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Aan: de teamvoorzitters Insolventie van de Nederlandse Rechtbanken en Recofa  
 
 
Datum: 16 juli 2020 
Betreft: verzoek van G4, NVVK en BBW om gesprek over aansluiting Msnp op Wsnp. 
  
 
 
 
Geachte teamvoorzitters Insolventie,  
 
De vier grootste Nederlandse gemeenten (G4), de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening, 
sociale kredietverlening en maatschappelijke bewindvoering (NVVK) en de beroepsvereniging van 
Wsnp-bewindvoerders (BBW) maken zich grote zorgen over de verwachte toename van het aantal 
mensen dat door de coronacrisis met problematische schulden te maken zal krijgen.  
 
Wij zien het als onze gezamenlijke taak om de financiële problemen van deze mensen zo goed en zo 
snel mogelijk op te lossen. In gegeven gevallen ook samen met de rechterlijke macht, waarbij we al 
eerder met belangstelling uw visiedocument1 over schuldenproblematiek en rechtspraak hebben 
gelezen. Het is in onze visie nu zaak om op de verwachte toename te anticiperen. Daarom doen wij 
een beroep op de medewerking van de rechtbank om maatschappelijke en persoonlijke schade door 
deze coronacrisis zo veel mogelijk te beperken.  
 
Golf van werkloosheid en faillissementen 
Voorlopig zorgen de steunmaatregelen van de overheid voor behoud van banen, maar het CPB 
berekende2 al dat het aantal gewerkte uren per week sinds de uitbraak van het virus met 13% is 
afgenomen en noemt dat een ‘historische daling’. De verwachting is dat een groot deel van deze 
verborgen werkloosheid uiteindelijk tot daadwerkelijke ontslagen zal leiden, waardoor veel mensen 
met inkomensdaling en de daarbij horende gevolgen voor hun huishoudboekje te maken krijgen. Het 
CPB stelt ook dat dit geen v-vormige crisis is met een snel herstel, maar dat het herstel veel tijd nodig 
heeft. De Nederlandsche Bank heeft in haar persbericht van 8 juni jl.3 aangegeven dit jaar nog een 
stijging van de werkloosheid te verwachten van 2,9% naar 4,6% met een verdere stijging naar 7,3% in 

 
1 Visiedocument schuldenproblematiek en rechtspraak, Raad voor de rechtspraak, februari 2019 
2 https://www.cpb.nl/arbeidsmarkt-sterke-daling-gewerkte-uren  
3 https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2020/dnb389042.jsp  
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2021. De staatssteunmaatregelen en de aflossingspauzes van banken zullen bovendien niet 
voorkomen dat een groot aantal ondernemers en zzp’ers deze crisis financieel niet zal overleven. 
 
Onderzoek van Deloitte en SchuldenlabNL voorspelt dat dit jaar 368.000 tot 822.000 mensen 
langdurig verlies van inkomen zullen ervaren. De diversiteit binnen deze groep zal groter zijn dan 
ooit, waarbij ook veel zelfstandigen en flexkrachten zullen worden getroffen. Een groot deel van de 
risicogroep heeft geen mogelijkheden om uitgaven omlaag te brengen en beschikt ook niet over een 
financiële buffer, concluderen voorzitter Gerrit Zalm van SchuldenlabNL en CEO Hans Honig van 
Deloitte Nederland. Bovendien is naar hun inschatting 70% van de probleemgroep bij officiële 
instanties nog buiten beeld.  
 
Gemeenten en hulporganisaties moeten dus rekening houden met een enorme toestroom van 
mensen met geldproblemen en schulden, luidt de zorgwekkende conclusie.  
 
Zo snel mogelijk adequate hulp bieden 
Dit betekent dat de druk op gemeentelijke schuldhulpverlening en ondernemersloketten enorm zal 
toenemen. De G4, de NVVK en de BBW hebben anticiperend op deze situatie gesproken over 
mogelijkheden om meer mensen sneller te kunnen helpen.  
 
Wij zijn het erover eens dat een minnelijke oplossing van schulden de voorkeur geniet. Dat blijft ons 
uitgangspunt. Daarbij komen wij echter ook gezamenlijk tot de conclusie dat er in voorkomende 
gevallen van problematische schulden op voorhand duidelijk is dat een minnelijk traject niet zal 
slagen. Bijvoorbeeld omdat de schuldeisers geen medewerking verlenen of omdat het een complexe 
situatie rond de onderneming betreft. Meer situaties zijn denkbaar.  
 
In die gevallen zou het wenselijk zijn mensen zo snel mogelijk naar de Wsnp te geleiden. Het 
opstarten van een minnelijk traject duurt al gauw een half jaar en in die periode loopt de 
schuldenlast onnodig verder op. In de gevallen waarbij het minnelijk traject naar alle 
waarschijnlijkheid kansloos is, kunnen we die tijd beter besparen in het belang van alle betrokkenen.  
 
Sneller richting Wsnp dus, en daarbij is onze inzet: een nauwe samenwerking tussen de gemeente en 
de Wsnp-bewindvoerder. Gezamenlijk oog hebben voor het toekomstperspectief van de persoon in 
kwestie, tijdens het saneringstraject en vooral ook daarna. Onder andere door aandacht te besteden 
aan financiële vaardigheden en verdere begeleiding te waarborgen. 
 
De huidige richtlijnen bij Wsnp-verzoeken staan echter op gespannen voet met de spoed die nodig is 
bij bovengenoemde inwoners met schulden. Wat zij nodig hebben is een eenvoudig en kortdurend 
minnelijk traject, om sneller uit te komen bij het wettelijke traject. 
 
Met ons pleidooi staan we niet alleen. De organisatie SchuldenLabNL heeft in samenwerking met 
Deloitte zeer recent een door meerdere partijen breed gedragen ‘Actieplan Covid19’ gelanceerd. Dat 
bevat diverse oplossingsrichtingen om op de gevolgen van de coronacrisis te kunnen anticiperen. In 
dit actieplan wordt ook gepleit voor snellere besluitvorming en ondersteuning in de 
schuldhulptrajecten en voor het toegankelijker maken van de Wsnp. 
 
Wij gaan graag met uw rechtbank in gesprek over uw en onze ideeën om voor inwoners met 
schulden waar nodig een snelle toegang tot de Wsnp mogelijk te maken, en wat dat betekent voor 
het minnelijk traject. Dit gesprek zien wij ook in relatie tot de reactie4 van de coördinerend 
staatssecretaris voor de schuldenaanpak op de meest recente bevindingen van de Nationale 

 
4 https://www.nvvk.nl/k/news/view/11329/3481/ministeries-kondigen-stappen-aan-inzake-aansluiting-
minnelijke-en-wettelijke-schuldhulp.html  
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Ombudsman, waarbij zij maatregelen aankondigt om de Msnp en de Wsnp beter op elkaar aan te 
laten sluiten. Wij geven met dit verzoek aan u ook invulling aan haar oproep meer samen te werken.  
 
Wij zien uit naar uw reactie. 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Wethouders armoede en schulden G4, NVVK en BBW 
 
 
 
 

                                                                                                                       
Marjolein Moorman                                                                                  Michiel Grauss 
Gemeente Amsterdam            Gemeente Rotterdam 
 
 
                                                                                                                 

                                                                     
Bert van Alphen                                                                Linda Voortman 
Gemeente Den Haag                                                                                  Gemeente Utrecht 
 
 
 
 

  
 
 
 

Marco Florijn       Cees van der Linden 
Voorzitter NVVK      Voorzitter BBW 


