
BIJLAGE: Achtergrondinformatie en aanleiding tot stimuleringsprogramma 

schuldhulpverlening voor ondernemers 

 

Recent in het nieuws: 

• Zzp’ers zonder schuldhulp: ‘Doorwerken tot mijn 72ste is een noodzaak’ – De 

Volkskrant (23 januari 2019) 

• Gesloten loketjes – De Groene Amsterdammer (23 januari 2019):  

• Schuldhulp voor zzp’ers schiet tekort – Binnenlands Bestuur (23 januari 2019) 

• Gemeenten sluiten zzp’ers uit van schuldhulp – ZZP Nederland (30 januari 2019) 

 

Rapport Nationale Ombudsman 

Op 13 september 2018 publiceerde de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in het 

rapport “Een Open Deur? " de onderzoeksresultaten van een enquête onder 251 gemeenten 

over de uitvoering van de WGS en de Bbz. In dit rapport wordt duidelijk, dat de meeste 

gemeenten hun eigen uitvoeringsbeleid maken, waardoor men groepen burgers zoals 

zzp’ers keihard en zonder inhoudelijke motivatie uitsluit van schuldhulp, terwijl de wet dat 

niet toelaat!  

 

Kamervragen diverse kamerleden en beantwoording staatssecretaris 

Diverse kamerleden hebben in 2018 en 2019 vragen gesteld aan staatssecretaris Van Ark 

over schuldhulpverlening voor ondernemers. In de beantwoording geeft Van Ark onder 

andere aan dat zelfstandigen niet als groep mogen worden uitgesloten van 

schuldhulpverlening. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is hierbij geen 

obstakel, maar geeft gemeenten juist grote beleidsvrijheid in het optimaal organiseren van 

de toegang.  

 

In de beantwoording van 13 februari 2019 geeft Van Ark aan dat Schouders Eronder en PPO 

gezamenlijk optrekken om in het land bijeenkomsten te organiseren over dit onderwerp en 

gemeenten te faciliteren bij het verbeteren van de toegang.   

 

Met het stimuleringsprogramma willen we er voor zorgen dat gemeenten de toegang tot 

schuldhulpverlening voor ondernemers verbeteren. 

 

Schouders Eronder 

Schouders Eronder is een landelijk programma bedoeld om de schuldhulpverlening in 

Nederland te  verbeteren. Het is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke 

Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. 

 

PPO – Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties 

PPO is de vereniging van publieke ondernemersadvies-organisaties. Onderdelen van de 

decentrale overheid die zich met advisering en (financiële) ondersteuning van ondernemers 

en starters bezig houden, zijn lid van PPO. PPO heeft 25 leden, die gezamenlijk 158 

gemeenten vertegenwoordigen. 

 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zzp-ers-zonder-schuldhulp-doorwerken-tot-mijn-72ste-is-een-noodzaak-~b1243877/
https://www.groene.nl/artikel/gesloten-loketjes
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/schuldhulpverlening-voor-zzp-ers-schiet-tekort.9606407.lynkx
https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/gemeenten-sluiten-zzpers-uit-van-schuldhulp
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Een%20open%20deur.pdf

