het onderzoek van de Inspectie SZW naar 

de toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverle-

ning zijn bekend. De Staatssecretaris van SZW ziet in het on-

derzoek geen aanleiding voor het in gang zetten van een aan-

scherping van de Wgs. Wel richt ze haar inzet op verdere 

professionalisering van de uitvoering – ook als het gaat om 

het begeleiden van niet-zelfredzame mensen – en de noodza-

kelijke verhoging van het kennisniveau van de bij de toegang 

tot schuldhulpverlening betrokken medewerkers. Het bieden 

van maatwerk aan specifieke groepen zoals mensen met mul-

tiproblematiek verdient volgens de Staatssecretaris speciale 

aandacht. Tevens wordt begin 2017 een handreiking over de 

toepassing van de Algemene wet bestuursrecht in de Wgs ge-

publiceerd. Via de verzamelbrief gaat de Staatssecretaris er-

voor zorgen dat in de toekomst alle gemeenten (i.p.v. 93%) bij 

toegang een individuele afweging maken.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat vier op de tien 

gemeenten van mening zijn dat er onvoldoende kennis is bij 

de verschillende toegangsloketten. Daar komt bij dat ruim 

een vijfde van de gemeenten geen beschikking afgeeft bij 

een besluit iemand toe te laten of te weigeren, waardoor de 

rechtszekerheid van burgers niet goed gewaarborgd is. Ook 

geeft bijna een op de vijf gemeenten aan een beschikking 

niet altijd inhoudelijk toe te lichten. Tot slot constateert de In-

spectie dat relatief veel hulpvragers na melding van de eerste 

hulpvraag afhaken omdat zij niet in staat blijken om het ver-

volgproces te doorlopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

aanleveren van gevraagde informatie.

Medio 2017 staat een vervolgonderzoek gepland. Op basis 

van dat onderzoek zal bezien worden of, en zo ja welke, aan-

vullende maatregelen nodig zijn en of een eventuele aan-

scherping van de Wgs daaraan kan bijdragen.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 24515, 381

Maatschappelijke kosten en baten 
analyse schuldenproblematiek in  
Nederland
Op verzoek van de Tweede Kamer wordt er een maatschappelij-

ke kosten en baten analyse (MKBA) uitgevoerd naar schulden-

problematiek in Nederland, meer specifiek naar de manier waar-

op verschillende (overheids)organisaties handelen rondom een 

schuldenaar. Het vooronderzoek, dat is uitgevoerd door prof. Dr. 

R.J. in ’t Veld e.a. van de Universiteit van Tilburg, is afgerond.

Dat schrijft de Staatssecretaris van SZW in haar brief van 24 

november 2016 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 

2016/17, 24515, 381). Daarin gaat ze ook kort in op de resulta-

ten van het rapport en het vervolgproces. 

Het eindrapport «Een onbemind probleem» geeft een goed 

overzicht van de belangrijkste knelpunten die op dit moment 

spelen bij het ontstaan, signaleren en oplossen van schulden. 

De probleemanalyse schetst het samenspel van de verschil-

lende actoren: de rol van de schuldenaar, het incassobeleid 

van private partijen en overheden en de schuldhulpverlening 

door gemeenten.

Stand van zaken pilots beschermings-
bewind
Diverse rechtbanken willen meedenken over de ontwikkeling 

van een pilot waarbij gemeenten – als de betrokken burger 

Onder redactie van Schulinck
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hier toestemming voor verleent – op de hoogte worden ge-

steld van een verzoek tot onderbewindstelling. De gemeente 

heeft zo de mogelijkheid om hangende dit verzoek deze bur-

ger alternatieve ondersteuning aan te bieden. Binnen het pro-

ject Inclusieve Stad besteedt een werkgroep aandacht aan be-

schermingsbewind. Er wordt bekeken of de plannen van deze 

werkgroep kunnen worden vervlochten met de pilots waar 

met de rechtspraak aan wordt gewerkt.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 24515, 381

Eerste overheden sluiten in 2019 aan 
op beslagregister
In haar brief van 2 december 2016 aan de Tweede Kamer (Ka-

merstukken II 2016/17, 24515, 382) schrijft de Staatssecretaris 

van SZW dat het Kabinet ernaar streeft dat (de eerste) over-

heidsorganisaties in 2019 aansluiten op het beslagregister.

Ondanks het feit dat alle partijen positief staan tegenover het 

beslagregister en de meerwaardevan het beslagregister in-

zien, is er toch een afwachtende houding om aan te sluiten 

dan wel om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Be-

langrijkste reden die partijen aangeven is de ontbrekende juri-

dische basis. Dit zal gerealiseerd moeten worden. Daarnaast 

hebben partijen met name zorgen over de bescherming van 

privacy. De privacybescherming moet dan ook een belangrijk 

onderdeel zijn bij de verdere uitwerking van de verbreding 

van het beslagregister. Dat staat in de bijlage bij bovenge-

noemde brief: de Eindrapportage concretisering Rijksincasso-

visie en verbreding Beslagregister.

Het beslagregister levert voor gerechtsdeurwaarders een be-

langrijke bijdrage aan de onderlinge afstemming. Daarnaast 

kan het harmoniseren van het proces van beslaglegging bij-

dragen aan een vermindering van de administratieve lasten 

voor zowel de schuldenaar als een vermindering van uitvoe-

ringskosten voor de overheid, door gebruik te maken van 

reeds bekende gegevens bij overheidsorganisaties. Over-

heidsorganisaties die beslag leggen via gerechtsdeurwaarders 

maken nu indirect al gebruik van het beslagregister als zij za-

ken via een gerechtsdeurwaarder hebben lopen.

Onderzoek over samenstelling en 
kenmerken van beslagenen
Om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en kenmerken 

van beslagenen heeft het Ministerie van SZW onderzoek laten 

verrichten. Het onderzoeksrapport is inmiddels openbaar.

Het onderzoeksrapport biedt inzicht in de samenstelling en 

kenmerken van de groep mensen waar beslag ligt op perio-

dieke inkomsten, en wel op de volgende onderwerpen: huis-

houd-samenstelling, woonsituatie, inkomstenbronnen, kosten 

van levensonderhoud en schulden, en de omvang van de be-

slagvrije voet.

Het onderzoeksrapport is te vinden op rijksoverheid.nl/bina-

ries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/12/pro-

fielschets-beslagenen/IO+Reseach-

Eindrapport+profiel+beslagenen.pdf.

Kamerbrief over diverse onderwerpen 
inzake schuldenbeleid
In haar brief van 6 februari 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 

24515, 384) informeert de Staatsecretaris van SZW de Tweede 

Kamer over de voortgang van de aanpak van problemen van 

(ex) dak- en thuisloze jongeren met schulden, gaat zij in op de 

stand van zaken van het onderzoek naar instroom, door-

stroom en uitstroom van schuldhulpverlening en doet zij de 

Tweede Kamer het rapport van de Inspectie SZW inzake on-

derzoek naar vroegsignalering van problematische schulden 

toekomen.

Rapportage Inspectie SZW vroegsig-
nalering problematische schulden
De Inspectie SZW heeft onderzoek uitgevoerd naar vroegsigna-

lering van problematische schulden door gemeenten. Naar 

aanleiding van dit onderzoek heeft de Inspectie een rapporta-

ge opgesteld waarin zij haar oordeel over de gemeentelijke 

praktijk van vroegsignalering heeft toegelicht. Uit het onder-

zoek blijkt dat vrijwel alle gemeenten in Nederland op enige 

wijze invulling geven aan vroegsignalering. De Inspectie con-

stateert in de rapportage dat vroegsignalering bij gemeenten 

nog in ontwikkeling is en dat er voor gemeenten veel voordeel 

te behalen is als zij dit proces effectiever weten in te richten.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 24515, 384

Integrale en preventieve aanpak ar-
moede- en schuldenbeleid 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor armoede- en schulden-

beleid en doen in dit kader al veel aan de bestrijding en de 

preventie van de problematiek. Tijdens het gesprek dat de 

Staatssecretaris van SZW op 30 november 2016 had met de 

Sociale Alliantie werd aandacht gevraagd voor de integrale en 

preventieve aanpak van armoede- en schuldenproblematiek. 

Naar aanleiding van dit gesprek heeft de Staatssecretaris toe-

gezegd om samen met de Sociale Alliantie gemeenten te at-

tenderen op zowel signalen als goede voorbeelden op dit 

vlak. Voor meerdere goede voorbeelden of inspiratie kunt u 

terecht op effectieveschuldhulp.nl.



24 Tijdschrift voor Schuldsanering  nummer 01  maart 2017

Bron: Verzamelbrief aan gemeenten 2016-2: officielebekend-

makingen.nl/blg-796108.pdf

Preventie en vroegsignalering: Lance-
ring website gericht op werkgevers 
gepland voor mei 2017
De Staatssecretaris van SZW kan niet genoeg benadrukken 

dat preventie en vroegsignalering van schulden van cruciaal 

belang zijn. Ook werkgevers kunnen hier een rol vervullen, 

aangezien zij in veel gevallen de eerste signalen van mogelij-

ke financiële problemen bij werknemers kunnen opmerken. In 

het samenwerkingsverband van het Platform Wijzer in geldza-

ken (WiG) draagt zij daarom bij aan de ontwikkeling van een 

website gericht op werkgevers, waar zij terecht kunnen voor 

informatie over het bevorderen van financieel gezonde mede-

werkers en het voorkomen van financiële problemen. De lan-

cering van deze website staat gepland voor mei 2017.

Dat schrijft zij in een antwoord op de Kamervragen van de le-

den Moors en Straus (beiden VVD) over het bericht ‘Inzet bud-

getcoaches Vebego: sociaal en slim. Nu het onderwijs nog!’ 

(Aanhangsel Handelingen II 2016/17, 795).

Beoogde inwerkingtreding breed mo-
ratorium: 1 maart 2017
De beoogde inwerkingtreding van het breed wettelijk mora-

torium is 1 maart 2017. Dit is te lezen in de Kamerbrief over di-

verse onderwerpen inzake schuldenbeleid van 6 februari 2017 

(Kamerstukken II 2016/17, 24515, 384).

Het breed moratorium is een periode van maximaal 6 maan-

den, waarin een verhaals- en executiepauze mogelijk wordt. 

Deze periode wordt ook afkoelingsperiode genoemd. In de 

afkoelingsperiode kunnen de schuldeisers geen gebruik ma-

ken van hun bevoegdheden om verhaal te halen op de goe-

deren van de schuldenaar.

Raad van State in advies over wets-
voorstel beslagvrije voet: Beslagvrije 
voet geldt niet voor bankbeslag
Het effect van de beslagvrije voet kan worden tenietgedaan 

doordat de beslagvrije niet geldt voor het bankbeslag onder de 

bankrekening van de schuldenaar. De situatie kan ontstaan dat 

ter zake van verschillende periodieke betalingen weliswaar de 

beslagvrije voet is toegepast, maar dat vervolgens bankbeslag 

wordt gelegd op de bedragen die na toepassing van de beslag-

vrije voet op de rekening van de schuldenaar zijn gestort. Het 

effect van de beslagvrije voet wordt dan alsnog tenietgedaan.

Dat schrijft de Raad van State in zijn advies betreffende het 

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet (Stcrt. 2016, 

69076).

Het voorstel voorziet niet in maatregelen om het mogelijke 

effect van bankbeslag tegen te gaan. Gelet op doel en strek-

king van de beslagvrije voet acht de Raad van State dergelijke 

maatregelen nodig.

In zijn reactie schrijft de regering dat een simpele, voor alle 

partijen uitvoerbare wettelijke regeling waarbij ook bij bank-

beslag rekening wordt gehouden met een beslagvrije voet, 

op korte termijn niet voorhanden is. Het is niet eenvoudig om 

door middel van een meer algemene wettelijke regeling 

bankbeslag onder de reikwijdte van de beslagvrije voet te 

brengen, omdat bankbeslag wezenlijk anders van aard is. De 

regering wijst wel op jurisprudentie waaruit blijkt dat beslag 

op een bankrekening niet mag worden misbruikt om de rege-

ling van de beslagvrije voet te omzeilen. Het wetsvoorstel ver-

eenvoudiging beslagvrije voet is op 16-02-2017 unaniem aan-

genomen door Tweede Kamer. Het is als hamerstuk afgedaan.

€7,5 miljoen extra voor armoedebe-
strijding bij ouderen in de bijstand
In de SZW-begroting is in totaal €7,5 miljoen over 2017 en 

2018 opgenomen voor armoedebestrijding onder ouderen 

met een bijstandsuitkering. Daarmee wordt meer financiële 

ruimte aan gemeenten gegeven om ouderen in moeilijke si-

tuaties te kunnen helpen. Hieraan worden geen nadere regels 

gesteld, maar er is met name gedacht aan bijzondere bijstand 

voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep 

kan via de SVB weliswaar een beroep doen op algemene bij-

stand in de vorm van Aanvullende Inkomensondersteuning 

voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in 

situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn. Dit is een 

aanvulling op de middelen die in het kader van armoedebe-

strijding beschikbaar zijn.

Bron: Verzamelbrief aan gemeenten 2016-2: officielebekend-

makingen.nl/blg-796108.pdf

Zorgverzekeraars moeten meewer-
ken aan schuldenregeling
Per 1 januari 2017 is de uitvoering met betrekking tot wanbe-

talers zorgpremie ondergebracht bij het CAK. De extra bijdra-

ge die zorgverzekeraars krijgen van het CAK als een bestuurs-

rechtelijke premie verschuldigd is over de zorgverzekering, 

wordt op grond van de gewijzigde Regeling zorgverzekering 

enkel onder scherpere voorwaarden toegekend.

De Regeling verplicht zorgverzekeraars aan te tonen dat zij 

inspanningen hebben verricht om de premie te innen en te 
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Update vergelijkingstool Wsnp en 
Msnp
De ‘vergelijkingstool Wsnp en Msnp’ is bijgewerkt met de be-

dragen die gelden voor 2017. Deze tool vergelijkt de kosten 

en opbrengsten van de minnelijke schuldregeling en de 

Wsnp. Voor schuldeisers levert een schuldregeling vaak méér 

op dan de Wsnp. Mogelijk draagt dit instrument bij schuldei-

sers te overtuigen van deze financiële voordelen.

Bron: bureauwsnp.nl/nieuws/updatevergelijkingstool2017.

Geluidsopnamen maken van het  
intakegesprek
De Nationale ombudsman heeft in zijn rapport van 19-12-2016, nr. 

2016/115 de aanbeveling gedaan om burgers in de uitnodigings-

brief voor het intakegesprek te wijzen op de mogelijkheid om ie-

mand mee te nemen naar het gesprek en/of om het gesprek op te 

nemen. Op deze manier kan men later nog eens terugvragen of 

-luisteren wat er in het gesprek allemaal aan de orde is geweest. Bij 

veel instanties bestaat koudwatervrees om burgers toe te staan om 

van het gesprek geluidsopnamen te maken. De ombudsman heeft 

overheidsinstanties in een recent rapport met de titel ‘Terugblikon-

derzoek spelregels geluidsopnamen’ (2016/105) aangemoedigd 

om daarmee toch aan de slag te gaan, met toepassing van de spel-

regels die hij daarvoor heeft opgesteld. Het rapport ‘Terugblikon-

derzoek spelregels geluidsopnamen’ (2016/105), 9 november 2016 

is een vervolg op het rapport ‘Spelregels voor het maken van ge-

luidsopnamen’ (2014/166). De rapporten zijn te vinden op de web-

site van de Nationale Ombudsman.

Antwoorden Kamervragen over het 
onterechte gijzelen van wanbetalers 
van boetes
Staatssecretaris Dijkhoff van het Ministerie van VenJ heeft de 

Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de schriftelijke 

vragen van de leden Recourt (PvdA) en Van Nispen (SP) over 

het onterechte gijzelen van wanbetalers van boetes. De 

Staatssecretaris schrijft onder meer dat het OM gijzeling niet 

als schrikmiddel hanteert, maar als dwangmiddel voor men-

sen die wel kunnen, maar niet willen betalen. Wanneer het 

OM indicaties heeft dat er sprake is van betalingsonmacht, 

wordt er geen vordering ingediend. Een burger met beta-

lingsachterstand kan op ieder moment kenbaar maken dat hij 

niet in staat is om (in een keer) te betalen. De zaak wordt dan 

nader beoordeeld en de betrokkene wordt de mogelijkheid 

gegeven een betalingsregeling te treffen.

Bron: Brief van 15 februari 2017, kenmerk 048053

voorkomen dat de achterstanden oplopen. Ook moeten zij 

meewerken aan een betalingsregeling of aan een schuldsane-

ringsregeling. Bij het inzetten van incasso trajecten mogen zij 

enkel reële en haalbare voorstellen doen voor betaling.

Vanaf 1 januari 2018 zullen zorgverzekeraars eventuele rest-

schulden na een redelijke betalingsregeling moeten kwijt-

schelden.

Zorgverzekeraars worden verplicht om intern actief procedu-

res en richtlijnen in te richten om aan deze Regeling te vol-

doen. Voldoen zij niet aan de nieuwe voorwaarden van de Re-

geling, dan kan hun bijdrage voor wanbetalers onder 

bestuursrechtelijk premieregime worden verminderd met de 

niet verantwoorde bijdragen.

Bron: Stcrt. 2016, 69126

Richtlijnen inschakeling bewindvoer-
der bij minnelijk traject en verzoek-
schrift Wsnp
Een gemeentelijke Wsnp-verklaring is ontoereikend, als het 

minnelijk traject - in opdracht van de gemeente - is uitge-

voerd door een bureau dat niet valt onder de werking van ar-

tikel 48 lid 1 sub c of d Wck, en niet is gebleken van een daad-

werkelijke continue controle van de gemeente op die 

schuldbemiddelaar. Dat geldt niet alleen voor een gemeente-

lijke Wsnp-verklaring, maar ook voor een Wsnp-verklaring van 

een Wsnp-bewindvoerder. Dat volgt uit onder meer een – niet 

op rechtspraak gepubliceerde – uitspraak van het Gerechtshof 

’s Hertogenbosch van augustus 2016.

Naar aanleiding van die uitspraak is op initiatief van de NVVK 

een werkgroep samengesteld die zich buigt over een betere 

en heldere inrichting van het werkproces tussen private par-

tijen die niet vallen onder de werking van artikel 48 lid 1 sub c 

of d Wck en partijen die daar wel onder vallen - zoals een 

Wsnp-bewindvoerder. Ook de Beroepsvereniging Bewind-

voerders Wsnp (BBW) is daarbij betrokken. Het resultaat van 

deze samenwerking is een handreiking voor de leden van de 

NVVK waarin naar voren komt dat een Wsnp-bewindvoerder 

gezag moet hebben over de private partij die niet valt onder 

de werking van artikel 48 lid 1 sub c of d Wck - met de moge-

lijkheid tot bijsturen, instrueren en interveniëren op elk ge-

wenst moment. Bewindvoerders die samenwerken met een 

NVVK-private partij voor het uitvoeren van het minnelijk tra-

ject en het indienen van een verzoekschrift Wsnp, kunnen 

deze stukken bij de samenwerkingspartner opvragen en na-

gaan in hoeverre het werkproces hierop aangepast kan wor-

den.

Bron: bureauwsnp.nl/nieuws/richtlijnen-inschakeling-bewind-

voerder-bij-minnelijk-traject-en-verzoekschrift-wsnp.html
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511

Verplichtingen opleggen ihkv nihilstelling kinderali-

mentatie

Hof Arnhem-Leeuwarden 27-10-2016,  

ECLI:NL:GHARL:2016:8643 

Artikelen: artikel 1:401 BW

Trefwoorden: nihilstelling alimentatie, kinderalimentatie, 

schuldhulp, afzonderlijke trajecten 

Als schuldbemiddeling van een ex-echtpaar uitgevoerd 

wordt door dezelfde instantie, dan gaat het niet aan om 

aan de alimentatieplichtige te adviseren om een ver-

zoek tot nihilstelling van de kinderalimentatie in te die-

nen, en aan de alimentatiegerechtigde de plicht op te 

leggen om hoger beroep in te stellen tegen de toewij-

zing van die nihilstelling.

Essentie
Hoger Beroep tegen nihilstelling van de kinderalimentatie, op 

grond van het feit dat het de man aan draagkracht ontbreekt 

door zijn toelating tot minnelijke schuldhulpverlening.

Het Hof overweegt dat dezelfde instantie zowel voor de man 

als voor de vrouw optreedt als schuldbemiddelaar. Bij de be-

rekening van de beslagvrije voet van de man is geen rekening 

gehouden met de door hem te betalen kinderalimentatie. 

Daarom is hem geadviseerd de kinderalimentatie op nihil te 

laten stellen. Toen de kinderalimentatie hierop ook daadwer-

kelijk op nihil werd gesteld, heeft de vrouw het advies gekre-

gen om hoger beroep in te stellen. Zij diende zich volgens de 

instantie, gelet op de verplichtingen die voortvloeien uit de 

schuldbemiddeling, te verweren tegen de nihilstelling van de 

kinderalimentatie.

Het hof overweegt dat daar waar enerzijds wordt geadviseerd 

een verzoek te doen tot nihilstelling van de kinderalimentatie, 

het niet aangaat de alimentatiegerechtigde vervolgens te ver-

plichten hoger beroep in te stellen tegen een beschikking 

waarin zulks is geschied.

512

Ontruimingsvonnis gebruiken na ontstaan nieuwe huur-

achterstand?

Rechtbank Overijssel 21-10-2016,  

ECLI:NL:RBOVE:2016:4309 

Artikelen: artikel 254 lid 4, 438 lid 2, 556 Rv

Trefwoorden: verbod ontruiming, nieuwe huurachterstand 

Een vonnis tot ontruiming kan niet meer ten uitvoer 

worden gelegd, als na het wijzen van het vonnis de 

huurachterstand inclusief de kosten door belangheb-

bende zijn voldaan, en de verhuurder geen voorbehoud 

heeft gemaakt voor het geval nadien weer nieuwe huur-

achterstanden zouden ontstaan.

Essentie
Kort geding tegen de ontruiming van de huurwoning van be-

langhebbenden. Nadat het ontruimingsvonnis gewezen was, 

hebben belanghebbende de executie van het vonnis kunnen 

voorkomen door betaling van de huurachterstand inclusief de 

kosten. Nu is er een nieuwe huurachterstand en wil de wo-

ningstichting middels het bestaande ontruimingsvonnis over-

gaan tot ontruiming.

De rechtbank overweegt dat het ontruimingsvonnis niet meer 

tot executie kan komen door de nieuw ontstane huurachter-

standen. De eerdere huurachterstand inclusief kosten zijn be-

taald en daarmee is de grond waarop het bevel tot ontrui-

ming rustte komen te vervallen. Gesteld noch gebleken is dat 

de woningstichting destijds een voorbehoud heeft gemaakt 

voor het geval nadien weer nieuwe huurachterstanden zou-

den ontstaan.

De rechtbank verbiedt de ontruiming van de huurwoning.

513

Tienjaarstermijn Wsnp en ernstige ziekte

Hof ’s-Hertogenbosch 15-12-2016,  

ECLI:NL:GHSHE:2016:5578 

Artikelen: artikel 288 lid 2 Fw

Trefwoorden: Wsnp, tienjaarstermijn, schrijnende omstandig-

heden 

Persoonlijke schrijnende omstandigheden, zoals ernsti-

ge ziekte, zijn geen reden om voorbij te gaan aan de im-

peratieve afwijzingsgrond dat geen hernieuwde toepas-

sing van de regeling binnen de termijn van tien jaar 

mogelijk is.

Essentie
Hoger beroep tegen afwijzing verzoekschrift Wsnp. De recht-

bank had het verzoek afgewezen omdat op belanghebben-

den in de 10 jaar voorafgaand aan het verzoek reeds een 

schuldsaneringsregeling van toepassing was geweest.

Het hof overweegt dat zelfs in heel schrijnende gevallen, zoals 

het onderhavige geval bij ernstige ziekte, het niet mogelijk is 

af te wijken van de in de wet genoemde afwijzingsgrond 10 

jaarstermijn. Om die reden heeft ook de Hoge Raad geoor-

deeld dat er geen ruimte is voor het maken van andere dan 

door de wetgever gemaakte uitzonderingen. Geen reden be-

staat om in dit geval in weerwil van de imperatieve afwijzings-

grond te besluiten tot hernieuwde toepassing van de regeling 

Rechtspraak in het kort
Onder redactie van Schulinck
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Een Wsnp-toelatingsverzoek is niet ontvankelijk als 

geen minnelijke schuldregeling is aangeboden aan alle 

schuldeisers, omdat een schuldeiser mondeling heeft 

aangegeven niet akkoord te willen gaan met de aange-

boden regeling.

Essentie
Hoger beroep tegen afwijzing Wsnp verzoek wegens ontbre-

ken van goede trouw ten aanzien van het laten ontstaan van 

schulden. Belanghebbende heeft een fraudevordering bij de 

gemeente.

Het hof overweegt echter dat het verzoek niet-ontvankelijk, is 

nu voorafgaand aan het toelatingsverzoek Wsnp geen minne-

lijke schuldregeling is aangeboden aan alle schuldeisers. De 

stadsbank heeft van een dergelijk aanbod afgezien, omdat de 

gemeente mondeling te kennen had gegeven niet aan een 

dergelijke regeling mee te willen werken.

Ten overvloede overweegt het hof dat een beroep op de 

hardheidsclausule ook niet zou slagen omdat er onvoldoende 

inzicht is gegeven in de precieze oorzaak van de fraudeschul-

den en hoe zich dit verhoudt tot de persoonlijke ontwikkeling 

die belanghebbende heeft doorgemaakt.

516

Uitzondering tienjaarstermijn bij dralende rechtbank

Rechtbank Noord-Nederland 25-10-2016,  

ECLI:NL:RBNNE:2016:5632 

Artikelen: artikel 288 lid 2 Fw

Trefwoorden: Wsnp, tienjaarstermijn, uitzondering, materieel 

einde, formeel einde, dralen rechtbank 

Indien het formele einde van de WSNP door dralen van 

de rechtbank veel later is dan het materiële einde kan, 

indien dit ertoe leidt dat de uitsluitingstermijn van 10 

jaar wordt overschreden, bij hoge uitzondering een 

schuldenaar toch wordt toegelaten binnen de gestelde 

uitsluitingstermijn.

Essentie
Verzoekschrift van belanghebbende voor toelating tot de 

WSNP binnen de termijn van 10 jaar dat de eerdere WSNP van 

belanghebbende formeel is geëindigd.

De rechtbank overweegt dat krachtens vaste jurisprudentie 

de schuldsaneringsregeling een formeel einde kent via het 

verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Een schuldsane-

ringsregeling kent daarnaast ook een beëindiging in materieel 

opzicht, welke in beginsel gekoppeld is aan het verstrijken 

van de wettelijke looptijd van drie jaar. De rechtbank merkt op 

dat er vanaf het materiële beëindigingsmoment en het forme-

le beëindigingsmoment van de eerdere schuldsaneringsrege-

binnen de termijn van tien jaar.

Het hoger beroep wordt afgewezen.

514

Kosten meerderjarige kinderen en Wsnp

Hof ’s-Hertogenbosch 10-11-2016,  

ECLI:NL:GHSHE:2016:5088 

Artikelen: artikel 285, 288 lid 1 Fw

Trefwoorden: Wsnp, goede trouw, kosten meerderjarige kin-

deren 

Een Wsnp toelatingsverzoek wordt afgewezen als be-

langhebbenden kostenposten voor meerderjarige inwo-

nende kinderen voor hun rekening nemen, omdat zij 

dan ten aanzien van het onbetaald laten van hun eigen 

schulden niet te goeder trouw zijn.

Essentie
Hoger beroep tegen afwijzing verzoek Wsnp wegens ontbre-

ken goeder trouw. Het hof overweegt dat belanghebbenden 

in de periode aanvang schuldhulpverlening tot toelatingsver-

zoek Wsnp niets meer hebben gespaard voor hun schuldei-

sers. Door kostenposten voor hun meerderjarige kinderen 

voor hun rekening te nemen zijn belanghebbenden ten aan-

zien van het onbetaald laten van hun schulden niet te goeder 

trouw geweest, of daarbij sprake was van opzet is niet rele-

vant. Belanghebbenden hebben onvoldoende laten zien dat 

zij zich de belangen van hun schuldeisers hebben aangetrok-

ken. Dat belanghebbenden na het vonnis van de rechtbank 

toch zijn overgegaan tot herstructurering van hun uitgaven is 

niet voldoende om op dit moment een beroep op de hard-

heidsclausule te honoreren. Hiervoor zal een substantiële pe-

riode sprake moeten zijn van een stabiele situatie.

Tevens overweegt het hof dat een te premature toelating tot 

de wettelijke schuldsaneringsregeling tot gevolg kan hebben 

dat een Wsnp-traject tussentijds beëindigd moet worden. Als 

dat gebeurt hebben belanghebbenden tien jaar lang geen 

toegang meer tot de Wsnp.

515

Aanbod minnelijke schuldregelingen na mondelinge 

weigering schuldeiser

Hof Arnhem Leeuwarden 12-12-2016,  

ECLI:NL:GHARL:2016:10022 

Artikelen: artikel 285, 288 lid 1 Fw

Trefwoorden: Wsnp, goede trouw, hardheidsclausule, fraude-

schuld, ontbrekende inlichtingen
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518

Kan gemeente schuldhulp mandateren aan private 

schuldbemiddelaar

Hof ’s-Hertogenbosch 02-02-2017,  

ECLI:NL:GHSHE:2017:397 

Artikelen: artikel 285 en 288 Fw, artikel 47, 48 Wck,

Trefwoorden: Wsnp, Wsnp-verklaring, private schuldbemidde-

laar, mandaat gemeente, niet ontvankelijk, continue controle

Als een gemeente het minnelijk schuldregelingstraject 

niet heeft gemandateerd aan een bureau dat valt onder 

de werking van artikel 48 lid 1 sub c of d Wck, dan wordt 

een Wsnp-toelatingsverzoek op grond van artikel 288 

Fw afgewezen.

Het feit dat de Wck ziet op consumenten-kredietover-

eenkomsten, leidt er niet toe dat de mandaatmogelijk-

heden van artikel 285 Fw (Wsnp-verklaring) in geval van 

(gewezen) ondernemers anders zouden zijn dan in ge-

val van andere natuurlijke personen.

Essentie
Belanghebbenden (ex-ondernemers) verzoeken om toegang 

tot de Wsnp. De gemeente heeft ervoor gekozen om het min-

nelijk traject uit te laten voeren door een privaatrechtelijke 

schuldhulpverlener. De rechtbank verklaart de Wsnp verklaring 

van de (gemandateerde) schuldhulpverlener echter niet ont-

vankelijk. De rechtbank overweegt dat niet kan worden vastge-

steld of de schuldbemiddelaar onder artikel 48 lid 1 sub c of d 

van de Wck valt, en of het door de gemeente verleende man-

daat ten aanzien van deze schuldbemiddelaar wel mogelijk is. 

De gemeente geeft na de uitspraak nog een Wsnp-verklaring af.

Het hof overweegt in hoger beroep dat de gemeente het min-

nelijk traject niet heeft gemandateerd aan een bureau dat valt 

onder de werking van artikel 48 lid 1 sub c of d Wck. Artikel 288 

Fw schrijft dwingend voor dat een toelatingsverzoek wordt af-

gewezen indien de poging tot een buitengerechtelijke schuld-

regeling niet is uitgevoerd door een persoon of instelling als 

bedoeld in artikel 48 lid 1 Wck. Daarbij merkt het hof t.a.v. de 

Wsnp-verklaring van de gemeente nog op dat niet gebleken is 

van een daadwerkelijke continue controle van de gemeente op 

het door haar gemandateerde bureau. De Wsnp-verklaring van 

de gemeente, waarin uitsluitend wordt gesteld dat er sprake 

zou zijn geweest van een gemeentelijk toezicht zonder dat (de 

aard en intensiteit van) dit toezicht daarbij nader wordt geduid 

dan wel gekwalificeerd, acht het hof ontoereikend. Het hof be-

krachtigt het vonnis van de rechtbank.

Ook overweegt het hof nog dat het feit dat de Wck kort ge-

zegd ziet op consumenten-kredietovereenkomsten, er niet 

toe leidt dat die verwijzing maakt dat de mandaatmogelijkhe-

ling een jaar is verstreken. De rechtbank is van oordeel dat het 

dralen van de rechtbank om een eindzitting te plannen en tot 

het deponeren van een uitdelingslijst te komen, in dit geval 

niet voor rekening van verzoeker moet komen. Gelet op het 

vorenstaande zal de rechtbank het beletsel bij hoge uitzonde-

ring buiten toepassing verklaren. Dit leidt tot het oordeel dat 

verzoeker kan worden ontvangen in zijn WSNP verzoek.

517

Bijzondere bijstand voor bewindvoerdersalaris

Rechtbank Amsterdam 25-11-2016,  

ECLI:NL:RBAMS:2016:7859 

Artikelen: 35 Pw

Trefwoorden: bewindvoerdersalaris, bijzondere bijstand 

Indien is bepaald dat de bewindvoerderskosten uit de 

Wsnp-boedel moeten worden betaald terwijl geen aflo-

scapaciteit bestaat, komen deze kosten voor verlening 

bijzondere bijstand in aanmerking.

Essentie
Afwijzing bijzondere bijstand voor eigen bijdrage bewind-

voerderskosten in Wsnp. De Rechtbank heeft bij toelating tot 

de Wsnp belanghebbende verplicht uit de boedel een eigen 

bijdrage te betalen voor bewindvoerderskosten. Nu de aflo-

scapaciteit in de boedel ontbreekt, heeft belanghebbende 

om bijzondere bijstand verzocht.

De Centrale Raad van Beroep heeft eerder geoordeeld dat 

voor de salariskosten van de bewindvoerder geen ruimte voor 

verlening van bijzondere bijstand is. De kosten voor schuldsa-

nering kunnen immers geheel binnen het stelsel van de Fail-

lissementswet vanuit de boedel worden voldaan en dienen 

dan ook niet via verlening van bijzondere bijstand op de ge-

meente te worden afgewenteld. Er bestaat voor verlening van 

bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoerdersalaris 

dus geen ruimte. De rechtbank oordeelt dat de situatie van 

belanghebbende afwijkt van de gevallen waarover de Raad 

heeft geoordeeld. In het geval van eiseres is in het vonnis van 

de rechtbank immers expliciet bepaald dat zij het bewind-

voerdersalaris moet betalen, ook als daarvoor geen afloscapa-

citeit is. De kosten van het bewindvoerdersalaris kunnen niet 

uit de boedel worden voldaan nu er geen afloscapaciteit is. 

Aangezien de rechtbank heeft bepaald dat eiseres deze kos-

ten toch moet voldoen, doen de kosten zich in het geval van 

eiseres daadwerkelijk voor en worden ze niet zonder nood-

zaak betaald.
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hulp bij een traject tot toelating tot de Wet schuldsanering 

natuurlijke personen. Dat belanghebbende daarvan geen ge-

bruik wil maken, dient voor zijn rekening te blijven en maakt 

de beëindiging van de schuldhulpverlening niet onevenredig.

Over het betoogt dat het college geen beleidsregels over 

schuldhulpverlening heeft vastgesteld overweegt de Afdeling 

dat noch de Wgs noch enige andere wet het college verplicht 

tot het vaststellen van beleidsregels voor de uitvoering van de 

Wgs. Ter zitting heeft het college te kennen gegeven dat het 

zich bij de uitvoering van het door de gemeenteraad vastge-

stelde schuldhulpverleningsplan baseert op de gedragscodes 

van de NVVK, Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal 

bankieren. Het is niet in strijd met enige wettelijke bepaling 

dat het college een vaste gedragslijn ontleent aan die ge-

dragscodes.

520

Geen ontruiming als verhuurder convenant niet uitge-

voerd heeft

Rechtbank Rotterdam 19-01-2017, 

ECLI:NL:RBROT:2017:886 

Trefwoorden: ontruiming, convenant, schorsing ontruiming, 

misbruik van bevoegdheid 

Een aangezegde ontruiming kan opgeschort worden, 

als een verhuurder verzuimd heeft om de oplopende 

betalingsachterstanden van een huurder te melden bij 

een schuldhulpverlener, terwijl zij op grond van een 

convenant wel gehouden was om die melding te maken 

en de schuldhulpverlening door dit verzuim wellicht (te) 

laat op gang is gekomen.

Essentie
Kort geding tegen een aangezegde ontruiming. De verhuur-

der heeft het ontruimingsvonnis verkregen i.v.m. een forse 

huurachterstand. Er is geen sprake van een noodsituatie aan 

de kant van de huurder. De vraag die voorligt, is of er sprake is 

van misbruik van bevoegdheid aan de zijde van de verhuur-

der. De rechtbank overweegt dat belanghebbende, hoewel 

bijzonder laat, inmiddels de weg naar hulpverlening heeft ge-

vonden en onder bewind is gesteld. Ter zitting is gebleken dat 

verhuurder nagelaten heeft bij het Meldpunt Preventie Huis-

uitzetting (hierna: MPH) tijdig een melding te maken van de 

op(ge)lopen(de) betalingsachterstand van belanghebbende. 

Gelet op het blijkbaar nog steeds geldende convenant had 

dat van haar wel verwacht mogen worden. Mogelijk zou de 

betalingsachterstand niet zo hoog opgelopen zijn indien door 

een tijdige melding van verhuurder bij het MPH de hulpverle-

ning (eerder) op gang was gekomen. Het ontruimingsvonnis 

wordt voor drie maanden geschorst.

den van artikel 285 Fw (Wsnp-verklaring) in geval van (gewe-

zen) ondernemers anders zouden zijn dan in geval van andere 

natuurlijke personen.

519

Moet gemeente altijd dwangakkoord betrachten

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 08-02-2017,  

ECLI:NL:RVS:2017:295 

Artikelen: artikel 287a Fw

Trefwoorden: dwangakkoord, gemeentelijke schuldhulp, be-

langenafweging, tussentijdse beëindiging 

De wet verplicht het college niet om de rechtbank te 

verzoeken om vaststelling van een dwangakkoord als 

bedoeld in artikel 287a Fw.

De omstandigheid dat niet alle schuldeisers akkoord 

zijn gegaan met de aangeboden schuldregeling, ligt 

buiten de macht van het college. Daarom kan bij tussen-

tijdse beëindiging op deze grond geen nadere belan-

genafweging plaatsvinden. 

Essentie
Hoger beroep tegen de beëindiging van een schuldhulpverle-

ningstraject. Het traject is beëindigd omdat meerdere schuldei-

sers medewerking aan de schuldregeling hebben geweigerd. 

Belanghebbende betoogt onder andere dat de rechtbank niet 

heeft onderkend dat het college de schuldhulpverlening ten 

onrechte heeft beëindigd met als grond dat een aantal schuld-

eisers niet wilde meewerken. Daartoe voert hij aan dat het col-

lege ten onrechte heeft geweigerd de rechtbank te verzoeken 

een dwangakkoord vast te stellen. Het college heeft dat ver-

zoek kansloos geacht omdat de schuldeisers die niet willen 

meewerken 66,86% van de totale schuldenlast (volgens belang-

hebbende 45,07%) vertegenwoordigen.

Het college heeft zich naar het oordeel van de Afdeling terecht 

op het standpunt gesteld dat de Wet gemeentelijke schuld-

hulpverlening (hierna: Wgs) het college niet verplicht de recht-

bank te verzoeken om vaststelling van een dwangakkoord als 

bedoeld in artikel 287a Fw, indien niet alle schuldeisers akkoord 

gaan met de aangeboden schuldregeling. De vraag die voorligt 

is, of het college daar in redelijkheid van heeft mogen afzien. 

De Afdeling overweegt dat het college dat mocht, ook indien 

wordt uitgegaan van het percentage van belanghebbende.

Het college heeft de schuldregeling beëindigd omdat niet 

alle schuldeisers met de aangeboden regeling akkoord zijn 

gegaan. Nu die omstandigheid buiten de macht van het colle-

ge ligt, kan bij die beëindiging geen nadere belangenafwe-

ging plaatsvinden. Het college heeft belanghebbende verdere 

ondersteuning geboden in de vorm van budgetbeheer en 
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dat belanghebbende het door haar ontvangen voorschot 

huurtoeslag niet juist heeft besteed. De Belastingdienst/Toe-

slagen had zich niet op het standpunt mogen stellen dat reeds 

omdat belanghebbende de door haar verschuldigde huurprijs 

niet tijdig en volledig heeft voldaan, zij geen recht heeft op 

huurtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen heeft zijn stand-

punt onvoldoende gemotiveerd.

522

Geen ontruiming als belanghebbende (laat) hulp zoekt

Rechtbank Rotterdam 08-12-2016, 

ECLI:NL:RBROT:2016:10249 

Artikelen: 284, 287b Fw

Trefwoorden: smal moratorium, waarborgen, minnelijke re-

geling

Als een belanghebbende door verwijtbaar en onverant-

woordelijk gedrag een dreigende ontruiming niet heeft 

voorkomen, maar vlak voor de daadwerkelijke ontrui-

ming tot inkeer komt en voldoende waarborgen heeft 

kunnen realiseren om aannemelijk te maken dat de lo-

pende huurtermijnen kunnen en zullen worden vol-

daan, dan kan een smal moratorium toch toegewezen 

worden.

Essentie
Verzoekschrift voorlopige voorziening smal moratorium van 

belanghebbende om de ontruiming van haar huurwoning te 

voorkomen.

De rechtbank overweegt dat er sprake is van een bedreigende 

situatie nu de ontruiming van de huurwoning aan belangheb-

bende is aangekondigd. Er is inmiddels sprake van een vol-

doende stabiele situatie nu daadwerkelijk een aanvang is ge-

maakt met minnelijk traject.  Belanghebbende heeft eerder in 

onvoldoende mate haar verantwoordelijkheid genomen om 

de tenuitvoerlegging van het ontruimingsvonnis te voorko-

men. Het is belanghebbende te verwijten dat zij toen een on-

voldoende actieve houding heeft ingenomen om te voldoen 

aan de voorwaarden die door verhuurder waren gesteld om 

de ontruiming te voorkomen. Belanghebbende is inmiddels 

doordrongen van de ernst van haar schuldenproblematiek. Zij 

heeft hulp gezocht bij een schuldhulpverlener en voldoet aan 

de door hen gestelde voorwaarden. Zij heeft een inkomen en 

spant zich in om zoveel mogelijk te werken. Ook staat zij on-

der beschermingsbewind waardoor voldoende aannemelijk is 

geworden dat de lopende huurtermijnen kunnen en zullen 

worden voldaan. Hierdoor heeft een minnelijke regeling in-

middels een reële kans van slagen. Het belang van belang-

hebbende weegt daardoor zwaarder dan het belang van de 

verhuurder. De rechtbank wijst het verzoek toe.

521

Geen nihilstelling huurtoeslag bij betalingsregelingen 

voor de huurachterstanden

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 15-02-2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:412 

Artikelen: 2, 6, 18 Awir, 1, 5, 21 Wht, 10, 12 UHW

Trefwoorden: huurtoeslag, huurachterstand, betalingsrege-

ling, geen nihilstelling

Als een belanghebbende voor alle huurachterstanden 

een betalingsregeling getroffen heeft, dan mag de Be-

lastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag niet op nihil 

stellen met het argument dat belanghebbende de ver-

schuldigde huurprijs niet tijdig en volledig heeft vol-

daan.

Essentie
Geschil over huurtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen heeft 

de huurtoeslag van belanghebbende over het voorafgaande 

jaar op nihil gesteld. De belastingdienst stelt zich op het stand-

punt dat belanghebbende in de betreffende periode de door 

haar verschuldigde huurprijs niet tijdig en volledig heeft vol-

daan, zodat zij niet in aanmerking komt voor huurtoeslag over 

het berekeningsjaar. Belanghebbende betoogt dat ten onrech-

te geen onderscheid is gemaakt tussen het maken van (huur)

kosten en het doen van (huur)uitgaven. De Afdeling over-

weegt dat uit wetgeving volgt dat degene die aanspraak 

maakt op huurtoeslag, in de eerste plaats moet kunnen aanto-

nen dat hij een huurprijs verschuldigd is. Uit de jurisprudentie 

van de Afdeling volgt dat het belang van controle op een juis-

te besteding van overheidsgelden meebrengt dat degene die 

aanspraak op huurtoeslag maakt in beginsel de verschuldigde 

huurprijs daadwerkelijk ten tijde van of kort na het verstrijken 

van de periode waarop de betalingsverplichting betrekking 

heeft moet voldoen. Dat laat evenwel onverlet dat zich om-

standigheden kunnen voordoen op grond waarvan aanleiding 

bestaat om op dit uitgangspunt een uitzondering te maken. 

De vraag ligt voor of zich in deze zaak dergelijke omstandighe-

den voordoen. Niet in geschil is dat er een huurachterstand is 

ontstaan en dat de huurprijs niet volledig ten tijde van of uiter-

lijk kort na het verstrijken van de periode waar de betalingsver-

plichting betrekking op heeft is voldaan. Naar het oordeel van 

de Afdeling betekent dat in dit geval evenwel niet dat reeds 

daarom geen aanspraak gemaakt kan worden op huurtoeslag. 

Van belang hierbij is dat belanghebbende, voor zover zij de 

verschuldigde huurprijs als gevolg van financiële problemen 

niet onmiddellijk heeft kunnen voldoen, een betalingsregeling 

heeft getroffen. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat 

de verhuurder aan zal dringen op volledige betaling van de 

verschuldigde huurprijs, bestaat geen grond voor het oordeel 
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Verwijtbaarheid niet nakoming verplichtingen in ver-

band met fysieke en psychosociale problemen

Hoge Raad 07-10-2016

ECLI:NL:HR:2016:2286 

Artikelen: 350 lid 3 sub c en d Fw

Trefwoorden: tussentijdse beëindiging, psychosociale beper-

kingen

Een saniet die zegt dat hij niet kan voldoen aan de 

Wsnp-verplichtingen door fysieke en psychosociale pro-

blemen, moet dat goed onderbouwen en eventueel 

hulp zoeken van derden bij het nakomen van die ver-

plichtingen.

Essentie
Een schuldenaar die in de schuldsaneringsregeling beweert 

dat hij of zij niet kan voldoen aan de verplichtingen, in ver-

band met fysieke en psychosociale problemen, dient die stel-

ling goed te onderbouwen en desnoods externe hulp te zoe-

ken bij het nakomen van die verplichtingen. Als een dergelijke 

schuldenaar herhaaldelijk maar zonder resultaat in de gele-

genheid is gesteld om alsnog aan de verplichtingen te vol-

doen, dan is een tussentijdse beëindiging op grond van arti-

kel 350 lid 3 sub c en d Faillissementswet gerechtvaardigd. 

Verzoeker heeft niet duidelijk gemaakt “wat er precies met 

hem aan de hand is”. Nu hij tijdens de procedure voor de 

rechtbank werd bijgestaan door een advocaat, en meerdere 

mogelijkheden onbenut had gelaten om aan zijn verplichtin-

gen te voldoen, kon hij niet (meer) volstaan met het enkele 

verweer dat de tekortkomingen hem niet konden worden 

verweten gelet op de medische verklaringen waaruit zijn ziek-

tebeeld bleek. Van verzoeker mag worden verlangd dat hij 

verklaart waarom zijn ziekte eraan in de weg stond dat hij – 

eventueel met behulp van derden – (alsnog) aan zijn verplich-

tingen voldeed.

Annotatie mr. G.H. Lankhorst
Tekortkomingen en beperkingen

Bij vonnis van 8 januari 2015 is de schuldsanering op M van 

toepassing verklaard. In het tweede voortgangsverslag heeft 

zijn bewindvoerder vastgesteld dat M tekortschoot in de na-

koming van de informatieplicht, de sollicitatieplicht, de plicht 

om geen nieuwe schulden te laten ontstaan en in de nako-

ming van de boedelafdrachtplicht. De bewindvoerder heeft 

een verzoek ingediend tot tussentijdse beëindiging. De recht-

bank heeft de schuldsanering tussentijds beëindigd en het 

hof heeft bij arrest van 19 april 2016 het vonnis bekrachtigd. 

M erkende dat hij is tekortgeschoten in het nakomen van zijn 

verplichtingen. Hij voert evenwel aan dat hij vanwege zijn 

psychische en fysieke gesteldheid eenvoudigweg niet in staat 

is geweest de verplichtingen na te komen. Nu krijgt hij (admi-

nistratieve en financiële) hulp van derden en zal hij daarnaast 

financieel bewind aanvragen. Voor zijn depressieve stoornis 

en psychosociale problematiek is M sinds juli 2015 in behan-

deling bij de GGZ. Ten slotte verzoekt M de termijn van de 

schuldsaneringsregeling met een jaar te verlengen, zodat hij 

met een (nader te overleggen) plan van aanpak alsnog de 

boedelachterstand en de nieuwe schulden kan inlopen. 

Volgens de bewindvoerder ontbreekt in hoger beroep nog 

steeds het merendeel van de benodigde stukken en is even-

min een plan van aanpak ontvangen. De bewindvoerder ver-

zet zich tegen het ter zitting in hoger beroep gedane verzoek 

van M om de behandeling van de zaak aan te houden. De be-

windvoerder verklaart er geen vertrouwen in te hebben dat M 

de schuldsanering tot een goed einde zal brengen, nu hij 

meermalen daartoe in de gelegenheid is gesteld en deze ge-

legenheden tot niets hebben geleid, ook niet met hulp van 

derden. Gelet op het voorgaande adviseert zij het bestreden 

vonnis tot tussentijdse beëindiging te bekrachtigen. 

Wat vond het Hof 

Op de schuldenaar rust onder meer de verplichting tot het 

verschaffen van die inlichtingen waarvan de schuldenaar 

weet of behoort te begrijpen dat zij van belang zijn voor een 

doeltreffende uitvoering van de schuldsanering. M heeft van-

af aanvang nagelaten de bewindvoerder (spontaan en tijdig) 

in kennis te stellen van informatie betreffende zijn persoonlij-

ke en financiële situatie. Door het niet verstrekken van deze 

inlichtingen heeft M de bewindvoerder in haar toezichthou-

dende taak gefrustreerd. Ook heeft M nieuwe (bovenmatige) 

schulden laten ontstaan, tot een bedrag van € 10.759,92, 

waaronder een aanzienlijke huurschuld van € 7.286,32. Daar-

naast is gebleken van een boedelachterstand, welke door de 

bewindvoerder wordt geschat op € 2.926,33. Nu M ook in ho-

ger beroep geen concreet plan heeft aangedragen op grond 

waarvan kan worden aangenomen dat inlossing van de nieu-

we schuld en boedelachterstand binnen de resterende loop-

tijd – eventueel met verlenging van die looptijd – mogelijk is, 

ziet het hof geen aanleiding om de looptijd te verlengen. Ge-

bleken is dat M herhaaldelijk, zowel schriftelijk door de be-

windvoerder, als bij het verhoor door de rechter-commissaris 

op zijn verplichtingen is gewezen. Bij dit verhoor is de behan-

deling aangehouden om M in de gelegenheid te stellen als-

nog aan zijn verplichtingen te voldoen, en op verzoek van de 

advocaat wederom aangehouden. De advocaat van M heeft 

nog een allerlaatste kans bepleit. M heeft volgens het hof 

meerdere kansen gekregen om alsnog aan zijn verplichtingen 

te voldoen, en desondanks is hij structureel hierin tekortge-

schoten. Weliswaar heeft M gesteld dat hij op fysieke en psy-

chosociale gronden niet in staat was om aan zijn verplichtin-

gen te voldoen, maar hij heeft deze stelling onvoldoende 
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onderbouwd, zodat het hof daaraan voorbijgaat. Uit de over-

gelegde stukken is niet duidelijk geworden wat er precies met 

hem aan de hand is. Ook de verklaring van de psychiater biedt 

onvoldoende inzicht. M heeft niet aannemelijk gemaakt dat 

hij zodanige fysieke en psychische beperkingen ondervindt 

dat hij niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen en 

dat hem om die reden geen verwijt kan worden gemaakt. 

Evenmin is gebleken dat M het gestelde traject van bescher-

mingsbewind heeft ingezet. Het hof is uiteindelijk van oordeel 

dat M de verplichtingen niet naar behoren is nagekomen. De 

tekortkomingen vormen voldoende aanwijzing dat bij M de 

van hem te vergen medewerking aan een doeltreffende uit-

voering van de regeling ontbreekt. Van deze tekortkomingen 

valt M een verwijt te maken, zodat deze aan hem kunnen wor-

den toegerekend. Het hof is niets gebleken van feiten en om-

standigheden die tot een ander oordeel zouden kunnen lei-

den. De tekortkomingen zijn naar het oordeel van het hof 

zodanig ernstig en verwijtbaar, dat het rechtsgevolg van de 

tussentijdse beëindiging gerechtvaardigd is.

Het cassatieberoep en het oordeel van de Hoge Raad

In het cassatieberoep dat M vervolgens instelt tegen dit arrest 

van het Amsterdamse gerechtshof wordt geklaagd dat het 

oordeel van het hof omtrent de verwijtbaarheid onbegrijpelijk 

is, nu uit de door verzoeker overgelegde stukken wel degelijk 

blijkt dat hij door ziekte niet in staat was om aan de verplich-

tingen uit hoofde van de wettelijke schuldsaneringsregeling 

te voldoen. Het cassatiemiddel wijst in dit verband op een 

aantal medische verklaringen, waaruit zou volgen dat verzoe-

ker kampte met recidiverende (ernstige) depressieve klachten. 

Deze klacht faalt in de ogen van de Hoge Raad, want het oor-

deel van het hof is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemoti-

veerd. Het hof heeft er namelijk op gewezen dat verzoeker 

ook tijdens de procedure voor de rechtbank herhaaldelijk in 

de gelegenheid is gesteld om aan zijn verplichtingen te vol-

doen. De overweging van het hof dat verzoeker niet duidelijk 

heeft gemaakt “wat er precies met hem aan de hand is” heeft, 

in samenhang met wat het hof in die context overweegt, de 

kennelijke strekking dat verzoeker, nadat hij ook tijdens de 

procedure voor de rechtbank – waarin hij werd bijgestaan 

door een advocaat – meerdere mogelijkheden onbenut had 

gelaten om aan zijn verplichtingen te voldoen, niet (meer) 

kon volstaan met het (enkele) verweer dat de tekortkomingen 

hem niet konden worden verweten gelet op de medische ver-

klaringen waaruit zijn ziektebeeld bleek. In deze overwegin-

gen van het hof  ligt besloten – aldus de Hoge Raad – dat van 

verzoeker kon worden gevergd dat hij zou verklaren waarom 

zijn ziekte eraan in de weg stond dat hij – eventueel met be-

hulp van derden – (alsnog) aan zijn verplichtingen voldeed 

(vgl. HR 20 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8310, NJ 

2006/572). De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep.  

Fysieke en psychische beperkingen

Dat hier sprake was van een tekortschieten in de nakoming 

van de verplichtingen die uit de schuldsanering voortvloeien, 

was eigenlijk onomstreden, en werd door M zelf ook erkend. 

De toerekenbaarheid ervan werd echter bestreden. Het te-

kortschieten was op zichzelf bezien ernstig genoeg om een 

tussentijds einde te rechtvaardigen, omdat het de nakoming 

van alle vier de hoofdverplichtingen betrof: de inlichtingen-

plicht, de sollicitatieplicht, de boedelafdrachtplicht en de 

plicht tot onthouding van nieuwe schulden. Dit alles in een 

zodanige mate (gewicht en frequentie) dat het hof daaruit 

moest afleiden dat de van de saniet te vergen medewerking 

ontbrak aan een doeltreffende uitvoering van de schuldsane-

ringsregeling. Deze maatstaf voor de proportionaliteit van een 

tussentijdse beëindiging vloeit voort uit een ander (stan-

daard)arrest van de Hoge Raad (HR 15 februari 2002, NJ 2002, 

259). Een verlenging kon niet aan de orde zijn omdat a. de ge-

constateerde tekortkomingen daarvoor teveel gewicht had-

den en b. omdat er een concreet verlengingsplan ontbrak. 

Maar wat als een saniet stelt dat hij niet aan die verplichtin-

gen kan voldoen in verband met fysieke en psychosociale 

problemen ? Dan moet het belemmerende karakter van die 

persoonlijke problemen goed toegelicht worden, en dan 

moet desnoods externe hulp worden gezocht, aldus de Hoge 

Raad. Indien een saniet wegens bijzondere omstandigheden 

niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, bijvoor-

beeld wegens psychische of lichamelijke problemen, dan kan 

van hem gevergd worden dat hij het niet bij die bewering 

laat, maar dat hij objectief aannemelijk maakt waarom die 

problemen in de weg staan aan het nakomen van de verplich-

tingen uit de schuldsanering. Ook kan nog steeds van de sa-

niet worden gevergd dat hij - desnoods met behulp van der-

den : familie, vrienden of instanties - toch moeite doet om zijn 

verplichtingen na te komen (HR 20 oktober 2006, LJNAY8310, 

NJ 2006, 572). Dit was in dit geval onvoldoende gebeurd, 

waardoor de tekortkomingen ook toerekenbaar aan M waren, 

aldus het hof, en de Hoge Raad laat dit oordeel in stand. Van 

belang bij dit oordeel was dat de saniet in deze zaak meerde-

re mogelijkheden onbenut had gelaten om (alsnog) aan zijn 

verplichtingen te voldoen. Zo kon hij niet meer volstaan met 

het enkele verweer dat de tekortkomingen hem niet konden 

worden verweten gelet op de medische verklaringen waaruit 

zijn psychische ziektebeeld bleek. Er ontbrak in de stellingen 

van M een redeneerstap tussen enerzijds die medische verkla-

ringen over het ziektebeeld, en anderzijds de beweerde niet-

toerekenbaarheid van alle tekortkomingen, die toch in zijn ri-

sicosfeer lagen. Van deze schuldenaar kon worden verlangd 

dat hij aannemelijk zou maken waarom zijn ziekte er (even-

eens) aan in de weg stond dat hij – eventueel met behulp van 

derden – (alsnog) aan zijn verplichtingen voldeed.
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524

Homologatie akkoord gevolgd door nagekomen baten

Gerechtshof Den Bosch 30-06-2016

ECLI:NL:GHSHE:2016:2789

Artikelen: 194, 295, 329, 332 lid 4, 356 lid 4 Fw

Trefwoorden: gerechtelijk akkoord, homologatie, nagekomen 

baten, finale kwijting

Als een gerechtelijk akkoord definitief is goedgekeurd 

door de rechtbank dan is er geen plaats meer voor een 

herbeoordeling voor nagekomen baten.

Essentie
Artikel 194 Fw is geschreven als uitzondering op de “gewone” 

situatie van beëindiging van toepassing van de schuldsane-

ringsregeling via het verbindend worden van de slotuitde-

lingslijst. Een dergelijke uitzondering wordt niet gemaakt voor 

de beëindiging via het in kracht van gewijsde gaan van de 

homologatie van een akkoord op grond van art. 340 lid 1 Fw. 

Dus is art. 194 Fw jo art. 356 Fw niet van toepassing op een 

situatie waarbij op grond van een gehomologeerd akkoord de 

schuldeisers  ten aanzien van geverifieerde vorderingen deels 

onbetaald zijn gebleven.

Annotatie mr. G.H. Lankhorst
Liquidatieakkoord gehomologeerd

Op X is de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. 

X heeft aan zijn schuldeisers op grond van artikel 329 Fw een 

liquidatieakkoord aangeboden en dat ter griffie van de recht-

bank ter inzage en ter raadpleging en beslissing neergelegd. 

De tekst van het akkoord luidt, voorzover hier van belang :

“1. Schuldenaar stelt aan zijn (gezamenlijke) schuldeisers 

waarvoor de onderhavige schuldsanering werkt, ter algehele 

en volledige beschikking hun (zijn) goederen voor zover die 

krachtens art. 295 Fw behoren tot de schuldsaneringsboedel, 

alsmede een bedrag van € 7.000,-- teneinde onder hen te ver-

delen naar evenredigheid van ieders vordering met dien ver-

stande dat schuldeisers met een wettelijk recht van voorrang 

op hun vordering het dubbele percentage ontvangen dan de 

schuldeisers met een concurrente vordering. Eventuele boe-

delschulden zullen volledig uit de opbrengst worden voldaan.

2. Tot vereffenaar wordt benoemd mevrouw (de voormalige 

bewindvoerder).

4. De schuldeisers verlenen na ontvangst van de aan hen toe-

komende bedragen algehele en finale kwijting en volledige 

décharge aan schuldenaar voor het onbetaald gebleven ge-

deelte van hun vordering. Schuldeisers doen zowel nu als in 

de toekomst uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht, uit 

welken hoofde dan ook voor het onbetaald gebleven gedeel-

te van hun vorderingen.”

Nagekomen belastingbaten

Bij beschikking van de rechtbank Limburg heeft de rechter-

commissaris het door X aangeboden akkoord op grond van 

artikel 332 lid 4 Fw vastgesteld als ware het aangenomen. In 

mei 2015 is het akkoord vervolgens door de rechtbank geho-

mologeerd (officieel goedgekeurd). Na het moment van het 

in kracht van gewijsde gaan van de homologatie van het ak-

koord is door de belastingdienst kenbaar gemaakt aan de 

voormalige bewindvoerder dat aan X over 2013 een terugga-

ve IB/PVV ad € 10.398,-- zal worden gedaan en over 2014 een 

teruggave IB/PVV ad € 1.770,--. Deze inkomstenbelastingte-

ruggaven zien op het tijdvak toen op X de schuldsaneringsre-

geling van toepassing was. De (voormalige) bewindvoerder 

stelt zich als vereffenaar op het standpunt dat deze belasting-

gelden toekomen aan de schuldsaneringsboedel en dus aan 

de schuldeisers. Zij vraagt om die reden aan de Rechtbank 

een bevel ex artikel 356 lid 4 juncto 194 Fw. Vraag was of ook 

in deze situatie de nagekomen baten regeling van artikel 194 

Fw (in artikel 356 Fw van toepassing verklaard in de schuldsa-

neringsregeling) rechtstreeks dan wel analogisch kan worden 

toegepast, nu deze bepaling ziet op schuldsaneringsregelin-

gen die eindigen door het verbindend worden van de slotuit-

delingslijst (zie bijvoorbeeld HR 11 februari 2000, 

ECLI:NL:HR:2000:AA4773). 

Een redelijke wetsuitleg volgens de vereffenaar

Artikel 194 Fw is volgens het Hof geschreven als uitzondering 

op de “gewone” situatie van beëindiging van toepassing van 

de schuldsaneringsregeling via het verbindend worden van 

de slotuitdelingslijst. Een dergelijke uitzondering wordt niet 

gemaakt voor de beëindiging via het in kracht van gewijsde 

gaan van de homologatie van een akkoord op grond van art. 

340 lid 1 Fw. Dus is art. 194 Fw jo art. 356 Fw niet van toepas-

sing op een situatie waarbij op grond van een gehomolo-

geerd akkoord de schuldeisers  ten aanzien van geverifieerde 

vorderingen deels onbetaald zijn gebleven. De bewindvoer-

der heeft in haar rol van vereffenaar aangevoerd dat de belas-

tingteruggaven naar hun aard vallen onder de in art. 295 Fw 

bedoelde goederen en binnen de omschrijving van het met 

de schuldeisers bereikte akkoord passen. De vorderingen tot 

belastingteruggaven waarover het gaat betreffen inkomens-

bestanddelen over de schuldsaneringsperiode die volgens ar-

tikel 295 Fw aan de boedel zouden toebehoren indien de 

schuldsaneringsregeling nog zou hebben bestaan ten tijde 

van het vaststellen van de vorderingen c.q. teruggaven. De 

bewindvoerder bepleit dat een redelijke wetsuitleg met zich 

mee brengt dat, hoewel deze vorderingen ten tijde van de 

homologatie van het aangeboden akkoord nog niet bekend 

waren, ook deze vorderingen c.q. boedelbestanddelen in het 

gehomologeerde akkoord aan de schuldeisers ter beschikking 

gesteld zijn. 
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Geen analoge toepassing buiten de standaardbeëindiging

Een analoge toepassing van artikel 194 jo 356 Fw verhoudt 

zich echter volgens het Hof in het geheel niet met de verleen-

de finale kwijting die in het door de Rechtbank goedgekeurde 

akkoord is vastgelegd. Het op grond van art. 194 Fw verzochte 

bevel tot verdeling kan uitsluitend worden gegeven indien 

het faillissements- of schuldsaneringsbeslag blijft rusten op 

de gereserveerde uitdelingen en onbekende baten. Na het in 

kracht van gewijsde gaan van de homologatie van het ak-

koord is de toepassing van de schuldsaneringsregeling geëin-

digd, zodat van een schuldsaneringsboedel zoals omschreven 

in art. 295 Fw geen sprake meer is. Evenmin kan nog sprake 

zijn van een slotuitdelingslijst die als basis zou kunnen dienen 

voor vereffening en verdeling. Ook een redelijke wetsuitleg 

verzet zich trouwens tegen een door de Rechtbank officieel 

goedgekeurd akkoord dat nadien weer zou kunnen worden 

“opengebroken”. De homologatie van het akkoord had door 

de schuldeisers geweigerd kunnen worden, bijvoorbeeld op 

de grond dat door X nog geen belastingaangifte was gedaan 

en daarmee nog onduidelijkheid bestond over omvang van 

de boedel. Het verzoek van de voormalige bewindvoerder tot 

het geven van een bevel tot verdeling door de vereffenaar zal 

worden afgewezen.

525

Tussentijdse beëindiging is disproportioneel.

Hof Den Bosch 07-04-2016

ECLI:NL:GHSHE:2016:1382

Artikelen: 285, 350 lid 3 sub f Fw

Trefwoorden: informatieplicht, toelatingszitting, tussentijdse 

beëindiging 

Ook bij toerekenbare tekortkomingen hoort een tussen-

tijdse beëindiging nog steeds een proportioneel rechts-

gevolg te zijn.

Essentie
Beide echtgenoten hadden hun vakantiegeld moeten beste-

den voor de aflossing van hun schulden, en niet voor een hu-

welijksfeest aanwenden. Bovendien hadden zij bij de toelating 

de rechter op de hoogte moeten stellen dat een nacalculatie 

van dat feest zou volgen. Maar zij hebben op aanwijzing van 

de bewindvoerder en niet zelfstandig de schuld onbetaald 

gelaten, en in verhouding tot de totale schuldenlast is het een 

schuld van beperkte omvang. Zij zijn recent toegelaten en de 

schuldsanering verloopt naar behoren. Een tussentijdse be-

eindiging zou een disproportionele maatregel zijn.

Annotatie mr. G.H. Lankhorst
Eerst trouwen, dan de Wsnp in

Echtgenoten zijn gehuwd op 11 mei 2015, hebben hun huwe-

lijksfeest gevierd op 18 september 2015, en zijn op 22 septem-

ber 2015 toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De totale 

schuldenlast bedraagt € 45.000,-. De rechtbank Zeeland-West-

Brabant heeft op voordracht van de rechter-commissaris de re-

geling tussentijds beëindigd op 17 februari 2016. Dit is gebeurd 

op de grond dat er feiten en omstandigheden bekend waren 

geworden die op het tijdstip van (het verzoekschrift tot) toela-

ting reeds bestonden en die reden zouden zijn geweest om de 

schuldsaneringsverzoeken af te wijzen op grond van de artike-

len 288 lid en 2 Fw in combinatie met artikel 350 lid 3 sub f Fw. 

Het gaat daarbij om de kosten van het huwelijksfeest, in totaal 

€ 1892,- waarvan een bedrag van € 1075,- is betaald voor de 

datum van toelating tot de schuldsanering. De nacalculatie van 

de kosten van het huwelijksfeest is ontvangen op 19 septem-

ber 2015. Het openstaande bedrag ad € 817,- hebben de echt-

genoten niet meer voldaan omdat de bewindvoerder tijdens 

zijn huisbezoek op 29 september 2015 heeft meegedeeld dat 

op schulden die dateren van voor de toelating niet meer be-

taald mag worden. De schuldsaneringsaanvraag zou door de 

gemeentelijke kredietbank zijn gedaan en de timing van de 

toelatingszitting zou de beide verzoekers hebben verrast. 

Openheid van zaken

De rechtbank in Middelburg had allereerst vastgesteld dat de 

beide schuldenaren deze gang van zaken niet tijdens de toe-

latingszitting hebben gemeld. Als zij dat wel zouden hebben 

gedaan, dan zouden de schuldenaren niet tot de schuldsane-

ringsregeling zijn toegelaten, aldus de rechtbank. Want de 

beide schuldenaren hadden al hun beschikbare middelen zo-

als ook vakantiegeld behoren aan te wenden voor de aflos-

sing van hun schulden ad € 45.000,- en in plaats daarvan heb-

ben zij kennelijk beschikbare gelden besteed aan een 

huwelijksfeest. Op deze manier hebben zij slechts enkele 

maanden voor hun toelating tot de schuldsaneringsregeling 

hun schuldeisers benadeeld. De bewindvoerder deelt in ho-

ger beroep aan het gerechtshof mee dat hij zich heeft ver-

baasd over de tussentijdse beëindiging, want volgens hem is 

slechts sprake van een ongelukkige samenloop van omstan-

digheden en is het huwelijksfeest redelijk sober geweest (een 

argument dat in Zeeland toch zou hebben moeten aanspre-

ken). Daarnaast is het zo – aldus de bewindvoerder – dat de 

kosten van het huwelijksfeest slechts 3,04% uitmaken van de 

totale schuldenlast - en indien men alleen rekening houdt 

met het nu nog openstaande bedrag dan zou het om een 

nog kleiner percentage gaan.

Tussentijdse beëindiging teruggedraaid

Het hof oordeelt als volgt. Het hof vindt net als de rechtbank 

dat het op de weg van de beide echtgenoten had gelegen om 
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hun vakantiegeld te besteden voor de aflossing van hun schul-

den, waar zij al ruim anderhalf jaar onder begeleiding van de 

gemeentelijke kredietbank mee bezig waren, en niet in plaats 

daarvan voor een huwelijksfeest aan te wenden. Bovendien 

hadden zij bij de toelatingszitting uit eigener beweging de 

rechter op de hoogte moeten stellen dat er een nacalculatie 

van dat huwelijksfeest zat aan te komen. Dat is zeker waar: Ar-

tikel 285 lid 1 sub i Fw legt een ruime informatieplicht op de 

verzoeker die de schuldsanering in wil. Dat appellant en appel-

lante deze nacalculatie naar eigen zeggen niet als een schuld 

zagen en de rechter bij gelegenheid van de toelatingszitting 

niet naar de kosten van het huwelijksfeest heeft geïnformeerd 

maakt dit geenszins anders, zo vermaant het hof. Daartegen-

over staat dat zij op aanwijzing van de bewindvoerder en niet 

zelfstandig de schuld onbetaald hebben gelaten. In elk geval 

zijn zij de schuld niet aangegaan, aldus het hof, met de inten-

tie die niet te willen betalen in het zicht van een schuldsane-

ring. En het betreft in verhouding tot de totale schuldenlast 

een schuld van beperkte omvang. Het hof overweegt tenslotte 

dat de beide echtgenoten relatief recent zijn toegelaten en dat 

de schuldsaneringsregeling naar behoren verloopt. Dit alles 

leidt tot de slotsom van het hof dat het vonnis van de recht-

bank vernietigd moet worden omdat een tussentijdse beëindi-

ging een disproportionele maatregel zou zijn. 

Alsnog voortzetting

Dat de schuldsaneringsregeling in deze zaak mocht worden 

voortgezet is bepaald een meevaller voor de beide sanieten, 

en misschien wel te danken aan de bewindvoerder die het 

voor hen opnam en zijn verbazing uitsprak over de tussentijd-

se beëindiging. De argumentatie kan toch niet helemaal over-

tuigen, want dat een schuldsaneringsregeling naar behoren 

verloopt zegt kort na de toelating op zichzelf bezien niet zo-

veel. En bovendien kan juist de vraag worden gesteld of de 

schuldsanering inderdaad wel naar behoren verloopt als er 

een dergelijke zware tekortkoming in de nakoming van de in-

formatieplicht ligt, en als bij een schuldenlast van een halve 

ton kennelijk de prioriteit wordt gesteld dat een feest ad € 

1900,- (deels) wel wordt betaald en de bestaande schuldeisers 

niet. En kan het nacalculatiedeel van de factuur van het feest 

ad € 817,- dat niet wordt betaald niet ook als een nieuwe 

schuld worden beschouwd ?. De redenering tenslotte dat het 

in verhouding tot de totale schuldenlast ad € 45.000,- een 

schuld van beperkte omvang betreft lijkt overtuigend en 

pragmatisch, maar heeft ook een ander gezicht. Het betekent 

in feite dat als de schuldenlast maar hoog genoeg is, dat dan 

een schuld van zeg € 1000,- eerder door de vingers kan wor-

den gezien dan als de debiteur voor “slechts” € 20.000,- in het 

krijt staat. De omvang en ernst van een bepaalde schuld kan 

beter worden afgemeten aan de verdien- en aflossingscapaci-

teit van de debiteur(en) dan aan de omvang en ernst van alle 

overige gemaakte schulden.

Schulinck opleidingen

28 maart 2017

Wgs, Eerst wikken dan beschikken

Plaats: Utrecht

Prijs: € 599,- (excl. BTW)

30 maart 2017

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en

bestuursrecht 

Plaats: Utrecht

Prijs: € 599,- (excl. BTW)

6 april 2017

Breed wettelijk moratorium

Plaats: Utrecht

Prijs: € 599,- (excl. BTW)

11 april 2017

Actualiteitendag Schuldhulpverlening

Plaats: Utrecht

Prijs: € 599,- (excl. BTW)

Kijk voor meer informatie, het lesprogramma, de leerdoe-

len en de docent op www.schulinck.nl/opleidingen

Verschenen bij Wolters Kluwer

Faillissementsgids 2016

Auteurs: mr Alice van der Schee en mr. Frank Nowee

Boek: 8e druk 2016, 260 pag.

ISBN 9789013137231

Los exemplaar: € 49,50 (incl. BTW)

Informatie: Informatie: www.wolterskluwer.nl/shop

Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het

schuldsaneringsrecht

Recht en Praktijk - Insolventierecht, deel 6

Auteur: mr. B.J. Engberts

Boek, 1e druk 2015, 352 pag.

ISBN 9789013130683

Los exemplaar: € 74,50 (incl. BTW)

Informatie: www.wolterskluwer.nl/shop

PS Special Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

2014

Auteurs: mr. K. Kranendonk-von Weersch en

mr. G.A. le Noble

Boek, 1e druk 2014, 140 pag.

ISBN 9789013124545

Los exemplaar: € 112,50 (incl. BTW)

Informatie: www.wolterskluwer.nl/shop

Overzicht
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Breed wettelijk moratorium
Per 1 januari 2017 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het aanvragen van het breed wettelijk moratorium voor schuldenaren. Alleen 

de gemeente kan deze verzoeken doen. U zult dus ongetwijfeld binnen het schuldhulpverleningstraject te maken krijgen met schuldenaren 

die hiervoor in aanmerking komen en (daarom) bij u aankloppen. Deze taak is u nu wellicht nog geheel onbekend. Tijdens de eendaagse 

trainingsdag gaan wij o.a. in op de volgende onderwerpen:

  Wat wordt van u verwacht? 

  Waar moet u op letten? 

  Wat zijn de kaders die gelden? 

Tijdens deze verdiepingsdag breed wettelijk moratorium stomen wij u helemaal klaar voor 2017. We gebruiken waar mogelijk 

praktijkvoorbeelden en voorbeelden uit de rechtspraak om de theorie te verduidelijken. Natuurlijk is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling 

van kennis. 

Tijdens deze verdiepingsdag staan wij o.a. stil bij:

   Wanneer kan/moet een afkoelingsperiode worden verzocht

   Inhoud van het verzoekschrift afkoelingsperiode:  Aan welke vereisten moet het verzoekschrift voldoen. 

Welke stukken moeten worden meegestuurd. Bewijslast van de gemeente.

  Taken en plichten college

  Plichten schuldenaar en uw rol daarin

Kijk voor meer informatie over deze en onze andere cursussen op schulinck.nl.

www.schulinck.nl/opleidingen
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