
Gespreksnotitie schuldenoffensief tbv gesprek Gijs van Dijk

Oplegger

Hoe gaan we verder met het door Linksom! aangeleverde voorontwerp voor initiatiefwetsvoorstel 
Schuldenoffensief? (zie bijlage)

Dit voorontwerp is tweemaal besproken met Gijs en zijn beleidsmedewerkers. Het is ook opgesplitst 
om het behapbaarder te maken. Tot nu toe is er geen vervolg aan gegeven.

Veel van de onderdelen ervan staan in ons verkiezingsprogramma, sommige zijn een aanvulling 
daarop.

Dat geldt met name voor de voorstellen voor het vergroten van het risico van kredietverstrekkers, 
het voorstel voor een geïntegreerd, nieuw stelsel voor schuldhulpverlening (hierover is in februari 
2021 wel een D66 motie aangenomen in de Tweede Kamer) en een voorstel voor een 
schuldenmoratorium. Hoe staat de TK-fractie van onze PvdA hier tegenover?

Hoe kunnen we verbeteringen in versnelling en verbetering krijgen? Wil de TK-fractie met ons het 
voorontwerp als discussiestuk in maatschappelijke consultatie en in PvdA-debat brengen? 
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In de woorden van Jesse Frederik (De Correspondent): ‘Het systeem faalt nu aan alle kanten: 
Schuldsanering is voor de schuldenaar een hel, schuldsanering geeft schuldeisers in de meeste 
gevallen hun geld niet (geheel) terug. De enige die echt baat heeft bij deze industrie is de 
schuldenindustrie zelf, in een veel te geliberaliseerd en geprivatiseerd schuldensysteem. De 
belastingbetaler betaalt voor deze gigantische verspilling.’ 

Insteek in het voorontwerp van wet (zie bijlage) zijn er zes hoofdonderwerpen voor verbetering:
I. Meer risico bij kredietverleners:

-geen claim meer op toekomstig inkomen na faillissement met rechterlijke toetsing om 
misbruik en kans op herhaling te voorkomen, met verplichte begeleiding indien rechter dat 
gewenst acht
-geen restschuld hypotheek meer bij inleveren onderpand
-uitbreiding zorgplicht kredietverstrekkers, ook bij uitbesteding incasso 
-leningen zijn nietig als er geen BKR-controle heeft plaatsgevonden of in strijd met de 
registratie onverantwoorde leningen zijn verstrekt (dan moet BKR wel publieke instelling 
worden)

II. Inperken schuldenindustrie:
-forse verlaging wettelijke rente, maximeren en reguleren incassokosten
-verbod op commerciële handel in private schulden van huishoudens
-schuldhulpverlening (incl. bewindvoering) volledig publiek maken, verbod op winst, 
kwaliteitssysteem met verplichte certificaten
-gerechtsdeurwaarders verbieden tot houden commerciële nevenactiviteiten, vaste 
vergoedingen ipv huidig verdienmodel, regio-gebonden zodat per huishouden er maar één 
deurwaarder kan zijn
-invoeren vergunningsplicht voor incassobureaus, met waarborgsom  

III. Beperken schulden bij overheden:
-één centraal Rijks incassotraject (incl. CJIB)
-één incassobeleid voor alle overheden, met hogere beslagvrije voet en afwijking ten gunste 
van schuldenaar wanneer menselijke maat dat vergt
-uitkeringen, toeslagen en andere verstrekkingen worden op een gelijk tijdstip uitbetaald
-schrappen voorkeurspositie overheid bij innen van schulden 

IV. Overige preventie schulden:
-verhoging leeftijdsgrens voor aangaan krediet van 18 naar 21 jaar
-meer financiële scholing in onderwijs
-meer financiële coaching bij gaan werken
-me er regulering krediet- en gokreclame
-iedere gemeente een Geldloket voor onafhankelijk, gratis financieel advies en 
formulierenhulp
-verplichte, uitgebreide gemeentelijke vroegsignalering en hulpaanbod bij 
betaalachterstanden vaste lasten en bij risicovolle levensevents (arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid, scheiding, overlijden partner e.d.)
-automatische wettelijke kwijtschelding van lokale losten bij inkomen op of onder sociaal 
minimum (incl. waterschappen, rioollasten en afvalstoffenheffing) en bij schuldhulpverlening

V. Nieuw schuldhulpverleningssysteem, waarbij bestaande gemeentelijke (Wgs) en wettelijk bij 
rechter liggende (Wsnp) systemen geïntegreerd worden, en gemeenten bevoegdheid krijgen 
om alle maatregelen te nemen die nu ook kunnen bij de rechter, met beroepsmogelijkheid  
voor schuldenaar en schuldeisers bij de rechter (zonder schorsende werking). Daarbij geldt:
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-wettelijk toegangsrecht tot schuldhulpverlening van schuldenaren met 
risicovolle/problematische schulden
-wettelijke, korte beslistermijnen
-bij toelating direct schuldenmoratorium en verbod huisuitzetting, verbod stopzetting 
levering energie en water, zorgverzekering en telefoon/internet
-recht op onafhankelijke, gratis juridische, financiële en sociale bijstand schuldenaar
-wettelijk goede rechtsbescherming met bezwaar en beroep
-individueel (op maat) schuldhulpverleningsplan, gericht op oplossen schulden voor 
schuldeisers én op nieuw perspectief schuldenvrij bestaan schuldenaar
-een nationaal schuldenfonds maakt opkopen schulden mogelijk 
-budgetbeheer of bewindvoering kan worden opgelegd, alleen met bewindvoerders in dienst
van gemeente
-schuldsanering altijd met bewindvoering
-maximum schuldsaneringstermijn halveren naar 1,5 jaar, met ieder half jaar maand 
schuldenaflospauze; deze termijn kan worden verlengd bij niet nakoming verplichtingen 
schuldenaar (ipv beëindiging); na afloop termijn vervalt net als nu restschuld
-verplichte nazorg om herhaling te voorkomen

VI. Een wettelijk schuldenpardon dat bij invoering van dit schuldenoffensief alle problematische 
schulden die op dat moment al tenminste 5 jaar bestaan, wettelijk kwijtscheldt

Aandachtspunten/relevante feiten: 
 Er zijn in ons land 614.000 huishoudens (7,6%) met problematische schulden. Dit betreft ruim

1 miljoen mensen. Problematische schulden zijn schulden die niet meer op eigen kracht 
terug te betalen zijn. Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden: deze 
mensen staan rood, hebben betalingsachterstanden of een creditkaartschuld. 10 procent van
de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. Ruim 5 miljoen mensen hebben 
geen spaargeld – zij kunnen een financiële tegenslag niet opvangen

 De meeste risicovolle en problematische schulden betreffen naast betalingsachterstanden 
vooral consumptieve kredieten, zoals met creditcards, doorlopend krediet, 
postorderbedrijven en telefoonkredieten verwerkt in abonnementen. 

 Het bestaande stelsel van schuldhulpverlening (SHV) is ook weinig effectief en efficiënt. 
Mensen worden veel te weinig toegelaten en het merendeel van mensen met 
problematische schulden wordt niet bereikt. Schuldsanering kan in het huidige systeem pas 
aan de orde komen als er eerst maanden geprobeerd wordt een minnelijke betalingsregeling 
te treffen. Vaak is van begin af aan duidelijk dat dat niet gaat lukken, toch moet dat traject 
eerst worden afgelopen. Ondertussen loopt de schuld op met rente op rente, boetes en 
invorderingskosten. Het Schuldenlab wijst erop dat de huidige schuldhulpverlening  ‘zeer 
versnipperd is’. Het Instituut voor Publieke Waarden analyseerde dat in een bepaalde casus 
niet minder dan 48 instellingen bezig waren met één man met schulden. De totale kosten 
van die inzet bedroegen op zeker moment € 269.000,- per jaar, 19 maal de aanvankelijke 
schuld. 

 Naar schatting 20-30% van degenen die succesvol uit een minnelijk traject komen, krijgt 
opnieuw problematische schulden. Schuldeisers ontvangen gemiddeld van mensen in de SHV
maar 10-12% van hun vorderingen terug. De directe kosten van SHV zijn ca. 500 miljoen euro
per jaar. Maar de extra maatschappelijke kosten van problematische schulden zijn een 
veelvoud van dat bedrag. Het Nibud schat ze op € 11 miljard per jaar (verzuim, minder 
productiviteit, administratie, (jeugd)zorg, maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk, 
inzet wijkteams, bijzondere bijstand, criminaliteit, etc.). 
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 Er is in het voorjaar 2021 een motie van D66 aangenomen om een verkenning te plegen voor 
integratie van het minnelijke traject (Wgs) en de Wsnp. Deze is nog niet uitgevoerd. 
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Bijlage

Voorontwerp 
Initiatief Wetsvoorstel Schuldenoffensief
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de wetgeving ten aanzien van het 
voorkomen en saneren van risicovolle en problematische schulden, alsmede ten aanzien van de 
schuldhulpverlening, te verbeteren,

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

VOORSTEL VAN WET

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

college: college van burgemeester en wethouders;

raad: gemeenteraad;

inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven alsmede degene 
die geen vaste woon- en verblijfplaats heeft maar feitelijk verblijft in de gemeente;

Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de 
aflossing en/of sanering van risicovolle en problematische schulden, alsmede de nazorg en het 
voorkomen van herhaling van het verkrijgen van zulke schulden;

risicovolle schulden: schulden van een natuurlijke persoon die bestaan uit een combinatie van 
frequent of permanent rood staan op een betaalrekening en/of creditkaart en meerdere 
betalingsachterstanden, met geen of weinig financiële reserves;

problematische schulden: schulden van een natuurlijke persoon waarvan redelijkerwijs is te voorzien 
dat deze niet zonder hulp en/of sanering zal kunnen aflossen;

schuldenaar: een inwoner met risicovolle of problematische schulden.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid college en raad
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1. Het college is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. 
De uitvoering daarvan wordt niet ingehuurd of uitbesteed aan commerciële partijen.

2. Het college benadert actief inwoners die schuldenaar zijn met oproep zich te melden voor 
schuldhulpverlening, in ieder geval na een melding als bedoeld in het derde lid, als ook in ieder 
geval na een voor schulden risicovolle levensgebeurtenis. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden over het bepaalde in het tweede lid nadere regels 
gesteld, waaronder regels ter bescherming van de privacy en over welke levensgebeurtenissen 
tenminste als risicovol, als bedoeld in de vorige volzin, moeten worden aangemerkt. Deze 
algemene maatregel van bestuur wordt tenminste drie maanden voor de beoogde datum van 
inwerkingtreding ter kennisname gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

4. Verhuurders van woningen, zorgverzekeraars en leveranciers van elektriciteit, energie, warmte, 
water en gas zijn verplicht bij betalingsachterstanden van meer dan een maand bij inwoners van 
een gemeente aan het college daarvan melding te doen. 

5. Het college richt een Geldloket in waar inwoners mondeling, schriftelijk en online gratis 
deskundig financieel advies kunnen krijgen over financiële aspecten van hun huishoudens. Bij 
Algemene Maatregel van Bestuur kunnen hierover nadere regels worden gesteld.

6. De Algemene Wet Bestuursrecht is van toepassing op besluiten en beschikkingen van het college 
krachtens deze wet, tenzij deze wet uitdrukkelijk anders bepaalt.

7. De raad stelt een regeling vast met betrekking tot het beleid voor de uitvoering van de 
schuldhulpverlening en de schuldsanering, als bedoeld in deze wet. Het college is de raad 
verantwoording schuldig over de uitvoering daarvan en verstrekt de raad tenminste eenmaal per 
jaar daarvan een verslag.

Artikel 3. Toegang tot schuldhulpverlening

1. Iedere inwoner van de gemeente heeft toegang tot de schuldhulpverlening indien er sprake is 
van risicovolle of problematische schulden, mits deze inwoner een ingezetene is die rechtmatig 
in Nederland verblijft. Deze schuldenaar kan daar zelf om verzoeken of reageren op een aanbod 
daartoe van de gemeente. Een hulpvraag van een inwoner over schulden wordt beschouwd als 
een verzoek. Bij inwoners zonder vaste woon- en verblijfplaats wordt een gratis postadres 
aangeboden door het college.

2. Een gehuwde schuldenaar of een schuldenaar die een geregistreerd partnerschap is aangegaan 
kan het verzoek slechts doen met medewerking van zijn echtgenoot onderscheidenlijk zijn 
geregistreerde partner, tenzij iedere gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten 
onderscheidenlijk de geregistreerde partners is uitgesloten.

3. Het college beslist binnen een week op een verzoek tot toelating tot schuldhulpverlening met 
een schriftelijke beschikking. 
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4. Indien er sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen 24 uur het eerste gesprek plaats 
gericht op maatregelen om verdere escalatie te voorkomen. Onder bedreigende situatie wordt 
verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van energie, gas, 
elektriciteit, warmte of water, van gebruik van riooldiensten, van beëindiging van een contract 
voor telefoon en internet voor tenminste één verbinding, of opzegging dan wel ontbinding van 
de zorgverzekering. 

5. Het college is na een gesprek als bedoeld in het vierde lid bevoegd tot het doen opschorten van 
gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van energie, gas, elektriciteit, 
warmte of water, gebruik van riooldiensten, beëindiging van een contract voor telefoon en 
internet van tenminste één verbinding, of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering 
voor een periode van maximaal drie maanden. Hiertegen staat geen beroep open.

6. Het college is bevoegd een schuldenmoratorium op te leggen aan alle schuldeisers en de 
schuldenaar, vooruitlopend op de vaststelling van een schuldhulpverleningsplan, als bedoeld in 
artikel 4. Hiertegen staat geen beroep open. Alle rechtshandelingen in strijd met dit moratorium 
zijn nietig.

7. Indien het algemeen belang dit naar het oordeel van het college vergt, kan het college een 
verzoek doen aan de rechtbank waar de gemeente is gevestigd, om een schuldenaar verplicht te 
onderwerpen aan schuldhulpverlening en aan in dat plan opgenomen maatregelen. De 
rechtbank beslist hierover niet dan nadat de schuldenaar is opgeroepen te worden gehoord.

8. De schuldenaar heeft bij de aanvraag tot schuldhulpverlening en gedurende de hele periode van 
de uitvoering daarvan recht op onafhankelijke deskundige bijstand. De kosten daarvan komen 
voor rekening van het college. Bij algemene maatregel van bestuur worden hierover nadere 
regels gesteld.

Artikel 4. Schuldhulpverleningsplan

1. Het college stelt binnen zes weken na de beslissing als bedoeld in artikel 3, tweede lid, een 
schuldhulpverleningsplan vast voor de schuldenaar.

2. Het schuldhulpverleningsplan wordt op maat opgesteld gegeven de specifieke situatie van de 
schuldenaar. Het plan moet naast op het maximaal betalen van de schulden ook gericht zijn op 
het bieden van nieuw perspectief voor de schuldenaar.

3. Het college kan in het plan bewindvoering of budgetbeheer instellen. Bij bewindvoering en 
budgetbeheer gaat het inkomen van de schuldenaar naar de bewindvoerder respectievelijk de 
budgetbeheerder. Bij bewindvoering zorgt de bewindvoerder voor de in het plan opgenomen 
aflossing van schulden en het beheer van de boedel, de betaling van in het plan opgenomen 
vaste lasten en verstrekt de bewindvoerder een in het plan opgenomen wekelijks te verstrekken 
leefgeld. Bij budgetbeheer zorgt de budgetbeheerder dat de vaste lasten overeenkomstig het 
plan worden betaald en wordt het restant van het inkomen direct verstrekt aan de schuldenaar. 
Alvorens in rechte op te treden, behalve waar het verificatiegeschillen betreft, behoeft de 
bewindvoerder machtiging van het college. 
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4. Bewindvoerders, budgetbeheerders en schuldhulpverleners zijn bij de gemeente in dienst, 
worden door het college benoemd en ontslagen en moeten gecertificeerd zijn volgens regels te 
stellen bij Algemene Maatregel van Bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur wordt 
tenminste drie maanden voor de beoogde datum van inwerkingtreding ter kennisname gestuurd 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bewindvoerders en budgetbeheerders informeren 
de schuldenaar tenminste maandelijks en voorts op verzoek terstond gratis over door hen 
gepleegde betalingen, ontvangen en gevoerde correspondentie en voorts over alles wat in 
redelijkheid relevant is voor de schuldenaar. 

5. Het plan voorziet in voldoende individuele begeleiding gericht op het verkrijgen van houdingen 
en vervolgens vaardigheden die de kans op recidive effectief verkleint. 

6. De schuldenaar en diens schuldeisers kunnen over maatregelen in of krachtens het 
schuldhulpverleningsplan in beroep bij de rechtbank. Dit beroep heeft geen schorsende werking. 

7. Het college draagt er zorg voor dat de naam en woonplaats van de schuldenaar voor wie een 
schuldhulpverleningsplan is vastgesteld, en de naam en contactgegevens van een eventuele 
bewindvoerder of budgetbeheerder, vermeld worden in een speciaal daartoe door Onze minister
opengesteld register, waar mogelijke schuldeisers kunnen laten controleren of zij vorderingen 
hebben op de betreffende schuldenaar. Bij algemene maatregel van bestuur worden hierover 
nadere regels gesteld. Deze algemene maatregel van bestuur wordt tenminste drie maanden 
voor de beoogde datum van inwerkingtreding ter kennisname gestuurd aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal.

Artikel 5. Verplichtingen van de schuldenaar

1. De schuldenaar doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling 
van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van 
invloed kunnen zijn op de op hem van toepassing zijnde schuldhulpverlening of voor de 
uitvoering van deze wet.

2. De schuldenaar mag geen nieuwe schulden aangaan of aflossingen doen in strijd met het voor 
hem geldende schuldhulpverleningsplan. 

3. De schuldenaar is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die 
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van de informatie die de 
schuldenaar tenminste moet verstrekken aan het college, de bewindvoerder en de 
budgetbeheerder.

5. Indien er een bewindvoerder benoemd is, houdt deze toezicht op het nakomen van de 
verplichtingen van de schuldenaar.

Artikel 6. Schuldsanering vaststellen
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1. In geval er sprake is van problematische schulden waarover geen minnelijke betalingsregeling 
mogelijk is gebleken, wordt, al dan niet op verzoek van de schuldenaar, in het 
schuldhulpverleningsplan, als bedoeld in artikel 4, een schuldsaneringsregeling opgenomen 
indien de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de minnelijke 
betalingsregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het 
belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van de 
schuldenaar of van de overige schuldeisers die door die weigering worden geschaad. In geval van
schuldsanering wordt altijd een bewindvoerder door het college aangesteld. 

2. Met de vaststelling van een schuldsaneringsregeling ontstaat er met onmiddellijke ingang een 
schuldenmoratorium. Alle schulden worden bevroren en incasso’s kunnen alleen plaatsvinden in 
overeenstemming met het plan. Elke bevoegdheid van schuldeisers tot verhaal op de goederen 
van de schuldenaar en tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar 
bevinden kan gedurende het moratorium niet worden uitgeoefend. Bij algemene maatregel van 
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het bepaalde in dit artikel.

3. Alvorens het college een besluit neemt tot vaststelling van een schuldsaneringsregeling worden 
de schuldenaar en de schuldeisers, met wie geen minnelijke betalingsregeling mogelijk zou zijn, 
gehoord. Bij algemene maatregel van bestuur worden over de oproeping daartoe nadere regels 
gesteld. Als de schuldenaar verzoekt om schuldsanering, dan beslist het college met 
inachtneming van de eerste volzin binnen acht weken na dit verzoek. Indien het college een 
schuldsaneringsregeling vaststelt worden de kosten van de vaststelling daarvan in rekening 
gebracht bij de schuldeisers die geen minnelijke betalingsregeling wilden treffen.

4. Het college verifieert de schulden van de schuldenaar bij de schuldeisers alvorens de 
schuldsaneringsregeling vast te stellen. Bij algemene maatregel van bestuur worden hierover 
nadere regels gesteld. 

Artikel 7. Gevolgen van schuldsanering

1. Door de toepassing van de schuldsaneringsregeling verliest de schuldenaar van rechtswege:
a. de bevoegdheid om over de tot de boedel behorende goederen te beschikken;
b. de bevoegdheid om ten aanzien van die goederen feitelijke handelingen te verrichten en toe 

te laten.
De schuldenaar is verplicht alle goederen die tot de boedel behoren op verzoek van de 
bewindvoerder aan hem af te leveren. Het college kan op verzoek van de schuldenaar of de 
bewindvoerder dan wel ambtshalve bij schriftelijke beschikking ten aanzien van bepaaldelijk 
daartoe aan te wijzen goederen bepalen dat de schuldenaar daarover het beheer heeft.

2. De boedel omvat de goederen van de schuldenaar ten tijde van de uitspraak tot de toepassing 
van de schuldsaneringsregeling, alsmede de goederen die hij tijdens de toepassing van die 
regeling verkrijgt. 

3. Van het inkomen en van periodieke uitkeringen onder welke benaming ook die de schuldenaar 
verkrijgt, wordt slechts buiten de boedel gelaten een bedrag gelijk aan de beslagvrije voet 
bedoeld in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het college kan op 
verzoek van de schuldenaar, de bewindvoerder dan wel ambtshalve bij schriftelijke beschikking 
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dit bedrag verhogen met een in die beschikking vast te stellen nominaal bedrag. Het college aan 
zijn beschikking voorwaarden verbinden en terugwerkende kracht verlenen.

4. Buiten de boedel vallen voorts:
a. de goederen die de schuldenaar, anders dan om niet, verkrijgt krachtens een tijdens de 

toepassing van de schuldsaneringsregeling tot stand gekomen overeenkomst indien de met 
die verkrijging samenhangende prestatie van de schuldenaar niet ten laste van de boedel 
komt;

b. de inboedel, voor zover niet bovenmatig, bedoeld in artikel 5 van Boek 3 van het Burgerlijk 
Wetboek;

c. hetgeen is vermeld in artikel 21 Faillissementswet, onder 1°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7°.

Niettemin valt een goed als bedoeld in dit lid, onder a, in de boedel indien de waarde van dat 
goed de waarde van de met de verkrijging samenhangende prestatie aanmerkelijk overtreft. 
Artikel 22a Faillissementswet is van overeenkomstige toepassing.

5. Ten aanzien van het derde en vierde lid, onder c , is artikel 22 en artikel 22a Faillissementswet 
van overeenkomstige toepassing. 

6. Onverminderd het bepaalde in het vijfde lid is de schuldenaar zelfstandig bevoegd tot het 
verrichten van rechtshandelingen. De schuldenaar behoeft niettemin de toestemming van de 
bewindvoerder voor de volgende rechtshandelingen:
a. het aangaan van een overeenkomst inzake krediet in de zin van de Wet op het financieel 

toezicht;
b. overeenkomsten waarbij hij zich als borg of anderszins als medeschuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde 
verbindt;

c. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, voor zover niet bovenmatig.

Een rechtshandeling in strijd met dit lid verricht, is vernietigbaar. Slechts de bewindvoerder kan 
deze vernietigingsgrond inroepen.

7. De schuldsaneringsregeling werkt ten aanzien van:
a. vorderingen op de schuldenaar die ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de 

schuldsaneringsregeling bestaan;
b. vorderingen op de schuldenaar die na de uitspraak tot de toepassing van de 

schuldsaneringsregeling ontstaan uit hoofde van ontbinding of vernietiging van een vóór die 
uitspraak met de schuldenaar gesloten overeenkomst;

c. vorderingen die strekken tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten na de uitspraak 
tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling in de nakoming van een vóór die uitspraak 
op de schuldenaar verkregen verbintenis;

d. vorderingen op de schuldenaar die na de uitspraak tot de toepassing van de 
schuldsaneringsregeling ontstaan door de vervulling van een vóór die uitspraak 
overeengekomen ontbindende voorwaarde;

e. na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling onvoldaan gebleven 
vorderingen op de schuldenaar die ontstaan krachtens artikel 10 van Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek uit hoofde van een ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de 
schuldsaneringsregeling reeds bestaande rechtsbetrekking.
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Rechtsvorderingen die voldoening van een vordering uit de boedel ten doel hebben, kunnen 
gedurende de toepassing van de schuldsaneringsregeling ook tegen de schuldenaar op geen 
andere wijze worden ingesteld dan door aanmelding ter verificatie. De artikelen 57 tot en met 
59a Faillissementswet zijn van overeenkomstige toepassing.

8. De schuldeiser die retentierecht heeft op een aan de schuldenaar toebehorende zaak, verliest dit
recht niet door het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling. De bewindvoerder 
kan, voor zover dit in het belang is van de boedel, de zaak in de boedel terugbrengen door 
voldoening van de vordering waarvoor het retentierecht kan worden uitgeoefend. De schuldeiser
kan de bewindvoerder een redelijke termijn stellen om tot toepassing van de tweede volzin over 
te gaan. Heeft de bewindvoerder niet binnen deze termijn de zaak in de boedel teruggebracht, 
dan kan de schuldeiser haar verkopen met overeenkomstige toepassing van de bepalingen 
betreffende parate executie door een pandhouder of, als het een registergoed betreft, die 
betreffende parate executie door een hypotheekhouder. Het college is bevoegd de termijn op 
verzoek van de bewindvoerder een of meermalen te verlengen. Betreft het een registergoed, dan
dient de schuldeiser, op straffe van verval van het recht van parate executie, binnen veertien 
dagen na het verstrijken van de in het derde volzin bedoelde termijn, aan de bewindvoerder bij 
exploot aan te zeggen dat hij tot executie overgaat, en dit exploot in de openbare registers te 
doen inschrijven. De bewindvoerder kan de schuldeiser die overeenkomstig de vierde volzin het 
recht van parate executie kan uitoefenen, een redelijk termijn stellen daartoe over te gaan. Heeft
de schuldeiser de zaak niet binnen deze termijn verkocht, dan kan de bewindvoerder haar 
opeisen en verkopen, onverminderd de voorrang, aan de schuldeiser in artikel 292 van Boek 3 
van het Burgerlijk Wetboek toegekend. Het college is bevoegd de termijn op verzoek van de 
schuldeiser een of meermalen te verlengen.

9. De schuldsaneringsregeling werkt niet ten voordele van borgen en andere medeschuldenaren.

10. Een vordering van de ontvanger als bedoeld in artikel 19 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) 
is niet toegelaten. Alle ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de 
schuldsaneringsregeling tot verhaal van zijn schulden aangevangen executies worden geschorst. 
De gelegde beslagen vervallen met ingang van de dag waarop de toepassing van de 
schuldsaneringsregeling is vastgesteld. De inschrijving van een desbetreffende, op verzoek van de
bewindvoerder af te geven verklaring van het college machtigt de bewaarder van de openbare 
registers tot doorhaling. Het bepaalde in dit lid is eveneens van toepassing ten aanzien van 
executies en beslagen, aangevangen of gelegd ten behoeve van vorderingen welke door pand of 
hypotheek zijn gedekt, voor zover die executies en beslagen niet zijn aangevangen en gelegd op 
goederen, welke voor die vorderingen bijzonderlijk zijn verbonden.

11. Indien de schuldenaar zich in gijzeling bevindt, is hij daaruit van rechtswege ontslagen door de 
uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, tenzij de gijzeling plaatsvindt anders 
dan wegens een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt.

12. Met ingang van de dag van de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling is de 
schuldenaar wettelijke noch bedongen rente verschuldigd over vorderingen ten aanzien waarvan
de schuldsaneringsregeling werkt. 

13. Een betaling ten laste van niet tot de boedel behorende goederen van de schuldenaar verricht, 
op vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, is nietig.
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14. Hij die zowel schuldenaar als schuldeiser is van de persoon ten aanzien van wie de 
schuldsaneringsregeling is uitgesproken, kan zijn schuld met zijn vordering ten aanzien waarvan 
de schuldsaneringsregeling werkt, slechts verrekenen indien beide zijn ontstaan vóór de 
uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Artikel 53, tweede en derde lid, van 
de Faillissementswet is van overeenkomstige toepassing.

15. Een betaling door de schuldenaar anders dan ten laste van de boedel verricht, wordt niet 
toegerekend op een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt.

16. Het college kan op verzoek van de bewindvoerder, van de schuldenaar dan wel ambtshalve bij 
schriftelijke beschikking bepalen dat betaling op niet tot de boedel behorende vorderingen van 
de schuldenaar tot betaling van een geldsom, moet geschieden aan de bewindvoerder. Het 
college kan de beschikking beperken tot een bepaalde periode en tot bepaalde vorderingen. De 
bewindvoerder brengt de schuldenaren die het aangaat bij brief van de beschikking bedoeld in 
het eerste lid op de hoogte. De door de bewindvoerder ingevolge het eerste lid ontvangen 
gelden behoren niet tot de boedel. De bewindvoerder voert ter zake een afzonderlijke 
administratie. De bewindvoerder voldoet uit de door hem ingevolge de eerste volzin ontvangen 
gelden voor en namens de schuldenaar vorderingen ten aanzien waarvan de 
schuldsaneringsregeling niet werkt en die ter voldoening door het college zijn aangewezen.

17. Het college kan op verzoek van de bewindvoerder of de schuldenaar dan wel ambtshalve bij 
schriftelijke beschikking bepalen dat de schuldenaar gedurende een in die beschikking vast te 
stellen periode bevoegd is ten behoeve van de boedel de uitoefening van zijn zelfstandig beroep 
of bedrijf voort te zetten. Het college kan een periode telkens verlengen en aan zijn beschikking 
voorwaarden verbinden. Een beschikking als bedoeld in de eerste volzin heeft tot gevolg dat de 
schuldenaar bevoegd is alle handelingen waartoe de bewindvoerder toestemming heeft gegeven 
en die voor de normale uitoefening van het beroep of bedrijf nodig zijn, te verrichten. 
Vorderingen die voortvloeien uit een voortzetting van de uitoefening van het beroep of bedrijf 
waartoe de schuldenaar op grond van dit lid bevoegd is, waaronder te begrijpen de 
verschuldigde huurpenningen, voor zover aan die voortzetting toe te rekenen, zijn 
boedelschulden.

18. De artikelen 24 tot en met 31, 34 tot en met 38a, 40 tot en met 52, 54 tot en met 56 en 60a tot 
en met 63a Faillissementswet zijn van overeenkomstige toepassing. De in de eerste volzin van 
artikel 63a, eerste lid, bedoelde beslissing kan ook op verzoek van de schuldenaar dan wel 
ambtshalve worden gegeven door het college die de toepassing van de schuldsaneringsregeling 
vaststelt.

19. In geval van toepassing van schuldsanering kan het college aan de rechtbank verzoeken om de 
bewindvoerder te machtigen tot het openen van aan de schuldenaar gerichte brieven en 
elektronische post gedurende een termijn van dertien maanden. De bewindvoerder kan 
gedurende de toepassing van de schuldsaneringsregeling de rechter-commissaris verzoeken om 
wijziging van de termijn of om een nieuwe last gedurende een bepaalde termijn.

Artikel 8. Uitsluiting ontbindingen en uitzettingen bij schuldsanering.
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1. Een wederpartij is niet bevoegd de nakoming van zijn verbintenis die voortvloeit uit een 
overeenkomst tot het geregeld afleveren van energie, gas, water, elektriciteit of warmte, 
benodigd voor de eerste levensbehoeften, jegens de schuldenaar op te schorten wegens het 
door de schuldenaar niet nakomen van een verbintenis tot betaling van een geldsom die is 
ontstaan vóór de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Een tekortkoming 
in de nakoming van de schuldenaar als in het eerste lid bedoeld, die plaatsvond vóór de uitspraak
tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling, levert geen grond op voor ontbinding van een 
overeenkomst als bedoeld in de eerste volzin. Een beroep door de wederpartij op een beding dat
een uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling grond oplevert voor ontbinding 
van een overeenkomst als bedoeld in de eerste volzin, dan wel dat die overeenkomst daardoor 
van rechtswege zal zijn ontbonden, is niet toegestaan. Het bepaalde in dit lid is van 
overeenkomstige toepassing op ontbinding van de zorgverzekering van de schuldenaar.

2. De schuldenaar kan niet uit zijn woning worden gezet, zolang er geen vervangende huisvesting is 
gevonden door de bewindvoerder. Indien er vervangende huisvesting gevonden is, worden de 
verhuiskosten, mits de opdracht voor de uitvoerder van de verhuizing door het college is 
goedgekeurd, betaalt door het college.

3. Behoudens het bepaalde in het tweede lid kan, indien de schuldenaar huurder is, de 
bewindvoerder, of met diens machtiging de schuldenaar, de huur tussentijds doen eindigen, mits
de opzegging geschiedt overeenkomstig de opzegtermijnen van de artikelen 228, lid 2, 271, lid 2, 
en 293, lid 2, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien moet bij de opzegging de 
daarvoor overeengekomen of gebruikelijke termijn in acht genomen worden, met dien verstande
echter, dat een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. Zijn de huurpenningen 
vooruit betaald, dan kan de huur niet eerder worden opgezegd dan tegen de dag, waarop de 
termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt. 

4. Een tekortkoming door de schuldenaar in de nakoming van een financiële verplichting, 
voortvloeiend uit de huurovereenkomst met betrekking tot zijn woonruimte, welke tekortkoming
plaatsvond vóór de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling, levert geen 
grond op voor opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst. Is een vonnis tot ontruiming 
van de woonruimte wegens een dergelijke tekortkoming uitgesproken vóór de uitspraak tot 
toepassing van de schuldsaneringsregeling, dan wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis 
opgeschort voor de duur van de schuldsaneringsregeling. De bewindvoerder zorgt voor het 
voldoen van de lopende huurpenningen. De huurovereenkomst wordt voor de duur van de 
schuldsaneringsregeling verlengd.

5. Indien de schuldenaar pachter is, vinden het tweede tot en met vierde lid overeenkomstige 
toepassing.

Artikel 9. Het bestuur over de boedel bij schuldsanering

1. Het college houdt toezicht op de vervulling door de bewindvoerder van de door hem te 
verrichten taken. Artikel 66 Faillissementswet is van overeenkomstige toepassing.

2. Ieder der schuldeisers van vorderingen waarvoor de schuldsaneringsregeling werkt en de 
schuldenaar kunnen door het indienen van een verzoek tegen elke handeling van de 
bewindvoerder bij het college opkomen, of van deze een bevel uitlokken dat de bewindvoerder 
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een bepaalde handeling zal verrichten of een voorgenomen handeling zal nalaten. Het college 
beslist, na de bewindvoerder te hebben gehoord, binnen drie dagen op het verzoek.

3. De bewindvoerder brengt binnen twee maanden na de uitspraak tot toepassing van de 
schuldsaneringsregeling een verslag uit over de toestand van de boedel en vervolgens telkens na 
verloop van zes maanden een verslag over de voortgang van de schuldsaneringsregeling. De 
bewindvoerder legt zijn verslag neer bij het college, ter kosteloze inzage van schuldeisers en de 
schuldenaar. De neerlegging geschiedt kosteloos. De in de eerste volzin bedoelde termijn van zes
maanden, kan op verzoek van de bewindvoerder of ambtshalve door het college worden 
gewijzigd.

Artikel 10. Vereffening van de boedel

1. Zodra de toepassing van de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, verkeert de boedel van 
rechtswege in staat van insolventie en gaat de bewindvoerder over tot vereffening en 
tegeldemaking van de tot de boedel behorende goederen voor zover daaromtrent in de 
vaststelling of door het college niet anders is bepaald, zonder dat daartoe toestemming of 
medewerking van de schuldenaar nodig is.

2. De goederen worden in het openbaar verkocht, tenzij het college bepaalt dat de verkoop 
ondershands geschiedt, indien in redelijkheid verwacht mag worden dat daar een hogere 
opbrengst uit te verwachten is.

3. Over alle niet spoedig of in het geheel niet voor vereffening vatbare baten beschikt de 
bewindvoerder op de wijze door het college goed te keuren.

4. Zo dikwijls er voldoende gerede penningen aanwezig zijn, gaat de bewindvoerder over tot een 
uitdeling aan de geverifieerde schuldeisers. Niettemin vindt geen uitdeling plaats, indien de 
verkoop van een goed nog moet plaatsvinden en daarop pand of hypotheek rust of ten aanzien 
van dat goed voorrang geldt als bedoeld in artikel 292 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, 
dan wel op dat bepaalde goed een voorrecht rust. Indien een goed als bedoeld in de vorige volzin
in de boedel valt nadat een uitdeling heeft plaatsgevonden, heeft dat geen invloed op de 
geldigheid van die uitdeling.

5. De uitdeling geschiedt naar evenredigheid van ieders vordering, met dien verstande dat, zolang 
de vorderingen waaraan voorrang is verbonden niet volledig zijn voldaan, daarop een twee keer 
zo groot percentage wordt betaald als op de concurrente vorderingen.

6. Voor de toepassing van het vijfde lid worden de vorderingen van de schuldeisers die voorrang 
hebben, ongeacht of deze wordt betwist, en die niet reeds overeenkomstig artikel 7, achtste lid, 
of artikel 57 Faillissementswet, voldaan zijn, bepaald op het bedrag waarvoor zij batig 
gerangschikt kunnen worden op de opbrengst der goederen waarop hun voorrang betrekking 
heeft. Zo dit minder is dan het gehele bedrag van hun vorderingen, worden zij voor het 
ontbrekende als concurrent behandeld.
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7. De bewindvoerder maakt telkens een uitdelingslijst op. De lijst houdt in een staat van de 
ontvangsten en uitgaven, de namen van de schuldeisers, het geverifieerde bedrag van ieders 
vordering, benevens de daarop te ontvangen uitkering.

8. De artikelen 181 tot en met 185, 187 tot en met 189 en 192 Faillissementswet zijn van 
overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 11. Termijn en beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling

1. De termijn van de schuldsaneringsregeling bedraagt één jaar, te rekenen van de dag van de 
beslissing tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling, die dag daaronder begrepen. In 
afwijking daarvan kan het college de termijn op ten hoogste drie jaar stellen, indien voor de 
gehele termijn tevens een nominaal bedrag wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 7, derde lid, 
tweede volzin.

2. De schuldsanering eindigt eerder dan de termijn in het eerste lid als alle schulden die onder de 
schuldsaneringsregeling vielen zijn voldaan, of indien de schuldenaar voor deze termijn is 
overleden.

3. Indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan het college op 
voorstel van de bewindvoerder, de schuldenaar gehoord, de termijn als bedoeld in het eerste lid 
verlengen tot maximaal vijf jaar.

4. Het bepaalde in het derde lid is van overeenkomstige toepassing indien door toedoen of nalaten 
van de schuldenaar de uitvoering van de schuldsaneringsregeling anderszins belemmert of 
frustreert, of de schuldenaar zijn schuldeisers tracht te benadelen.

5. Door de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling is een vordering ten 
aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, voor zover deze onvoldaan is gebleven, niet 
langer afdwingbaar, onverschillig of de schuldeiser al dan niet in de schuldsaneringsregeling is 
opgekomen en onverschillig of de vordering al dan niet is geverifieerd. 

6. Het bepaalde in het vijfde lid is niet van toepassing ten aanzien van vorderingen die voortvloeien 
uit een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling:

a. tot betaling van een geldboete als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder 4, van het 
Wetboek van Strafrecht,

b. tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel 
als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht,

c. tot betaling van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer als bedoeld in artikel 36f
van het Wetboek van Strafrecht, of

d. tot betaling van een schadevergoeding aan een benadeelde partij als bedoeld in artikel 
51a Wetboek van Strafvordering.

Met een vordering onder dit lid wordt gelijkgesteld een vordering die voortvloeit uit een in 
kracht van gewijsde gegane veroordeling tot betaling van schadevergoeding die is vastgesteld 
door de burgerlijke rechter nadat de strafrechter die over het misdrijf of de overtreding heeft 
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geoordeeld, heeft vastgesteld dat de vordering tot betaling van schadevergoeding of een deel 
daarvan slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

7. In het kader van de nazorg in de schuldhulpverlening kan ook na beëindiging van de 
schuldsanering, met instemming van de gewezen schuldenaar, naast hulp en advies, ook 
budgetbeheer of bewindvoering plaatsvinden. Deze wordt opgeheven zodra de gewezen 
schuldenaar daarom verzoekt. 

Artikel 12. Gegevensuitwisseling en informatievoorziening

1. Bestuursorganen en andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen en 
instanties verstrekken aan het college de gegevens en inlichtingen waarvan kennisneming van 
belang kan zijn voor de uitvoering van deze wet.

2. Het college kan onder bij algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden aan 
bestuursorganen en aan bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instanties gegevens 
verstrekken voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet, die deze bestuursorganen en 
instanties behoeven in verband met uitoefening van hun taak en dienstverlening. 

3. Het vragen en het verstrekken van gegevens door het college aan en door de in het eerste en 
tweede lid bedoelde bestuursorganen en instanties kan geschieden door tussenkomst van het 
Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen.  

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze van 
gegevensuitwisseling en de kosten, die daarbij in rekening kunnen worden gebracht.

5. Het college verstrekt Onze Minister, kosteloos, de gegevens en inlichtingen die hij voor de 
statistiek, informatievoorziening en beleidsvorming met betrekking tot deze wet nodig heeft.

6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de informatie die 
het college verstrekt en de wijze waarop het college de gegevens verzamelt en verstrekt. 

7. Onze minister informeert de Tweede Kamer der Staten-Generaal tenminste één keer per jaar 
over de ontwikkelingen met betrekking tot risicovolle en problematische schulden en de 
schuldhulpverlening.

8. De raad stelt een nadere regeling vast voor het verstrekken van gegevens door het college, als 
bedoeld in dit artikel.

9. De algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste, tweede, vierde en zesde lid wordt
tenminste drie maanden voor de beoogde datum van inwerkingtreding ter kennisname gestuurd 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 13.  Incasso en kwijtschelding overheidsvorderingen
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1. Alle vorderingen van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, 
gemeenschappelijke regelingen, zelfstandig bestuursorganen en agentschappen op natuurlijke 
personen worden geïncasseerd via één centraal overheidsloket.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de uitvoering van het eerste lid, 
waaronder tenminste gelijke regels over termijnen, invorderingskosten, rentes en boetes. Deze 
algemene maatregel van bestuur wordt tenminste drie maanden voor de beoogde datum van 
inwerkingtreding ter kennisname gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

3. Indien natuurlijke personen een inkomen hebben van maximaal het voor hen geldende sociaal 
minimum en niet beschikken over vermogen, volgens regels te stellen bij algemene maatregel 
van bestuur, dan ontvangen zij van rechtswege kwijtschelding van heffingen van partijen als 
bedoeld in het eerste lid. 

4. Partijen als bedoeld in het eerste lid, kunnen de inkomens- en vermogensgrenzen voor 
kwijtschelding als bedoeld in het derde lid, in afwijking van het derde lid hoger vaststellen.

Artikel 14. Intrekking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt ingetrokken.

Artikel 15. Wijziging van de Faillissementswet

De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 20 wordt het 2e gewijzigd in:

2e. hetgeen de gefailleerde aan inkomen verwerft of aanspraak heeft, vanaf het ingaan van het 
faillissement, tenzij de schuldenaar in de zes jaar voorafgaand aan het faillissement al eerder is 
onderworpen geweest aan faillissement. In dat geval wordt het beslag op toekomstig inkomen 
beperkt tot drie jaar, gerekend vanaf de betekening van het laatste faillissement. 

B. Titel III vervalt

Artikel 16. Wijziging Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: 

Aan artikel 475a wordt een vierde en vijfde lid toegevoegd, luidende:

4. Het beslag strekt zich niet uit tot toekomstig inkomen van de schuldenaar, waarop deze vanaf het 
moment van faillissement recht of aanspraak heeft.

5. De uitsluiting van beslag op toekomstig inkomen als bedoeld in het vierde lid, is niet van 
toepassing indien de schuldenaar in de zes jaar voorafgaand aan het faillissement al eerder is 
onderworpen geweest aan faillissement. In dat geval wordt het beslag op toekomstig inkomen 
beperkt tot drie jaar, gerekend vanaf de betekening van het laatste faillissement. 
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Artikel 17. Wijziging Wet op het Consumentenkrediet

In de Wet op het Consumentenkrediet wordt artikel 47a ingevoegd:

Artikel 47a. 

1. Verkoop van schulden van natuurlijke personen is verboden.
2. Artikel 48, eerste lid, onder a. en b., is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18. Wijziging Burgerlijk Wetboek Boek 3

Ingevoegd wordt een artikel 266a, luidende:

Artikel 266a Vervallen hypotheek bij inleveren onderpand

Indien het registergoed waarop de hypotheek rust wordt ingeleverd aan de hypotheekgever, dan 
vervalt de hypotheek van rechtswege.

Artikel 19. Wijziging Wet op het financieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan artikel 1:1 wordt toegevoegd bij financiële onderneming:

t. een incassobureau

B. Ingevoegd wordt een Afdeling 2.2.1.b, luidende:

Afdeling 2.2.1b Uitoefenen van een incassobureau

Artikel 2:10g

Bij Algemene Maatregel van Bestuur worden vergunningseisen gesteld voor incassobureaus. De 
vergunning wordt verleend door De Nederlandsche Bank. Het toezicht op de naleving van de 
vergunningseisen ligt bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze algemene maatregel van bestuur 
wordt tenminste drie maanden voor de beoogde datum van inwerkingtreding ter kennisname 
gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 2:10h

Degene die een incassobureau inhuurt, behoudt daarmee de zorgplicht jegens de schuldenaar, zoals 
die bij of krachtens de wet van toepassing is. 

C. Ingevoegd wordt artikel 4:32a, luidende:

Artikel 4:32a

1. Een aanbieder van krediet aan natuurlijke personen in Nederland is verplicht deel te nemen aan 
het door de Autoriteit Financiële Markten te beheren systeem van kredietregistratie. Bij 
Algemene Maatregel van Bestuur worden over dit systeem van kredietregistratie nadere regels 
gesteld.

18



2. De Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in het eerste lid, evenals iedere wijziging 
daarvan, wordt voor inwerkingtreding tenminste drie maanden ter kennis gebracht aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

3. Kredieten die verleend worden in strijd met bepalingen bij of krachtens het eerste lid zijn nietig.

Artikel 20. Wijziging Gerechtdeurwaarderswet

De Gerechtdeurwaarderswet wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 6, wordt een lid 1a toegevoegd, luidende:

1a. De onderneming is niet gericht op winst. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels 
gesteld over de hoogte van beloningen van de gerechtsdeurwaarder en ieder die bij diens kantoor in 
dienst is, daaronder inhuur van werkzaamheden mede begrepen.

B. Artikel 20 wordt gewijzigd in:

Andere werkzaamheden dan die, bedoeld in artikel 2, zijn niet toegestaan, behoudens voor zover bij 
algemene maatregel van bestuur anders is bepaald. 

C. Er wordt een artikel 20a ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

De werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders worden zo ingericht, dat ieder natuurlijke persoon 
zijn eigen, unieke gerechtsdeurwaarder heeft.

Artikel 21. Maximale rente natuurlijke personen

De maximale rente die natuurlijke personen in rekening gebracht mag worden is voor een ieder de 
wettelijke rente vermeerderd met 2%. Deze bepaling geldt ook voor lopende vorderingen op het 
moment van inwerkingtreding van dit artikel.

Artikel 22. Regels met betrekking tot incassokosten

1. Incassokosten kunnen slechts in rekening gehouden worden indien er eerst tenminste tweemaal 
aantoonbaar getracht is schriftelijk, elektronisch en telefonisch contact te hebben met degene 
die niet op tijd betaald zou hebben, en er een redelijke termijn gegeven is om dit gebrek te 
herstellen.

2. Incassokosten mogen voor een vordering in totaal niet meer bedragen dan de werkelijke kosten 
van invordering, vermeerderd met maximaal 10% tot een maximum bedrag van € 25.

Artikel 23. Schuldenpardon

Problematische schulden van natuurlijke personen, die op het moment van inwerkingtreding van dit 
artikel reeds vijf jaar of langer bestaan, vervallen op de datum van inwerkingtreding van dit artikel 
van rechtswege. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de 
vaststelling van problematische schulden voor de toepassing van dit artikel. Deze algemene 
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maatregel van bestuur wordt tenminste drie maanden voor de beoogde datum van inwerkingtreding 
ter kennisname gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 24. Inwerkingtreding

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, welke per artikel 
anders kan luiden.

2. Over zaken en procedures met betrekking tot incasso’s, bedreigende situaties, bewindvoeringen, 
schuldsaneringen en faillissementen die al in werking waren getreden voor inwerkingtreding van 
deze wet en die niet vervallen ingevolge artikel 22, worden bij algemene maatregel van bestuur 
regels gesteld.

Artikel 25. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet schuldenoffensief. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden. 

Gegeven 

20



Memorie van Toelichting

I. Algemeen  

1. Doel van dit wetsvoorstel

Doel van dit wetsvoorstel is de omvang van de risicovolle en problematische schulden van 
huishoudens drastisch af te laten nemen. Dit geeft nieuw perspectief aan de betrokken huishoudens, 
voorkomt schade van niet invorderbare schulden en leidt tot aanzienlijke verlaging van hiervoor 
genoemde maatschappelijke kosten.

Dit wetsvoorstel richt zich daarbij op vier speerpunten:

1) Het vergroten van het risico van kredietverleners met als doel dat de kredietverstrekker zelf 
beter de risico’s van kredietverlening aan kwetsbare huishoudens afweegt;

2) Het voorkomen van (onnodig grote) schulden van huishoudens door betere advisering en 
verplichte vroegsignalering, door verplichte kwijtschelding van overheidsvorderingen bij een te 
laag inkomen en door betere regulering van bewindvoerders, incassobureaus, 
gerechtsdeurwaarders en overheidsinvorderingen;

3) Het versterken van de bescherming van schuldenaren opdat zij tenminste een dak boven hun 
hoofd houden, verzekerd zijn van levering van energie, elektriciteit, gas, warmte, riooldiensten 
en water, een telefoon- en internetverbinding en een zorgverzekering hebben;

4) Het inrichten van een toegankelijk en effectief stelsel van schuldhulpverlening en schuldsanering,
waarbij de bestaande regelingen van gemeentelijke hulpverlening en wettelijke schuldsanering 
geïntegreerd worden in een publiek stelsel zonder commerciële belangen, en waarbij niet alleen 
de belangen van de schuldeiser(s) centraal staan, maar ook perspectief geboden wordt voor de 
schuldenaar.

Als sluitstuk wordt in dit wetsvoorstel ook een eenmalig schuldenpardon uitgevoerd voor 
problematische schulden die op moment van invoering van dit wetsvoorstel al vijf jaar of langer 
bestaan. 

Deze speerpunten worden uitvoerig toegelicht in paragraaf 8 van deze Memorie.

2. Private schulden zijn een bedreiging voor onze economie en veroorzaken grote ellende bij de 
schuldenaren

De omvang van de private schulden in ons land bedreigt onze welvaart en veroorzaakt enorme 
problematische schulden. 

De omvang van die schulden is internationaal vergeleken zorgwekkend groot, hetgeen ons zeer 
kwetsbaar maakt. Het is een rem op economische groei en een levensgevaarlijk gevaar voor de 
macro-economische stabiliteit. De WRR waarschuwde in oktober 2016 dat de omvang van de 
financiële sector in ons land nog steeds ‘topzwaar’ is en dat is sindsdien niet veranderd. De 
bezittingen van de banken en verzekeraars zijn ruim vier keer zo groot als de totale Nederlandse 
economie. Dat betekent dat een toonaangevende bank die in de problemen komt al gauw te groot 
zal zijn voor Nederland om te redden. De WRR waarschuwt dat burgers zich na de crisis ondanks 
aangescherpte regels en hogere buffers zich niet veilig mogen wanen. Ze verwacht dat de onrust in 
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het financiële systeem de komende tien jaar zal aanhouden, hetgeen tot nieuwe crises en kostbare 
reddingsoperaties van banken kan leiden. 

De absurd grote omvang van hypotheekschulden maakt ook onze financiële sector, die ook weer 
winst maakt door hypotheken door te verkopen1, veel te groot ten opzichte van ons bbp. De winsten 
van de banken zijn weer enorm. Die gaan weer naar aandeelhouders van de banken. De kosten van 
hun redding (op rekening van de belastingbetaler) zijn nog steeds niet volledig terugbetaald, en de 
problemen in vorm van hoge private schulden bij burgers door de bankencrisis duren ook nog voort. 

De wereld is in wezen een systeem van met elkaar verbonden balansen. Van banken, van burgers, 
van bedrijven. Het bezit van de een is het krediet van de ander, en zo bestaat een complex systeem 
van communicerende vaten, groot en klein. Het krediet groeit en is nu wereldwijd 250 procent van 
het bbp. Van afbouw van leningen, van het verkleinen van de hefboom is sinds de Lehman-affaire en 
de daaropvolgende kredietcrisis geen sprake. Integendeel. De langdurig lage rentes kunnen ervoor 
zorgen dat er geld wordt geleend voor projecten of activiteiten die bij een hogere rente helemaal 
niet zouden zijn ondernomen of ontplooid. Het is dan ook zeer de vraag of het nieuwe bezit dat 
tegenover al dat extra krediet staat, in dat grote systeem van communicerende balansen, van goede 
kwaliteit is – en blijft. Als wereldwijd de productiviteitsstijging geen gelijke pas houdt met de groei 
van het krediet, dan gaat dat fout. Dat zal blijken, als de rente een keer met een schok omhooggaat. 
Niet vandaag, wellicht ook niet dit jaar, maar eens. In plaats van de focus op reductie van 
overheidsschulden moeten we de focus richten op reductie van private schulden, en daarmee op een
veel kleinere financiële sector, voor een duurzame, stabiele economische groei. 

3. Oorzaken van schulden van huishoudens

Het grootste deel van schulden van huishoudens betreft hypotheken. Doordat we in Nederland 
mensen enorm subsidiëren om woningen aan te schaffen, liggen de prijzen kunstmatig hoog. De 
facto betaalt iedereen te veel voor hun huizen. Op kosten van de belastingbetaler. Niet genoeg 
mensen realiseren zich dat de Nederlandse koopwoningmarkt is gebouwd op extreem royale 
hypotheekschulden. Prijsopdrijving, blootstelling aan risico's en meer volatiliteit zijn de gevolgen. 
Vanuit het buitenland wordt vaak met argwaan gekeken naar dit piramidespel. Veel beter is: langer 
huren, geld sparen en op latere leeftijd met een kleinere hypotheek kopen (of blijven huren).  Dat valt
buiten het bestek van dit wetsvoorstel.

Meer in het algemeen valt op dat in ons land private schulden worden aangemoedigd (fiscale 
subsidies, studieleningen) en dat de risico’s van kredietverlening vooral bij de kredietnemers liggen. 
Daarbij neemt ondanks dat we in één van de rijkste landen ter wereld leven, de armoede sterk toe. 
De risico’s in onze samenleving zijn de afgelopen jaren steeds meer bij huishoudens gelegd, en de 
collectieve vangnetten zijn verworden tot een vergiet vol met voorwaarden en verplichtingen, 
waaraan degenen die daarop aangewezen zijn juist vaak niet aan kunnen voldoen. Denk aan de 
individualisering van zorgkosten met stijgende eigen bijdragen en een stijgend eigen risico, de 
keuzemogelijkheden in de zorgkosten en straks ook in het aanvullend pensioen, de enorme omvang 
van het aantal inkomensregelingen met ieder zijn eigen voorwaarden en verplichtingen, het 
voorwaardelijk karakter van fiscale toeslagen en het terugvorderingsbeleid daarbij, en het fraude en 
sanctiebeleid bij uitkeringen waar bij iedere fout kwade wil voorondersteld wordt en de bewijslast 
omgedraaid is.

1 Zie: https://decorrespondent.nl/253/hoe-banken-verpakte-lucht-mogen-blijven-verkopen/21398487-
ba10334e     
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Werk en wonen is door flexibilisering ook steeds minder bescherming gaan bieden: we hebben 
inmiddels 300.000 werkende armen en 40.000 daklozen. Het basisniveau van inkomensbescherming 
is structureel te laag, waardoor volgens het Nibud huishoudens met een inkomen op sociaal 
minimum honderden euro’s per maand te kort komen. Naast dat het sociaal minimum te laag is 
stijgen bovendien de vaste lasten van huishoudens (huur, energie, zorg, kinderopvang, onderwijs) 
voortdurend en is de btw verhoogd. De enorme groei van voedselbanken, kledingbanken, speel- en 
schoolfondsen, etc., zijn hiervan het gevolg. Daar komt nog bij dat ook de middeninkomens steeds 
meer gevangen zitten in een armoedeval door het bestaande systeem van fiscale heffingskortingen 
en toeslagen. De toeslagen zelf dragen ook nog eens rechtstreeks bij aan de vorming van schulden, 
doordat ze op jaarbasis achteraf gecorrigeerd worden, hetgeen leidt tot forse naheffingen. Nog 
afgezien van de onwettige uitvoeringspraktijken die recent bij de Belastingdienst zijn gebleken. Dit 
alles veroorzaakt veel schulden. Een eerlijker belastingstelsel, een hoger inkomen en een betere 
sociale zekerheid vallen echter eveneens buiten het bestek van dit wetsvoorstel.

Schulden maken het moeras van de armoede tot iets blijvends. Het wordt steeds moeilijker eruit te 
komen, het zuigt je naar beneden. Wakker liggen. Stress hebben. Niet meer reageren op post en mail
uit angst voor wat erin staat: alweer een rekening of een aanmaning. Zolang er schulden zijn, wordt 
ontsnappen uit de armoede steeds moeilijker en nemen andere problemen ook toe. Het lijkt zelfs 
steeds meer erfelijk te worden. Kinderen die opgroeien in armoede behoren tot de grote risico’s om 
zelf ook weer in armoede te leven. Het ideaal van gelijke kansen verdwijnt met toenemende 
armoede en schulden bij ouders steeds meer achter de horizon. 

Aan schulden kleeft ook het stigma van eigen schuld. Anders dan bijv. in het Engels2, kent de 
Nederlandse taal bij ‘schuld’ een connotatie met het begrip ‘schuldig’. Als je zelf schulden maakt, dan
moet je ook zelf op de blaren zitten, anders doe je het straks weer. Dat is nog steeds de 
overheersende filosofie, ook bij de huidige wet- en regelgeving. 

Dat miskent echter zeer dat je door maatschappelijke misstanden en/of gewoon domme pech in de 
schulden kan komen te zitten. Denk aan werkloosheid, chronisch ziek zijn, een beperking hebben, 
een scheiding, etc. Bovendien hebben we onze samenleving enorm ingewikkeld gemaakt, met steeds
meer aparte regelingen, voorwaarden en verplichtingen, met steeds meer kritieke 
keuzemogelijkheden en met steeds hogere sancties bij fouten en vergissingen. En dat geldt niet 
alleen voor de 2,5 miljoen (!) analfabeten van 16 jaar en ouder in ons land. De WRR heeft eerder al 
gewezen op het gebrek aan doenvermogen, dat ook hoogopgeleiden overkomt als ze tegenslagen 
ondervinden. Het stigma van ‘eigen schuld’ veroorzaakt dat mensen vaak te laat hulp zoeken, en 
vergroot de sociale isolatie. Daardoor wordt het nog moeilijker om ooit uit de schulden te komen.

Uiteraard betekent dit niet dat er in geen enkel opzicht sprake kan zijn van eigen schuld bij schulden. 
Maar vaak valt hier veel op af te dingen. Denk ook aan bijv. gokverslaafden, die natuurlijk geholpen 
moeten worden om van deze verslaving af te komen. Maar ook aan de dagelijkse verleidingen, die 
met kopen op krediet veel te gemakkelijk wordt gemaakt.

4. De omvang van de schuldenproblematiek

De omvang van de problematiek wordt vaak onderschat. Wat cijfers3: 

2 In het Engels spreekt men van ‘debt’, dat geen connotatie heeft met ‘guilty’. 

23



-Zo’n 2,7 van de 7,7miljoen huishoudens heeft onvoldoende financiële reserves om bijv. duurzame 
gebruiksartikelen te kunnen vervangen. Van de Nederlandse huishoudens heeft 40% te weinig 
spaargeld en 15% heeft zelfs helemaal geen spaargeld.4

-2 miljoen van de 8 miljoen huishoudens heeft een betalingsachterstand;

-1,4 miljoen huishoudens (iets meer dan één op de zes huishoudens, 17% van alle huishoudens) heeft
risicovolle (staan rood + betalingsachterstanden + creditcardschuld) of problematische schulden 
(kunnen op eigen kracht schulden niet meer afbetalen). Gemiddeld hebben mensen met 
problematische schulden 13 verschillende schuldeisers; de gemiddelde schuld in deze groep is 43.300
euro. De totale geregistreerde risicovolle schulden van huishoudens bedragen € 3 miljard.

-Slechts een klein deel van deze groep (ca. 14%) meldt zich bij schuldhulpverlening (SHV). Een groot 
deel van hen die zich wel melden wordt niet toegelaten of trekt zich terug, door allerlei formele 
drempels.5 Het duurt gemiddeld 5 jaar voor iemand zich meldt voor schuldhulp, dan is de 
problematiek inmiddels enorm geëscaleerd. In 2018 zaten er 193.000 huishoudens in de 
schuldhulpverlening volgens de registraties van NVVK en WSNP. Daarenboven is 18% van de 
huishoudens met problematische schulden wel geregistreerd als zodanig bij zorgverzekeraars, CJIB, 
de Belastingdienst, WSNP en NVVK, maar ze ontvangen geen hulp. Dat betekent dat 68% (!) van de 
huishoudens met problematische schulden volstrekt niet in beeld is. 

Door de huidige corona-crisis dreigt de omvang van deze problemen nog eens ernstig toe te nemen. 
Scenario’s voorzien in hoge werkloosheid en groeiende beroepen op bijstand en andere regelingen. 
De voorzitter van stichting SchuldenlabNL, oud-VVD-minister van Financiën Gerrit Zalm, gaf in een 
interview in het AD6 aan dat volgens ramingen van ‘zijn’ SchuldenlabNL en Deloitte het aantal 
huishoudens met risicovolle of problematische schulden dit jaar belooft te stijgen naar 1,9 tot 2,6 
miljoen huishoudens volgend jaar. Liefst 41 procent zou niet op eigen kracht uit de schulden komen, 
is de voorspelling. Zalm houdt vooral zijn hart vast voor mensen die nu al in economisch kwetsbare 
posities zitten, zoals flexwerkers, zzp’ers en mensen die net van school afkomen. 

Volgens de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) is het nu in de crisis al voor 20 procent van alle 
huishoudens is het op dit moment lastig om de rekeningen te betalen. In de grote steden geldt dit 
zelfs voor een op de drie huishoudens.7

5. Huidige schuldhulpverlening weinig effectief

De effectiviteit van de huidige SHV is zeer gering. De koepel van schuldhulpverleners, de NVVK, noch 
het ministerie van SZW vonden het niettemin niet hun taak om met gelijke definities en criteria de 

3 Bron: https://www.schuldenlab.nl/wp-content/uploads/2020/06/COVID-
19_en_schuldenproblematiek_in_Nederland.pdf
4 Bron: Schuldenlab.nl. Zo’n 2,7m van de 7,7m huishoudens heeft een te klein vermogen als buffer op basis van
Nibud advies van tussen de 3.400 – 5.200 euro afhankelijk van samenstelling huishouden. Bronnen: CBS; Nibud;
Deloitte analyse.
5 Uiteenlopend van onvoldoende zelfredzaamheid (geen geordende administratie bijv.) (!), een nog lopende 
scheiding, een eigen bedrijf dat eerst geliquideerd moet worden, een woning die beneden de 
hypotheekwaarde verkocht moet worden, etc. etc. Zie ook: https://nos.nl/artikel/2251491-daling-aantal-
mensen-in-de-schuldsanering-baart-zorgen.html  .  
6 https://www.ad.nl/economie/gerrit-zalm-je-moet-mensen-met-schulden-niet-laten-wegrotten~ad9da645/  .  
7 https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/een-op-drie-huishoudens-in-steden-kan-rekeningen-moeilijk-betalen/.
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effectiviteit te monitoren, een ieder verschuilt zich tot nu toe achter de schaamlap van de 
gemeentelijke autonomie.8 

Het Schuldenlab wijst erop dat de huidige aanpak ‘zeer versnipperd is’. Het Instituut voor Publieke 
Waarden analyseerde dat in een bepaalde case niet minder dan 48 instellingen bezig waren met één 
man in de schulden. De totale kosten van die inzet bedroegen op zeker moment € 269.000,- per jaar, 
19 maal de aanvankelijke schuld.

Een klein deel kan geholpen worden in de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs9). Daarbij 
probeert de SHV, vaak een door de gemeente ingehuurde commerciële partij, afspraken te maken 
met de schuldenaar en de schuldeisers, en de gemeente kan ook helpen met budgetbeheer (bijv. de 
vaste lasten rechtstreeks betalen). Dat is allemaal op vrijwillige basis, de zgn. minnelijke regeling. 
Richtlijn is dat het minnelijke traject maximaal 4 maanden mag duren, maar dit wordt vaak 
overschreden.

Als dat niet lukt (bijv. omdat de schuldeisers niet willen meewerken; in 75% van de aanvragen om 
SHV komt er geen minnelijke regeling tot stand10), dan kan de schuldenaar naar de rechter om 
wettelijke schuldsanering aan te vragen (Wsnp11). Vaak zonder enige hulp. Vaak is al eerder duidelijk 
dat een minnelijke regeling niet gaat lukken, maar moet toch eerst dat traject worden afgerond. 
Ondertussen loopt de schuld snel op met rentes, incassokosten en boetes. De rechter kan in kader 
van de Wsnp schuldsanering opleggen met afspraken over maandelijkse afbetalingen en 
kwijtschelding van de restschuld na 3 jaar, waarbij de schuldenaar onder bewindvoering wordt 
geplaatst. Maar zo’n 10.000 schuldenaren vragen per jaar een Wsnp aan (met een dalende trend), 
waarbij zo’n 40% (4000) wordt afgewezen (met een stijgende trend), 92,5% van de wel toegelaten 
schuldenaren komt er uit met een schone lei.12 Als je als schuldenaar je niet houdt aan de 
voorwaarden van de Wsnp dan kan die tussentijds beëindigd worden, en heb je 10 jaar lang geen 
toegang. 

Naar schatting 20-30% van degenen die succesvol uit een minnelijk traject komen, krijgen opnieuw 
problematische schulden (recidive). Na beëindiging van een traject heeft vier jaar later 4 tot 7 
procent opnieuw een betalingsachterstand op een nieuw afgesloten krediet en 9 tot 16 procent een 
betalingsachterstand op de premie voor de Zorgverzekeringswet. De kans op terugval is na een 
schuldbemiddelingstraject kleiner dan na een Wsnp-traject of een saneringskrediet. Tijdens en na 
een Wsnp-traject wordt relatief weinig hulp geboden door gemeenten om terugval te voorkomen.13

En als dat allemaal niet lukt is er nog schuldenbewindvoering mogelijk onder het regime van de 
Wcbm.14 Daarbij wordt op verzoek van de schuldenaar door de rechter wel bewindvoering opgelegd, 
maar is er geen sprake van schuldsanering. Alle schuld moet terugbetaald worden. Bewindvoering 

8 Zie: https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/onderzoek-schuldhulpverlening-niet-gericht-op-schuldenvrij-
maken-clienten. De NSR is een krachtenbundeling van banken, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, die als doel heeft schulden bij huishoudens te voorkomen. 
9 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
10 Er komen jaarlijks 22.000 minnelijke betalingsregelingen tot stand, 25% van de aanvragen. Bron: 
https://www.schuldenlab.nl/wp-content/uploads/2020/06/COVID-
19_en_schuldenproblematiek_in_Nederland.pdf
11 Wet schuldsanering natuurlijke personen
12 Zie: https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/onderzoek/monitor-wsnp17.pdf 
13 Zie: http://www.seo.nl/uploads/media/2015-73_Duurzaamheid_schuldentrajecten.pdf
14 Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap

25

http://www.seo.nl/uploads/media/2015-73_Duurzaamheid_schuldentrajecten.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/onderzoek/monitor-wsnp17.pdf
https://www.schuldenlab.nl/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19_en_schuldenproblematiek_in_Nederland.pdf
https://www.schuldenlab.nl/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19_en_schuldenproblematiek_in_Nederland.pdf
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/onderzoek-schuldhulpverlening-niet-gericht-op-schuldenvrij-maken-clienten
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/onderzoek-schuldhulpverlening-niet-gericht-op-schuldenvrij-maken-clienten


wordt uitgevoerd door commerciële partijen, en de kosten van bewindvoering onder Wcbm moet 
een gemeente bij bijstandsgerechtigden verplicht vergoeden uit de bijzondere bijstand. Het aantal 
schuldbewindvoeringen op grond van de Wcbm neemt alarmerend toe. Er zijn ook veel klachten over
de kwaliteit van bewindvoerders, en rechters geven toe weinig tijd te hebben om daarin te 
controleren en te handhaven.15

6. Maatschappelijke kosten van schulden van huishoudens

Schuldeisers ontvangen gemiddeld van mensen in de SHV maar 10-12% van hun vorderingen terug. 
De directe kosten van SHV zijn ca. 500 miljoen euro per jaar. Maar de extra maatschappelijke kosten 
van problematische schulden zijn een veelvoud van dat bedrag. Het Nibud schat ze op € 11 miljard 
per jaar (verzuim, minder productiviteit, administratie, (jeugd)zorg, maatschappelijke opvang, 
maatschappelijk werk, inzet wijkteams, bijzondere bijstand, criminaliteit, etc.). Meer dan 50% van 
mensen met problematische schulden hebben gezondheidsproblemen, waaronder ook verslavingen. 
In het ESB werden de kosten zelfs op 17 miljard euro per jaar geraamd door de heer Fransman van 
De Argumentenfabriek (1 miljard aan uitvoering, 8 miljard aan extra uitkeringen, en 6 miljard aan 
gemiste economische groei door arbeidsverzuim.16

7. Falend systeem

Aanpak van schulden van huishoudens moet een topprioriteit zijn. In de woorden van Jesse Frederik: 
Het systeem faalt nu aan alle kanten: Schuldsanering is voor de schuldenaar een hel, schuldsanering 
geeft schuldeisers in de meeste gevallen hun geld niet (geheel) terug. De enige die echt baat heeft bij
deze industrie is de schuldenindustrie zelf, in een veel te geliberaliseerd en geprivatiseerd 
schuldensysteem. De belastingbetaler betaalt voor deze gigantische verspilling.17

8. Hoofdlijnen wetsvoorstel

8.1.Vergroten risico van kredietverleners

Het eerste speerpunt, het vergroten van het risico van kredietverleners met als doel dat de 
kredietverstrekker zelf beter de risico’s van kredietverlening aan kwetsbare huishoudens afweegt, is 
wellicht het belangrijkste onderdeel van deze wet. Het vergroten van de risico’s van de 
kredietverstrekkers brengt de risicoverdeling tussen kredietverleners en kredietnemers meer in 
balans.

Het meest baanbrekend is daarbij de wijziging in de Faillissementswet, ingevolge waarvan bij 
faillissement van natuurlijke personen er geen claim meer bestaat op toekomstig inkomen. Dat 
impliceert dat bij faillissement weliswaar nog steeds de bezittingen die je op dat moment hebben 

15 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2229917-weinig-zicht-op-kwaliteit-bewindvoering-mensen-in-de-schulden-
de-dupe.html 
16 https://esb.nu/esb/20054996/de-indirecte-effecten-van-schuld. 
17 Zie ook het door 30.000 mensen ondertekende manifest Schuldvrij van Jesse Frederik e.a.: 
https://decorrespondent.nl/7407/onderteken-dit-manifest-en-maak-nederland-schuldvrij/445614741693-
b6824438 
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verkocht worden ter bestrijding van de schulden, maar dat je vanaf dat moment ook onmiddellijk 
een schone lei hebt. Het inkomen dat je vanaf faillissement verdiend, en de bezittingen die je daarna 
verwerft, kunnen niet meer aangesproken worden door de schuldeisers. Materieel worden 
huishoudens daarmee op gelijke voet behandeld dan bij bedrijven, die nu vaak bij faillissement 
ontbonden worden, waarna men in de praktijk vrolijk een nieuw bedrijf kan starten zonder dat daar 
claims op rusten. Het is onze verwachting dat dit voorstel faillissement voor huishoudens bij 
problematische schulden veel aantrekkelijker maakt, zeker in combinatie met het al aanhangige 
wetsvoorstel om de lijst van goederen die je mag houden bij faillissement te moderniseren. En 
daarmee zal ook de noodzaak om beroep te doen op schuldhulpverlening en schuldsanering 
drastisch verminderen. Om misbruik te voorkomen wordt voorgesteld (naar analogie naar de 
regeling in de Verenigde Staten) om de uitsluiting van claim op toekomstig inkomen maar éénmaal in
de zes jaar toe te passen. Wel wordt die claim in dat geval beperkt tot maximaal drie jaar.

Een tweede voorstel met betrekking tot het vergroten van de risico’s van kredietverleners richt zich 
op hypotheken. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de hypotheek af te lossen door inlevering 
van het onderpand, de woning. Zoals nu ook de praktijk is in sommige Amerikaanse staten. Als 
hypotheeknemers de hypotheek niet meer kunnen betalen, en het huis niet verkocht krijgen zonder 
problematische restschuld, dan kunnen ze door dit voorstel het huis inleveren bij de 
hypotheekverstrekker en hebben zij verder geen schuld. Uiteraard zal dit bij hypotheekverstrekkers 
leiden tot een veel kritischer beoordeling van hypotheekaanvragen. Zoals hiervoor is aangegeven 
willen we de huidige woningcrisis met een enorm tekort aan betaalbare woningen juist aanpakken 
door veel meer betaalbare huur en door bevordering van woonbezit zonder schulden. In plaats van 
het verruimen van hypotheekverstrekking, zoals nu weer dreigt te gebeuren, moeten we juist die 
beperken. Dat zal in combinatie met andere maatregelen de prijzen doen verlagen en daarmee ook 
de risico’s van huishoudens en hypotheekverstrekkers. Voor de hypotheeknemer blijft het overigens 
een hard gelag: niet alleen is men zijn woning kwijt, ook het afgeloste deel van de hypotheek blijft 
zonder tegenprestatie. Maar er is tenminste geen restschuld, zoals nu wel het geval is.

In de derde plaats wordt ingevolge dit wetsvoorstel het commercieel verhandelen van schulden van 
huishoudens verboden. De zorgplicht van banken e.a. blijft ook bij uitbesteding van incasso bij de 
oorspronkelijke partij in stand, ook wat betreft aansprakelijkheid. Ook dat vergroot het risico van 
kredietverleners.

In de vierde plaats wordt voorgesteld om de huidige private regeling van kredietregistratie te 
vervangen door een wettelijk, publiek en verplicht systeem. Het huidige BKR kan daarin opgaan. Met 
de wijziging wordt beoogd dat kredietverstrekkers verplicht worden schulden te registreren, evenals 
betalingsachterstanden. Kredietverstrekking aan personen met problematische schulden kan zo 
worden verboden en nietig verklaard worden. Uiteraard geldt daarbij een sterke rechtsbescherming, 
ook op het gebied van bescherming van privacy. Gebleken is nu dat dit bij de huidige private 
vormgeving te vaak misgaat. 

Tenslotte wordt voorgesteld de maximale rente en de incassokosten drastisch te beperken. Onlangs 
is de wettelijke rente al tijdelijk (tot 1 maart 2021) in verband met de huidige crisis beperkt van 14% 
naar 10%. Dit wetsvoorstel komt met een structurele beperking naar 4%. Dit is 2% boven de 
wettelijke rente. Deze rente is hoog genoeg om de kosten van kredietverstrekkers te dekken. Door de
combinatie met maatregelen als hiervoor aangegeven verwachten we niet dat met deze verlaging 
krediet te aantrekkelijk wordt. Kredietverstrekkers worden gedwongen kritischer te zijn bij de 
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verstrekking van kredieten aan kwetsbare huishoudens, nu zij zelf meer risico gaan lopen. De huidige 
hoge maximale rentes zijn teveel een verdienmodel over de ruggen van lage inkomens, die verleid 
worden te hoge kredietvergoedingen te accepteren. Dit voorstel maakt hier resoluut een eind aan. 
Dat geldt ook voor de maximum incassokosten. Niet alleen mogen die alleen nog maar opgelegd 
worden indien er eerste voldoende gepoogd is om degene op wie de vordering rust te bereiken en in 
staat te stellen deze alsnog te voldoen, de kosten mogen ook niet meer bedragen dan de werkelijke 
invorderingskosten (bewijslast bij degene die de vordering instelt) vermeerderd met maximaal 10% 
tot een maximum bedrag van 25 euro. 

8.2.Voorkomen van (onnodig grote) schulden bij huishoudens

Het tweede speerpunt, het voorkomen van (onnodig grote) schulden van huishoudens, realiseert het 
wetsvoorstel door in de eerste plaats te voorzien in een laagdrempelige, kosteloos en nabij te 
realiseren Geldloket in iedere gemeente. Burgers kunnen daar onafhankelijk advies krijgen over hun 
financiële huishouding, het invullen van formulieren, het aanvragen van financiële steun of 
schuldhulpverlening, etc. Dat kan zowel online, schriftelijk als mondeling. Het is een noodzakelijke 
steun voor inwoners, nu de samenleving steeds complexer wordt en de risico’s steeds groter worden.
Uiteraard moet bij deze nieuwe publieke dienstverlening de privacy door alle partijen strikt in acht 
genomen als dwingend voorschrift. Gemeenten krijgen hiervoor voldoende budget, hetgeen we 
financieren uit een verhoging van de bankbelasting. Om te voorkomen dat deze wordt doorberekend
aan hun cliënten, zullen we apart voorstellen doen om de concurrentie tussen banken te vergroten.

In de tweede plaats voeren we een verplichte vroegsignalering in van betalingsachterstanden bij 
verhuurders van woningen, energie- (gas, elektriciteit, warmte) en waterleveranciers, leveranciers 
van riooldiensten, van dienstverleners voor telefoon- en internet, en van zorgverzekeraars. Zij 
moeten bij en achterstand van tenminste meer dan één maand dat melden aan het college van B&W,
dat vervolgens verplicht is om deze inwoners te benaderen met een aanbod tot schuldhulpverlening 
opdat zij weer grip krijgen op hun financiële huishouding. In veel gemeenten is al succesvol 
vroegsignalering ingevoerd, met dit wetsvoorstel gaan alle huishoudens deze bescherming krijgen. 
Gemeenten moeten ook kijken hoe ze nóg vroeger in actie kunnen komen. Door bijvoorbeeld alert te
zijn op ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals werkloosheid, echtscheiding of verlies van een 
naaste. De gemeente kan hen dan in contact brengen met instanties die hen hierbij ondersteunen. 
Vroegtijdig ingrijpen en helpen bij schulden blijkt in de praktijk een belangrijke succesfactor te zijn 
om problematische schulden te voorkomen en te verminderen. 

In de derde plaats voorziet het wetsvoorstel in automatische kwijtschelding van heffingen van alle 
overheden bij een inkomen op of onder het voor betrokkenen geldende sociaal minimum. Ook geldt 
daarbij een nader vast te stellen vermogenstoets.

In de vierde plaats gaan we commerciële uitvoering van de schuldenindustrie beperken en reguleren.
De schuldhulpverlening, die nu in veel gemeenten is uitbesteed aan commerciële partijen, moet als 
dwingend voorschrift volgens dit wetsvoorstel in eigen beheer bij gemeenten worden uitgevoerd. 
Bewindvoerders bij wettelijke schuldsanering moeten voorts verplicht in dienst zijn van gemeenten. 
Gerechtsdeurwaarders mogen anders dan nu geen nevenwerkzaamheden hebben en mogen geen 
winstoogmerk hebben. Iedere inwoner kan voorts nog maar met één gerechtsdeurwaarder te maken
krijgen, zodat er goede coördinatie van de werkzaamheden kan plaatsvinden. Incassobureaus 
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moeten voortaan voldoen aan krachtens de wet gestelde normen – daarmee komt een eind aan de 
huidige zelfregulering en kunnen net als bij deurwaarders kwalijke cowboypraktijken die de 
schuldenaren uitbuiten worden tegengegaan. Private incassobureaus die woekertarieven rekenen 
pakken we aan met forse boetes en bij herhaling het ontnemen van hun vergunning. Perfide prikkels 
om zoveel mogelijk aan de schuldenaren te verdienen worden met deze voorstellen geschrapt en ze 
bieden handvatten om de kwaliteit, effectiviteit en rechtsbescherming aanzienlijk te verbeteren.

Tenslotte worden er ingevolge dit wetsvoorstel regels gesteld ten aanzien van 
overheidsinvorderingen – vaak de grootste schuldeiser bij huishoudens. Voorgesteld wordt dat deze 
allen – ongeacht van welke overheid, en inclusief het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) – via 
één loket geïnd worden en dat er gelijke regels gelden voor de inning, zoals termijnen, kosten en 
rentes die in rekening mogen worden gebracht en boetes bij niet tijdige betaling. In de nadere 
regelgeving voor de invulling daarvan willen we een betere coördinatie van inningen bewerkstelligen,
als ook het voorkomen van het teveel oplopen van schulden door kosten, rentes en boetes. Het al 
aangenomen wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de beslagvrije voet, waarbij deze verhoogd 
wordt van 90% naar 95% van het sociaal minimum, eventueel gecorrigeerd voor vaste lasten, wordt 
uiterlijk per 1 januari 2022 ingevoerd.

8.3.Versterken bescherming van schuldenaren

Het derde speerpunt, het versterken van de bescherming van schuldenaren opdat zij tenminste een 
dak boven hun hoofd houden, verzekerd zijn van levering van energie, elektriciteit, gas, warmte, 
riooldiensten en water, tenminste één telefoon- en internetverbinding hebben en een 
zorgverzekering hebben, wordt in dit wetsvoorstel voor iedereen die door schulden in de levering 
daarvan bedreigd wordt, gegarandeerd doordat het college van B&W al bij de aanvraag van 
schuldhulpverlening hierop direct de bevoegdheid krijgt om de voortzetting van die levering te 
garanderen, waarbij het college van B&W de plicht heeft om huisuitzetting, beëindiging van levering 
en/of van de zorgverzekering te voorkomen. In geval van toepassing van wettelijke schuldsanering 
(zie hierna bij het vierde speerpunt) mogen verhuurders, nutsbedrijven en zorgverzekeraars hun 
contracten voorts niet beëindigen. Deze bescherming voorkomt de verdere escalatie van de 
problemen van schuldenaren en biedt meer kansen op een effectieve schuldhulpverlening en 
schuldsanering. Verhuurders, nutsbedrijven, dienstverleners en zorgverzekeraars kunnen in hun 
tarieven een voorziening treffen om de kosten van deze regeling te financieren.

8.4.Een nieuw toegankelijk en effectief stelsel van schuldhulpverlening

Het vierde speerpunt, het inrichten van een toegankelijk en effectief stelsel van schuldhulpverlening 
en schuldsanering, voorziet in de integratie van de huidige regelingen van gemeentelijke 
schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Door de integratie van de 
regelingen kunnen er sneller dan nu hulp geboden worden en maatregelen genomen worden – de 
huidige volgtijdelijkheid van de gemeentelijke en wettelijke regelingen vervalt. Teneinde de regeling 
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laagdrempelig en toegankelijk te maken wordt de nieuwe, geïntegreerde regeling ondergebracht bij 
gemeenten, waarbij het college van B&W de bevoegdheden krijgt die nu bij de rechtbank liggen. Dit 
ontlast ook de rechtspraak. Zowel de schuldenaar als de schuldeisers kunnen tegen beslissingen van 
het college van B&W in beroep gaan bij de rechtbank. Zo’n beroep heeft geen schorsende werking. 
De gemeenteraad stelt net als nu een nadere regeling vast voor de uitvoering van de 
schuldhulpverlening (nu inclusief de schuldsanering) en het college legt over de uitvoering daarvan 
verantwoording af aan de raad.. Tenminste eenmaal per jaar brengt het college daarover verslag uit 
aan de raad. De raad stelt eveneens een nadere regeling vast voor de gegevensaanlevering aan 
derden.

Er geldt in het nieuwe systeem in plaats van de huidige toelatingsvoorwaarden juist een 
toelatingsrecht bij risicovolle en/of problematische schulden. En soms, als het algemeen belang in 
het geding is (bijv. omdat de schuldenaar hoge maatschappelijke kosten veroorzaakt), is zelfs (via een
gang van het college naar de rechter) wordt gedwongen hulpverlening mogelijk. Omdat snelle hulp 
van belang is voor effectiviteit en ter voorkoming van escalatie geldt er een korte wettelijke 
beslistermijn van één week op een toelatingsverzoek. 

Vanaf het verzoek heeft de schuldenaar gedurende het gehele traject, inclusief de nazorg, recht op 
onafhankelijke deskundige bijstand. Ook deze wordt gefinancierd uit de verhoging van de 
bankenbelasting.

De gemeente moet binnen zes weken een hulpverleningsplan vaststellen, op maat opgesteld 
gegeven de specifieke situatie van de schuldenaar. Het plan moet, anders dan nu, naast op het 
maximaal betalen van de schulden ook gericht zijn op het bieden van nieuw perspectief voor de 
schuldenaar.

De schuldenaar mag geen nieuwe schulden aangaan of aflossingen doen in strijd met het plan, moet 
de relevante informatie verstrekken en meewerken aan de uitvoering van het plan. Bij het 
onvoldoende nakomen van deze verplichtingen wordt de hulpverlening en/of sanering niet beëindigd
zoals nu (waarbij zelfs nog een tienjarige uitsluiting geldt!), maar wordt de termijn van de 
maatregelen die voor de schuldenaar gelden juist verlengd. Zo’n pretje is het niet om in deze 
regelingen te verblijven en niemand wordt beter van de uitsluiting – integendeel, de problemen 
duren voort, met vaak nog hogere maatschappelijke kosten.

Het college kan in het plan bewindvoering of budgetbeheer instellen. Bij bewindvoering en 
budgetbeheer gaat het inkomen van de schuldenaar naar de bewindvoerder respectievelijk de 
budgetbeheerder. Bij bewindvoering zorgt de bewindvoerder voor de in het plan opgenomen 
aflossing van schulden en het beheer van de boedel, de betaling van in het plan opgenomen vaste 
lasten en verstrekt de bewindvoerder een in het plan opgenomen wekelijks te verstrekken leefgeld. 
Bij budgetbeheer zorgt de budgetbeheerder dat de vaste lasten overeenkomstig het plan worden 
betaald en wordt het restant van het inkomen direct verstrekt aan de schuldenaar. waarbij er direct 
een voor iedereen bindend schuldenmoratorium ontstaat: alle schulden worden bevroren en 
incasso’s kunnen alleen via de gemeente plaatsvinden en alleen in overeenstemming met het plan. 

Schuldhulpverleners, budgetbeheerders en bewindvoerders zijn bij de gemeente in dienst en moeten
gediplomeerd zijn. Er is intensieve begeleiding gericht op het verkrijgen van houdingen en 
vaardigheden (in die volgorde) die de kans op recidive effectief verkleint. Gemeenten krijgen hiertoe 
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ruime extra middelen, die we eveneens financieren uit de eerder genoemde verhoging van de 
bankbelasting. 

Het college van B&W tracht bij de vaststelling van het individuele schuldhulpverleningsplan eerst een
minnelijke betalingsregeling te treffen. Indien dat bij schuldeiser(s) niet lukt, dan staat ofwel 
faillissement, ofwel wettelijke schuldsanering open. Faillissement kan aangevraagd worden door de 
schuldenaar zelf of door zijn schuldeisers; wettelijke schuldsanering kan alleen aangevraagd worden 
door de schuldenaar zelf. Bij toepassing van de wettelijke schuldsanering is geen faillissement 
mogelijk. Wettelijke schuldsanering kan, indien het algemeen belang dat vergt, en er geen 
faillissement wordt aangevraagd, ook opgelegd worden door het college van B&W, via de rechtbank. 
Op een verzoek van een schuldenaar tot toepassing van wettelijke schuldsanering moet het college 
binnen acht weken beslissen, de schuldenaar en de betrokken schuldeisers gehoord. Bij 
faillietverklaring kan er, indien daartoe aanleiding is, nog steeds schuldhulpverlening plaatsvinden, 
bijvoorbeeld om recidive te voorkomen, nazorg te plegen en/of onderliggende oorzaken van het 
ontstaan van schulden helpen weg te nemen.

Wettelijke schuldsanering is, net als nu, ingevolge dit wetsvoorstel alleen mogelijk indien de 
schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de minnelijke betalingsregeling 
heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij 
uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van de schuldenaar of van de overige 
schuldeisers die door die weigering worden geschaad. 

In geval van wettelijke schuldsanering wordt door het college altijd een bewindvoerder aangesteld en
treedt er direct een voor alle partijen bindend schuldenmoratorium op. Het college kan zo’n 
schuldenmoratorium zelfs al vooruitlopend op de vaststelling van het schuldhulpverleningsplan 
instellen, indien dat ter voorkoming van escalatie van de schuldenproblematiek wenselijk wordt 
geacht. 

De schuldenaar moet zijn schulden melden bij het college van B&W voor het vaststellen van een 
schuldhulpverleningsplan. Schuldeisers kunnen zich bij het college melden teneinde hun vorderingen 
bij toepassing van een schuldensaneringsregeling te laten gelden. Het college toetst de opgave van 
de schuldenaar bij de schuldeisers. De huidige regelingen voor verificatie van vorderingen blijven 
zoveel mogelijk in stand, maar worden in lagere regelgeving neergelegd. In plaats van de rechtbank 
en de rechter-commissaris wordt het college van B&W bevoegd.

Door de toepassing van de schuldsaneringsregeling verliest de schuldenaar van rechtswege de 
bevoegdheid om over de tot zijn boedel behorende goederen te beschikken en de bevoegdheid om 
ten aanzien van die goederen feitelijke handelingen te verrichten en toe te laten. Daarbij geldt 
dezelfde vrijstellingen van goederen als die bij faillissement gelden. De boedel omvat de goederen 
van de schuldenaar ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling, 
alsmede de goederen die hij tijdens de toepassing van die regeling verkrijgt. Ten aanzien van het 
inkomen van de schuldenaar geldt tijdens de schuldsaneringsregeling de wettelijke beslagvrije voet. 
Het college van B&W kan op verzoek van de schuldenaar, de bewindvoerder dan wel ambtshalve bij 
schriftelijke beschikking dit bedrag verhogen met een in die beschikking vast te stellen nominaal 
bedrag. Het college aan deze beschikking voorwaarden verbinden en terugwerkende kracht 
verlenen. De overige huidige regelingen omtrent gevolgen van schuldsanering blijven met dit 
wetsvoorstel zoveel mogelijk in stand.
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In geval van toepassing van schuldsanering kan het college aan de rechtbank verzoeken om de 
bewindvoerder te machtigen tot het openen van aan de schuldenaar gerichte brieven en 
elektronische post gedurende een termijn van dertien maanden. De bewindvoerder kan gedurende 
de toepassing van de schuldsaneringsregeling de rechter-commissaris verzoeken om wijziging van de 
termijn of om een nieuwe last gedurende een bepaalde termijn.

De bewindvoerder vereffent uit de boedel zoveel mogelijk de schulden overeenkomstig de 
schuldsaneringsregeling van de schuldenaar. Hij is verplicht periodiek de schuldenaar en de 
schuldeisers te informeren.

De termijn van de schuldsaneringsregeling wordt met dit wetsvoorstel verkort van drie jaar naar één 
jaar, overeenkomstig het voorstel van de voorzitter van SchuldenlabNL. De huidige termijn om op 
95% van het sociaal minimum te leven is veel te lang om te kunnen volhouden. Het is ook 
maatschappelijk voordeliger om mensen weer eerder perspectief te kunnen bieden. In geval bij de 
schuldsanering een hogere bijdrage vrije voet is vastgesteld door het college van B&W, dan kan het 
college de termijn van de schuldsaneringsregeling verlengen tot maximaal drie jaar. De 
schuldsanering eindigt eerder als alle schulden die onder de schuldsaneringsregeling vielen zijn 
voldaan, en ook – anders dan nu – indien de schuldenaar voor deze termijn is overleden. 

Zoals hiervoor al is aangegeven kan de termijn van de schuldsaneringsregeling verlengd worden tot 
maximaal vijf jaar indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt en/of indien
door toedoen of nalaten van de schuldenaar de uitvoering van de schuldsaneringsregeling anderszins
belemmert of gefrustreerd wordt, en/of de schuldenaar zijn schuldeisers tracht te benadelen. 

Met de beëindiging van de schuldsaneringsregeling ontstaat er voor de schuldenaar net als nu een 
schone lei – alle schulden die vielen onder de sanering vervallen dan van rechtswege.

In het wetsvoorstel is afgezien van een wijziging van de bewindvoering bij schulden onder de Wet 
curatele, bewindvoering en mentorschap (Wcbm) daar wij verwachten dat met dit wetsvoorstel het 
beroep op vrijwillig schuldenbewind onder de Wcbm nauwelijks meer zal voorkomen. 

8.5.Eenmalig schuldenpardon

Het sluitstuk van dit wetsvoorstel is een eenmalig schuldenpardon. Problematische schulden van 
natuurlijke personen, die op het moment van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel reeds vijf jaar of 
langer bestaan, vervallen van rechtswege. Op deze wijze profiteren ook schuldenaren die al eerder in
de problemen kwamen ook van de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Het voorkomt dat er nog 
langer veel maatschappelijke kosten gemaakt moeten worden voor deze groep. In één klap krijgt een
grote groep huishoudens weer nieuw perspectief, juist nu de perspectieven voor hen door de 
corona-crisis nog somberder dreigden te worden. 

9. Financiële gevolgen

PM

10. Consultatie en advies
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3 Toegang tot de schuldhulpverlening

De definitie van mensen die toegang hebben tot schuldhulpverlening is in dit wetsartikel bewust 
ruimer gedefinieerd dan nu. Het leidt alleen maar tot meer maatschappelijke kosten als mensen 
worden buitengesloten. Zo worden mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats, maar die feitelijk 
wel in een gemeente wonen, ingevolge dit artikel wel toegelaten. Deze krijgen bovendien een 
postadres.

Voorts is opgenomen dat een hulpvraag bij schulden beschouwd moet worden als een verzoek tot 
schuldhulpverlening en dat ieder verzoek moet leiden tot een schriftelijke beschikking. Nu hanteren 
gemeenten eigen regels en normen over wat geldt als een toelatingsverzoek, en als men het geen 
verzoek acht, dan volgt er geen beschikking en kan daartegen ook niet in bezwaar en beroep worden 
gegaan. Met dit artikel wordt de rechtsbescherming daarom verbeterd.

Artikel 7. Gevolgen van schuldsanering

Dit artikel is zoveel mogelijk gelijk aan de huidige regeling van de Wet schuldsanering natuurlijke 
personen. Een belangrijke uitzondering is dat wettelijke studieschulden niet langer meer 
uitgezonderd zijn.

Artikel 10 Vereffening van de boedel

In het tweede lid is de huidige regeling voor verkoop van goederen omgekeerd. Nu geschiedt 
verkoop ondershands, tenzij de rechter-commissaris besluit tot openbare verkoop. We willen dat 
precies andersom, om ook de schijn van mogelijke belangenverstrengeling, die bij onderhandse 
verkoop nu regelmatig aan de orde is, te voorkomen. Mocht er toch door het college besloten 
worden tot onderhandse verkoop, dan moet deze aannemelijk maken dat daarmee een hogere 
opbrengst verzekerd kan worden.

Artikel 12 Gegevensuitwisseling en informatievoorziening

Dit artikel voorziet onder meer in het verplicht aanleveren van informatie waarmee op landelijk 
niveau de omvang van de schuldenproblematiek en de effectiviteit van de hulpverlening en sanering 
in kaart gebracht kan worden. Dat is nu een groot gemis, waardoor beleidsmatige bijsturing ernstig 
belemmerd wordt.

Artikel 15. Wijziging van de Faillissementswet

Het vervallen van Titel III betreft het schrappen van de huidige Wet schuldsanering natuurlijke 
personen.
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