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Samenvatting 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetsvoorstel voor met 
betrekking tot gemeentelijke schuldhulpverlening. De hoofdlijn van het voorstel is dat de regierol 
en de zorgplicht voor schuldhulpverlening nu formeel bij gemeenten wordt ondergebracht. 
Gemeentebestuurders moeten daartoe een plan opstellen en dit door de raad laten vaststellen. 
Daarnaast stelt het ministerie tijdelijke, extra financiële middelen beschikbaar om de door de 
economische crisis veroorzaakte toegenomen vraag naar schuldhulpverlening op te kunnen 
vangen. 
 
Deze ledenbrief informeert u over de meest actuele stand van zaken met betrekking tot beide 
aspecten.  
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Geacht college en geachte gemeenteraad, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er – voornamelijk in verband met de economische crisis - veel 
politieke en media-aandacht is voor schuldhulpverlening. Bij het afsluiten van het Bestuursakkoord 
in 2007 benadrukten de staatssecretaris van Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW) en de VNG 
reeds het belang van dit onderwerp en kwamen overeen om in kaart te brengen hoe de effectiviteit 
en de kwaliteit van gemeentelijke schuldhulpverlening kan worden vergroot. Met deze ledenbrief 
willen wij u nader informeren over: 
• De contouren van het wetsvoorstel ‘Gemeentelijke schuldhulpverlening’. De staatssecretaris 

van SZW is voornemens het wetsvoorstel vóór het kerstreces naar het parlement te sturen.  
• De tijdelijke extra financiële middelen die door de staatssecretaris beschikbaar zijn gesteld 

voor met name het opvangen van de door de economische crisis veroorzaakte extra vraag 
naar schuldhulpverlening.   

 
 
Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening 
 
Het ministerie van SZW werkt aan een wetsvoorstel ‘Gemeentelijke Schuldhulpverlening’ en is 
voornemens het voorstel voor het komende kerstreces aan het parlement te verzenden. Op 5 juni 
verzond het kabinet reeds een notitie op hoofdlijnen, die u als bijlage aantreft. De belangrijkste 
punten uit de notitie en naar verwachting het wetsvoorstel zijn: 
• Regierol en zorgplicht. Gemeenten krijgen nu formeel de regierol en de zorgplicht met 

betrekking tot schuldhulpverlening. De gedachte daarachter is dat gemeenten bij uitstek in 
staat zijn om de schuldhulpverlening integraal op te pakken vanwege hun expertise op 
aanpalende terreinen als werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, etc. 
Gemeentebesturen moeten daartoe plannen opstellen en de gemeenteraden moeten deze 
vaststellen. Het rijk wil gemeenten daarbij beleidsvrijheid gunnen en geen uniformiteit 
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opleggen. Het rijk wil wél een bijdrage leveren aan het opzetten van een infrastructuur 
waarin best practices worden uitgewisseld.  

• Wacht- en doorlooptijden. De wachttijd tussen een aanvraag voor schuldhulpverlening en 
het vaststellen van de hulpvraag, mag maximaal vier weken zijn. De doorlooptijd na de 
wachttijd wordt niet aan een maximale duur gebonden. Afhankelijk van de situatie van de 
hulpvrager kan de doorlooptijd van geval tot geval namelijk zeer verschillen.    

• Brede toegankelijkheid. In principe staat schuldhulpverlening open voor iedere burger met 
problematische schulden. Het college moet beleidsregels opstellen over de omstandigheden 
waaronder een natuurlijk persoon de toegang tot de schuldhulpverlening kan worden 
ontzegd.  

De hoofdlijn van het VNG-standpunt is dat zij voorstander is van het formaliseren van de regierol 
en zorgplicht van gemeenten. Belangrijk daarbij is dat gemeenten voldoende financiële middelen 
en instrumenten ter beschikking worden gesteld om deze regierol en zorgplicht goed te vervullen.  
 
Op donderdag 10 september jl. vond een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie SZW 
plaats over schuldhulpverlening. Belangrijkste punten in deze politieke discussie waren:  
• Meerderheid wettelijke verankering moratorium. Diverse woordvoerders – samen een 

meerderheid - pleitten voor een wettelijke verankering van een moratorium. Dit is een 
periode waarin schuldeisers incassoactiviteiten op achterstallige betalingen staken, zodat 
de schuldhulpverlener een schuldregeling kan uitwerken. Oorspronkelijk wilde de 
staatssecretaris dit eerst via een convenant regelen tussen VNG enerzijds en koepels 
van schuldeisers anderzijds. Pas wanneer zou blijken dat een convenant niet werkbaar 
is, zou wettelijke verankering volgen. 

• Certificering niet in de wet. De staatssecretaris gaf desgevraagd aan dat zij certificering 
van schuldhulpverlenende instanties en personen niet wettelijk wil regelen, maar aan de 
sector wil overlaten. Zij gaf aan er een voorstander van te zijn dat gemeenten een 
certificering kunnen gebruiken in eventuele aanbestedingsprocedures.  

• Spoedige realisatie Landelijke Informatiesysteem Schulden (LIS) gewenst. Kamerleden 
en staatssecretaris benadrukten het belang van een spoedige totstandkoming van het 
LIS. Het LIS biedt relevante partijen (schuldhulpverleners, kredietverstrekkers) inzicht in 
de schuldensituatie van een persoon. Dit kan behulpzaam zijn bij het opstellen van een 
schuldregeling, maar ook bij het al dan niet honoreren van een kredietaanvraag. Op dit 
moment is het wachten op een oordeel van het College Bescherming Persoonsgegevens 
op het bijbehorende privacyprotocol.  

• Staken onderneming voorwaarde voor recht op schuldhulpverlening. De staatssecretaris 
gaf desgevraagd aan dat voor ondernemers die hun onderneming niet willen staken, het 
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) open staat. Zij kunnen vooralsnog geen 
beroep doen op schuldhulpverlening.  

• Relatie tot de Algemene Wet Bestuursrecht. De precieze relatie tot Algemene Wet 
Bestuursrecht kwam in de politieke discussie niet aan de orde. De VNG wil hierover 
graag duidelijkheid en neemt dit punt nog mee in het verdere wetgevingstraject.  
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Zoals is vastgelegd in artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet, vindt momenteel een 
onderzoek plaats om een beredeneerde inschatting van de structurele financiële consequenties 
van het wetsvoorstel  in kaart te brengen. De VNG volgt de voortgang hiervan nauwgezet. Mocht 
uw gemeente benaderd worden om deel te nemen aan dit door Cebeon uitgevoerde onderzoek, 
verzoeken wij u om daaraan constructief mee te werken.  
 
 
Tijdelijke extra financiële middelen 
 
Naast het wetsvoorstel stelt het kabinet in 2009, 2010 en 2011 in totaal 130 miljoen euro 
beschikbaar voor het terugdringen van problematische schulden. Hiervan is in totaal € 110 miljoen 
in de vorm van een specifieke uitkering beschikbaar voor gemeenten voor het opvangen van de 
extra toeloop. Van deze € 110 miljoen is voor 2009 reeds € 27.5 miljoen beschikbaar. Op 
www.minszw.nl en vervolgens ‘Gemeenteloket’ vindt u meer informatie over de verdeling over 
gemeenten.   
 
Daarnaast komt er voor het UWV in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor preventieve maatregelen 
op de werkpleinen, waarvan € 2.5 miljoen in 2009. Het ministerie beraadt zich momenteel nog 
over de uitkering van de resterende € 15 miljoen voor ondersteuning van implementatie, projecten 
voortrekkersgemeenten, campagne en dergelijke. In de Tweede Kamer is namelijk gepleit voor het 
(deels) beschikbaar stellen van dit deel van de middelen aan vrijwilligersorganisaties. Binnen 
enkele weken verwachten wij daarover informatie van SZW.  
 
Naast de bovengenoemde € 130 miljoen is er uit de begroting van 2009 nog € 4 miljoen 
beschikbaar voor de uitvoering van het amendement Spekman. Dit amendement bepleit het 
versterken van integrale schuldhulpverlening op buurt- en wijkniveau. Dit bedrag zal worden 
uitgekeerd in de vorm van een decentralistatie-uitkering aan een aantal gemeenten.  
Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat het monitoren van de besteding van de extra 
middelen kwalitatief van aard zal zijn en dat deze steekproefgewijs plaatsvindt. De precieze 
onderzoeksmethode moet nog worden bepaald.      
 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.vng.nl  en bij het VNG Informatiecentrum, 
bereikbaar via 070-3738020.   
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad   
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