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Achtergrond

Sinds 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

van kracht. Deze wet biedt natuurlijke personen die zich in een problematische

schuldenpositie bevinden de mogelijkheid tot een schuldenvrije toekomst. Voor

de invoering van de Wsnp konden schuldeisers een schuldenaar jarenlang blijven

achtervolgen door beslag te leggen op het inkomen. Dat betekende dat een schulde-

naar met een hoge schuldenlast in verhouding tot zijn inkomen nagenoeg geen

toekomstperspectief had.

Om tot de Wsnp te worden toegelaten, moet een zogenoemde minnelijke regeling

zijn mislukt. Bij een minnelijke regeling bereiken de schuldenaar en zijn schuld-

eisers vrijwillig overeenstemming over de (gedeeltelijke) aflossing van de schuld

en kwijtschelding van het resterende deel. Daarbij kan de schuldenaar de hulp

inroepen van schuldhulpverleningsorganisaties. Dit zijn meestal gemeentelijke

kredietbanken, sociale diensten, algemeen maatschappelijk werk en particuliere

organisaties.

Doelstellingen van de wet

De Wsnp kent een drietal doelstellingen. Ten eerste moet de wet een regeling bieden

die voorkomt dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door hun schuld-

eisers kunnen worden achtervolgd. De wet biedt schuldenaren een kans op een

'schone lei', ook als schuldeisers niet (meer) bereid zijn akkoord te gaan met een

schuldregeling.

Ten tweede probeert de Wsnp de bereidheid van schuldeisers om akkoord te gaan

met een minnelijke regeling te bevorderen. In het wettelijk traject worden het

salaris van de bewindvoerder en de publicatiekosten uit de boedel betaald. Door

op deze wijze de wettelijke regeling voor schuldeisers financieel onaantrekkelijker

te maken dan een minnelijke regeling moet de Wsnp als een 'stok achter de deur'

fungeren.

Ten derde beoogt de wet om het aantal faillissementen van natuurlijke personen

terug te dringen. Hierin is onder andere voorzien door natuurlijke personen de

gelegenheid te bieden de toepassing van de Wsnp aan te vragen als hun schuldeisers

een faillissementsaanvraag hebben ingediend.
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De wettelijke procedure

2

De Wsnp is in de vorm van een derde titel aan de bestaande Faillissementswet (Fw)

toegevoegd. De Wsnp biedt aan schuldenaren die geen minnelijke regeling hebben

kunnen treffen met hun schuldeisers, de mogelijkheid om een wettelijke schuld-

sanering aan te vragen bij een rechtbank. Bij de aanvraag van een wettelijke

sanering moet de schuldenaar een verzoekschrift en een verklaring (volgens

artikel 285, lid le Fw) indienen, waarop onder andere financiële gegevens van

de schuldenaar staan vermeld en de redenen waarom een minnelijke regeling

is mislukt. De gemeente of een daarvoor gemandateerde instelling geeft deze -

zogenoemde 285-verklaring af.

Voordat de rechtbank een definitieve toepassing van de wettelijke schuidsanering

uitspreekt, vindt een toetsing plaats. Rechters kunnen een verzoek onder andere

afwijzen als er gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn verplichtingen die

uit de regeling voortvloeien, niet naar behoren zal nakomen; of als aannemelijk is

dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan

of onbetaald laten van zijn schulden.

Als een rechter het verzoek tot schuldsanering honoreert, treedt er een moratorium

in werking. Dit houdt in dat schuldeisers hun rechten op vorderingen niet mogen

uitoefenen. Het vonnis wordt gepubliceerd in de Staatscourant, een (lokaal) dagblad

en in het Landelijk Register Schuldsaneringen. Naar aanleiding van die publicatie

kunnen schuldeisers die nog onbekend waren, zich alsnog melden. Daarnaast

benoemt de rechtbank een rechter-commissaris en een bewindvoerder. Bewind-

voerders beheren de boedel van schuldenaren en gaan na of de desbetreffende

personen zich aan de verplichtingen houden. Zij controleren de post van schulde-

naren, leggen een huisbezoek af om te controleren of er bovenmatige boedel

aanwezig is en brengen regelmatig verslag uit aan de rechter-commissaris over

de voortgang van een zaak.

De rechter-commissaris stelt tijdens een verificatievergadering vast welke

vorderingen er zijn. Daarnaast kunnen schuldeisers tijdens deze vergadering

hun standpunt kenbaar maken. In een saneringsplan legt de rechtbank de duur

van de wettelijk regeling vast. Hierin kunnen ook zaken worden opgenomen over

bijvoorbeeld de hoogte van het vrij te laten bedrag of goederen die ten goede van

de boedel moeten komen. Schuldenaren dienen zo veel mogelijk van hun schulden

af te betalen. Hun hele vermogen en alle inkomsten boven een bepaald bestaans-

minimum worden op een boedelrekening gestort. Na doorgaans drie jaar vindt de

(eventuele) uitbetaling aan schuldeisers plaats.

Een schuldsaneringsregeling kan om diverse redenen worden beëindigd. Er kan

alsnog een akkoord worden aangeboden aan de schuldeisers. Als de schuldeisers
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en de rechtbank dit akkoord goedkeuren, dan eindigt de wettelijke regeling. De

wettelijke regeling kan ook eindigen in een 'schone lei'. Als de schuldenaar zich

tijdens de regeling aan de wettelijke verplichtingen heeft gehouden, dan worden de

(resterende) schulden omgezet in natuurlijke verbintenissen. Deze schulden zijn

niet meer in rechte afdwingbaar. De schone lei wordt doorgaans verleend na drie

jaar of in uitzonderingsgevallen na vijf jaar Wsnp. Een regeling kan echter ook

worden beëindigd als schuldenaren zich niet aan de wettelijke afspraken houden.

Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat zij nieuwe bovenmatige schulden maken of omdat

ze geen informatie verstrekken aan de bewindvoerder. De schuidsanering wordt dan

van rechtswege omgezet in een faillissement.

Organisatie

De Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch zorgt voor de financiering en besturing

van de wettelijke schuldsaneringketen. Tot de taken van de raad horen onder meer

het verstrekken en beheren van informatie, het cotirdineren van de opleidingen voor

bewindvoerders en het regelen van de betaling aan bewindvoerders.

Voor het bedrijfsproces van de Wsnp is een automatiseringssysteem ontwikkeld, dat

de berichtenstroom regelt tussen gemeenten, rechtbanken, bewindvoerders en de

Raad voor Rechtsbijstand.

Vraagstelling van dit onderzoek

Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatieonderzoek naar de werking van de

Wsnp. Omdat het functioneren van de Wsnp direct samenhangt met de werking van

het minnelijk traject, belichten we in dit onderzoek de werking van beide trajecten.

Het minnelijk traject vormt de toegang tot het wettelijk traject en het wettelijk

traject moet het minnelijk traject versterken. Voor het minnelijk traject gaan we

met name in op de vraag welke invloed de Wsnp heeft op het functioneren van de

minnelijke schuldhulpverlening en op de vraag hoe de aansluiting tussen beide

trajecten verloopt. De hoofdvragen uit het onderzoek luiden als volgt:

- Op welke wijze functioneren de minnelijke schuldhulpverlening en de Wsnp

in de praktijk?

- In hoeverre worden de doelstellingen van de wet bereikt?

De korte termijn na de invoering van de wet waarop dit evaluatieonderzoek heeft

plaatsgevonden, brengt met zich mee dat nog niet over het gehele verloop van

de schuidsaneringsregeling iets gemeld kan worden. Tevens kunnen sommige

problemen die in het onderzoek worden geconstateerd, van tijdelijke aard zijn.
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Onderzoeksmethoden

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeks-

methoden. Voor het minnelijk traject zijn de volgende deelonderzoeken uitgevoerd:

- onderzoek van 1.200 dossiers van schuldhulpverleningszaken uit 1997 bij 10

schuldhulpverleningsorganisaties in 7 gemeenten;

- telefonische interviews bij 35 gemeenten over het effect van de Wsnp op de

schuldhulpverlening en het instrumentarium van gemeenten. Dit onderzoek

is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid;

- face-to-face-interviews met 27 schuidhulpverleners;

- telefonische interviews met 4 schuldeisers;

- literatuurstudie.

Voor het wettelijk traject zijn de volgende methoden en externe bronnen gebruikt:

- onderzoek van 438 Wsnp-dossiers bij 6 rechtbanken;

- telefonische en face-to-face interviews met 34 bewindvoerders;

- face-to-face interviews bij 19 arrondissementsrechtbanken met rechters-com-

missarissen inzake faillissementen en bij 5 gerechtshoven met raadsheren. Dit

onderzoek is uitgevoerd door prof. mr. Huls (Erasmus Universiteit Rotterdam);

- bestaand cijfermateriaal van de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch en

het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Resultaten van het onderzoek naar het minnelijk en het wettelijk

traject

De vraag op welke wijze de minnelijke schuldhulpverlening wordt uitgevoerd, is

uitgesplitst naar drie deelvragen:

- Hoe gaat de minnelijke schuldhulpverlening te werk?

- Hoeveel en welke personen doen een beroep op de minnelijke schuldhulp-

verlening?

- Welke veranderingen hebben (mede) door de Wsnp plaatsgevonden in de

uitvoering van de minnelijke schuldhulpverlening?

4

De vraag hoe het wettelijk traject in de praktijk functioneert, is vanuit de volgende

drie gezichtspunten benaderd:

Hoeveel en welke personen maken gebruik van de Wsnp?

Hoe functioneren verschillende instrumenten van de Wsnp?

Hoe werken bepaalde onderdelen van de organisatie? Hierbij komt onder meer

de automatisering, de aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject en de

samenwerking tussen diverse partijen aan de orde.
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Variëteit in het minnelijk traject

De organisatie van de schuldhulpverlening is een taak van de gemeente. Er bestaan

grote verschillen tussen gemeenten in de wijze waarop de schuldhulpverlening is

vormgegeven. Ook de taakverdeling en mate van samenwerking tussen de diverse

organisaties kunnen sterk variëren. Schuldhulpverleningsorganisaties hebben,

afhankelijk van de lokale situatie, verschillende instrumenten om een problema-

tische schuldsituatie op te lossen: een schuldregeling met schuldeisers, budget-

begeleiding en/of psychosociale begeleiding en een schuldenfonds, bijzondere

bijstand of waarborgfonds.

De meeste schuldhulpverleningsorganisaties werken volgens de NVVK-gedrags-

code. Een schuldregeling heeft als doel dat de schuldenaar na drie jaar afbetalen

schuldenvrij is. Schuldeisers krijgen een voorstel aangeboden om (een gedeelte van)

de schuld af te laten lossen en het eventuele resterende deel kwijt te schelden. Zij

kunnen hiermee al dan niet akkoord gaan.

Veranderingen in de minnelijke schuldhulpverlening door de Wsnp

Door de invoering van de Wsnp hebben in het minnelijk traject veranderingen

plaatsgevonden, waardoor de kans is teruggelopen om een minnelijke regeling met

schuldeisers te treffen. Daar zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste

biedt de Wsnp een alternatief voor schuldenaren en daarom halen schuldhulp-

verleners niet meer het onderste uit de kan om een minnelijke regeling tot stand

te brengen. Ten tweede is de NVVK-gedragscode aangescherpt, zodat het minnelijk

en wettelijk traject beter op elkaar aansluiten. Deze op zich positieve ontwikkeling

naar meer uniformiteit heeft als negatief gevolg dat schuldhulpverleners minder

speelruimte hebben om een schuldregeling tot stand te brengen. Ten derde hebben

sommige gemeenten met de invoering van de Wsnp instrumenten zoals de bijzon-

dere bijstand, het noodfonds en het waarborgfonds stopgezet of gewijzigd. Hierdoor

zijn er minder mogelijkheden om een schuldregeling te treffen.

Daarnaast heeft de Wsnp ook voor ontwikkelingen gezorgd, die het aantal schuld-

regelingen kan stimuleren. Ten eerste heeft de komst van de Wsnp in sommige

gemeenten ontwikkelingen op het gebied van de integrale schuldhulpverlening

gestimuleerd. Ten tweede zijn er in veel gemeenten sinds de Wsnp afspraken met

energiebedrijven en woningbouwverenigingen gemaakt om het totstandkomen

van minnelijke regelingen te bevorderen. Deze afspraken kunnen variëren van

handelen volgens de NVVK-gedragscode tot onder bepaalde voorwaarden afzien

van huisuitzetting.

Doorstroming van het minnelijk naar het wettelijk traject

Bij kredietbanken zijn in 1999 ongeveer 29.000 schuldhulpvragen binnengekomen.

Naar schatting is dit ongeveer de helft van het totaal aantal verzoeken om schuld-

hulpverlening. Landelijke cijfers van andere organisaties zijn onbekend. Bij
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ongeveer 21.000 schuldenaren kwam geen schuldregeling tot stand met schuld-

eisers. Als we aannemen dat het totaal aantal hulpvragen en de slagingspercentages

bij de overige schuldhulpverleningsorganisaties gelijk zijn aan die van de GKB's, dan

betekent dit ruw geschat dat in 1999 bij 42.000 verzoeken geen schuldregeling tot

stand is gekomen. In 1999 zijn echter slechts 4.000 huishoudens in de Wsnp terecht-

gekomen en in 2000 ongeveer 7.500 huishoudens. Deze geringe doorstroming wordt

niet veroorzaakt doordat veel Wsnp-aanvragen worden afgewezen. Naar schatting is

ongeveer 9% van de Wsnp-verzoeken uiteindelijk niet toegelaten tot de regeling.

Kenmerken van huishoudens

Kenmerken van huishoudens in het minnelijk en wettelijk traject komen sterk

overeen: het inkomen is over het algemeen laag; ongeveer 60% is afhankelijk

van een uitkering; eenoudergezinnen (21%) en eenpersoonshuishoudens (45%)

komen vergeleken met hun aandeel in de Nederlandse samenleving veel voor.

De gemiddelde leeftijd van schuldenaren in het minnelijk en wettelijk traject ligt

respectievelijk op 37 en 39 jaar. Bijna 70% is tussen de 25 en 45 jaar oud. Mannen

komen in beide trajecten iets vaker voor dan vrouwen.

Daarnaast zijn er belangrijke verschillen tussen beide trajecten. 24% van de

huishoudens in de Wsnp is de afgelopen vijf jaar ondernemer geweest. In dossiers

van de minnelijke schuldhulpverleningsorganisaties komt deze categorie bijna niet

voor. Daarnaast is de gemiddelde schuldenlast en het gemiddeld aantal schuldeisers

in het wettelijk traject veel hoger.

Zowel in het minnelijk als in het wettelijk traject zijn banken de belangrijkste

schuldeisers. Daarnaast komen de belasting, de gemeentelijke sociale dienst

(GSD), woningcorporaties, energiebedrijven, telefoonmaatschappijen en postorder-

bedrijven regelmatig voor. Tevens is er een aanzienlijke groep 'kleine schuldeisers'

uit het midden- en kleinbedrijf.

Instrumenten

Een belangrijk wettelijk instrument dat niet goed functioneert, is de 285-verklaring.

De verklaring is niet altijd goed ingevuld en zou meer informatie moeten opleveren

over het minnelijk traject en de goede trouw van de schuldenaar. Saneringsplannen

blijken een te omslachtig middel en worden nog niet door alle rechtbanken opge-

steld. De berekening van de beslagvrije voet conform artikel 475d uit het Wetboek

van Burgerlijke Rechtsvordering blijkt ingewikkeld en voor verschillende uitleg

vatbaar. De meeste rechtbanken hebben hun eigen methode ontwikkeld om het

vrij te laten bedrag te berekenen. Verschillende termijnen in de wet zijn te kort of

te strak geformuleerd. Tevens hebben rechtbanken problemen om een schone lei te

geven voor schulden uit boetes opgelegd door het Centraal Justitieel Incassobureau

(CJIB-boetes) en voor schulden uit schadevergoedingsmaatregelen.
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Organisatie

De samenwerking en informatievoorziening in het wettelijk traject verlopen over

het geheel genomen goed. De automatiseringsketen die is opgezet, werkt nog niet

optimaal. Problemen doen zich met name voor bij de gebruiksvriendelijkheid van de

software. Daarnaast vormt de vergoeding en beschikbaarheid van bewindvoerders

een probleem. De bewindvoerdersvergoeding is inmiddels verhoogd.

De aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject verloopt niet goed onder

andere wat betreft de kwaliteit van de 285-verklaring, de voorlichting aan schuld-

eisers en schuldenaren, de berekening van de aflossingscapaciteit, en de voort-

zetting van schuldhulpverlening. Een specifieke groep waarvoor de aansluiting niet

loopt, is de (ex-)ondernemer. Deze groep komt vaak onterecht in de Wsnp terecht,

omdat voor hen veelal een minnelijk traject ontbreekt.

Resultaten van het onderzoek naar de doelstellingen van de wet

De vraagstelling naar aanleiding van de doelstellingen van de wet is als volgt

geformuleerd.

- In hoeverre wordt aan natuurlijk personen een regeling geboden waardoor

kan worden voorkomen dat zij tot in lengte van dagen door schuldeisers

worden achtervolgd?

- In hoeverre neemt de bereidheid van schuldeisers om akkoord te gaan met

een minnelijke regeling toe (werkt de 'stok achter de deur')?

- In hoeverre wordt het aantal faillissementen van natuurlijke personen

teruggedrongen?

Schone lei

In totaal zijn 15.254 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken vanaf 1 december

1998 tot 1 januari 2001. Dit aantal heeft betrekking op 11.597 huishoudens. De

Wsnp biedt deze schuldenaren een kans op een schone lei. In 3% van de zaken

is inmiddels een 'schone lei' verleend en in 1% van de zaken is een gerechtelijk

akkoord totstandgekomen. Daarentegen is 2% van de zaken in negatieve zin beëin-

digd en omgezet in een faillissement. Voor deze schuldenaren is de doelstelling van

de wet niet bereikt.

Het grootste verschil tussen huishoudens in het minnelijk en wettelijk traject is dat

huishoudens in het wettelijk traject een veel hogere schuldenlast en meer schuld-

eisers hebben. Op dit terrein doet de wet haar werk; gezien de lage inkomens en

lage aflossingscapaciteit is het een groep waarvoor het moeilijk is een minnelijke

regeling tot stand te brengen.

De integratie van de Wsnp en integrale schuldhulpverlening verloopt nog niet goed.

Hierdoor is het de vraag of er voldoende aandacht wordt besteed aan de oorzaken

van de schulden en hoe duurzaam de schone lei is na afloop van de wettelijke
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regeling. Daarnaast is er tussen het minnelijk en wettelijk traject sprake van uitval.

Slechts een relatief klein gedeelte van de huishoudens waarvoor het minnelijk

traject vastloopt, vraagt een wettelijke schuldsanering aan.

De stok achter de deur

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de Wsnp niet als een 'stok achter de deur'

werkt:

- Het relatieve aantal minnelijke regelingen bij gemeentelijke kredietbanken

(GKB's) is niet toegenomen sinds de komst van de Wsnp, maar juist gedaald.

- Financieel kan het wettelijk traject beter uitpakken voor schuldeisers.

- De werkwijze van schuldhulpverleningsorganisaties is gewijzigd, waardoor

minder minnelijke regelingen totstandkomen; niet altijd wordt een minnelijk

traject doorlopen.

- Met name kleine schuldeisers weten nog te weinig van de Wsnp; schuldeisers

maken niet alleen financiële afwegingen, maar kiezen voor het wettelijk

traject omdat ze er meer vertrouwen in hebben, of omdat ze vinden dat de

schuldenaar moet boeten. Niet alleen schuldenaren hebben met de komst

van de Wsnp een alternatieve mogelijkheid gekregen, maar ook schuldeisers

en schuldhulpverleners. ,

Daling faillissementen

De wet blijkt te werken wat betreft de daling van het aantal faillissementen van

natuurlijke personen. In vergelijking met voorgaande jaren en in vergelijking met

het aantal faillissementen van rechtspersonen is het aantal faillissementen van

natuurlijke personen tussen 1998 en 1999 sterk gedaald.

Bij deze conclusies past de kanttekening dat de wet nog te kort in werking is om

van een structurele invloed te kunnen spreken. Vanuit de Wsnp kunnen immers

ook nieuwe faillissementen worden uitgesproken als schuldenaren zich niet aan de

wettelijke verplichtingen houden. Het is de vraag hoe deze uitval zich de komende

jaren zal ontwikkelen.

Aanbevelingen

Verbetering stok-achter-de-deurwerking

De werking van de Wsnp als stok-achter-de-deur kan versterkt worden door:

- een betere afstemming tussen het minnelijk en wettelijk traject wat betreft

de berekening van het vrij te laten bedrag;

- een kwaliteitsborging van minnelijke organisaties;

- meer gebruik van dwangmiddelen (dwangakkoord, kortgeding) in het

minnelijk traject;

- de mogelijkheid van een moratorium in het minnelijk traject;

8
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- betere voorlichting aan schuldeisers in het minnelijk traject over de

consequenties van de Wsnp.

9

Streven naar een duurzame oplossing

Een schone lei zal slechts van korte duur zijn als de oorzaken van de schulden-

problematiek niet worden aangepakt. Het is wenselijk dat gedurende het wettelijk

traject aan een oplossing wordt gewerkt voor die problemen. De hulpverlening die

in het minnelijk traject is gestart, dient in het wettelijk traject te worden voortgezet.

Schuldenaren die nog geen begeleiding hebben en voor wie dat nodig is, moeten in

het wettelijk traject worden doorverwezen naar de integrale schuldhulpverlening.

Verbetering voorwerk
Het is belangrijk schuldenaren in het minnelijk traject goed voor te lichten over de

gevolgen die de Wsnp voor hen heeft.

De 285-verklaring dient zorgvuldiger te worden ingevuld en dient uitgebreid te

worden met extra vragen over de ontstaansgrond en datum van schulden en het

minnelijk traject.

Instrumenten

Het verdient aanbeveling verschillende termijnen in de wet te verlengen. Bepaalde

CJIB-boetes en schadevergoedingsmaatregelen zouden buiten de Wsnp gehouden

kunnen worden, waardoor ze na de regeling invorderbaar blijven.

Schuldeisers

Schuldeisers dienen informatie te krijgen over hoe zij in de Wsnp voor hun belangen

op kunnen komen en welke wegen zij daarvoor moeten bewandelen.

Ondernemers

Het voortraject van ondernemers kan verbeterd worden door een adviseringsdesk

bij de Kamer van Koophandel, door de bestaande minnelijke infrastructuur voor

ondernemers te verbeteren en uit te breiden en door de regeling volgens het Besluit

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-regeling) aan te passen.

Onderzoek en monitoring

Gezien de korte termijn waarop de wet nu is geëvalueerd, kunnen nog geen uit-

spraken worden gedaan over in hoeverre de doelstellingen van de wet op de langere

termijn worden gerealiseerd. Het verdient aanbeveling over bijvoorbeeld drie jaar

een herhaling van dit onderzoek te verrichten.

Verder verdient het aanbeveling in vervolgonderzoek de ervaringen van schuldeisers

en schuldenaren te betrekken; en meer inzicht te krijgen in de achtergronden van

uitvallers en niet-gebruikers van de Wsnp.



In Nederland bevinden zich naar schatting ongeveer 250.000 huishoudens in een

problematische schuldsituatie. Dat wil zeggen dat zij door hun schulden niet meer

in staat zijn om noodzakelijke uitgaven te doen, zoals de uitgaven aan huur, energie

of ziekenfonds. Leven in een schuldsituatie kan ingrijpende gevolgen hebben: in de

praktijk komt het er dikwijls op neer dat mensen bang zijn om de telefoon op te

nemen, omdat er een incassobureau aan de lijn kan zijn. Sommigen openen geen

post meer 'omdat het toch alleen maar rekeningen zijn'. En als er wordt aangebeld,

kan het een deurwaarder zijn. Schulden kunnen zo leiden tot sociale isolatie. Zonder

professionele hulpverlening kunnen deze huishoudens hun schuldproblemen

meestal niet meer oplossen.

Voor de invoering van de Wsnp konden schuldeisers een schuldenaar jarenlang

blijven achtervolgen door beslag te leggen op het inkomen. Een schuldenaar met

een hoge schuldenlast in verhouding tot zijn inkomen had hierdoor nagenoeg geen

toekomstperspectief. Schuldenaren die weten dat zij nog wel tien of vijftien jaar hun

hele inkomen boven de voor hen geldende beslagvrije voet moeten afstaan, zullen

weinig initiatief nemen om door arbeid en/of opleiding hun inkomen te vergroten.

Elke gulden die ze extra verdienen, moeten ze immers aan de schuldeisers afdragen.

Zij zijn zo gedoemd tot een uitzichtloos bestaan. Meestal biedt een faillissement

voor natuurlijke personen geen oplossing. Het faillissement wordt doorgaans snel

opgeheven door gebrek aan baten, waarna schuldeisers hun incassomaatregelen

weer kunnen voortzetten.

Om natuurlijke personen in een problematische schuldsituatie een perspectief uit

een zodanige uitzichtloze situatie te bieden is op 1 december 1998 de Wet Schuld-

sanering natuurlijke personen (Wsnp) in werking getreden. Deze wet is in de vorm

van een derde titel aan de bestaande Faillissementswet (Fw) toegevoegd. De wet

voorziet erin dat schuldenaren, doorgaans na een periode van drie jaar, schuldenvrij

opnieuw kunnen beginnen; ze kunnen weer starten met een'schone lei'. Schulde-

naren dienen daartoe bij de rechter om een wettelijke sanering te verzoeken.

Voorwaarde om een wettelijke sanering te krijgen is dat een zogenoemde minnelijke

regeling is mislukt. Een dergelijke minnelijke regeling wordt door lokale schuldhulp-

verleningsinstanties opgezet en houdt in dat met schuldeisers overeenstemming

wordt bereikt over (gedeeltelijke) aflossing van de schuld en kwijtschelding van het

resterende deel. De positie van schuldenaren is door de inwerkingtreding van de
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Wsnp versterkt. Anderzijds is die van crediteuren zwakker geworden. Volgens Huls

(1999) is er sprake van een principiële kanteling in het faillissementsrecht. De Wsnp

is erop gericht de schuldenaar te beschermen; daarvóór stond het belang van de

schuldeiser centraal.

Doelstellingen van de wet

In de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969, nr. 3) is een

drietal doelstellingen van de Wsnp geformuleerd.

Ten eerste moet de wet een regeling bieden waarmee kan worden voorkomen dat

natuurlijke personen tot in lengte van dagen door hun schuldeisers worden achter-

volgd. De wet biedt schuldenaren een kans op een schone lei, ook als schuldeisers

niet bereid zijn akkoord te gaan met een schuldregeling. Een schuldeiser kan geen

aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke betaling van zijn vordering. Daartegen-

over staat wel dat schuldenaren zich, doorgaans gedurende drie jaar, maximaal

dienen in te spannen om zo veel mogelijk af te betalen. Ze dienen eventueel aan-

wezig vermogen, eventuele bovenmatige boedel en alle inkomsten boven een

bepaald bestaansminimum beschikbaar te stellen om de schulden af te lossen.

Ten tweede probeert de Wsnp de bereidheid van schuldeisers te bevorderen om

akkoord te gaan met een minnelijke regeling. In het wettelijk traject worden het

salaris van de bewindvoerder en publicatiekosten uit de boedel betaald. Door op

deze wijze de wettelijke regeling voor schuldeisers financieel onaantrekkelijker te

maken dan een minnelijke regeling, moet de Wsnp als een `stok achter de deur'

fungeren.

Ten derde beoogt de wet het aantal faillissementen van natuurlijke personen terug

te dringen. Hierin is voorzien door natuurlijke personen de gelegenheid te bieden

de toepassing van de Wsnp aan te vragen als schuldeisers een faillissementsaan-

vraag hebben ingediend. In uitzonderingsgevallen kan ook een reeds uitgesproken

faillissement worden omgezet in een wettelijke schuldsanering.

Probleemstelling

Aan de Kamer is toegezegd dat twee jaar na inwerkingtreding een evaluatie zal

worden aangeboden.' Dit rapport bevat de resultaten van het evaluatieonderzoek.

Omdat het minnelijk traject de toegang vormt voor het wettelijk traject en het

wettelijk traject het minnelijk traject moet versterken, beperkt dit onderzoek zich

niet alleen tot de Wsnp, maar belichten we ook de werking van het minnelijk traject,

voor zover die relevant is voor de uitvoering van het wettelijk traject.

1 Toezegging door minister Sorgdrager tijdens de mondelinge plenaire behandeling in de Tweede Kamer

(Kamerstukken II, 1997-1998, 25 672, nr. 35, 61-4581).
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De probleemstelling die dit rapport behandelt, is de volgende:

- Op welke wijze worden de minnelijke schuldhulpverlening en de Wsnp

uitgevoerd?

- In hoeverre worden de doelstellingen van de wet bereikt?

Deze probleemstelling valt uiteen in verschillende onderzoeksvragen (zie daarover

verder paragraaf 1.6).

Indeling van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk gaan we allereerst (in paragraaf 1.2) in op de achtergronden van de

Wsnp: welke instrumenten heeft de wetgever beschikbaar, hoe is de uitvoering van

de wet georganiseerd? We geven daarbij een beknopte beschrijving van de wet.

Vervolgens (in 1.3) komt de totstandkoming van de wet aan de orde. Daarna gaan

we in op het probleem waar de wet zich op richt: problematische schuldsituaties,

hun oorzaken en de oplossingsmogelijkheden (1.4). Ook de mogelijkheden van

schuldsanering in het buitenland komen aan bod (1.5).

Ten slotte (in 1.6 en 1.7) komen we toe aan het evaluatieonderzoek: we introduceren

de onderzoeksvragen en gaan in op opzet en uitvoering van het onderzoek.

1.2 De instrumenten en organisatie van de Wsnp

In deze paragraaf geven we een beknopte beschrijving van de wet. Meer uitge-

breide beschrijvingen zijn te vinden in Martens e.a. (2000), Verschoof (1998) en

Wessels (1999). Tevens geven we een toelichting op enkele uitvoeringsaspecten

van de Wsnp.

1.2.1 Beschrijving van de wet

De wettelijke schuldsanering is bedoeld voor natuurlijke personen die in het

minnelijk traject geen regeling hebben kunnen treffen met hun schuldeisers.

Tevens bestaat de mogelijkheid om via een faillissementsaanvraag in aanmer-

king te komen voor de regeling. De wettelijke schuldsanering geldt niet alleen

voor particulieren, maar ook voor natuurlijke personen met een zelfstandig

beroep of een bedrijf die in een problematische schuldenpositie terecht zijn

gekomen.

285-verklaring

Om een beroep te doen op de Wsnp moeten een verzoekschrift en een verklaring

(artikel 285, lid 1, sub e Fw) worden ingevuld door het college van burgemeester en
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wethouders van de woonplaats van de schuldenaar.2 De 285-verklaring moet onder

andere informatie geven over verschillende (financiële) gegevens van de schulde-

naar en over de redenen waardoor het niet mogelijk was om een minnelijke schuld-

regeling te treffen. Deze laatste bepaling is opgenomen om het stok-achter-de-deur-

karakter van de Wsnp te versterken.

Toelatingszitting

Tijdens de toelatingszitting toetst de rechtbank of een schuldenaar aan de toe-

latingseisen voldoet. Schuldeisers zijn daarbij niet aanwezig. De rechtbank kan

een verzoek om diverse redenen afwijzen. In de wet staan de volgende verplichte

afwijzingsgronden (artikel 288 Fw):

- De schuldenaar wordt in staat geacht zijn schulden te betalen.

- Er bestaat gegronde vrees dat de schuldenaar tijdens de regeling zal trachten

zijn schuldeisers te benadelen of dat hij zijn uit de regeling voortvloeiende

verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.

- De schuldsanering is al op hem van toepassing.

Daarnaast kan de rechtbank het verzoek ook afwijzen als:

- minder dan tien jaar geleden voorafgaand aan het verzoek, de schuldenaar in

staat van faillissement heeft verkeerd of de schuldsaneringsregeling op hem van

toepassing is verklaard;

- aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald

laten van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest.

Als de rechter een wettelijke sanering toekent, worden een rechter-commissaris

en bewindvoerder benoemd. Als het verzoek wordt afgewezen, kan de schuldenaar

gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak in hoger beroep gaan bij het

gerechtshof.

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris houdt toezicht op de taakvervulling van de bewindvoerder

en de voortgang van de schuldsaneringsregeling. Voor bepaalde rechtshandelingen

moet de bewindvoerder toestemming vragen aan de rechter-commissaris.

Bewindvoerder

Een rechter kan zowel advocaten als niet-advocaten tot bewindvoerder benoemen.

Niet-advocaten zijn afkomstig van organisaties die aan bepaalde selectiecriteria

voldoen (zie Raad voor Rechtsbijstand, 1999). Hieronder vallen Bureaus voor Rechts-

2 In de praktijk is deze taak meestal gemandateerd aan een kredietbank of een andere schuldhulp-

verleningsorganisatie.
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hulp, gemeentelijke kredietbanken (GKB's), verschillende particuliere schuldhulp-

verleningsorganisaties (bijvoorbeeld Planpraktijk, Modus Vivendi) en het algemeen

maatschappelijk werk (AMW). Advocaten kunnen zonder meer als bewindvoerder

optreden, zij hoeven daarvoor geen extra opleiding te volgen. Niet-advocaten

daarentegen moeten de OSR-opleiding 'Bewindvoerder Wsnp' van de Raad voor

Rechtsbijstand te Den Bosch hebben gevolgd.

Volgens de MvT (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969) moet ernaar worden gestreefd

om in de regel niet-advocaten tot bewindvoerder te benoemen. Advocaat-bewind-

voerders worden ingeschakeld als de schuldenaar vijf jaar voorafgaand aan de

schuldsaneringsregeling een bedrijf heeft uitgeoefend of wanneer de complexiteit

van de zaak daartoe aanleiding geeft.

In de wet staan drie kerntaken van bewindvoerders beschreven (artikel 316 Fw):

zij zien erop toe dat schuldenaren de verplichtingen die uit de wettelijke schuld-

saneringsregeling voortkomen naleven, zij beheren en vereffenen de boedel van de

schuldenaar en ze zijn belast met de uitvoering van het saneringsplan.

Als controle-instrumenten hebben bewindvoerders de postblokkade en het huis-

bezoek. Alle post die aan schuldenaren is gericht, komt eerst onder ogen van de

bewindvoerder en wordt pas daarna doorgestuurd naar de geadresseerde (artikel

293 Fw). De bewindvoerder krijgt het recht alle post in te zien om na te gaan

of de schuldenaar zich aan zijn wettelijke verplichtingen houdt (artikel 287 Fw,

lid 9). Daarnaast legt de bewindvoerder een huisbezoek af om na te gaan of er

eventueel bovenmatige boedel aanwezig is. Tevens moet de bewindvoerder elk

half jaar verslag uitbrengen aan de rechter-commissaris over de voortgang in

de sanering.

Naast deze taken kan de bewindvoerder ook een functie vervullen in de integrale

aanpak van de schuldenproblematiek. Dat betekent dat behalve de financiële

problematiek ook de oorzaken van de problemen aangepakt moeten worden,

bijvoorbeeld door budgetbegeleiding of psychosociale hulpverlening. Als

bewindvoerders problemen constateren bij een schuldenaar kunnen zij

doorverwijzen naar instanties die de oorzaken van de problematiek aanpakken.

Deze taak is niet wettelijk vastgelegd, maar het belang van een integrale aanpak

wordt wel genoemd (Kamerstukken 11 1997-1998, 25 672, nr. 3; Kamerstukken I,

1997-1998, 22 969, 23 429, 25 672, nr. 297b, pp. 3-4).

Voorlopige toepassing

Als er gegevens ontbreken in het verzoek om toegelaten te worden tot de

wettelijke regeling, kan de rechtbank de schuldsanering voorlopig van toepassing

verklaren (artikel 287 Fw). De schuldenaar heeft dan een termijn van 21 dagen

om de gegevens aan te vullen. De voorlopige toepassing is een noodvoorziening.

Schuldenaren die snel een aanvraag hebben ingediend, bijvoorbeeld omdat er een

huisuitzetting dreigt, krijgen zo de gelegenheid de aanvraag op orde te krijgen.
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Publicatie

Zodra de wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard, wordt de naam

van de schuldenaar in regionale en landelijke dagbladen gepubliceerd (artikel 293

Fw) en komt de schuldenaar in een openbaar register (artikel 294 Fw) en in het

Landelijke Register Schuldsaneringen op internet te staan.3 Naar aanleiding van

deze publicaties kunnen schuldeisers die nog onbekend waren zich alsnog melden

bij de bewindvoerder.

Moratorium

Vanaf het moment waarop de wettelijk schuldsanering ingaat, treedt een mora-

torium in werking. Beslagen en aangevangen executies (tenuitvoerlegging van

vonnissen) van schuldeisers worden geschorst. De schuldenaar is tevens geen

wettelijke of contractuele rente verschuldigd over de vorderingen die binnen de

schuldsaneringsregeling vallen. Afsluiting van gas, water en licht is niet toegestaan

voor oude schulden (artikel 304 Fw), terwijl de verhuurder slechts kan opzeggen als

de schuldenaar een verplichting tijdens de schuldsaneringsregeling niet nakomt

(artikel 305 Fw).

Verificatievergadering

In een verificatievergadering stelt de rechter-commissaris het aantal en de hoogte

van de vorderingen vast (artikel 328 Fw). Tevens stelt de rechter-commissaris

schuldeisers daarbij in de gelegenheid hun standpunt kenbaar te maken over het

al dan niet voortzetten van de toepassing van de schuldsaneringsregeling en hun

mening te geven over het ontwerp van een saneringsplan (artikel 334 Fw). Een

verificatievergadering hoeft alleen te worden gehouden als te verwachten is dat

schuldeisers aan het einde van de regeling iets krijgen uitgekeerd.

Saneringsplan

In het saneringsplan legt de rechtbank de duur van de wettelijke regeling vast

(artikel 343 Fw). Er kunnen ook zaken worden vastgelegd over bijvoorbeeld het

vrij te laten bedrag, goederen die ten goede van de boedel moeten komen en over

bijvoorbeeld de inspanningsverplichting van de schuldenaar om zich in te zetten

om een inkomen uit arbeid te verwerven of goedkopere woonruimte te zoeken.

Vrij te laten bedrag

Schuldenaren die zijn toegelaten tot de Wsnp kunnen gedurende de looptijd van

de regeling nog slechts over een deel van hun inkomsten beschikken. Voor de

omvang van dit gedeelte sluit de Wsnp aan bij de beslagvrije voet uit het-Wetboek

3 http://www.Wsnp.rvr.org/lrs.htm
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van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 475d) dat van toepassing is in geval van,

onder andere, beslag op inkomsten van natuurlijke personen. De beslagvrije voet

volgens artikel 475d ligt op 90% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. In

het artikel staan tevens enige inkomsten- en uitgavenposten (o.a. woonkosten en

ziektekostenpremies), op grond waarvan in bepaalde gevallen de beslagvrije voet

verhoogd dan wel verlaagd kan worden. De Wsnp bevat daarnaast de mogelijkheid

dat de rechter boven op de beslagvrije voet een extra nominaal bedrag aan de

schuldenaar toekent (artikel 295 Fw). Deze mogelijkheid bestaat niet in artikel

475d Rv.

In het minnelijk traject wordt doorgaans een vrij te laten bedrag van 94% van de

bijstandsnorm gehanteerd (eventueel te verhogen met bepaalde uitgavenposten) en

een looptijd van in beginsel drie jaar. Om het wettelijk traject goed op het minnelijk

traject te laten aansluiten, heeft een werkgroep van rechters-commissarissen in

faillissementen (Recofa) aanbevelingen opgesteld (zie Huls en Schellekens, 2001),

waarin een vrij te laten bedrag wordt voorgesteld ter hoogte van 95% van de

bijstandsnorm in de vorm van een nominale toekenning van 5% boven de beslag-

vrije voet van 90%. Om (het behoud van) werk te stimuleren, wordt 100% van de

bijstandnorm aanbevolen voor schuldenaren die inkomsten uit arbeid hebben.

Schuldeisers

Preferente schuldeisers krijgen in het wettelijk traject, evenals in het minnelijk

traject, twee maal zo veel uitgekeerd als concurrente schuldeisers. Ten opzichte van

de preferenties die in en buiten het faillissement gelden, is dat een substantiële

reductie van de voorrang van preferenten, en een versterking van de positie van

concurrente schuldeisers.

Studieschulden vallen buiten de schuldsanering (artikel 299a Fw). Slechts achter-

stallige aflossingen worden gesaneerd. Volgens de wetgever kent de Wet op de

studiefinanciering een eigen systematiek, waardoor deze keuze is gerechtvaardigd.

Beëindiging van de Wsnp

Een schuldsaneringregeling kan om diverse redenen worden beëindigd. Ten eerste

kan er alsnog een akkoord worden aangeboden aan de schuldeisers. Als de schuld-

eisers en de rechtbank dit akkoord goedkeuren, dan eindigt de wettelijke regeling

(artikel 340 Fw). Maar ook als niet alle schuldeisers het akkoord accepteren, kan de

rechter-commissaris het onder bepaalde omstandigheden toch vaststellen.

Ten tweede kan de rechtbank een regeling beëindigen als schuldenaren zich niet aan

een of meer wettelijke verplichtingen houden (bijvoorbeeld geen informatie ver-

strekken aan de bewindvoerder), als de schuldenaar bovenmatige schulden laat

ontstaan of omdat de schuldenaar tracht zijn schuldeisers te benadelen (artikel

350, lid 3, sub c,d en e Fw). De schuldsanering wordt dan van rechtswege omgezet

in een faillissement. Het initiatief tot een dergelijke beëindiging van de schuld-
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sanering kan liggen bij hetzij een van de schuldeisers, hetzij de bewindvoerder,

hetzij de rechter. De sanering kan tevens eindigen omdat alle schulden zijn voldaan

of omdat de schuldenaar in staat is zijn betalingen te hervatten (artikel 350, lid 3,

sub a en b Fw).

Tot slot kan de wettelijke regeling natuurlijk eindigen in een schone lei. Als

schuldenaren zich aan de wettelijke verplichtingen hebben gehouden, dan worden

de (resterende) schulden omgezet in natuurlijke verbintenissen. Deze schulden

zijn niet meer in rechte afdwingbaar. De schone lei kan worden verleend na één

jaar Wsnp via de verkorte procedure (artikel 352 Fw).4 Doorgaans zal de schone

lei na drie jaar worden verleend en in uitzonderingsgevallen na vijf jaar (artikel 343,

lid 2 Fw).

1.2.2 De organisatie

De Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch heeft een centrale rol gekregen bij de

organisatie van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

De raad zorgt ten eerste voor de financiering en besturing van de schuldsanering-

keten. Hij regelt onder andere de betaling van subsidie aan bewindvoerders en de

opleidingen voor hen. Ook verzamelt de raad informatie die nodig is voor het beleid

en beheer van de keten.

De raad verzorgt ten tweede de nieuws- en informatiestroom over de Wsnp. Bij de

helpdesk van de raad kunnen rechters en bewindvoerders terecht met onder meer

automatiseringsproblemen of juridische kwesties. De raad verstuurt de nieuwsbrief

Update en beheert een Wsnp-website (www.Wsnp.rvr.org). Op deze internetsite zijn

teksten te vinden over de wet- en regelgeving en alle overige relevante informatie

over de Wsnp. Daarnaast heeft de raad medewerking verleend aan de totstand-

koming in 1999 van het tijdschrift Schuldsanering. Dit tijdschrift besteedt aandacht

aan actuele onderwerpen die te maken hebben met schuldhulpverlening en wette-

lijke schuldsanering en kent een jurisprudentierubriek.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft voor het bedrijfsproces van de Wsnp een

informatieverwerkingssysteem laten ontwikkelen, dat het berichtenverkeer moet

stroomlijnen tussen de gemeenten, rechtbanken, bewindvoerders en de raad. Voor

gemeenten en gemandateerden is de toepassing Opus.R ontwikkeld. Dit programma

ondersteunt het opstellen van alle formulieren die nodig zijn om een Wsnp-aan-

vraag in te dienen, waaronder de 285-verklaring.

Rechtbanken maken gebruik van de toepassing Civiel om vonnissen te schrijven

en deze te versturen naar de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast kan via een

4 Indien er geen uitbetaling aan schuldeisers valt te verwachten, is het mogelijk om de wettelijke

regeling na een jaar te beëindigen zonder een verificatievergadering of saneringplan.
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uitbreiding van dit systeem elektronische communicatie plaatsvinden met de

bewindvoerder.

Voor de werkzaamheden van de bewindvoerder is het programma Opus.D ontwik-

keld. Dit programma ondersteunt vrijwel de gehele taak van de bewindvoerder.

Tevens kan de bewindvoerder via dit programma de 285-verklaring elektronisch

binnenhalen en communiceren met de rechtbanken.

De Raad voor Rechtsbijstand beheert de Centrale Database Schuldsaneringen

(CDS). Dit systeem regelt het berichtenverkeer tussen gemeenten, rechtbanken en

bewindvoerders. Uit bepaalde berichten die de mailserver passeren, 'tapt' de raad

informatie die relevant is voor sturing, beleid en financieel beheer. Tevens wordt uit

deze database het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS) samengesteld. In dit

register kunnen buitenstaanders via internet nagaan of een bepaalde persoon onder

de wettelijke regeling valt.

1.3 De totstandkoming van de wet

De ontwikkeling naar een consumptiemaatschappij en de aandacht voor

moderne armoede in de jaren tachtig hebben ertoe geleid dat problematische

schuldenposities steeds meer in de belangstelling kwamen te staan. Op lokaal

niveau wordt in die tijd de minnelijke schuldhulpverlening opgebouwd. Natuurlijke

personen kunnen gedurende vele jaren achtervolgd worden door schuldeisers en

dit kan nadelige invloed uitoefenen op hun sociaal en economisch functioneren.

Er ontstaat steeds meer besef van deze situatie en daardoor wint de opvatting

terrein dat er een mogelijkheid moet komen voor schuldenaren om van hun

schulden af te komen.

Tegen deze achtergrond wordt de Commissie-Mijnssen ingesteld. In 1989 stelt

deze commissie een wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen

voor (Commissie Mijnssen, 1989). Deze wet is niet zonder slag of stoot totstand-

gekomen. In 1992 worden bij de Tweede Kamer het hoofdwetsvoorstel en de eerste

aanpassingswet ingediend (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969, 23 429). Uiteinde-

lijk is het wetsvoorstel pas in 1998 na indiening van een novelle en een tweede

aanpassingswet (Kamerstukken II, 1997-1998, 25 672, 25 961) door zowel de

Tweede als Eerste Kamer aanvaard.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer worden enkele wijzigingen door-

gevoerd. Om de wettelijke regeling beter te laten aansluiten op het minnelijk

traject, wordt de duur van de wettelijke regeling drie jaar in plaats van vijf jaar

en preferente schuldeisers krijgen twee maal in plaats van drie maal zo veel

uitbetaald als concurrente schuldeisers. Daarnaast worden er grenzen gesteld

aan het uitwinnen van levensverzekeringen en worden studieschulden uitgesloten

van de schuldsanering. Verder zijn er onder andere discussies over de vraag of de
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regeling wel moet gelden voor ondernemers, of en hoe de goede trouw van schulde-

naren voldoende kan worden beoordeelden of de hoogte van de beslagvrije voet

leidt tot een te zware financiële belasting van de schuldenaar. Na een uitgebreide

parlementaire behandeling worden beide wetsvoorstellen in 1995 door de Tweede

Kamer met algemene stemmen aangenomen. In de Eerste Kamer rijzen echter

kritische geluiden. Vanuit de advocatuur en rechterlijke macht worden bezwaren

naar voren gebracht over de ingewikkeldheid van de regeling, de geringe vergoeding

voor bewindvoerders en de te vrezen werkbelasting van de rechterlijke macht. De

verdere behandeling van het wetsvoorstel wordt vervolgens opgeschort in afwach-

ting van een standpuntbepaling van de 'commissie schone lei'. Deze commissie is

samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de advocatuur, de rechterlijke macht en

de gemeentelijke kredietbanken, alsmede prof. mr. N.J.H. Huis. Naar aanleiding van

de adviezen van deze commissie worden in de novelle de volgende aspecten aan het

oorspronkelijke wetsontwerp toegevoegd (Lankhorst, 1997):

- Verplicht buitengerechtelijk voortraject

De stok-achter-de-deurfunctie wordt versterkt door bij aanvraag tot toepassing

van de Wsnp een verklaring (artikel 285, lid le Fw) te verlangen, waaruit blijkt

dat er geen enkele mogelijkheid is om tot een vrijwillige schuldsanering te

komen.

- De vereenvoudigde procedure

Als de aflossingscapaciteit van de schuldenaar zo gering is dat redelijkerwijs

geen uitkering aan de schuldeisers te verwachten is, kan ervan worden afgezien

een verificatievergadering te houden (artikel 289 Fw, artikel 352, lid 2 Fw).

- De postblokkade

De bewindvoerder krijgt het recht brieven en telegrammen van de schuldenaar

te openen, om na te gaan of hieruit indicaties voortkomen over het bestaan van

baten en/of over kwade trouw van de schuldenaar.

- Financiering bewindvoering en rechterlijke macht

Er is jaarlijks een budget van in totaal 25 miljoen gulden door SZW beschikbaar

gesteld. Daarvan is 15 miljoen bestemd voor de kredietbanken, en 10 miljoen is

bestemd om advocatuur in te schakelen, het rechterlijk apparaat te betalen en

de kosten te dekken, die te maken hebben met invoering van de wet.

- De rol van de Raad voor Rechtsbijstand

De Raden voor Rechtsbijstand krijgen een spilfunctie toebedeeld in de

gerechtelijke schuldsanering.

- Bewindvoering

In de regel zal de rechtbank een medewerker van de GKB als bewindvoerder

benoemen. Dit moet de advocatuur ontlasten en de aandacht voor een integrale

aanpak van de schuldenproblematiek stimuleren.
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- Afgifte van de verklaring

De 285-verklaring wordt afgegeven door het college van burgemeester en

wethouders, maar het college kan deze bevoegdheid ook overlaten aan een

GKB of andere gemandateerde instelling.

In 1998 aanvaarden de Tweede en Eerste Kamer de novelle schuldsanering en op

1 december van dat jaar treedt de wet in werking.

1.4 Problematische schuldsituaties

1.4.1 Omvang

21

In totaal zijn er naar schatting 500.000 huishoudens in Nederland, die zich in een

risicovolle schuldsituatie bevinden. Deze huishoudens hebben een aanzienlijke

betalingsachterstand bij een of meer eisers of er is sprake van een schuldregeling of

beslag. Ongeveer de helft van deze huishoudens bevindt zich in een problematische

schuldsituatie (Janssen e.a., 1999, p. 81). Dit wil zeggen dat zij door hun schulden

niet meer in staat zijn om zaken zoals huur, energie of ziekenfonds te betalen.

Slechts 125.000 van deze huishoudens zijn bekend bij de schuldhulpverlening

(Engbersen e.a., 1999, p. 211).

1.4.2 Oorzaken

De oorzaken van een problematische schuldsituatie kunnen endogeen zijn, dat

wil zeggen in het gedrag van een huishouden liggen en/of exogeen zijn, dat wil

zeggen het gevolg zijn van gebeurtenissen of kenmerken van het desbetreffende

huishouden, waarop het geen invloed heeft (Janssen e.a., 1999).

Endogene oorzaken

Bij endogene factoren ligt de oorzaak van de schuldsituatie in de wijze waarop het

desbetreffende huishouden handelt. Aangezien het huishouden door haar eigen

wijze van opereren in een problematische schuldsituatie terechtkomt, kan worden

aangenomen dat er bij deze huishoudens sprake is van een tekort aan zelfredzaam-

heid. De belangrijkste endogene factoren die een rol spelen in het ontstaan van een

problematische schuldsituatie zijn onverantwoordelijke aankopen doen, sociaal-

psychiatrische problemen, geen gebruikmaken van inkomensondersteunende

regelingen en het onvermogen van huishoudens om hun budget te beheren

(Commissie-Boorsma, 1994; Janssen e.a., 1999).
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Exogene oorzaken

Bij exogene factoren is de schuldsituatie het gevolg van kenmerken van het huis-

houden of van gebeurtenissen waar het desbetreffende huishouden geen invloed op

kan uitoefenen. De volgende persoonskenmerken blijken de kans dat een huishou-

den in een problematische schuldsituatie terechtkomt te beïnvloeden: huishoudens

die bestaan uit een alleenstaande, (aantal) kinderen, hoogte inkomen, opleidings-

niveau, culturele achtergrond en leeftijd hoofd van het gezin (Tijdink, 1998).

Onvoorziene gebeurtenissen die een rol kunnen spelen in het ontstaan van een

problematische schuldsituatie zijn bijvoorbeeld echtscheiding, ontslag, het over-

lijden van de kostwinner en een verhuizing. Objectieve factoren zoals de hoogte van

het inkomen blijken slechts een relatief beperkte invloed te hebben op de kans dat

een problematische schuldsituatie ontstaat. Specifieke omstandigheden of gedrags-

factoren zijn waarschijnlijk van grotere invloed (Engbersen e.a., 1996).

1.4.3 Soorten schulden

De oorzaken van een problematische schuldsituatie hangen samen met het type

schulden van een huishouden. De Greef (1992) onderscheidt vier typen schulden.

Het eerste type schulden is overlevingsschulden. Dit zijn schulden die veroorzaakt

worden door een structureel te laag inkomen. Doordat huishoudens geen manieren

meer kunnen vinden om te bezuinigen, maken ze schulden bij woningbouwvereni-

gingen, energiebedrijven en ook wel bij postorderbedrijven. Het tweede type is

compensatieschulden. Deze schulden worden met name gemaakt door huishoudens

die de situatie waarin zij zich bevinden niet kunnen hanteren. Vaak spelen er bij

deze huishoudens fatalistische gevoelens. Zij voelen zich sociaal gedepriveerd en

uitgesloten. Net als bij overlevingsschulden wordt dit type schulden met name

gemaakt door huishoudens met een minimuminkomen. Het derde type schulden is

aan passingschulden. Deze schulden worden met name gemaakt door huishoudens

die zich niet onmiddellijk kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, na een terugval

in inkomen door bijvoorbeeld ontslag of een echtscheiding. Het vierde type

schulden is overkrediteringsschulden. Deze schulden worden gemaakt door huis-

houdens die te veel geld uitgeven, in verhouding tot het inkomen dat ze hebben.

Dit type schulden komt met name voor bij huishoudens met een midden- of hoger

inkomen.

1.4.4 Oplossingsmogelijkheden

De factoren die hebben geleid tot de problematische schuldsituatie en het type

schulden dat daaruit is voortgekomen, bepalen wat de beste manier is om het

desbetreffende huishouden aan een duurzame schuldenvrije start te helpen. De

Commissie-Boorsma (1994) die zich op de schuldenproblematiek heeft gericht (zie
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1.4.5), onderscheidt drie soorten behandelingen op basis van het soort probleem.

Zij onderscheidt schuldsituaties die het gevolg zijn van een eenmalig probleem, een

structureel gedragsprobleem of een structurele onbalans in uitgaven en inkomen. Een

eenmalig probleem is volgens de commissie met behulp van een schuldregeling

goed op te lossen. Als het schuldenpakket het gevolg is van een structureel gedrags-

probleem, moet met behulp van immateriële hulpverlening eerst de oorzaak van de

schuld worden opgelost, voordat een schuldregeling een oplossing kan bieden. Als

een structurele onbalans in uitgaven en inkomen de oorzaak is van het schulden-

pakket, dan moet de hulpverlening erop gericht zijn om te proberen het inkomen

te verhogen en/of de vaste lasten terug te brengen.

1.4.5 Integrale schuldhulpverlening

Vanaf begin jaren negentig wordt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid steeds meer het belang onderstreept van een integrale aanpak van

de schuldhulpverlening (Kamerstukken II, 1991-1992, 22 538, nr. 4). Een integrale

aanpak van problematische schulden kenmerkt zich door tegelijkertijd aan

financieel-technische en psychosociale oplossingen te werken. In 1992 stelt de

toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de commissie

schuldenproblematiek in (de Commissie-Boorsma). Deze commissie krijgt onder

meer als opdracht de vormgeving van de integrale schuldhulpverlening verder uit

te werken. In 1994 richten de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet),

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Divosa (Vereniging van directeuren van

overheidsorganen voor sociale arbeid), AMW en de VOG (Vereniging ondernemingen

in de gepremieerde en gesubsidieerde sector) naar aanleiding van bevindingen van

de Commissie-Boorsma het Landelijk Platvorm Integrale Schuldhulpverlening op.

Dit platform heeft als doel draagvlak te creëren voor de vormgeving van een

integraal schuldenbeleid.

Integrale schuldhulpverlening wordt gekenmerkt door (Ministerie van SZW,

2000, p. 5):

- samenwerking tussen de betrokken instellingen (de GKB voor schuldsanering,

de GSD voor onder andere borgstelling, en het AMW voor budgetbegeleiding);

- op basis van eenduidige doelstellingen, een eenduidige methodiek en een

samenhangend hulpaanbod, waarbij de activiteiten van de verschillende

instanties op elkaar zijn afgestemd.

Daarbij gelden de volgende doelstellingen:

- zorgen dat problematische schuldsituaties zo veel mogelijk worden voorkomen

en dat onbeheersbare schuldcumulatie vroegtijdig wordt herkend en tot staan

gebracht;
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- wanneer iemand desondanks in betalingsonmacht raakt, goede mogelijkheden

bieden tot schuldregeling met een reëel schuldenvrij perspectief voor de

schuldenaar;

- recidive voorkomen tijdens en na afloop van de schuldregeling.

In 1997 meldt het kabinet in de voortgangsnota'De andere kant van Nederland'

(Ministerie van SZW, 1997) dat het de aanpak van problematische schulden een extra

impuls wil geven. De voorgestelde Wsnp moet daartoe zo snel mogelijk in werking

treden. Jaarlijks zal het ministerie van SZW hiervoor 25 miljoen beschikbaar stellen.

In deze fase van de totstandkoming van de Wsnp wordt ook binnen de wettelijke

regeling de integrale aanpak van de schuldenproblematiek benadrukt.

In 2000 heeft het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening een referentie-

model integrale schuldhulpverlening ontwikkeld, waarin ook de Wsnp een plaats

heeft gekregen (Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening, 2000).

1.5 Schuldsanering in het buitenland

De invoering van de Wsnp staat niet op zichzelf. In de ons omringende landen zijn

de afgelopen jaren vergelijkbare wetten in werking getreden. De ontwikkeling naar

een consumptiemaatschappij waarin het steeds normaler werd om geld te lenen en

de gevolgen van de recessie in de jaren tachtig leidden in Noord-Europa gedurende

de jaren tachtig tot een aanzienlijke stijging van het aantal huishoudens met proble-

matische schulden. De faillissementswetten die tot dan golden, boden voor deze

groep huishoudens geen oplossing. Gedurende de jaren negentig zijn er insolventie-

wetten ingevoerd, specifiek gericht op consumenten. Deze wetten maken een

schuldenvrije start mogelijk.

Deze in de jaren negentig ingevoerde insolventiewetten zijn geïnspireerd door de

Amerikaanse insolventiewetgeving. Al in 1978 is in Amerika wetgeving ingevoerd,

die specifiek is gericht op natuurlijke personen met problematische schulden

(Sullivan e.a., 1989). De Amerikaanse Bankruptcy Code is gericht op de toekomst.

Niet de oorzaak van de schuld, maar de oplossing staat centraal. De filosofie achter

een fresh start zonder schulden is dat het financiële probleem van de individuele

Amerikaan slechts een fase in zijn leven is, in plaats van een probleem dat hem

jarenlang achtervolgt (Huls, 1999 en 2000a). De Amerikaanse wetgeving voorziet in

een keuze tussen drie soorten faillissementen, waaronder één specifiek bedoeld is

voor natuurlijke personen met een eigen bedrijf en een ander met name geschikt is

voor schuldenaren die nauwelijks bezit hebben, of hun financiële problemen zo snel

mogelijk willen afsluiten.

De Noord-Europese wetgeving vertoont, naast belangrijke overeenkomsten ook

belangrijke verschillen met de Amerikaanse situatie, met name wat betreft de

bevoegdheden van de rechters, de mogelijkheden om een minnelijke regeling te



Inleiding 25

treffen en de duur van de afbetalingsregelingen. In vergelijking met de Amerikaanse

insolventiewetgeving kunnen we spreken van een'Europees model'. De belangrijkste

gemeenschappelijke kenmerken van het Europese model zijn: schulden worden pas
kwijtgescholden als de schuldenaar zich aan de afbetalingsverplichtingen heeft

gehouden, er wordt hulpverlening aangeboden en de norm is en blijft dat men geen

schulden behoort te maken (Huls e.a., 1994; Niemi-Kiesilainen, 1997, p. 135).5

Nederland vormt in een belangrijk opzicht een uitzondering op de ons omringende

landen, want Nederland kent georganiseerde schuldhulpverlening die wordt ver-

leend door lokale schuldhulpverleningsorganisaties. Dit was ook al het geval voordat

de nieuwe faillissementswetgeving voor natuurlijke personen in werking trad.

1.6 Probleemstelling en onderzoeksvragen

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:

- Op welke wijze worden de minnelijke schuldhulpverlening en de Wsnp

uitgevoerd?

- In hoeverre worden de doelstellingen van de wet bereikt?

De probleemstelling is opgedeeld in verschillende onderzoeksvragen. Daarbij is

onderscheid gemaakt tussen onderzoeksvragen voor het minnelijk traject en voor

het wettelijk traject.

1.6.1 Het minnelijk traject

Wat betreft het minnelijk traject is de probleemstelling uitgesplitst in drie onder-

zoeksvragen, die vervolgens in een aantal deelvragen uiteenvallen. Het tweede deel

van de probleemstelling wordt in eerste instantie geoperationaliseerd door voor elk

van de onderzoeksvragen na te gaan in hoeverre er veranderingen zijn opgetreden in

het minnelijk traject sinds de Wsnp in werking is getreden. In het slothoofdstuk

gebruiken we de bevindingen om te bepalen in hoeverre de doelstellingen van de

wet zijn bereikt.

De eerste onderzoeksvraag luidt:

1 Hoe gaat de minnelijke schuldhulpverlening te werk? In hoeverre hebben zich

veranderingen voorgedaan sinds de Wsnp in werking is getreden?

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke aangelegenheid. Afhankelijk van de

gemeente waar de schuldenaar woont, bieden verschillende organisaties, zoals

sociale diensten, kredietbanken, en/of het AMW deze hulpverlening aan. Afhankelijk

van de lokale situatie hebben schuldhulpverleningsorganisaties drie typen instru-

5 Voor nadere informatie, zie bijlage 2.
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menten tot hun beschikking om een oplossing te zoeken voor een problematische

schuldsituatie: een schuldregeling, budget- en/of psychosociale begeleiding en het

beroep op een schuldenfonds en/of de bijzondere bijstand. Tegen deze achtergrond

is de onderzoeksvraag als volgt te herformuleren.

- Op welke wijze is de minnelijke schuldhulpverlening georganiseerd, welke

instrumenten worden gehanteerd en hoe gaan schuldhulpverleners te werk

als ze een schuldregeling opzetten?

De tweede onderzoeksvraag luidt:

2 Hoeveel en welke personen doen een beroep op de minnelijke schuldhulp-

verlening? In hoeverre hebben zich veranderingen voorgedaan sinds de Wsnp

in werking is getreden?

Deze onderzoeksvraag is uit te splitsen in een vijftal deelvragen. De eerste deelvraag

heeft betrekking op de (ontwikkeling van) het aantal aanvragen voor schuldhulp-

verlening en het aantal schuldregelingen dat wordt getroffen. Het antwoord op de

beide aspecten van deze deelvraag geeft inzicht in het succes van de minnelijke

schuldhulpverlening. Op dit punt kan de volgende deelvraag worden geformuleerd:

- Hoeveel aanvragen voor minnelijke schuldhulpverlening worden er gedaan

en in hoeveel gevallen slaagt de minnelijke schuldhulpverlening erin een

schuldregeling tot stand te brengen?

De tweede deelvraag betreft de schuldenaren c.q. huishoudens die een beroep

doen op de minnelijke schuldhulpverlening. Het gaat hierbij in de eerste plaats

om kenmerken van de schuldenaren c.q. huishoudens, zoals leeftijd, geslacht,

huishoudsamenstelling en inkomenssituatie. In de tweede plaats gaat het hierbij om

kenmerken van schuldenpakketten, zoals schuldenlast en aard van de schuldeisers.

Al deze kenmerken zijn van belang omdat verwacht mag worden dat zij invloed

hebben op het totstandkomen van een schuldregeling. In het licht van het

voorgaande is deze deelvraag als volgt geformuleerd:

-- Wat zijn de kenmerken van schuldenaren en van hun schulden pakketten; in

hoeverre bestaan er in dit opzicht verschillen in gevallen waarin wel en niet

een schuldregeling kon worden getroffen?

De derde deelvraag heeft betrekking op de getroffen schuldregelingen en op wat de

oorzaken zijn als deze regelingen eventueel niet totstandkomen. Belangrijke ken-

merken van de schuldregeling zijn de aard ervan (Gaat het om een schuldsanering

of om een schuldbemiddeling?) en de hoogte van het bedrag dat de schuldenaar

aflost. Een tweede aspect van deze deelvraag betreft de reden waarom een schuld-

regeling niet wordt bereikt. Komen schuldregelingen met name niet tot stand

omdat schuldeisers weigeren akkoord te gaan of is de belangrijkste oorzaak dat
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.de schuldenaar zelf niet meewerkt? Het antwoord op deze vraag verbetert het zicht

op de doelgroep van de Wsnp. De Wsnp is immers niet bedoeld om schuldenaren te

helpen, die zelf niet meewerken. Deze deelvraag luidt als volgt:

- Wat zijn kenmerken van minnelijke schuldregelingen en wat zijn de redenen dat

er geen schuldregeling met schuldeisers totstandkomt?

De vierde deelvraag heeft betrekking op schuldenaren. De Wsnp is (mede) bedoeld

om verbetering te brengen voor personen in een problematische schuldsituatie. In

dat kader is het van belang te weten of er categorieën schuldenaren zijn die door

schuldhulpverleners moeilijk kunnen worden geholpen en of de komst van de Wsnp

hier verandering in heeft gebracht. Deze deelvraag luidt als volgt:

- Welke groepen schuldenaren zijn volgens schuldhulpverleners moeilijk te helpen?

De vijfde deelvraag is gericht op schuldeisers. Door te fungeren als stok achter de

deur beoogt de Wsnp te bevorderen dat minnelijke schuldregelingen totstand-

komen. Een minnelijke schuldregeling vereist het akkoord van de schuldeisers.

Het is daarom van belang te weten hoe schuldeisers zich opstellen in het minnelijk

traject en wat hun overwegingen zijn om niet akkoord te gaan. In dit kader zijn de

volgende deelvragen geformuleerd:

- Wat is de opstelling van belangrijke schuldeisers in het minnelijk traject? Wat

kunnen overwegingen van schuldeisers zijn om niet akkoord te gaan met een

schuldregeling?

1.6.2 Het wettelijk traject

De vraag hoe de Wsnp wordt uitgevoerd in de praktijk is vanuit drie invalshoeken

benaderd:

1 Hoeveel en welke huishoudens maken gebruik van de Wsnp?

2 Hoe functioneren verschillende instrumenten van de Wsnp?

3 Hoe functioneren bepaalde onderdelen van de organisatie?

De eerste deelvraag over het aantal en de kenmerken van huishoudens in de Wsnp

is uitgesplitst naar de volgende onderzoeksvragen:

- Hoeveel schuldenaren c.q. huishoudens maken gebruik van de regeling, hoeveel

aanvragen zijn afgewezen en hoeveel zaken zijn ondertussen beëindigd?

- Wat zijn de kenmerken van de huishoudens en hun schulden pakketten?

- In hoeverre verschillen de huishoudkenmerken en schuldenpakketten van

huishoudens in het wettelijk en minnelijk traject?

- Hoe is het minnelijk traject van Wsnp-huishoudens verlopen?

- Hoe ziet het wettelijk traject eruit?
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De tweede deelvraag over hoe verschillende instrumenten van de Wsnp functio-

neren, richt zich onder meer op ervaringen van bewindvoerders en/of rechters

met de 285-verklaring, de toelatingszitting, de postblokkade, het huisbezoek en

tussentijdse beëindigingen van de Wsnp.

De derde deelvraag over hoe bepaalde organisatieonderdelen functioneren, is

toegespitst op de volgende vragen:

- Hoe werkt een deel van het automatiseringssysteem dat voor de Wsnp is ont-

wikkeld, met name de toepassingen voor bewindvoerders en rechtbanken?

- In hoeverre zijn rechters en bewindvoerders tevreden over de

informatievoorziening van de Raad voor Rechtsbijstand?

- Zijn er voldoende bewindvoerders; hoe staat het met de kwaliteit en opleiding

van bewindvoerders?

- Hoe verloopt de samenwerking tussen de rechtbank en bewindvoerders?

- Hoe is de aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject?

1.6.3 De doelstellingen van de wet
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De vraag in hoeverre de drie doelstellingen van de wet worden bereikt, is eveneens

uitgesplitst naar verschillende deelvragen die hieronder staan weergegeven.

1 In hoeverre wordt natuurlijke personen een regeling geboden, waardoor kan

worden voorkomen dat zij tot in lengte van dagen door schuldeisers worden

achtervolgd?

Hoewel de wet nog te kort in werking is om dit goed te kunnen beoordelen - de

looptijd van een zaak is in beginsel immers drie jaar - belichten we deze vraag aan

de hand van een aantal deelvragen:

- Bij hoeveel schuldenaren is de Wsnp inmiddels in positieve zin beëindigd via

een schone lei of akkoord?

- Hoe groot is de uitval tussen het minnelijk en wettelijk traject?

- In hoeverre wordt er in het wettelijk traject iets aan de oorzaken van de

schuldenproblematiek gedaan?

2 In hoeverre neemt door de Wsnp de bereidheid van schuldeisers om akkoord

te gaan met een minnelijke regeling toe (werkt de 'stok achter de deur')?

Of de wet werkt als stok achter de deur wordt onder andere nagegaan door de

onderstaande deelvragen:

- In hoeverre is het slagingspercentage in het minnelijk traject toegenomen

nadat de Wsnp in werking is getreden?

- Wat zijn de gevolgen van de Wsnp voor de minnelijke schuldhulpverlening?

- Hebben schuldenaren in het wettelijk traject altijd een minnelijk traject

doorlopen?
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3 In hoeverre wordt het aantal faillissementen van natuurlijke personen

teruggedrongen?

Deze vraag wordt beantwoord door na te gaan of er zich tussen 1998 en 1999 een

trendbreuk in het aantal faillissementen van natuurlijke personen heeft voorgedaan.

1.7 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn verschillende soorten gegevens

verzameld. Het onderzoek naar het minnelijk traject bestaat uit diverse deel-

onderzoeken:

- onderzoek van dossiers van schuldhulpverleningszaken uit 1997 bij 10 schuld-

hulpverleningsorganisaties in 7 gemeenten;

- telefonische interviews bij 35 gemeenten over het effect van de Wsnp op de

schuldhulpverlening en het instrumentarium van gemeenten. Dit onderzoek

heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten uitvoeren,

mede in het kader van dit evaluatieonderzoek;

- 27 face-to-face interviews met schuldhulpverleners;

- 4 interviews met schuldeisers;

- 20 oriënterende interviews bij kredietbanken, sociale diensten en incasso-

bureaus;

- literatuurstudie.

Het dossieronderzoek en de face-to-face interviews bij organisaties voor schuld-

hulpverlening zijn een integraal onderdeel van deze evaluatie. Deze informatie is in

eerste instantie verzameld als materiaal voor de dissertatie van drs. N. Jungmann en

wordt in dat kader hergebruikt.

Voor het wettelijk traject zijn de volgende deelonderzoeken uitgevoerd:

- onderzoek van 438 Wsnp-dossiers, 56 beëindigingsvonnissen en 80 afwijzings-

vonnissen bij 6 rechtbanken;

- interviews met 34 bewindvoerders;

- face-to-face interviews bij 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven met rechters-

commissarissen inzake faillissementen c.q. raadsheren. Dit onderzoek heeft

het WODC laten uitvoeren door prof. mr. N.J.H. Huls (Erasmus Universiteit

Rotterdam);

- bewerking van bestaand cijfermateriaal van de Raad voor Rechtsbijstand te

Den Bosch en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de bijlagen lichten we de opzet en methode van de verschillende deelonder-

zoeken nader toe.
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Beperkingen van het onderzoek

De korte termijn waarop over het functioneren van de wet moet worden gerappor-

teerd, twee jaar nadat de wet in werking is getreden, brengt een aantal beperkingen

met zich mee:

- Een eerste beperking geldt voor de conclusies en waardering van de afgewik-

kelde schuldsaneringszaken. De looptijd van een zaak is immers in beginsel

drie jaar. Ook de gevallen waarin een vereenvoudigde procedure wordt gevolgd,

kunnen langer dan twee jaar duren. Resultaten op basis van eindvonnissen

konden dus slechts in zeer beperkte mate in de evaluatie worden meegenomen.

- In de tweede plaats brengt de korte termijn waarop moet worden gerapporteerd

met zich mee dat een aantal van de eventueel te constateren problemen als

'kinderziekten' moet worden beschouwd, die mogelijk verdwijnen als de wet

en de uitvoering ervan zich 'gezet' heeft.

- In de derde plaats kunnen effecten die zich op wat langere termijn voordoen,

niet in de beschouwing worden betrokken. Definitieve beëindigingen of

geslaagde saneringen zijn er nog nauwelijks. Daarom kunnen bijvoorbeeld

vragen over de duurzaamheid van de schone lei niet worden beantwoord.

Daar komt nog bij dat het, mede gelet op de ontwikkelingen in de integrale

schuldhulpverlening, hierbij gaat om een veld dat sterk in beweging is.

Het verrichte onderzoek kent verder zijn beperkingen wat betreft de kennis die

is verkregen over schuldenaren en schuldeisers. Er is slechts beperkt (empirisch)

onderzoek verricht naar de opstelling en overwegingen van enkele belangrijke typen

schuldeisers. Schuldenaren zijn in het geheel niet in het onderzoek betrokken. Dit

betekent dat de kennis over deze twee zeer belangrijke actoren in de uitvoering van

de wet zeer beperkt is gebleven.
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Het minnelijk traject6

Volgens de Wsnp kunnen schuldenaren pas een verzoek tot schuldsanering bij

de rechter indienen als vooraf is geprobeerd om een schuldregeling te treffen op

minnelijke wijze. De instroom in de Wsnp wordt daarom kwalitatief en kwantitatief

direct beïnvloed door de mate waarin de minnelijke schuldhulpverlening erin slaagt

om schuldregelingen te treffen. De Wsnp moet voor het minnelijk traject tot een

relatieve toename van het aantal minnelijke regelingen leiden. Zoals uiteengezet

in hoofdstuk 1, tracht de wetgever dit te bereiken door het wettelijk traject voor

schuldeisers financieel minder aantrekkelijk te maken.

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe dit minnelijk traject in de praktijk gestalte

krijgt. Daarbij geven we antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

- Hoe wordt de minnelijke schuldhulpverlening in de praktijk uitgevoerd?

- In hoeverre worden de doelstellingen van de Wsnp inzake het minnelijk traject

bereikt?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, bevat dit hoofdstuk een beschrijving

en analyse van het functioneren van het minnelijk traject. Deze zijn gebaseerd op

empirisch onderzoek en literatuurstudie. Het empirisch onderzoek bestaat uit een

dossierstudie, interviews en observaties. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode

van augustus 1999 tot maart 2000 in acht gemeenten. De dossierstudie is uitgevoerd

bij tien schuldhulpverleningsorganisaties in zeven gemeenten.7 Het ging om

dossiers die in 1997 werden gesloten (zie bijlage 3 voor de wijze van uitvoering van

de dossierstudie). Er zijn 27 interviews gehouden met schuldhulpverleners en daar-

naast nog 25 met andere betrokkenen (zie bijlage 4 voor de wijze van uitvoering van

het interviewonderzoek). Verder is literatuur en onderzoek bestudeerd van en over

schuldhulpverleningsorganisaties.8 Ten slotte is aanvullende informatie verzameld

6 Het onderzoeksmateriaal waarop dit hoofdstuk is gebaseerd, is verzameld voor het promotieonderzoek

naar de gevolgen van de Wsnp voor het minnelijk traject van drs. N. Jungmann (jungmann@frg.eur.nl).

De reeds uitgevoerde dossierstudie is gebaseerd op dossiers die in 1997 zijn gesloten, en dient als nul-

meting. Om de effecten van de Wsnp te traceren, wordt eenzelfde studie in 2001 nogmaals uitgevoerd

met dossiers uit 2000.

7 De dossierstudie is uiteindelijk niet in acht, maar in zeven gemeenten uitgevoerd. In een van de twee

geselecteerde kleine gemeenten stond de aard van dossiervorming een verantwoorde steekproef van

schuldhulpverleningsdossiers in de weg en was er ook geen alternatief in de desbetreffende regio
voorhanden.

8 Hierbij is met name ook te wijzen op het onderzoek'De Wsnp; effecten op de minnelijke schuld-

regelingen en het instrumentarium van gemeenten', dat in opdracht van het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd door Research voor Beleid (aan te halen als RvB, 2000).
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door verschillende congressen, studiedagen en andere relevante bijeenkomsten te

bezoeken.
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Indeling van dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk bestaat uit vijf onderdelen. In paragraaf 2.1 beschrijven we de orga-

nisatie, de instrumenten en de werkwijze van de minnelijke schuldhulpverlening.

Paragraaf 2.2 begint met de presentatie van gegevens over het aantal schuldhulp-

vragen en in hoeveel gevallen daarvan een schuldregeling wordt getroffen (op basis

van gegevens van kredietbanken). Vervolgens geven we een beschrijving (op basis

van de dossierstudie) van kenmerken van schuldenaren, schuldenpakketten en

minnelijke schuldregelingen en van eventuele verschillen in kenmerken van

schuldenaren en/of schuldenpakketten tussen de groep waarvoor wel en waarvoor

niet een schuldregeling is bereikt. In paragraaf 2.3 komen veranderingen in de

minnelijke schuldhulpverlening aan de orde, die zijn opgetreden (mede) als gevolg

van de Wsnp. Paragraaf 2.4 gaat over de opstelling van schuldeisers in het minnelijk

traject. Dit hoofdstuk eindigt met een samenvatting (paragraaf 2.5).

2.1 Organisatie en instrumenten van de minnelijke schuldhulpverlening

Huishoudens die zich in een problematische schuldsituatie bevinden, kunnen een

beroep doen op schuldhulpverlening. Afhankelijk van de gemeente waar de schulde-

naar woont, bieden verschillende organisaties deze hulpverlening aan. In deze

paragraaf beantwoorden we achtereenvolgens de volgende onderzoeksvragen:

- Op welke wijze is de minnelijke schuldhulpverlening georganiseerd en welke

instrumenten worden gehanteerd?

- Hoe gaat de minnelijke schuldhulpverlening te werk?

- Welke veranderingen hebben zich voorgedaan?

2.1.1 Schuldhulpverleningsorganisaties

De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor het aanbod van schuldhulpverlening.

Er bestaat voor gemeenten echter geen wettelijke verplichting om in schuldhulp-

verlening te voorzien. Het aanbod aan schuldhulpverlening in een gemeente wordt

nagenoeg geheel bepaald door de financiën die de gemeenteraad ervoor beschik-

baar stelt.

Op gemeentelijk niveau zijn er verschillende organisaties die schuldhulpverlening

uitvoeren. Welke organisaties dat zijn en de wijze waarop zij eventueel samen-

werken, verschilt per gemeente. De belangrijkste zijn: sociale diensten (GSD),

kredietbanken (GKB), algemeen maatschappelijk werk (AMW) en particuliere

organisaties (met en zonder winstoogmerk). Naast deze organisaties zijn er ook

advocaten die cliënten helpen een schuldsituatie op te lossen.
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De sociale dienst

Sociale diensten zijn onderdeel van het gemeentelijk apparaat. Hun primaire taak

is de uitvoering van sociale zekerheidswetten en gemeentelijk beleid. Sommige

sociale diensten voeren zelf schuldhulpverlening uit, maar in de meeste gemeenten

is het hun voornaamste taak om schuldsituaties te signaleren en schuldenaren te

verwijzen naar andere organisaties. Daarnaast beschikken veel sociale diensten over

instrumenten waarmee zij schuldenaren kunnen bijstaan. Zo zijn er sociale diensten

die garant staan voor risicovolle schuldsaneringen. Ook zijn er sociale diensten die

het schuldenaren mogelijk maken om een beroep te doen op bijzondere bijstand of

schuldenfondsen. Ten slotte zijn er sociale diensten die het budget beheren van

schuldenaren die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. De aard van de instru-

menten en de intensiteit waarmee deze worden ingezet verschillen per gemeente.

Kredietbank

Kredietbanken verlenen hulp aan schuldenaren door te trachten een schuldsanering

of afbetalingsregeling tot stand te brengen. Zij werken op basis van een gedragscode

van de koepelorganisatie van kredietbanken, de Nederlandse Vereniging voor Volks-

krediet (NVVK). In deze gedragscode staat aan welke voorwaarden een schuldsane-

ring of -bemiddeling moet voldoen. Er zijn ook kredietbanken die budgetbeheer

aanbieden. Hoewel bijna alle kredietbanken de gedragscode van de NVVK onder-

schrijven, zijn er grote verschillen in de wijze waarop ze de schuldhulpverlening

uitvoeren. Zo besteedt de ene kredietbank meer aandacht aan de oorzaken van een

problematische schuldsituatie dan de andere. Sommige banken zijn onderdeel van

een gemeentelijk apparaat, terwijl andere een stichting zijn. De organisatievorm

bepaalt sterk de mate waarin een kredietbank een eigen koers kan volgen.

Algemeen maatschappelijk werk

Onder het maatschappelijk werk vallen tal van organisaties die psychosociale

hulp verlenen. Per gemeente kunnen er meer van dergelijke organisaties zijn. Het

maatschappelijk werk speelt net als de sociale dienst een belangrijke rol in de

signalering van problematische schulden. Afhankelijk van de lokale situatie heeft

het maatschappelijk werk alleen een taak in de begeleiding van de schuldenaar

of worden ook de schulden geïnventariseerd en/of een schuldregeling tot stand

gebracht. Ongeacht het takenpakket; is een gedragsverandering bewerkstelligen

bij de schuldenaar echter altijd een belangrijk onderdeel van de hulpverlening

door het algemeen maatschappelijk werk.

Particuliere schuldhulpverlening ,

De bekendste particuliere organisaties zijn PLANpraktijk (tegenwoordig: Plangroep),

Modus Vivendi en Bureau Zuidweg & Partners. Plangroep richt zich er met name
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op om schuldenaren vaardigheden aan te leren voor budgetbesteding. Bij Modus

Vivendi gaat de aandacht voornamelijk uit naar schuldenaren die bij de lokale

schuldhulpverlening zijn afgewezen. Beide organisaties detacheren ook mede-

werkers bij lokale schuldhulpverleningsorganisaties. Bureau Zuidweg & Partners

legt zich erop toe (ex-)ondernemers te begeleiden die in een problematische

schuldsituatie verkeren.
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Advocatuur

Sommige schuldenaren gaan met hun schuldenpakket naar een advocaat. Deze kan

de schuldenaar bijstaan met juridisch advies. Dit geldt met name voor schuldenaren

die een eigen onderneming hebben (gehad). De reguliere schuldhulpverlening

neemt verzoeken van deze groep schuldenaren dikwijls niet in behandeling, omdat

men voor hulpverlening aan deze groep over onvoldoende kennis beschikt (Huls en

Verburg, 2000). Een advocaat zal in voorkomende gevallen ook contact opnemen

met de schuldeisers om te bezien of een schuldregeling tot de mogelijkheden

behoort.

Samenwerking

In alle gemeenten zijn sociale diensten, kredietbanken en maatschappelijk werk

wel op enigerlei wijze betrokken bij de schuldhulpverlening. In sommige gemeenten

zijn er ook commerciële of andere particuliere schuldhulpverleningsorganisaties

actief. De taakverdeling en samenwerking tussen schuldhulpverleningsorganisaties

verschilt per gemeente. In de ene gemeente werken ze zelfstandig naast elkaar,

terwijl ze in andere gemeenten bijvoorbeeld een gezamenlijk centraal meldpunt

hebben.

Mede door de inspanningen van het ministerie van SZW zijn de afgelopen jaren in

veel gemeenten de betrokken organisaties nauwer gaan samenwerken, al dan niet

in het kader van integrale schuldhulpverlening. Daardoor hopen de organisaties

efficiënter en effectiever te kunnen werken. Het streven is om op deze manier niet

alleen meer schuldenaren te helpen, maar ook de oorzaak van de schuldsituatie aan

te pakken, zodat de kans op recidive kleiner wordt.

2.1.2 Instrumenten

Afhankelijk van de lokale situatie hebben schuldhulpverleningsorganisaties ver-

schillende instrumenten tot hun beschikking om een oplossing te zoeken voor een

problematische schuldsituatie. Er bestaan drie typen instrumenten: schuldregeling,

budgetbegeleiding en/of psychosociale begeleiding en het beroep op een schulden-

fonds en/of de bijzondere bijstand. Schuldhulpverleningsorganisaties hanteren deze

drie typen instrumenten steeds vaker in combinatie met elkaar.
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Schuldregeling

Het belangrijkste type instrument is een schuldregeling in de vorm van een schuld-

sanering of schuldbemiddeling. Dit instrument wordt in praktisch elke gemeente

gehanteerd. Zowel schuldsanering als schuldbemiddeling is erop gericht dat de

schuldenaar na drie jaar afbetalen schuldenvrij is. In de NVVK-code wordt met een

schuldsanering of schuldbemiddeling het volgende bedoeld:

- Schuldsanering

Dit betekent dat een schuldenpakket volledig wordt opgelost door een

saneringskrediet te verstrekken. De schuldhulpverleningsorganisatie berekent

of de schuldenaar zijn gehele schuldenlast in drie jaar kan afbetalen. Als dit het

geval is, dan worden de schulden aan alle schuldeisers in een keer betaald door

de kredietbank. Als de schuldenaar niet in staat is om in drie jaar de gehele

schuld af te betalen, wordt aan de schuldeisers gevraagd genoegen te nemen

met het percentage van de vordering dat de schuldenaar in drie jaar kan

afbetalen, en het restant kwijt te schelden. In dit geval krijgen de schuldeisers

bij aanvang van de schuldsanering het desbetreffende percentage uitbetaald

en heeft de schuldenaar alleen de kredietbank nog als schuldeiser.

- Schuldbemiddeling

Dit betekent dat een schuldenpakket volledig wordt opgelost door te bemid-

delen bij een regeling met schuldeisers, zonder zelf krediet te verstrekken. In

dit geval geldt - net als bij een sanering - dat de schuldeisers wordt gevraagd

de schuld kwijt te schelden die na drie jaar eventueel nog open staat.

Het voornaamste verschil tussen een schuldsanering of een bemiddeling voor

schuldeisers is het tijdstip van uitbetaling. Bij een schuldsanering gebeurt dit bij

aanvang, met als voordeel voor schuldeisers dat zij hun boeken definitief kunnen

sluiten. Bij een schuldbemiddeling worden de boeken in principe pas na afloop

van de looptijd gesloten. Het voordeel daarvan voor schuldeisers is dat zij, als het

inkomen van een schuldenaar gedurende de looptijd stijgt, aan het eind een hoger

bedrag uitbetaald krijgen dan bij een schuldsanering het geval was geweest. Omge-

keerd zullen zij bij een dalend inkomen minder ontvangen.9

Een schuldbemiddeling is een alternatief in situaties waarin niet goed is te voorzien

wat het bedrag is dat de schuldenaar kan aflossen. Dit is met name het geval bij

schuldenaren met een wisselend inkomen, zoals freelancers of jongeren die op een

later tijdstip mogelijk een hoger inkomen verwerven. Voor schuldenaren maakt het

doorgaans niet uit. In beide gevallen kunnen zij na drie jaar schuldenvrij zijn en

9 Dit hoeft overigens niet te betekenen dat schuldeisers pas geld in handen krijgen aan het eind van de

looptijd. Er kan worden overeengekomen dat zij jaarlijks, of in het geval van hoge aflossingsbedragen

zelfs maandelijks, al een bedrag ontvangen.
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betalen zij maandelijks hun aflossingscapaciteit aan de desbetreffende schuldhulp-

verleningsorganisatie.

Als een schuldregeling wordt opgezet, worden globaal de volgende fasen doorlopen:

1 De intake van de schuldenaar

Samen met de schuldenaar maakt de schuldhulpverleningsorganisatie een

inventarisatie van de schuldenlast en de inkomenspositie. Daarnaast wordt

bezien of er behoefte is aan budgetbeheer of psychosociale hulpverlening. Als

de oorzaak van de problematische schuldsituatie nog steeds bestaat, dan moet

deze in principe eerst weggenomen worden voordat de hulpverlening wordt

voortgezet. Zo mogelijk wordt reeds in deze fase een beroep gedaan op de

bijzondere bijstand of een schuldenfonds.

2 De gegevens verifiëren en een saneringsplan opstellen

De schuldhulpverlener verifieert de gegevens die de schuldenaar over zijn

schuldenlast en inkomen heeft opgegeven door de openstaande vorderingen

bij de desbetreffende schuldeisers op te vragen en door rekeningoverzichten van

de schuldenaar te controleren. Sinds de de Wsnp in werking is getreden, wordt

ook getracht eventueel vermogen te achterhalen. Op basis van de geverifieerde

gegevens berekent de schuldhulpverlener de aflossingscapaciteit (over drie jaar)

en stelt een bemiddelings- of saneringsplan op. Uit dit plan wordt duidelijk of de

hele schuld afgelost kan worden of slechts een percentage ervan en in hoeveel

maanden dit gebeurt (met een maximum van 36 maanden). Het plan wordt

vervolgens aan de schuldeisers voorgelegd.

3 De medewerking van de schuldeisers inventariseren

De schuldhulpverlener probeert medewerking van alle schuldeisers te krijgen.

Alleen als alle schuldeisers akkoord gaan, kan een schuldsanering of bemidde-

ling worden getroffen.

4 Een bemiddeling/sanering of afwijzing schuldenaar opstellen

Als alle schuldeisers akkoord gaan, wordt er een bemiddeling of sanering

afgesloten. Als niet alle schuldeisers akkoord gaan, krijgt de schuldenaar een

afwijzingsbrief.

5 Controle van de bemiddeling of sanering

Zowel bij een sanering als bij een bemiddeling betaalt de schuldenaar zijn

maandelijkse termijnen aan de kredietbank. Bij een schuldbemiddeling voert

de kredietbank in principe één keer per jaar een inkomenstoets uit, zodat

schuldeisers erop kunnen rekenen dat een eventuele stijging van de inkomsten

van de schuldenaar aan hen ten goede komt.

De tijd die het vergt om een schuldregeling op te zetten, verschilt per organisatie en

verschilt met de aard van het schuldenpakket. Perioden van tussen de drie en negen

maanden zijn niet ongebruikelijk.
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Hierbij moet worden bedacht dat er naar schatting in twee derde van de gemeenten

sprake is van wachtlijsten, met wachttijden die variëren van twee tot zes maanden

(RvB, 2000, p. 18). In die gevallen gaat die wachttijd dus nog vooraf aan de tijd die

nodig is om een schuldregeling op te zetten. Behalve door de snelheid waarmee de

schuldhulpverleningsorganisatie opereert, wordt de benodigde tijd ook bepaald

door de mate waarin de schuldenaar zelf zicht heeft op zijn schuldsituatie. Er zijn

schuldenaren die nauwelijks enig idee hebben bij wie zij schulden hebben. De

doorlooptijd wordt ten slotte beïnvloed door de snelheid waarmee schuldeisers

laten weten hoe hoog hun vordering is en waarmee zij reageren op een schuld-

regelingsvoorstel. Soms moeten schuldhulpverleners twee maanden wachten

voordat een schuldeiser laat weten hoe hoog zijn vordering op de schuldenaar is.

Ook de reactie op een schuldregelingsvoorstel kan lang uitblijven. Als bijna alle

schuldeisers akkoord gaan, proberen schuldhulpverleners vaak om die laatste

(paar) weigerende schuldeiser(s) alsnog over te halen akkoord te gaan. Ook dit

kan een forse vertraging opleveren.

Budgetbegeleiding en psychosociale hulpverlening.

In aanvulling op schuldregelingen wordt in steeds meer gemeenten budget-

begeleiding en/of psychosociale begeleiding ingezet om te proberen de situatie

van de schuldenaar duurzaam te verbeteren.

Bij budgetbegeleiding gaat de aandacht uit naar het bestedingspatroon van de

schuldenaar. Budgetbegeleiding omvat verschillende activiteiten. Ten eerste krijgt

de schuldenaar adviezen hoe hij het beste met zijn inkomsten om kan gaan. In de

tweede plaats bestaat voor schuldenaren voor wie budgetadvies onvoldoende wordt

geacht, de mogelijkheid om onder leiding van een schuldhulpverlener te leren hoe

het beschikbare budget het beste kan worden besteed. Ten slotte-wordt soms het

hele budget beheerd. Het gaat dan om schuldenaren die niet in staat geacht worden

om de verantwoordelijkheid voor hun eigen inkomen te dragen. De schuldhulp-

verlening zorgt er dan voor dat de vaste lasten betaald worden, dat er wordt

gespaard en dat de schuldenaar (bijvoorbeeld) wekelijks leefgeld krijgt.

Psychosociale hulpverlening is gericht op de oorzaak van de schuldsituatie. Deze

wordt doorgaans door het maatschappelijk werk verzorgd. Hierbij gaat het erom

gedragsverandering bij de schuldenaar te bewerkstelligen. Bij schuldenaren die

bijvoorbeeld door een verslaving in de schulden zijn gekomen, wordt geprobeerd

hun te leren hoe zij beter met hun verslaving kunnen omgaan. Er zijn ook schulde-

naren die geen controle hebben over hun koopgedrag. Deze categorie heeft hulp

nodig om inzicht te krijgen in de oorzaken daarvan en advies over hoe zij daarmee

het beste kunnen omgaan.

De inzet van budgetbegeleiding of psychosociale hulpverlening gaat in het algemeen

van start in de eerste fase dat een schuldregeling wordt opgezet. Het is afhankelijk

van de voortgang van de cliënt of deze hulpverlening tijdens de schuldregelings-
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periode kan worden beëindigd, of zelfs langer duurt dan de periode waarin de

schuldregeling wordt opgezet en uitgevoerd.

38

Fondsen en bijzondere bijstand

Sommige gemeenten verstrekken onder bepaalde voorwaarden een gift uit een

fonds of de bijzondere bijstand. Deze is bedoeld om een oplossing te bieden in een

financiële noodsituatie, zoals een dreigende huisuitzetting. Er zijn ook gemeenten

waar schuldenfondsen of bijzondere bijstand kunnen worden aangesproken om een

akkoord met schuldeisers mogelijk te maken (Hulshof, 1993). Een dergelijke gift kan

soms net genoeg zijn om schuldeisers over de streep te trekken. Het betreft hier de

volgende drie instrumenten:

- Een gift uit de bijzondere bijstand

Wanneer' daartoe zeer dringende redenen bestaan, kan bijstand worden ver-

leend ter gehele of gedeeltelijke aflossing van bestaande schulden' (artikel 15,

Abw). Hierdoor kan in noodgevallen een gift uit de bijzondere bijstand worden

gegeven aan schuldenaren met een inkomen dat lager is dan 110% van het

bijstandsniveau. Het varieert wat onder noodgeval wordt verstaan. In de ene

gemeente is dit een dreigende huisuitzetting en in de andere gemeente is dit

een schuldsanering die zonder gift niet rond zal komen.

- Noodfonds

Dit instrument biedt meer mogelijkheden om schuldenaren te helpen. Bij dit

soort fondsen bestaat er geen inkomensgrens (zoals bij de bijzondere bijstand)

en bestaan er evenmin beperkingen voor de hoogte of de besteding van de

giften. In sommige gemeenten bestaan er ook particuliere noodfondsen.

- Waarborgfonds of garantieregeling

Dit betreft fondsen waaruit schuldenaren die onvoldoende zekerheid kunnen

bieden om een schuldsanering bij een kredietbank te verkrijgen, een borg-

stelling kunnen krijgen. Een dergelijk fonds staat garant voor de schuldenaar,

bijvoorbeeld voor freelancers die geen geregeld inkomen kunnen garanderen

aan de kredietbank.

De inzet van noodfondsen en bijzondere bijstand is in veel gemeenten totstand-

gekomen om de dalende succesgraad van schuldhulpverlenende organisaties te

keren. De verwachting bestond dat door de invoering van de Wsnp de succesgraad

van schuldhulpverlenende organisaties zou stijgen.

Daarom is de invoering van de Wsnp voor een aantal gemeenten aanleiding geweest

de inzet van bijzondere bijstand, noodfonds, waarborgfonds of garantieregeling voor

schuldhulpverlening te heroverwegen. Uit het onderzoek blijkt dat er voordat de

Wsnp in werking trad, noodfondsen bestonden in zes van de acht onderzochte

gemeenten. In drie gemeenten kon een beroep op bijzondere bijstand worden

gedaan. Er was dus één gemeente waar schuldenaren zowel een beroep konden
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doen op de bijzondere bijstand als op een schuldenfonds. In alle gemeenten

bestond er een waarborgfonds. In drie van de acht gemeenten is besloten om

door de invoering van de Wsnp het gebruik van het noodfonds of de bijzondere

bijstand te beëindigen. In één gemeente is zowel de mogelijkheid van een beroep

op de bijzondere bijstand als op een noodfonds afgeschaft. In drie van de acht

gemeenten is het waarborgfonds opgeheven. Voor de schuldhulpverlening betekent

dit dat de mogelijkheden om een schuldregeling te kunnen treffen kleiner zijn

geworden.

Deze conclusie uit het dossieronderzoek wordt genuanceerd in het onderzoek dat

SZW heeft laten uitvoeren bij 35 gemeenten door Research voor Beleid (RvB, 2000,

pp. 20-24). Daaruit komt het volgende naar voren:

- In 16 van de 35 gemeenten hebben zich sinds de invoering van de Wsnp

veranderingen voorgedaan in de organisatie van de schuldhulpverlening. De

belangrijkste verandering is de opzet van een vorm van integrale schuldhulp-

verlening. Bij een aantal gemeenten bestond deze overigens ook al voordat de

Wsnp werd ingevoerd.

- 17 van de 35 gemeenten geven aan dat het instrumentarium dat ze inzetten voor

schuldhulpverlening veranderd is sinds de invoering van de Wsnp. In de meeste

gevallen houdt dit een intensiever gebruik van al bestaande middelen in. In

5 gemeenten is ook sprake van uitbreiding van het instrumentarium. Hierbij

moet overigens worden bedacht dat' instrumentarium' in het desbetreffende

onderzoek zeer breed wordt opgevat, variërend van 'de wegwijzer schuldhulp-

verlening' en de aanstelling van een preventiemedewerkster tot de instelling

van een schoolvoorziening en de invoering van een kortingspas.

- Van de gemeenten gaven er 10 aan zowel over een noodfonds te beschikken als

bijzondere bijstand te verstrekken aan personen in problematische schuld-

situaties. En 22 gemeenten gaven aan in gevallen van nood alleen bijzondere

bijstand te gebruiken. In 16 gemeenten bestaat alleen een noodfonds. In 6

gemeenten is het noodfonds opgeheven.

- In sommige gemeenten bestaat de mogelijkheid mensen in problematische

schuldsituaties behalve een saneringskrediet, ook een lening te verstrekken.

Als het succes van een minnelijke schuldregeling afhangt van een relatief klein

bedrag, besluit de kredietbank soms om een dergelijke lening te verstrekken.

- De helft van het totaal aantal onderzochte gemeenten (18 van de 35) geeft aan

dat het bestuurlijk draagvlak voor schuldhulpverlening is toegenomen sinds de

Wsnp is ingevoerd.

In het rapport van Research voor Beleid wordt geconcludeerd dat de toegenomen

schuldenproblematiek in combinatie met de (politieke) aandacht voor het armoede-

beleid een belangrijke eerste aanzet heeft gegeven tot veranderingen in de minne-

lijke schuldhulpverlening (RvB, 2000, pp. 24-26). Lokale overheden hebben meer
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ruimte gekregen om de armoedeproblemen aan te pakken en er zijn meer middelen

voor beschikbaar gekomen. Tegen deze achtergrond is de integrale schuldhulpver-

lening op gang gekomen. In diverse gemeenten heeft dit proces zich al voltrokken

voor de komst van de Wsnp. Voor deze gemeenten is de Wsnp niet meer of minder

dan een extra instrument gebleken om de schuldenproblematiek aan te pakken. In

de andere gemeenten heeft de Wsnp als een katalysator gewerkt. Met de invoering

van de Wsnp ontstond de inspiratie en de noodzaak om de schuldhulpverlening

beter vorm te geven. In die gevallen lijkt volgens het rapport de Wsnp een belang-

rijke verklarende factor te zijn voor de ontwikkelingen. Bij dit alles moet wel worden

bedacht dat de aandacht van gemeenten voor de organisatie en instrumenten van

(integrale) schuldhulpverlening en armoedebeleid niet automatisch leidt tot meer

schuldregelingen.

2.2 Schuldenaren, schuldenpakketten en minnelijke schuldregelingen

In deze paragraaf geven we antwoord op de volgende deelvragen:

- Hoeveel aanvragen voor minnelijke schuldhulpverlening worden er gedaan en

wat is de succesgraad, dat wil zeggen in hoeveel gevallen slaagt de minnelijke

schuldhulpverlening erin een schuldregeling tot stand te brengen?

- Wat zijn de kenmerken van huishoudens en van hun schulden pakketten, in

hoeverre bestaan er in dit opzicht verschillen in gevallen waarin wel en niet

een schuldregeling kon worden getroffen?

- Wat zijn kenmerken van minnelijke schuldregelingen en wat zijn oorzaken

van het eventueel niet bereiken ervan?

De eerste deelvraag beantwoorden we op basis van gegevens van de NVVK, en de

resterende deelvragen op basis van een dossierstudie en literatuur. Het betreft

dossiers die in 1997 zijn afgerond, dat wil zeggen dossiers waarin in 1997 de

onderhandelingen met de schuldeisers zijn afgesloten en er is beslist of er een

regeling kan worden getroffen of niet. Doorgaans bevatten deze dossiers minimaal

het aanvraagformulier, de correspondentie tussen de schuldeisers en de bemidde-

lende organisatie, de correspondentie met de schuldenaar en de verslaglegging van

de desbetreffende organisatie.

De door ons geregistreerde kenmerken zijn in drie groepen te verdelen (zie bijlage

3). De eerste groep betreft huishoudkenmerken van de schuldenaren zoals de

leeftijd, het geslacht van de aanvrager, het aantal kinderen. De tweede groep betreft

kenmerken van het schuldenpakket, zoals de aard en omvang van het inkomen en

de hoogte van de schulden en het type schuldeiser (zie bijlage 3 voor de indeling in

typen schuldeisers). De derde groep kenmerken betreft de omvang en de aard van

de schuldregelingen en de redenen voor eventuele mislukking. Het is te verwachten

dat deze kenmerken onderling samenhangen. Zo zullen kenmerken van het
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Figuur 1: Aantal verzoeken om schuldregelingen en het aantal getroffen schuldregelingen

bij kredietbanken, 1992 tot en met 1998
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schuldenpakket bijvoorbeeld samenhangen met het al dan niet bereiken van een

schuldregeling.

2.2.1 Succesgraad van de minnelijke schuldhulpverlening

De Wsnp moet ertoe leiden dat er meer minnelijke regelingen getroffen worden.

Daartoe is het wettelijk traject financieel onaantrekkelijker gemaakt voor schuld-

eisers. Dit zou de reden voor schuldeisers moeten zijn om vaker akkoord te gaan

met aangeboden schuldregelingen. Om te kunnen beoordelen of deze doelstelling

is bereikt, moet worden bezien in hoeverre de inwerkingtreding van de Wsnp heeft

geleid tot een stijging van het aantal minnelijke regelingen. Daarbij moet uiteraard

rekening worden gehouden met de ontwikkeling in het aantal verzoeken tot schuld-

regeling. Hierover bestaan betrouwbare gegevens, maar deze betreffen uitsluitend

kredietbanken. Er wordt geschat dat sociale diensten, maatschappelijk werk en

andere organisaties tezamen iets meer schuldenaren in behandeling hebben dan

kredietbanken (Janssen e.a., 1999, p. 25).

Figuur 1 geeft inzicht in het aantal verzoeken om schuldregeling en het slagings-

percentage bij kredietbanken gedurende de jaren 1992-1998 (zie bijlage 5 voor

de aantallen en percentages van deze figuur). Hieruit is af te leiden dat het aantal

verzoeken bij kredietbanken om schuldhulpverlening gestaag is gestegen in de jaren

voordat de Wsnp in werking trad. In 1998 is het aantal verzoeken met ruim één

derde deel gestegen ten opzichte van 1992 (respectievelijk 31.506 en 19.371). Het

onderzoek dat Research voor Beleid verrichtte, bevestigt de stijging van het aantal
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Tabel 1: Samenstelling van huishoudens die een beroep doen op de minnelijke schuld-

hulpverlening, 1997

eenpersoonshuishouden

eenoudergezin`

tweepersoons zonder kinderen*

tweepersoons met kinderen'

onbekend zonder kinderen'

onbekend met kinderen`

totaal

Inwonende minderjarige kinderen.
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aantal percentage

540 45

267 22

115 10

233 19

32 3

13 1

1.200 100

verzoeken. Er komt uit naar voren dat in nagenoeg alle onderzochte gemeenten het

aantal aanvragen om schuldhulp is gestegen (RvB, 2000, pp. 10-11).

Het absolute aantal schuldregelingen blijft door de jaren heen nagenoeg gelijk. De

stijging van het aantal aanvragen in combinatie met het gelijkblijvend aantal rege-

lingen resulteert in een daling van het slagingspercentage. In 1992 werd 53% van

de verzoekers aan een schuldregeling geholpen. In het jaar dat de Wsnp in werking

trad (1998) was dit nog maar 35%. Deze situatie is wellicht toe te schrijven aan de

volgende factoren. In de eerste plaats is de omvang en de complexiteit van de

schuldenproblematiek toegenomen. De hoogte van de schulden lijkt te zijn toe-

genomen en ook het aantal schuldeisers per schuldenpakket (NVVK, 1999). In de

tweede plaats is het aanbod aan schuldhulpverlening groter geworden, doordat de

capaciteit is uitgebreid, en doordat meldpunten en dergelijke zijn opgezet. Ten

slotte speelt de toegenomen bekendheid met de schuldhulpverlening mogelijk

een rol.

Over de periode sinds de Wsnp in werking trad, zijn uitsluitend gegevens bekend

van het jaar 1999. Deze betreffen bovendien uitsluitend kredietbanken. Bij krediet-

banken heeft zich een daling van het slagingspercentage voorgedaan van 35% in

1998 naar 28% in 1999.10 Op grond hiervan is te concluderen dat, afgaande op

gegevens van kredietbanken, de Wsnp de dalende trend van het slagingspercentage

niet heeft kunnen doorbreken, althans niet in 1999.

10 Eén kredietbank heeft het lidmaatschap van de NVVK in 1999 opgezegd. Daardoor is het absolute aantal

aanvragen en schuldregelingen in 1999 gedaald. In 1998 is het slagingspercentage zowel met als zonder

een correctie voor de desbetreffende kredietbank 35% (zie bijlage 5).
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Figuur 2: Gemiddelde leeftijd van aanvragers die een beroep doen op minnelijke

schuldhulpverlening
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2.2.2 Kenmerken van huishoudens
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Huishoudsamenstelling

Uit tabel 1 blijkt dat ruim de helft van de huishoudens die een beroep doen op de

minnelijke schuldhulpverlening, geen zorg draagt voor inwonende minderjarige

kinderen (58%). Twee derde (67%) van de huishoudens die een beroep doen op de

minnelijke schuldhulpverlening bestaat uit een alleenstaand persoon (al of niet

met kinderen). De grootste groep huishoudens op het totaal zijn eenpersoonshuis-

houdens (45%). Tweepersoonshuishoudens zonder kinderen vormen de kleinste

groep (10%). Het percentage huishoudens dat zorg draagt voor een of meer minder-

jarige inwonende kinderen" (42%) is in onze dossierstudie opvallend minder dan

het percentage (75) dat in eerder onderzoek is gevonden (De Greef, 1992). Het is

niet duidelijk waar dit verschil op berust.

Geslacht en leeftijd

De 1.200 onderzochte dossiers representeren 1.381 volwassenen, dat wil zeggen

aanvragers en partners. Daarvan zijn 47% van het vrouwelijk en 53% van het

mannelijk geslacht. Bij de eenpersoonshuishoudens die om schuldhulpverlening

11 Als er voor minderjarige inwonende kinderen wordt gezorgd (42%), dan is dit in 45% van de huis-
houdens voor één kind.
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Figuur 3: Aantal huishoudens in het minnelijk traject naar netto-inkomen per maand
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Tabel 2: Gemiddeld netto-inkomen en gemiddelde vaste lasten van huishoudens in de

minnelijke schuldhulpverlening, en bijstandsnorm 1997 (in guldens per maand),

naar samenstelling huishouden, 1997

samenstelling huishouden netto- bijstands- vaste

inkomen' norm 1997` lasten"

eenpersoonshuishouden 1.553 1.314 655

eenoudergezin"' 1.922 1.666 838

tweepersoons zonder kinderen"' 2.376 1.878 940

tweepersoons met kinderen'"' 2.315 1.878 920

onbekend 1.643 627

totaal 1.866 774

Alle bedragen exclusief kinderbijslag, vakantietoeslag en eventuele gemeentelijke toeslagen in het kader van

lokaal minimabeleid.

•• Kosten van huur (met aftrek van eventuele huursubsidie), energie en ziekenfonds.
••• Inwonende minderjarige kinderen.

vragen, zijn mannen ruim in de meerderheid (70%), terwijl bij de eenoudergezinnen

vrouwen ruim in de meerderheid zijn (88%).

De gemiddelde leeftijd van schuldenaren die een beroep doen op minnelijke

schuldhulpverlening, is 37 jaar. Uit de Armoedemonitor 1997 (CBS en SCP, 1997)

blijkt dat de gemiddelde leeftijd van het hoofd van huishoudens met schulden 42

jaar is. Uit figuur 2 is af te leiden dat 66% van de aanvragers tot de leeftijdscategorie

tussen de 26 en 45 jaar behoort.

Inkomen, vaste lasten en inkomstenbron

In dossiers is onder meer de belangrijkste inkomstenbron van schuldenaren

geïnventariseerd. Daaronder wordt verstaan de bron die het grootste aandeel in

het inkomen inneemt. Van de schuldenaren blijkt 61% afhankelijk te zijn van een
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Figuur 4: Totale schuldenlast van huishoudens in het minnelijk traject
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(bijstands)uitkering. De Greef vond in 1992 een vergelijkbaar percentage (63). In

37% van de gevallen is salaris de belangrijkste inkomstenbron.

In figuur 3 is te zien hoe hoog het inkomen is van schuldenaren in het minnelijk

traject. Van de huishoudens heeft 33% een netto-inkomen dat lager is dan f 1.500

netto per maand en 71% heeft een inkomen lager dan f 2.000. Bij deze bedragen

moet worden bedacht dat hiervan de vaste lasten nog moeten worden betaald en

verder dat inkomens zullen variëren, mede afhankelijk van het type huishouden. In

tabel 2 is daarom het gemiddelde inkomen per type huishouden en de vaste lasten

opgenomen. Ter vergelijking is tevens de bijstandsnorm 1997 opgenomen.

Het gemiddelde netto-inkomen per huishouden bedraagt f 1.866 per maand. Er is

verder sprake van aanmerkelijke verschillen, al naar gelang de samenstelling van het

huishouden. Als de gemeentelijke toeslagen worden verdisconteerd, dan lijken de

gemiddelde inkomens van eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen zich op

of nabij het bijstandsniveau te bevinden. Wellicht gaat het hier vaak om bijstands-

gerechtigden.

2.2.3 Kenmerken schulden pakketten

Schuldenlast

Uit figuur 4 is af te leiden dat 39% van de schuldenaren een schuldenlast heeft van

minder dan f 10.000. Van de schuldenaren heeft 66% een schuldenlast van minder

dan f 20.000.

De gemiddelde schuld van huishoudens die een beroep doen op de minnelijke

schuldhulpverlening bedraagt f 21.927. Zoals is af te leiden uit figuur 4 is sprake

van een aanzienlijke spreiding rond het gemiddelde. In onderzoek uit 1992 werd
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Tabel 3: Gemiddelde schuldenlast (in guldens) voor huishoudens in de minnelijke schuld-

hulpverlening, naar samenstelling huishouden, 1997

samenstelling huishouden schuldenlast aantal

eenpersoonshuishouden 19.081 540

eenoudergezin' 19.656 267

tweepersoons zonder kinderen' 34.539 115

tweepersoons met kinderen' 25.767 233

onbekend 17.439 45

totaal 21.927 1.200

Inwonende minderjarige kinderen.

een gemiddelde schuld van f 16.173 gevonden (De Greef, 1992). Dat de gemiddelde

schuld anno 1997 veel hoger is dan in 1992 lijkt de veronderstelling te bevestigen dat

de omvang van de schuldenlast de afgelopen jaren is toegenomen.12

Uit tabel 3 blijkt dat tweepersoonshuishoudens gemiddeld een hogere schuld

hebben dan huishoudens die slechts uit één volwassene bestaan.

Als we ook het aantal schuldeisers in aanmerking nemen, dan blijkt dat de gemid-

delde hoogte per vordering f 2.919 bedraagt. De helft van de vorderingen is echter

lager dan f 907 en drie kwart is lager dan f 2.360.

De belangrijkste schuldeisers

Uit de gegevens van het dossieronderzoek blijkt dat er per schuldenpakket

gemiddeld zeven schuldeisers zijn. In onderzoek uit 1992 werd een gemiddelde

van zes eisers gevonden.

De vraag wie deze schuldeisers zijn, kan op verschillende manieren worden

beantwoord. In de eerste plaats kunnen we kijken naar de frequentie waarmee

soorten schuldeisers in schuldenpakketten voorkomen, en in de tweede plaats

naar het totaal bedrag aan vorderingen dat uitstaat, uitgesplitst naar type schuld-

eiser. De vraag wie de belangrijkste schuldeisers zijn, kan ten slotte worden

beantwoord door te bezien wat de gemiddelde hoogte is van de vordering per

type schuldeiser.

Aldus zijn er drie toptienreeksen van schuldeisers te destilleren, waarbij de rangorde

in elke toptien afhankelijk is van het criterium dat wordt gehanteerd (zie tabel 4).

Uit deze drie toptienreeksen van schuldeisers komt een eenduidig beeld van de

belangrijkste schuldeisers naar voren. Banken (en financieringsondernemingen) zijn

zonder twijfel de belangrijkste schuldeisers. Zij staan twee keer op de eerste plaats

en een keer op de tweede. Andere schuldeisers die redelijk vaak voorkomen en/of

12 Dit wordt zowel verondersteld door schuidhulpverleners (zie paragraaf 2.3) als door de NVVK (1999, p. 32).
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Tabel 4: Drie maal een toptien van schuldeisers in schuldenpakketten van huishoudens in

de minnelijke schuldhulpverlening, 1997

toptien naar hoogte van de

gemiddelde vordering

(in guldens)

1 GSD 7.379

2 b a n kl f i n a n c i e ri n g s m ij 7.236

3

4

5

6

7

8

9

10

IBG 4.689

familie/kennissen 3.814

woningbouwcorp. 2.974

creditcardmij 2.397

belasting 2.116

postorderbedrijven 1.600

telefoonmij 1.379

ontspanning 1.339

naar omvang van de naar frequentie van het
vorderingen t.o.v. totaal totale aantal schuldeisers

aan vorderingen (in %) (in %)

bank/financieringsmij 39 bank/financieringsmij 16

GSD 11 belasting 9

belasting 7 postorderbedrijf 8
woningbouwcorp. 7 woningbouwcorp. 7

postorderbedrijf 4 energiebedrijf 6

telefoonmij 3 ziektekostenverz. 6

energiebedrijf 2 telefoonmij 5

familie/kennissen 2 CJIB 4

creditcardmij 2 GSD 4

IBG 2 zorgsector 3

wat betreft de omvang van hun vorderingen een belangrijk aandeel innemen zijn

de GSD, de belasting, postorderbedrijven, woningbouwcorporaties, ziektekosten-

verzekeraars, telefoonmaatschappijen en energiebedrijven.13

In de dossierstudie is ook voor elke vordering geregistreerd of deze uit handen

was gegeven aan een deurwaarder of incassobureau. Daaruit blijkt dat van alle

vorderingen er in 22% van de gevallen een deurwaarder of incassobureau wordt

ingeschakeld. Daarbij lijkt geen verband te bestaan met de gemiddelde hoogte van

een vordering. De frequentie waarmee een deurwaarder of incassobureau wordt

ingeschakeld, lijkt eerder afhankelijk van het type schuldeiser. Zo schakelen de

belastingdienst, energiemaatschappijen, GSD, omroeporganisaties en privé-

schuldeisers in minder dan 4% van de gevallen een deurwaarder of incassobedrijf

in. De IBG, recreatiebedrijven, postorderbedrijven, telefoonmaatschappijen,

woningbouwcorporaties, zorgverleningsorganisaties en ziektekostenverzekeraars

schakelen daarentegen in 25% tot 33% van de gevallen een deurwaarder of een

incassobedrijf in.

2.2.4 Resultaten van de minnelijke schuldhulpverlening

De doelstelling van de minnelijke schuldhulpverlening is om schuldregelingen te

treffen voor schuldenaren. Dit kan een schuldbemiddeling of een schuldsanering

13 Deze volgorde van schuldeisers komt sterk overeen met de toptien die door SWOKA (Instituut voor

consumentenonderzoek) is samengesteld (Rodriques en Schep, 1990).
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Tabel 5: Resultaten minnelijke schuldhulpverlening op basis van dossierstudie en NVVK,

1997

dossierstudie NVVK

aantal percentage aantal percentage

schuldbemiddeling 95 8 5.594 12

sanering 336 28 8.079 26

aard regeling onbekend` 27 3 nvt nvt

geen regeling bereikt 742 62 18.959 62

totaal 1.200 100 30.632 100

Hieronder vallen 20 dossiers die door de onderzochte organisatie uit handen zijn gegeven aan een

commerciële organisatie en waarvan uit de verslaggeving van de desbetreffende organisatie bleek dat zij een

schuldregeling voor de desbetreffende schuldenaar hadden getroffen.

zijn. Uit de dossieranalyse blijkt dat de onderzochte schuldhulpverleningsorgani-

saties in 1997 in 39% van de schuldhulpvragen een schuldregeling konden treffen.

De kredietbanken komen voor 1997 op hetzelfde percentage uit (NVVK, 1998).14

Uit tabel 5 kunnen we opmaken hoe schuldregelingén van de onderzochte organi-

saties en van kredietbanken in 1997 waren verdeeld over schuldsaneringen en

schuldbemiddelingen.

Het slagingspercentage van de kredietbanken komt sterk overeen met het

(gemiddelde) slagingspercentage van de door ons onderzochte organisaties. Uit

tabel 6 blijkt echter dat er tussen de door ons onderzochte organisaties onderling

wel grote verschillen bestaan in het slagingspercentage. Die percentages variëren

van 65 tot 24.

Sociale diensten lijken relatief de meeste schuldregelingen tot stand te brengen en

kredietbanken (samen met het maatschappelijk werk) relatief de minste. Mogelijk

hangen deze verschillen samen met verschillen in kenmerken van het cliënten-

bestand van de verschillende organisaties of met verschillen in werkwijzen. Zo

is het goed voorstelbaar dat kredietbanken terughoudender zijn om kredieten

te verstrekken dan sociale diensten.

Afkooppercentage en aflossing per maand

Als een schuldregeling wordt opgezet, wordt uitgerekend wat een schuldenaar in 36

maanden verdient. Daarvan wordt een bedrag voor levensonderhoud (vrij te laten

bedrag) afgetrokken. Dit bedrag is vastgesteld op 94% van het sociaal minimum. De

precieze berekening van dit vrij te laten bedrag is complex en laat in de praktijk

nogal wat ruimte. Het bedrag dat een schuldenaar feitelijk te besteden heeft, wisselt

14 Over de slagingspercentages van sociale diensten of het maatschappelijk werk zijn geen landelijke

gegevens beschikbaar.
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Tabel 6: Aantal en percentage schuldregelingen per schuldhulpverleningsorganisatie in

1997

schuldhulpverlenings-

organisatie

kredietbank 1

kredietbank 2

kredietbank 3

kredietbank 4

sociale dienst 1

sociale dienst 2

sociale dienst 3

maatschappelijk werk

totaal

49

onderzochte

dossiers

geslaagde schuldregelingen

aantal aantal

105 29 28

296 103 35

120 29 24

197 60 30

261 108 41

20 13 65

92 52 57

109 28 26

1.200 422 35'

Exclusief 'aard regeling onbekend', zie tabel 5.

daardoor in de praktijk nogal eens. Het resterende bedrag is beschikbaar voor

aflossing van de schuld. In de regel is dit niet toereikend voor aflossing van de totale

schuld en wordt aan schuldeisers dus een bepaald percentage van de schuld

aangeboden ter aflossing van de gehele schuld ('afkooppercentage').

Uit figuur 5 zijn de bedragen af te lezen die een schuldenaar maandelijks beschik-

baar heeft om de schulden af te lossen ('aflossingscapaciteit'). Het blijkt dat 31%

van de schuldenaren een aflossingscapaciteit heeft van f 100 of minder en 67%

heeft een aflossingscapaciteit van maximaal f 200. 11% van de schuldenaren heeft

een aflossingscapaciteit van meer dan f 600. Nadere analyse van de gegevens leert

tevens dat er bij saneringen een afkooppercentage van gemiddeld 54% aan schuld-

eisers wordt aangeboden. Bij bemiddelingen is dat 62%.

Oorzaken mislukken minnelijke schuldhulpverlening

Als een schuldregeling niet totstandkomt, worden daarvoor vier oorzaken onder-

scheiden: 'onvoldoende aflossingscapaciteit', 'niet alle schuldeisers akkoord', 'twijfel

aan moraliteit aanvrager', 'onvoldoende medewerking schuldenaar'. Tabel 7 geeft een

overzicht van de oorzaken waardoor er in de onderzochte dossiers uit 1997 geen

schuldregeling kon worden getroffen. In de tabel zijn tevens percentages van de

NVVK (gebaseerd op een selecte steekproef van 12 kredietbanken over de periode

1992-1996) opgenomen (NWK, 1997). De NVVK onderscheidt meer oorzaken dan in

de dossierstudie het geval is. Deze zijn door ons herleid tot de categorieën zoals die

in tabel 7 zijn weergegeven.
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Figuur 5: Aflossingscapaciteit van huishoudens in het minnelijk traject
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Uit tabel 7 blijkt dat er tussen kredietbanken en de organisaties die door ons zijn

onderzocht, aanzienlijke verschillen bestaan in de oorzaken waardoor een schuld-

regeling mislukte. Mogelijk zijn deze verschillen te verklaren door de typologie van

oorzaken die de NVVK hanteert. De verklaring kan echter ook liggen in verschillen

in de wijze waarop de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd. Zo is het aannemelijk

dat kredietbanken terughoudender zijn om kredieten te verstrekken dan sociale

diensten. Wellicht spelen ook verschillen in cliëntenbestanden een rol. Dat derge-

lijke verschillen bestaan is mede plausibel gezien de verschillen in succespercen-

tage, die we hiervoor constateerden. Op grond hiervan is ook het grote verschil te

verklaren in de mate waarin onvoldoende medewerking van de cliënt als oorzaak

wordt aangegeven waardoor een schuldregeling mislukt. Bij sociale diensten en het

maatschappelijk werk komen cliënten binnen met een variëteit aan problemen,

waaronder financiële. De hulpvraag wordt door de cliënt zelf (lang) niet altijd

primair financieel gedefinieerd, waardoor medewerking aan een schuldregeling niet

vanzelfsprekend is. Kredietbanken zijn financiële instellingen waar cliënten naartoe

komen voor hun financiële problemen, waardoor medewerking van de schuldenaar

aan een schuldregeling meer voor de hand ligt.

Niettemin is het opvallend dat de percentages schuldenaren die niet geholpen

konden worden omdat hun aflossingscapaciteit onvoldoende was, of doordat hun

schuldeisers weigerden, bij elkaar opgeteld praktisch even groot zijn: 42 of 43%. Het

verschil tussen deze beide oorzaken is bovendien maar betrekkelijk. In de praktijk

hangen zij nauw samen. Stel, de schuldhulpverlening stelt in een concreet geval

een afkooppercentage van bijvoorbeeld 5% vast. De schuldhulpverlening kan dan

besluiten het dossier niet in behandeling te nemen. Resultaat: de regeling mislukt

door onvoldoende aflossingscapaciteit. De schuldhulpverlening kan ook besluiten

aan de schuldeisers het afkooppercentage van 5% aan te bieden. In de meeste

5

5



Het minnelijk traject

Tabel 7: Oorzaken mislukken schuldregeling volgens dossierstudie en NVVK-gegevens,

1997

dossierstudie NVVK

onvoldoende aflossingscapaciteit

niet alle schuldeisers akkoord

twijfel aan moraliteit aanvrager

onvoldoende medewerking cliënt

overig

totaal

51

aantal percentage percentage

127 17 34

187 25 9

40 5 9

303 41 15

85 12 33

742 100 100

gevallen zullen schuldeisers dit aanbod afwijzen. Resultaat: de regeling mislukt

door weigerende schuldeisers. Welke van deze beide oorzaken in het dossier wordt

aangegeven voor de mislukking, is vermoedelijk dus eerder afhankelijk van het

beleid van de schuldhulpverlening dan dat het een reëel verschil weerspiegelt. 15

2.2.5 Verschillen tussen schuldenaren met en zonder schuldregeling

De vraag of er verschillen zijn tussen schuldenaren voor wie wel en voor wie geen

oplossing in het minnelijk traject is bereikt, is om twee redenen van belang. Ten

eerste kan de hulpverlening daar dan beter op worden afgestemd, en ten tweede is

de vraag beter te beantwoorden of het wettelijk traject wél een oplossing biedt.

Tegen deze achtergrond zijn we nagegaan of er significante verschillen in persoons-

kenmerken (leeftijd, aantal kinderen, burgerlijke staat, geslacht, inkomen) en/of

kenmerken van schuldenpakketten (omvang schuld, afkooppercentage en vaste

lasten) bestaan tussen de groep schuldenaren voor wie wel een schuldregeling is

getroffen (n=418) en de groep voor wie geen regeling kon worden getroffen. De

laatste groep is nog onder te verdelen in subgroepen, afhankelijk van de oorzaak

waardoor een schuldregeling niet totstandkwam (vergelijk tabel 7). Uit deze analyse

blijkt het volgende.

- De groep waarin geen regeling kon worden getroffen omdat niet alle eisers

meewerkten of waarin sprake was van onvoldoende aflossingscapaciteit, blijkt

wat betreft persoonskenmerken (leeftijd, aantal kinderen, burgerlijke staat,

geslacht en inkomen) niet significant te verschillen van de groep waarvoor wel

15 Dit maakt tevens dat het niet goed te bepalen is welke schuldeisers relatief frequent weigeren akkoord

te gaan. Daar komt nog bij dat sommige schuldhulpverleningsorganisaties na de weigering van een of

twee schuldeisers het dossier sluiten en de overige schuldeisers niet meer vragen of zij al dan niet
akkoord gaan.
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een regeling is getroffen. Wat betreft de kenmerken van schuldenpakketten

(omvang schuld, afkooppercentage en vaste lasten) is wel sprake van signifi-

cante verschillen. De groep schuldenaren met een schuldregeling heeft een

significant lagere gemiddelde schuld (f 5.954) dan de groep waarvoor geen

oplossing kon worden gevonden (f 28.823). Ook het afkooppercentage verschilt

significant. De groep schuldenaren met een schuldregeling heeft een significant

hoger gemiddeld afkooppercentage (56%) dan de groep zonder schuldregeling

(27%). Opmerkelijk genoeg is er niet sprake van een significant verschil in de

hoogte van het inkomen. Men zou immers kunnen veronderstellen dat, hoe

hoger het inkomen is, hoe groter de kans dat er een schuldregeling totstand-

komt. Wellicht ligt het gecompliceerder. Zo is het goed voorstelbaar dat,

ondanks een relatief hoog inkomen, schuldeisers bijvoorbeeld in gevallen van

langdurige overconsumptie toch niet akkoord gaan met een schuldregeling.

De groep waarin geen regeling totstandkwam door onvoldoende medewerking

van de schuldenaar bleek, wat betreft de hiervoor genoemde persoonskenmer-

ken en kenmerken van het schuldenpakket, niet significant te verschillen van

de groep waarin wel een regeling totstandkwam.

Het aantal gevallen waarbij geen regeling totstandkwam in verband met 'twijfel

aan de moraliteit van de schuldenaar' bleek te klein om een significantietoets

uit te voeren.

2.3 Gevolgen Wsnp in het minnelijk traject

Voordat de Wsnp in werking trad, waren schuldenaren voor een schuldregeling

voornamelijk afhankelijk van de minnelijke schuldhulpverlening. Als de schuld-

hulpverlening geen schuldregeling kon treffen, bleef de schuld het leven van de

schuldenaar vaak nog jaren beheersen. Doordat er geen alternatief bestond voor

schuldenaren stond de schuldhulpverlening onder druk. Deze druk werd sterker

doordat de succesgraad van de minnelijke schuldhulpverlening fors daalde. Met de

invoering van de Wsnp is er een alternatief gecreëerd voor schuldenaren die niet

geholpen kunnen worden door de minnelijke schuldhulpverlening.

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de volgende deelvragen aan de orde:

- Welke veranderingen hebben (mede) door de inwerkingtreding van de Wsnp

plaatsgevonden in de werkwijze van de minnelijke schuldhulpverlening?

- Welke groepen schuldenaren zijn volgens schuldhulpverleners moeilijk te helpen?

Heeft de Wsnp de mogelijkheden voor deze groepen vergroot?

2.3.1 Veranderingen door actualisering gedragscode NWK

De gedragscode van de NVVK bevat richtlijnen voor schuldhulpverleners die

werkzaam zijn bij organisaties die deze gedragscode onderschrijven. Mede naar
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aanleiding van de invoering van de Wsnp is deze gedragscode geactualiseerd.

Per 1 januari 2000 is een nieuwe code van kracht geworden.16 Eén doel van de

actualisering van de gedragscode is om de praktijk van de minnelijke schuld-

hulpverlening aan te laten sluiten bij de Wsnp. Een ander doel is om de verschillen

in werkwijzen van schuldhulpverlenende organisaties te verminderen. Door de

ruime interpretatiemogelijkheden van artikelen uit de oude gedragscode kon de

dagelijkse praktijk van schuldhulpverleners die volgens de gedragscode werkten,

toch aanzienlijk van elkaar verschillen. Schuldeisers die met verschillende schuld-

hulpverleningsorganisaties te maken hadden, konden daardoor verschillende

voorstellen krijgen van organisaties die op basis van dezelfde gedragscode werkten.

Door de gedragscode aan te passen, moeten deze verschillen in werkwijze ver-

minderd zijn (NVVK-congres 14 december 1999; Schruer, 2000a; Schruer e.a., 2000).

Hiertoe zijn in de eerste plaats termen als `in principe' en `globaal' uit de gedrags-

code gehaald. In de tweede plaats is een aantal bepalingen eenduidiger geformu-

leerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude code zijn de volgende:

- Volgens de nieuwe code wordt alleen met schuldhulpverlening gestart als er

sprake is van een `problematische schuldsituatie' (artikel 4). In samenwerking

met onder andere de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

(VFN) is een definitie van een problematische schuldsituatie opgesteld. In de

oude situatie werd een globale analyse van het schuldenpakket uitgevoerd om

te besluiten of er al dan niet schuldhulpverlening werd geboden.

- Volgens de nieuwe gedragscode moet de schuldenaar zijn gehele aflossings-

capaciteit aanwenden voor de schuldregeling (artikel 8.1). In de oude gedrags-

code werd van schuldenaren slechts verlangd dat zij 'in principe' hun volledige

aflossingscapaciteit inbrachten.

- Volgens de nieuwe gedragscode mogen schuldsaneringen en schuldbemidde-

lingen maximaal 36 maanden duren (artikelen 8.1 en 9.1). Volgens de oude

code kon een schuldsanering `in principe' 36 maanden duren. Bij een schuld-

bemiddeling kon een iets langere bemiddelingsduur dan 36 maanden worden

gerechtvaardigd.

- De nieuwe gedragscode schrijft voor dat de aflossingscapaciteit minimaal

eens per jaar wordt gecontroleerd (artikel 9.4). Daarnaast wordt er bij schuld-

bemiddelingen niet meer per maand aan de schuldeisers uitbetaald, maar in

principe pas aan het einde van de schuldbemiddeling (artikel 9.2). Volgens de

oude gedragscode werd bij schuldbemiddelingen de aflossingscapaciteit

berekend bij aanvang van de schuldregeling. Als een schuldenaar gedurende

de regeling meer financiële middelen tot zijn beschikking kreeg, werden

schuldeisers daar dus niet beter van.

16 Tot op heden bestaan er geen wettelijke voorschriften waaraan de schuldhulpverlening moet voldoen.
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In de nieuwe gedragscode wordt van schuldenaren verlangd dat zij aantoonbare

inspanningen verrichten om hun inkomsten te vergroten (artikel 9.3). In de oude

gedragscode was niet sprake van een dergelijke verplichting.

In de nieuwe gedragscode bestaat geen geconditioneerde finale kwijting meer.

Het is een onderdeel van de schuldregeling dat schuldenaren die gedurende een

schuldregeling hun verplichtingen nakomen, finale kwijting krijgen (artikelen

8.2 en 9.5). In de oude gedragscode stond bijvoorbeeld dat bij een schuld-

bemiddeling ook een geconditioneerde finale kwijting tot de mogelijkheden

kon behoren. Dit hield in dat schuldeisers alleen finale kwijting moesten geven

als de schuldenaar zijn verplichtingen gedurende de bemiddeling naar behoren

was nagekomen én als zijn financiële positie niet was gewijzigd.

Juridisch preferente schuldeisers krijgen bij een schuldregeling meer uitbetaald

dan concurrente schuldeisers. Voordat de Wsnp in werking trad, was ook nog

sprake van `feitelijk preferente schuldeisers'. Dit waren schuldeisers zoals

woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen (en soms het ziekenfonds)

die weliswaar juridisch gezien concurrent waren, maar die door hun machts-

middelen (huisuitzetting of afsluiting) als preferente schuldeisers werden

uitbetaald. In bepaalde gevallen werd ook aan andere schuldeisers, die anders

niet akkoord zouden gaan met een schuldregeling, een preferente positie

aangeboden. Op die manier kon toch een schuldregeling worden getroffen. In

de nieuwe gedragscode zijn feitelijke preferenties afgeschaft. Er bestaan alleen

nog juridisch preferente en concurrente schuldeisers (artikel 10.3).

In de nieuwe gedragscode is voorzien in sancties voor schuldhulpverlenende

organisaties die zeggen volgens de gedragscode te werken maar dit in de praktijk

niet doen (artikelen 14.3 en 15).

Artikel 17 uit de oude gedragscode is in de nieuwe gedragscode geschrapt.17 Dit

artikel maakte het mogelijk in geval van een schuld die een onevenredig groot

deel van het schuldenpakket vertegenwoordigde, waardoor de totstandkoming

van een schuldregeling werd verhinderd, een uitzondering te maken op het

principe van gelijke rechten van schuldeisers. In voorkomende gevallen werd

de grootste schuld buiten de schuldregeling gelaten, met als gevolg dat de

schuldenaar na afloop van de schuldregeling nog steeds een omvangrijke

schuld had.

17 Artikel 17 oude gedragscode NWK: 'Indien een schuld een onevenredig groot deel van het schulden-

pakket vertegenwoordigt en dientengevolge het ontwikkelen van een schuldregelingsvoorstel niet

redelijk mogelijk is (zoals soms te zien is bij hypothecaire vorderingen) kan in overleg met de

schuldeisers een niet op het principe van gelijke rechten stoelend schuldregelingsvoorstel

worden ontwikkeld.'
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Naast de wijzigingen in de tekst van de gedragscode zoals hiervoor opgesomd, zijn

op een studiedag van de NVVK over de nieuwe gedragscode ook nog de volgende

drie beleidswijzigingen aangekondigd (Studiedag NVVK, 1999):

- Als een schuldenaar over vermogen beschikt, dan dient dit geliquideerd te

worden. In de oude situatie werd vermogen in het algemeen niet ingezet bij

een schuldregeling.

- In de nieuwe gedragscode kunnen schuldeisers een voorkeur uitspreken voor

een sanering of schuldbemiddeling.

- In de nieuwe gedragscode is de mogelijkheid gecreëerd om ook andere

schuldhulpverlenende organisaties dan kredietbanken toe te laten tot het

lidmaatschap van de NVVK.

De gewijzigde gedragscode en de beleidswijzigingen hebben voor de schuldhulp-

verleningsorganisaties als gevolg dat zij aanzienlijk minder speelruimte hebben

om een schuldregeling tot stand te brengen.

Met de komst van de nieuwe gedragscode zijn schuldeisers nauwer betrokken

geraakt bij de schuldhulpverlening. Zo is de definitie van 'problematische schuld-

situatie' totstandgekomen in samenwerking met de Vereniging van Financierings-

ondernemingen in Nederland (VFN). De nieuwe gedragscode biedt schuldeisers de

gelegenheid hun voorkeur uit te spreken voor een schuldsanering of schuldbemid-

deling. De eis dat de schuldenaar tracht zijn inkomsten te vergroten, is een wijziging

die eveneens aan schuldeisers ten goede komt. Ten slotte zal de uniformerende

werking van de gedragscode doorgaans eveneens ten goede komen aan schuldeisers.

2.3.2 Veranderingen in werkwijze (mede) als gevolg van de Wsnp

Mede door de invoering van de Wsnp hebben veel schuldhulpverleningsorganisaties

hun wijze van werken heroverwogen. In deze paragraaf beschrijven we in welke

mate het werk van schuldhulpverleners is veranderd door de invoering van de Wsnp

en van de nieuwe gedragscode.

Saneringstermijn

De invoering van de Wsnp en de nieuwe gedragscode heeft er bij bijna alle schuld-

hulpverleners toe geleid dat zij geen schuldregelingen meer afsluiten met een

looptijd van langer dan drie jaar. Zij hebben daar dankzij de Wsnp ook geen reden

meer toe, aangezien schuldenaren er in principe op kunnen rekenen dat een

wettelijke schuldsanering ook niet langer duurt dan drie jaar. Voordat de Wsnp

in werking trad, troffen 18 van de 27 geïnterviewde schuldhulpverleners wel eens

schuldregelingen die langer duurden dan drie jaar, met name in die gevallen waarin

anders helemaal geen schuldregeling zou kunnen worden getroffen. Zes schuldhulp-

verleners, waarvan vier werkzaam bij organisaties voor maatschappelijk werk en



Hoofdstuk 2 56

twee bij een sociale dienst, zeiden dat de nadruk van hun hulpverlening erop lag de

schuldenaar te leren omgaan met zijn schuldsituatie en er niet primair op gericht

was een schuldregeling te treffen. Bij vier van deze zes schuldhulpverleners is dat

nog steeds het geval.

Aflossingscapaciteit

De invoering van de Wsnp heeft (nog) geen gevolgen gehad voor de wijze waarop

ondervraagde schuldhulpverleners de aflossingscapaciteit berekenen. Ongeveer drie

kwart van de schuldhulpverleners past de NVVK-methode toe ('Tremanorm').18

Vermogen

Van de negtien respondenten die zeiden voor de inwerkingtreding van de Wsnp

nooit naar eventueel vermogen te kijken, zeggen er negen dat zij dit tegenwoordig

wel proberen. Alle schuldhulpverleners benadrukken dat zij, anders dan bewind-

voerders, geen mogelijkheden hebben om schuldenaren te controleren en er daarom

van uit moeten gaan dat de informatie die de schuldenaar geeft over zijn vermogen

de waarheid is. Dit is voor tien respondenten reden om nu nog steeds niet actief te

letten op eventueel vermogen.

Doorgaans letten schuldhulpverleners met name op de volgende vermogens-

bestanddelen: spaarrekeningen, spaarloon, levensverzekeringen, auto. Schuld-

hulpverleners zeggen (nog) geen goed beeld te hebben van wat door rechters als

vermogen wordt aangemerkt. Als dit duidelijker was, dan zouden schuldhulp-

verleners de schuldenaren gerichter kunnen vragen naar eventueel vermogen en

duidelijk kunnen maken dat de schuldenaar het risico loopt niet te worden toege-

laten tot de Wsnp, als hij niet eerlijk vertelt hoe het met zijn vermogen gesteld is.

Gedeeltelijke oplossingen

Als een of meer schuldeisers niet instemmen met een schuldregelingsvoorstel,

dan wordt er geen schuldregeling getroffen. Dat is althans het uitgangspunt van

de schuldhulpverlening. Eén derde van de schuldhulpverleners (vooral werkzaam

bij een sociale dienst of maatschappelijk werk), zei dat ze in de periode voordat de

Wsnp in werking trad, wel schuldregelingen troffen waarbij inbreuk werd gemaakt

op dit uitgangspunt, meestal in gevallen waarin geen enkele andere oplossing

beschikbaar was. Doorgaans hield een dergelijke 'gedeeltelijke oplossing' in dat één

schuldeiser de schuld gedurende de schuldregelingstermijn van drie jaar bevroor.

De schuldenaar heeft dan na afloop van de schuldregeling alleen nog een schuld bij

18 Onlangs heeft een door de NVVK ingestelde werkgroep een rapport uitgebracht, dat beoogt een aanzet

te zijn tot verdere uniformering en actualisering van de berekeningsmethode van de aflossingscapaci-

teit. Over dit rapport is overleg gevoerd met onder meer de Recofa, NVB, VFN en de energiebedrijven

(NVVK, Nibud, Fleuren en Westerbeek, 2000).
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Tabel 8: Schulden die in de steekproeven bij schuldhulpverleningsorganisaties buiten

invordering zijn gesteld in 1997

kredietbank 1

kredietbank 2

kredietbank 3

kredietbank 4

sociale dienst 1

sociale dienst 2

sociale dienst 3

maatschappelijk werk

totaal

57

geslaagde vorderingen buiten invordering

schuldregelingen

in dossierstudie

aantal aantal 0/0

29 0 0

103 9 9

29 1 3

60 7 12

108 22 20

13 2 15

52 7 13

28 6 21

422 54 13

die ene (grote) schuldeiser, meestal een bank, financieringsmaatschappij, sociale

dienst of de belastingdienst. Sommige schuldhulpverleners verwijzen hierbij naar

artikel 17 uit de oude gedragscode van de NVVK. De frequentie waarmee dit voor-

kwam, is in het kader van de dossierstudie geregistreerd.

In 13% van de schuldregelingen uit de dossierstudie blijkt er sprake van te zijn dat

een schuld buiten invordering wordt gesteld gedurende de looptijd van de schuld-

regeling. Tabel 8 bevestigt de indruk uit de interviews dat sociale diensten en het

maatschappelijk werk vaker een schuld buiten invordering lijken te stellen dan

kredietbanken. Dit gegeven vormt ook een (gedeeltelijke) verklaring voor de ver-

schillen in succesgraad tussen kredietbanken, sociale diensten en maatschappelijk

werk (zie tabel 6, paragraaf 2.2.4). Sinds de Wsnp is ingevoerd en de nieuwe gedrags-

code geldt, zeggen de geïnterviewde schuldhulpverleners geen schulden meer

buiten een schuldregeling te houden. Voor de schuldhulpverleners was het een next-

best-oplossing, waaraan door de invoering van de Wsnp geen behoefte meer bestaat.

Vooraf wegwerken van 'lastige' schuldeisers

Schuldhulpverleners weten dat er bepaalde schuldeisers zijn, die consequent

weigeren om mee te werken aan een schuldregeling. Voordat de Wsnp in werking

trad, waren dat bijvoorbeeld het CJIB en de dienst Omroepbijdragen, die inmiddels

is afgeschaft. Als een dergelijke schuldeiser met een betrekkelijk lage vordering deel

uitmaakte van het schuldenpakket, dan werd nog wel eens een'creatieve' oplossing

bedacht. Zo werd schuldenaren wel eens geadviseerd om bijvoorbeeld bij familie

wat geld te lenen voor de afbetaling van lastige schuldeisers met maar een kleine
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vordering. Een andere oplossing is om een dergelijke vordering alvast maar geheel

te betalen voordat de schuldregeling tot stand wordt gebracht. Zo werd de weg

vrijgemaakt om met de overige schuldeisers wel een schuldregeling te treffen. Bijna

de helft van de schuldhulpverleners zei dat ze wel eens (kleine) schulden op deze

manier wegwerkten voordat de Wsnp in werking trad.19

Preferenties

Zoals in paragraaf 2.3.1 is opgemerkt, werden bijvoorbeeld woningbouwcorporaties

en energiebedrijven als 'feitelijk preferent' beschouwd voordat de Wsnp in werking

trad en voordat de nieuwe gedragscode van de NVVK gold. Uit de dossierstudie blijkt

dat dit in 11% van de schuldregelingen voorkwam. Er lijkt wat dit betreft geen sprake

van grote verschillen tussen de schuldhulpverleningsorganisaties. Sinds de Wsnp is

volgens de respondenten geen sprake meer van feitelijke preferenties van schuld-

eisers. Er zijn nog wel gemeenten waarin een gift uit bijvoorbeeld een gemeentelijk

noodfonds mogelijk is om vorderingen van deze schuldeisers te voldoen.

Moraliteit

Voordat de Wsnp in werking trad, maakten de meeste schuldhulpverleners een

inschatting van de moraliteit van de aanvrager. Onder moraliteit verstaan schuld-

hulpverleners niet altijd hetzelfde. Het merendeel (15 van de 27) is wat dit betreft

uitsluitend geïnteresseerd in de vraag of de schuldenaar wel gemotiveerd is om al

het mogelijke te doen om uit de schulden te komen. Een moraliteitstoets betekent

dan slechts dat de schuldhulpverlener inschat of de schuldenaar zich wel aan de

afspraken houdt. 7 van de 27 respondenten hadden eigenlijk geen echte criteria voor

moraliteit of beoordeelden deze in het geheel niet. Slechts 5 van de 27 schuldhulp-

verleners betrokken de ontstaansgeschiedenis van de schuldsituatie in hun oordeel

of een schuldenaar geholpen moest worden. Zij deden dit door bijvoorbeeld de

beweringen van de schuldenaar over hoe de schulden waren ontstaan, te verifiëren

bij schuldeisers of bij andere organisaties die bekend zijn met de schuldenaar,

zoals een sociale dienst. De Wsnp heeft wat dit betreft bij geen van de schuldhulp-

verleners geleid tot een verandering van opstelling.

Wachtlijsten

In 5 van de 8 voor dit onderzoek geselecteerde gemeenten bestonden er voor de

invoering van de Wsnp wachtlijsten, variërend van 2 tot 9 maanden. Een schuld-

19 Uit de dossierstudie blijkt dat er in ongeveer 5% van de schuldregelingen sprake was van een dergelijke

oplossing. Net als wanneer een schuld buiten invordering wordt gesteld, lijken het ook hier vooral

medewerkers van sociale diensten en het maatschappelijk werk te zijn die schulden van tevoren

afkopen. Dit vooraf afkopen heeft overigens op zijn minst op gespannen voet gestaan met artikel 15

uit de oude NWK-gedragscode dat luidt: 'Volkskredietbanken kiezen als uitgangspunt voor gelijk-

berechting van schuldeisers.'
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hulpverlener maakte hierbij de kanttekening dat er in zijn gemeente weliswaar geen

wachtlijst bestond, maar dat het gemiddeld ongeveer 1,5 tot 2 jaar duurt voordat er

een schuldsanering is opgezet. Mensen krijgen weliswaar meteen een intake, maar

door de werkdruk duurt het heel lang voordat een dossier met een eventuele

schuldsanering wordt afgerond. Bij de organisaties waar er al wachtlijsten waren,

zijn deze gegroeid sinds de Wsnp in werking trad.

Volgens het rapport van Research voor Beleid (2000, p. 18) bestaan er in 21 van de 35

gemeenten wachtlijsten, met wachttijden variërend tussen de 2 en 6 maanden. Bij

15 van de 35 gemeenten is de wachttijd minder dan 3 maanden en bij 6 gemeenten

bedraagt deze meer dan 3 maanden. In het rapport wordt de toename van de vraag

naar schuldhulpverlening als eerste verklaring voor de wachttijden aangedragen.

Een tweede verklaring die wordt aangevoerd, is de toenemende complexiteit van

het schuldenpakket. In sommige gemeenten zijn personele of organisatorische

problemen debet aan de wachttijden. Ten slotte wordt het streven naar integrale

schuldhulpverlening als verklaring aangevoerd. Deze vraagt meer tijd en energie

per schuldenaar en leidt bij toenemende vraag en gelijkblijvende capaciteit tot

wachtlijsten.

Werkdruk

Meer dan de helft van de schuldhulpverleners geeft aan dat de werkdruk door de

invoering van de Wsnp is toegenomen. Zij geven daarvoor drie redenen.

Ten eerste moeten zij, als een schuldregeling is mislukt, voor de 285-verklaring van

alle schuldeisers weten of deze wel of niet akkoord gaan met een schuldregelings-

voorstel. Voordat de Wsnp in werking trad, werd een dossier gesloten zodra de

eerste schuldeisers niet akkoord gingen. Ook tegenwoordig inventariseren niet

alle schuldhulpverleners welke schuldeisers wel of niet akkoord gaan. Een aantal

vult op de verklaring alleen in welke schuldeiser als eerste (en eventueel als tweede

en derde) weigerde mee te werken. Betrokkenen vinden een inventarisatie van

schuldeisers die niet akkoord gaan, weinig zinvol als dit niets toevoegt aan het

resultaat van de hulpverlening.

Als tweede reden voor de gestegen werkdruk geven schuldhulpverleners aan dat

zij bij lastige dossiers inventiever moeten zijn om alle schuldeisers over te halen.

Doordat in de 285-verklaring het voorstel van de minnelijke schuldhulpverlening

moet worden vermeld en er in een later stadium mogelijk sprake is van een gang

naar de rechter, hebben de schuldhulpverleners het idee dat zij zorgvuldiger

moeten werken en geen'creatieve' oplossingen kunnen voorstellen,. die in

strijd met de gedragscode zijn.

Als derde oorzaak van de gestegen werkdruk wordt de onbekendheid met de

wet genoemd. Zowel schuldhulpverleners als schuldeisers moeten extra tijd

investeren om met de wet te leren werken en te leren wat de mogelijkheden

en de beperkingen zijn.
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Benadering schuldeisers

Voordat de Wsnp in werking trad, staken schuldhulpverleners er veel energie

in schuldeisers over te halen om akkoord te gaan met een schuldregeling. De

geleverde inspanning varieerde, afhankelijk van de ingeschatte kans op succes,

met het type schuldenaar, de soorten schuldeisers en de aard van de schuldhulp-

verleningsorganisatie.

Met de invoering van de Wsnp heeft bijna de helft van de onderzochte schuldhulp-

verleningsorganisaties besloten om er minder energie in te steken om schuldeisers

over de streep te trekken. Met de Wsnp is immers een alternatief beschikbaar

gekomen.

2.3.3 Moeilijk te helpen schuldenaren

Drie kwart van de schuldhulpverleners zegt dat bepaalde categorieën schuldenaren

moeilijk te helpen zijn. De belangrijkste zijn psychiatrische patiënten (acht keer

genoemd), jongeren, (langdurige) minima (elk zeven keer genoemd), allochtonen

en freelancers (elk drie keer genoemd). Daarnaast zijn volgens schuldhulpverleners

schuldenaren met recente schulden moeilijk te helpen.20

Psychiatrische patiënten en personen die om andere redenen niet normaal kunnen

functioneren, zijn volgens de schuldhulpverleners het moeilijkst te helpen. Het

aandeel van deze groep in de hulpvragen is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid.

Volgens de schuldhulpverleners is het moeilijk of zelfs onmogelijk om afspraken met

dergelijke schuldenaren te maken. Iemand die psychotisch is en nieuwe schulden

maakt, is daar immers moeilijk op aan te spreken. Een schuldregeling voor deze

groep typeerden veel schuldhulpverleners als niet meer dan symptoombestrijding.

De tweede moeilijk te helpen categorie schuldenaren zijn jongeren, met name

jongeren onder de 23 jaar. Deze groep heeft nog geen recht op een volledige uit-

kering op bijstandsniveau. Als deze jongeren al werken, dan ligt hun inkomen vaak

onder het bijstandsniveau. Hierdoor is dan sprake van een negatieve aflossings-

capaciteit. In het geval zij wel een inkomen hebben op bijstandsniveau, willen

schuldeisers vaak afwachten, in de hoop dat de schuldenaar in de nabije toekomst

meer gaat verdienen.

De minima vormen de derde moeilijk te helpen groep. In de Armoedemonitor

1997 (CBS en SCP, 1997) wordt gesproken van een armoedefuik: als een huis-

20 Het lijkt opmerkelijk dat drugs- en/of alcoholverslaafden niet werden genoemd. Desgevraagd ver-

klaarden de geïnterviewde schuldhulpverleners dat zij in principe geen hulp verlenen aan mensen die

verslaafd zijn. Als een verslaafde zich meldt voor schuldhulpverlening, wordt deze in eerste instantie

doorverwezen naar een instelling voor verslavingszorg, zoals het Consultatiebureau voor Alcohol en

Drugs (CAD) of het maatschappelijk werk.
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houden met een minimuminkomen in de schulden raakt, dan wordt de situatie

al snel problematisch. De aflossingscapaciteit van deze groep is dermate laag

dat schuldeisers veelal niet bereid zijn een schuldregeling te accepteren. Veel

schuldhulpverleners merkten op dat een schuldregeling voor deze groep slechts

symptoombestrijding is.

Ook allochtonen zijn moeilijk te helpen. Volgens de schuldhulpverleners voelen veel

allochtonen zich moreel verplicht om maandelijks geld over te maken naar familie

in het land van herkomst. Bij een schuldregeling is hier geen financiële ruimte voor.

Als ze toch regelmatig geld blijven overmaken aan de familie, dan ontstaan er al

gauw weer nieuwe schulden. Ook zijn er allochtonen die financiële verplichtingen

hebben omdat zij - als oudedagsvoorziening - in hun land van herkomst een stuk

grond of een huis hebben. In principe gaat het hierbij om vermogen dat na verkoop

kan worden aangewend om schuldeisers af te betalen. In de praktijk gebeurt dit

echter zelden of nooit volgens schuldhulpverleners, omdat zij niet goed weten hoe

zij dat moeten aanpakken. Vaak wordt er in dit soort gevallen afgesproken dat de

schuldenaar gedurende de looptijd van de schuldregeling geen uitgaven doet ten

behoeve van dit bezit.

Ten slotte is het moeilijk een regeling te treffen voor freelancers. Door het wisselend

inkomen vinden schuldeisers (in het geval van een bemiddeling) of kredietbanken

(in het geval van een sanering) dat zij onvoldoende zekerheid hebben dat het

afgesproken bedrag inderdaad kan worden terugbetaald.

Ongeacht andere omstandigheden belemmeren volgens schuldhulpverleners

recente schulden de mogelijkheid om een schuldregeling te treffen. Schuldeisers

gaan moeilijk of niet akkoord als de schulden nog maar enkele weken of maanden

oud zijn.

Het komt regelmatig voor dat de omstandigheden die hiervoor zijn genoemd, zich

tegelijkertijd voordoen. Zo hebben allochtone huishoudens en jongeren dikwijls een

laag inkomen en behoren zij dus veelal tevens tot de minima. Naarmate zich meer

van deze omstandigheden voordoen, is het volgens schuldhulpverleners moeilijker

om een regeling te treffen.

Eén kwart van de geïnterviewde schuldhulpverleners probeerde, voordat de Wsnp in

werking trad, doorgaans om een nuloptie aan te bieden als een regeling was mislukt.

Dit houdt in dat de schulden worden bevroren voor een bepaalde periode, bijvoor-

beeld een jaar. Na afloop van de afgesproken periode werd dan de situatie opnieuw

bekeken en werd opnieuw geprobeerd een schuldregeling te treffen. Dit leidde met

name bij jongeren en bij recente schulden wel eens tot succes. Voor psychiatrische

patiënten werd wel geprobeerd om de schuldhulpverlening te combineren met

intensieve psychiatrische hulpverlening.

Alle respondenten zeiden dat er, voordat de Wsnp in werking trad, voor de moeilijk

te helpen schuldenaren geen alternatief was als er geen minnelijke regeling kon
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worden getroffen. In die zin beschouwen schuldhulpverleners de komst van de

Wsnp als een verbetering.
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Schuldhulpverleners over de situatie na inwerkingtreding van de Wsnp

De invoering van de Wsnp heeft er volgens alle ondervraagde schuldhulpverleners

toe geleid dat schuldenaren een kans hebben gekregen op een schuldenvrije start.

Alle geïnterviewde schuldhulpverleners beschouwen dit als een enorme verbetering.

Alle schuldhulpverleners zeggen dat de mogelijkheid om de Wsnp als dreigement

tegen schuldeisers te kunnen gebruiken, voor hen een welkome aanvulling op hun

mogelijkheden is. Voordat de Wsnp in werking trad, was de onderhandelingsrelatie

volgens hen niet in evenwicht. Een schuldhulpverlener beschreef zijn positie voor

de invoering van de Wsnp als: 'de hulpverlening wikt en de schuldeiser beschikt'.

De verhouding tussen schuldhulpverleners en schuldeisers is, zeker op papier,

evenwichtiger geworden.

Het positieve oordeel van schuldhulpverleners gaat echter gepaard met kritische

kanttekeningen:

De invoering van de Wsnp heeft er volgens alle schuldhulpverleners toe geleid

dat zij minder ruimte hebben voor creatieve oplossingen, zoals gedeeltelijke

oplossingen zoeken, schuldeisers 'wegwerken' of feitelijke preferenties

toekennen. Enerzijds vinden ze dit een goede ontwikkeling, omdat de

schuldhulpverlening daardoor tegenover schuldeisers meer op een lijn zit.

Anderzijds leidt dit er volgens de schuldhulpverleners toe dat schuldenaren

soms onnodig in de Wsnp terechtkomen.

- De verwachting is niet uitgekomen dat met de inwerkingtreding van de Wsnp

schuldeisers vaker akkoord gaan met schuldregelingsvoorstellen. Volgens de

schuldhulpverleners gaan verschillende schuldeisers juist minder vaak akkoord

dan voordat de Wsnp in werking trad. Sinds de Wsnp geldt, maken sommige

schuldeisers niet meer de afweging wat de baten en lasten van een schuld-

regeling zijn, maar of zij het beste af zijn met een minnelijke dan wel een

wettelijke schuldregeling. Met andere woorden, het wettelijk traject is, anders

dan verwacht, ook voor sommige schuldeisers blijkbaar een aantrekkelijk

alternatief.

- Schuldhulpverleners hebben grote zorg over de duurzaamheid van de wettelijke

schuldsanering. Schuldhulpverleners vermoeden dat met name minima,

freelancers en psychiatrische patiënten na een wettelijke schuldsanering vaak

nieuwe schulden zullen maken. Nu er in een wettelijke schuldsanering niet

sprake is van begeleiding, leren deze groepen schuldenaren niet om met hun

budget om te gaan, waardoor de oorzaak van de schuldsituatie niet wordt

weggenomen.
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Ter illustratie van de zorg van schuldhulpverleners over de werking en gevolgen

van de Wsnp een tweetal citaten:

'Nu gaan er vooral van die "knutselfamilies" in, met schulden en met kinderen

uit verschillende mislukte huwelijken. De wet slaat hiermee de plank mis. De

wetgever heeft zich niet voldoende ingeleefd hoe het is om met grote kinderen

onder bijstandsniveau te leven. Het is dan bijna niet mogelijk om geen schulden

te maken. En als pa het goed doet, dan rijdt de dochter weer zwart. Wie stel je

daarvoor verantwoordelijk? Het budget staat en valt met een paar tientjes. De

wettelijke schuldsanering lost deze problemen niet op. Zonder begeleiding hierbij

vallen dit soort families geheid terug in hun oude gedrag.'

'De grootste zorg kon wel eens worden wat de schuldhulpverlening moet doen

met schuldenaren die gedurende een wettelijke sanering nieuwe schulden maken.

Zonder begeleiding zullen bijvoorbeeld de minima en psychiatrische patiënten

vaak weer schulden maken. De schulden van deze groepen zijn in de meeste

gevallen te herleiden tot de situatie waarin zij zich bevinden. Zonder extra hulp

verandert er niets aan hun situatie en leren ze ook niet met geld omgaan. De

groep schuldenaren die in een wettelijke schuldsanering recidiveert, is misschien

wel slechter af dan schuldenaren die voorheen geen schuldregeling konden

krijgen. Bij deze groep kon je, voordat de Wsnp in werking trad, na een jaar nog

eens kijken of het misschien wel zou lukken. Na een onafgemaakte wettelijke

schuldsanering zullen schuldeisers in de volgende tien jaar zeker niet meer

meewerken aan een oplossing. Maar die schuldenaren staan wel weer bij ons

op de stoep als het water ze tot aan de lippen staat!'

2.4 Schuldeisers in het minnelijk traject

De invoering van de Wsnp heeft voor schuldeisers tot gevolg dat zij, in geval van een

wettelijke schuldsanering, hun invorderingsmaatregelen moeten staken. Doorgaans

krijgen zij slechts een gedeelte van hun vordering betaald en moeten zij het reste-

rende deel definitief afboeken. In deze paragraaf schetsen we een beeld van de

opvattingen van schuldeisers over het minnelijk traject en van hun opstelling bij de

uitvoering ervan. Daarmee beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen:

- Wat is de opstelling van belangrijke schuldeisers in het minnelijk traject?

- Wat kunnen overwegingen van schuldeisers zijn om niet akkoord te gaan met

een schuldregeling?

Deze vragen beantwoorden we op basis van literatuur, interviews, publicaties van

schuldeisers zelf, congresverslagen en ander onderzoek. Bij de interviews gaat het

enerzijds om informatie over schuldeisers die afkomstig is uit de gesprekken met

schuldhulpverleners. Daarnaast hebben vier (telefonische) gesprekken plaats-
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gevonden met schuldeisers die blijkens de dossierstudie veel voorkomen in de

schuldenpakketten. Het betreft hier gesprekken met (vertegenwoordigers van) een

tweetal energiebedrijven, een grote sociale dienst en een groot postorderbedrijf.

2.4.1 De opstelling van schuldeisers volgens schuldhulpverleners
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De meeste schuldhulpverleners hadden verwacht dat schuldeisers door de invoering

van de Wsnp vaker akkoord zouden gaan met schuldregelingsvoorstellen. Deze

verwachting is in de praktijk niet uitgekomen. Volgens schuldhulpverleners maken

schuldeisers de afweging of zij beter af zijn in het minnelijk traject of in het wettelijk

traject, waarbij zij niet uitsluitend financiële overwegingen maken. Sommige

schuldeisers maken volgens de geïnterviewde schuldhulpverleners in het geheel

geen afweging en gaan zelden of nooit akkoord met een minnelijke schuldregeling.

Dit betreft de volgende schuldeisers: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB, elf keer

genoemd), woningbouwcorporaties (acht keer genoemd), sociale diensten (vijf keer

genoemd) en energiemaatschappijen (vier keer genoemd). Uit het onderzoek dat in

opdracht van het ministerie van SZW is verricht, komt een vergelijkbaar beeld naar

voren. Hierin worden de woningbouwcorporaties, het CJIB en de energiemaatschap-

pijen genoemd als schuldeisers die het vaak laten aankomen op een wettelijk traject

(RvB, 2000, p. 8).

Bijna één derde van de geïnterviewde schuldhulpverleners zegt zich zorgen te

maken over hoe schuldeisers zich opstellen tegenover schuldenaren met een

schuldregeling. Daarbij noemen ze de volgende voorbeelden:

- woningbouwcorporaties die een half jaar borg vragen aan de (ex-)schuldenaar

die bij hen een huis wil huren, terwijl andere (potentiële) huurders slechts een

maand borg hoeven te betalen;

- ziekenfondsen die (ex-)schuldenaren met een schuldregeling niet meer willen

verzekeren;

- banken die (ex-)schuldenaren na een schuldregeling een betaalrekening

weigeren.

Volgens het rapport van Research voor Beleid (2000, p. 16) zijn er sinds de invoering

van de Wsnp in bijna alle onderzochte gemeenten (32 van de 35) afspraken met

schuldeisers gemaakt, vooral door kredietbanken in de grotere gemeenten. Er

bestaat overigens weinig duidelijkheid over de aard van deze afspraken en over

hoe ze worden nageleefd.
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2.4.2 Opstelling van belangrijke schuldeisers

Centraal justitieel Incassobureau
Het CJIB is de instantie die voor het Openbaar Ministerie boetes en schadevergoe-

dingen int. Volgens schuldhulpverleners ging het CJIB voordat de Wsnp in werking

trad, in principe niet akkoord met schuldregelingen als zij daarbij niet honderd

procent van haar vordering uitbetaald kreeg. Dit is nadat de Wsnp in werking is

getreden, nog steeds het geval (RvB, 2000, p. 15).

Informatie Beheer Groep

De IBG heeft recent haar beleid voor minnelijke regelingen gewijzigd. De groep

heeft besloten om, gezien de administratieve problemen, geen verzoeken om

schuldbemiddeling meer te honoreren, maar uitsluitend nog voorstellen tot

schuldsanering in behandeling te nemen.
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Woningbouwcorporaties

Voordat de Wsnp in werking trad, werden woningbouwcorporaties door schuld-

hulpverleners als feitelijk preferente schuldeisers behandeld. Deze positie ont-

leenden zij aan hun vermogen om schuldenaren met een huurachterstand uit hun

huis te zetten. In diverse gemeenten werd, om huisuitzetting te voorkomen, (een

gedeelte van) de huurschuld ook wel uit schuldenfondsen betaald.21 Vlak voordat

de Wsnp in werking trad, heeft de NwK een convenant opgesteld met AEDES (de

koepelorganisatie van woningbouwcorporaties). Dit convenant lijkt echter een

papieren tijger te zijn (Niemeijer en Jungmann, 2000). Met de invoering van de

Wsnp hebben woningbouwcorporaties hun feitelijk preferente positie verloren. In

de interviews met schuldhulpverleners en door bewindvoerders wordt veelvuldig

opgemerkt dat woningbouwcorporaties de afgelopen jaren strenger zijn geworden

in hun debiteurenbeheer en eerder overgaan tot huisuitzetting (Van Cuyk, 2000,

p. 11; La Poutre en Ypma, 2000).22 Volgens het rapport van Research voor Beleid

zijn in ongeveer de helft van de 35 onderzochte gemeenten afspraken gemaakt

met woningbouwcorporaties, variërend van handelen in overeenstemming met de

gedragscode van de.NVVK tot afzien van huisuitzetting onder bepaalde voorwaarden

(RvB, 2000, p. 16).

21 Niet zelden zijn gemeenten goedkoper uit als ze de schuld (gedeeltelijk) betalen dan wanneer ze

vervangende woonruimte moeten regelen voor mensen die wegens huurachterstand uit hun huis gezet

worden.

22 Op kamervragen hebben de staatssecretarissen van VROM en VWS laten weten dat de Wsnp er mede toe

leidt dat woningbouwcorporaties er sneller dan voorheen toe overgaan maatregelen te nemen om grote

huurachterstanden te voorkomen. Er is echter geen cijfermateriaal beschikbaar over de ontwikkeling

van het aantal huisuitzettingen in Nederland (Kamerstukken 1999-2000, Aanhangsel nr. 276).
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Energiebedrijven

Voordat de Wsnp in werking trad, werden energiebedrijven als feitelijk preferente

schuldeisers behandeld. Door de invoering van de Wsnp zijn energiebedrijven net

als woningbouwcorporaties hun feitelijke preferentie kwijtgeraakt. Bovendien is er

in de wet bepaald dat nutsbedrijven de levering van essentiële voorzieningen zoals

water, gas en elektriciteit niet mogen staken als oude vorderingen van voor de toe-

passing van een wettelijke schuldsaneringsregeling onbetaald blijven.23 Afsluiting is

in principe dus geen machtsmiddel meer om een vordering geïnd te krijgen (zoals

huisuitzetting dat nog wel is voor woningbouwcorporaties). De reactie van energie-

bedrijven op de invoering van de Wsnp is niet eenduidig. Volgens schuldhulpver-

leners zijn er energiebedrijven die consequent weigeren om mee te werken aan

minnelijke regelingen. Anderzijds is er ook een energiemaatschappij die met de

kredietbanken in haar verzorgingsgebied een convenant heeft gesloten, waardoor

deze volgens de schuldhulpverleners veel vaker akkoord gaat dan voorheen. Uit de

interviews met vertegenwoordigers van energiemaatschappijen komt naar voren

dat, anders dan voordat de Wsnp in werking trad, een van de twee energiebedrijven

tegenwoordig akkoord gaat met minnelijke regelingen, tenminste als deze volgens

de NVVK-gedragscode zijn opgesteld. Het andere energiebedrijf stelde in het gesprek

al vaak akkoord te gaan met minnelijke regelingen en dat nog steeds te doen.

Volgens het rapport van Research voor Beleid (2000, p. 16) zijn in ongeveer de helft

van de 35 onderzochte gemeenten afspraken gemaakt met de energiebedrijven.

Sociale diensten, Lisv en Sub

Een sociale dienst kan verschillende typen vorderingen op schuldenaren hebben.

Een vordering kan het gevolg zijn van te veel of ten onrechte verstrekte bijstand,

of van bijstand verstrekt in de vorm van een lening. Sinds de Wet herziening

debiteurenbeleid (Whd) uit 1998 kunnen sociale diensten (evenals andere

uitvoerders van sociale zekerheidsregelingen) gebruikmaken van de verruimde

terugvorderingsbepalingen, die moeten bijdragen aan een doelmatiger en doel-

treffender debiteurenbeheer. Deze verruiming in de wet biedt gemeenten iets

meer mogelijkheden om mee te werken aan schuldregelingen. Het is onduidelijk

in hoeverre deze mogelijkheden worden benut.

Evenals veel sociale diensten hebben organisaties als het Landelijk instituut sociale

verzekeringen (Lisv) en de Sociale verzekeringsbank (Svb) aanvullend debiteuren-

beleid opgesteld binnen de wettelijke kaders zoals die gelden sinds de Whd. Daar-

bij wordt onderscheid gemaakt tussen fraudeschulden en niet-fraudeschulden,

conform de wettelijke bepalingen hierover. Het Lisv scheldt niet-fraudeschulden

kwijt na drie jaar maximaal aflossen. Fraudeschulden scheldt het Lisv kwijt als er

23 Artikel 304 Fw. Kamerstukken 11, 1992-1993, 22 969, nr. 3, p. 47. De wetgever baseert zich bij deze

bepaling op de uitspraak van de Hoge Raad van 20 maart 1981, Nl 1981, 640.
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gedurende vijf jaar maximaal is afgelost en als minimaal 50% van de totale vordering

is betaald. De Svb hanteert ook drie jaar voor niet-fraudeschulden en vijf jaar voor

fraudeschulden. Door in het debiteurenbeleid bij fraudeschulden een afbetalings-

termijn van vijf jaar te stellen, wordt in die gevallen een minnelijke regeling

onmogelijk gemaakt.

Uit het interview met een vertegenwoordiger van een grote sociale dienst komt

onder meer het volgende naar voren.

- Sinds de Wsnp in werking is getreden, hanteert de desbetreffende sociale

dienst als beleidslijn dat ze alleen akkoord gaat met een schuldregeling als er

voldoende informatie beschikbaar is, dat wil zeggen een eenduidige berekening

van de aflossingscapaciteit met bewijsstukken en een volledige lijst van de

schuldeisers. Deze informatie is er echter lang niet altijd. Indien wel, dan moet

de informatie blijk geven van een zorgvuldige handelingswijze van de schuld-

hulpverlening en dienen er geen formele obstakels te zijn.

- Voordat de Wsnp in werking trad, ging de desbetreffende sociale dienst alleen

akkoord met saneringen, inmiddels ook met schuldbemiddelingen.

- Voordat de Wsnp in werking trad, wilde de dienst in geval van een fraudeschuld

in principe 100% van de vordering ontvangen. Om een schuldregeling mogelijk

te maken was ze af en toe bereid om met minder genoegen te nemen. De des-

betreffende sociale dienst gaat tegenwoordig alleen akkoord als de vordering

lager is dan f 6.000. Als de schuld hoger is dan f 6.000 dan moet de debiteur

eerst minimaal vijf jaar afbetalen voordat de sociale dienst bereid is een

gedeelte van de schuld kwijt te schelden.

Belastingdienst

Voordat de Wsnp in werking trad, ging de belastingdienst uitsluitend akkoord als

zij de volledige vordering uitbetaald kreeg. De invoering van de Wsnp heeft ertoe

bijgedragen dat de belastingdienst wijzigingen heeft doorgevoerd ten aanzien van

de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.24 Dit heeft onder meer tot gevolg dat

de belastingdienst akkoord gaat met een minnelijke regeling als de verwachting

bestaat dat een wettelijke schuldsanering tot een zelfde financieel resultaat zou

leiden.25 In het onderzoek van Research voor Beleid wordt geconcludeerd dat de

gemeentelijke belastingdienst zich zeer meegaand opstelt in problematische

schuldsituaties (RvB, 2000, p. 17).

Postorderbedrijven

Postorderbedrijven worden in de publieke discussie vaak genoemd als `lastige'

schuldeisers. Uit de interviews met schuldhulpverleners en uit het interview met

24 Besluit van 8 oktober 1998, nr. WDB 98/302 M (Stcrt 1998, 193).

25 Artikel 1, onderdeel B (artikel 19a Uitvoeringsregeling) Toelichting p. 77.
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een medewerker van een groot postorderbedrijf komt een ander beeld naar voren.

Het desbetreffende postorderbedrijf werkt bijna altijd mee aan schuldregelings-

voorstellen, op voorwaarde dat deze worden aangeboden door schuldhulp-

verlenende organisaties die volgens de NVVK-gedragscode werken. De Wsnp

heeft wat dit betreft geen wijziging gebracht.

2.4.3 Overwegingen van schuldeisers om niet akkoord te gaan26

Een van de doelstellingen van de Wsnp is om de bereidheid te bevorderen van

schuldeisers om minnelijke regelingen te treffen. Door een wettelijke sanering

- financieel - onaantrekkelijker te maken dan een minnelijke regeling beoogt

de wetgever de Wsnp als een 'stok achter de deur' te laten werken. Schuldeisers

gaan echter lang niet altijd akkoord met een minnelijke regeling. Uit de interviews

met schuldhulpverleners en schuldeisers en uit literatuur zijn verschillende

overwegingen af te leiden die schuldeisers ertoe kunnen brengen om niet akkoord

te gaan. In het volgende duiden we deze mogelijke overwegingen aan.
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Stijging van inkomsten van schuldenaar

Bij een minnelijke schuldsanering wordt berekend hoeveel een schuldenaar in 36

maanden kan afbetalen. Op basis van dit bedrag wordt er een afkoopvoorstel aan de

schuldeisers gedaan. Als de schuldregeling rondkomt, krijgen de schuldeisers dit

percentage van hun totale vordering bij de aanvang van de schuldsanering uitbe-

taald. Het restant van de schuld wordt de schuldenaar kwijt gescholden.

Bij een wettelijke schuldsanering wordt het inkomen, behoudens het door de

rechtbank vastgestelde vrij te laten bedrag, op een boedelrekening gestort die door

een bewindvoerder wordt beheerd. Als een schuldenaar bijvoorbeeld meer gaat

verdienen of andere extra inkomsten krijgt, wordt dit op de boedelrekening gestort.

Extra inkomen komt zo direct aan schuldeisers ten goede.27 Schuldeisers die

vermoeden dat het inkomen van een schuldenaar in de nabije toekomst zodanig

zal stijgen dat deze stijging opweegt tegen de f 50 (excl. BTW) per maand aan salaris

voor de bewindvoerder en de publicatiekosten, kunnen daarom op een wettelijke

sanering aansturen.28

26 Deze tekst is een bewerking van een artikel van lungmann (2000).

27 Overigens komt ook bij een schuldbemiddeling een verhoging van de inkomsten van de schuldenaar

ten goede aan de schuldeisers.

28 Bij het verschil in opbrengst tussen het minnelijk en het wettelijk traject moet ook nog worden bedacht

dat er in het minnelijk traject voor een saneringskrediet ongeveer 9% rente moet worden betaald, wat

weer ten koste gaat van het bedrag dat aan de schuldeisers moet worden uitgekeerd.
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Liquidatie van bovenmatige boedel

Bij een wettelijke sanering wordt van een bewindvoerder verwacht dat deze door

op huisbezoek te gaan en door de postblokkade eventuele bovenmatige boedel

opspoort en liquideert. Bij een minnelijke schuidsanering gebeurt dit niet. Hoog-

stens moet een auto die niet nodig is voor betaald werk, worden verkocht omdat

de vaste lasten hiervan op het budget van de schuldenaar drukken. Schuldeisers

die het sterke vermoeden hebben dat de schuldenaar over een bovenmatige boedel

beschikt, zijn financieel beter af als de boedel meer oplevert dan het maandelijkse

salaris en de publicatiekosten.

Uitval in het wettelijk traject

Voor schuldenaren is het regime zwaar waaronder zij gedurende een wettelijke

sanering moeten leven. Het is onwaarschijnlijk dat alle schuldenaren die tot de

wettelijke sanering worden toegelaten, deze zullen volbrengen. Sommige schuld-

eisers anticiperen hierop door een minnelijke sanering te weigeren. Zij gokken

erop dat een schuldenaar een wettelijke sanering niet af zal maken. In dat geval

wordt de schuldenaar failliet verklaard en kan betrokkene in principe gedurende

tien jaar geen beroep meer doen op een wettelijke sanering. Als het faillissement

bij gebrek aan baten wordt opgeheven, kan een schuldeiser beslag laten leggen op

het inkomen. Hij kan dit volhouden tot de vordering is terugbetaald of totdat de

schuldenaar weer tot een wettelijke sanering wordt toegelaten. Als de te verwachten

inkomsten van dit beslag hoger zijn dan de kosten die een schuldeiser heeft aan een

wettelijke sanering, dan loont het de moeite om er bij bepaalde schuldenaren op te

gokken dat deze de regeling niet afmaken.

Recidive

Er zijn geen exacte gegevens bekend over de mate waarin schuldenaren recidiveren.

Wat betreft schuldenaren die een minnelijke sanering hebben gehad, komt uit

enkele onderzoeken een percentage van minimaal dertig naar voren.29 Als een

schuldeiser akkoord gaat met een minnelijke regeling kan een schuldenaar die

recidiveert altijd opnieuw een minnelijke sanering aanvragen. Vooropgesteld dat

de schuldenaar zich tijdens de looptijd van de minnelijke regeling aan zijn verplich-

tingen heeft gehouden, zal de minnelijke schuldhulpverlening in het algemeen

opnieuw proberen een sanering op te zetten. Het doet daarbij niet ter zake hoeveel

tijd er sinds de vorige minnelijke sanering is verstreken.

Dit ligt anders bij een wettelijke sanering. Als een schuldenaar een wettelijke

sanering heeft gehad, komt betrokkene daar gedurende een periode van tien jaar

29 Bij Beekmans e.a. (1996, p. 51) wordt een recidivepercentage van 30% bij schuldenaren met minnelijke

regeling genoemd. Bij Kersten e.a. (1997, pp. 52-62) is sprake van minimaal 20% ernstige recidive
binnen drie tot vijf jaar.
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niet meer voor in aanmerking. Voor een schuldeiser betekent dit dat hij, door

akkoord te gaan met een minnelijke regeling, bij recidive het risico loopt om nog

een keer een gedeelte van zijn vordering af te moeten schrijven. Door niet akkoord

te gaan met een minnelijke regeling, maar aan te sturen op een wettelijke sanering,

is een schuldeiser ervan verzekerd dat hij niet voor de tweede keer een vordering

hoeft af te schrijven in de tien jaar die volgen op de wettelijke sanering.30

Variatie in berekening aflossingscapaciteit

De minnelijke schuldhulpverlening hanteert een vrij te laten bedrag van 94% van

het sociaal minimum. Dit kan worden gecorrigeerd voor woonlasten of energie-

kosten (NVVK-methode). De wettelijke beslagvrije voet ligt op 90% van het

bijstandsniveau. Rechtbanken berekenen het vrij te laten bedrag op uiteenlopende

wijzen. Afhankelijk van het arrondissement, is een wettelijke sanering voor schuld-

eisers soms voordeliger dan een minnelijke sanering.

Gebrek aan vertrouwen in de minnelijke schuldhulpverlening

Schuldeisers die in geheel Nederland werkzaam zijn, worden geconfronteerd met

de grote diversiteit die er in de minnelijke schuldhulpverlening bestaat. Hoewel

nagenoeg alle schuldhulpverleningsorganisaties volgens de gedragscode van de

NVVK werken, bestaan er niettemin grote verschillen in de (integrale) benadering

van de schuldenproblematiek. Sommige schuldeisers hebben twijfels over de

kwaliteit van de uitvoering van de schuldhulpverlening. Zij vragen zich bijvoorbeeld

af of de schuldhulpverlening wel echt objectief is en niet te veel aan de kant van de

schuldenaar staat. Ook zijn er schuldeisers die liever naar de rechtbank gaan, dan

contacten te moeten onderhouden met veel verschillende instanties, die elk op hun

eigen wijze werken. Zij denken dat zij bij de rechtbank altijd het maximaal haalbare

bedrag zullen krijgen. Ten slotte zijn er schuldeisers die een wettelijke sanering

prefereren boven een minnelijke omdat de schuldenaar daarin veel meer gecontro-

leerd wordt. Zij betwijfelen of de minnelijke schuldhulpverlening wel even streng

en objectief toeziet op schuldenaren als bewindvoerders doen.

Speculeren op de schaamte van de schuldenaar

Een schuldenaar die wordt toegelaten tot een wettelijke schuldsanering, komt met

zijn naam in de krant en in het openbare register op internet. Daarnaast gaat zijn

post gedurende de looptijd van de regeling naar de bewindvoerder, die controleert

of de schuldenaar geen financiële informatie heeft verzwegen. Veel schuldenaren

blijken dit moeilijk te accepteren. Er rust een taboe op schulden hebben en

sommigen schamen zich als hun naam in de krant komt. Er zijn schuldeisers die

30 Dit argument werd ook tijdens een congres over de wettelijke schuldsanering van de Stichting Studie-

centrum Rechtspleging op 22 mei 2000 in Hilversum aan de orde gesteld.
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een minnelijke regeling afwijzen, omdat zij denken dat bepaalde schuldenaren

om de postblokkade en de publicatie van hun naam in de krant van een wettelijke

sanering af zullen zien. In die gevallen kan de schuldeiser zijn gehele vordering op

blijven eisen en eventueel beslag leggen.

Straf voor de schuldenaar

Sommige schuldeisers zien een wettelijke sanering als een straf voor schuldenaren.

Zij willen een schuldenaar simpelweg laten boeten omdat deze een vordering niet

heeft betaald. Om die reden kunnen zij voorkeur geven aan een wettelijke sanering,

ook al zijn zij daarbij financieel slechter af.

De ene schuldeiser is de andere niet. De garagehouder die een rekening heeft

uitstaan, verkeert in een totaal andere positie dan bijvoorbeeld een ziektekosten-

verzekeraar die de premie niet uitbetaald krijgt. Een postorderbedrijf bijvoorbeeld

kan in een schuldregeling eenvoudig het verlies nemen en vervolgens de relatie met

de schuldenaar beëindigen. Woningbouwcorporaties, sociale diensten en energie-

maatschappijen daarentegen onderhouden een langdurige financiële relatie met

schuldenaren. Zij zijn'duurcrediteuren' en kunnen de relatie met de schuldenaar

niet eenvoudigweg beëindigen. Sinds de Wsnp is ingevoerd, zijn er in veel

gemeenten afspraken gemaakt met schuldeisers, zoals energiebedrijven en woning-

bouwcorporaties, vooral door kredietbanken in de grotere gemeenten. Er bestaat

overigens weinig duidelijkheid over de aard van deze afspraken en over hoe ze

worden nageleefd. Ten slotte zijn er voor sommige schuldeisers juridische of andere

belemmeringen om akkoord te gaan met een minnelijke regeling. Privé-schuldeisers

of postorderbedrijven zijn vrij in hun beslissing. (Semi-)overheidsinstanties zoals de

belastingdienst, de IBG en sociale diensten zijn daarentegen aan (wettelijke) regels

en (landelijk) beleid gebonden. Het CJIB int schulden die voortvloeien uit boetes of

schadevergoedingen aan slachtoffers. Dergelijke schulden kunnen moeilijk over één

kam worden geschoren met andere soorten schulden.

2.5 Samenvatting

Variëteit en verandering in de minnelijke schuldhulpverlening

De minnelijke schuldhulpverlening is een bij uitstek lokale verantwoordelijkheid.

Het zijn de gemeenten die bepalen welke (financiële) prioriteit de schuldhulpver-

lening heeft en hoe deze is georganiseerd. Hierdoor is sprake van grote verschillen

in omvang, organisatie, instrumenten en uitvoering van schuldhulpverlening.

De belangrijkste organisaties die schuldhulpverlening uitvoeren zijn: sociale

diensten, kredietbanken, algemeen maatschappelijk werk, particuliere organisaties

en advocaten. Het verschilt per gemeente welke organisaties belast zijn met

schuldhulpverlening en hoe zij eventueel samenwerken. De afgelopen jaren zijn
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in veel gemeenten de verschillende organisaties voor schuldhulpverlening nauwer

gaan samenwerken, al dan niet in het kader van integrale schuldhulpverlening en

het armoedebeleid. Er lijkt bovendien sprake van een intensivering van de inzet van

middelen, waarbij die middelen uiteenlopen van een kortingspas invoeren en een

preventiemedewerker aanstellen tot voorlichtingsactiviteiten zoals eenwegwijzer

schuldhulpverlening' verspreiden.

Integrale schuldhulpverlening

De toegenomen schuldenproblematiek in combinatie met de (politieke) aandacht

voor het armoedebeleid hebben de belangrijkste aanzet tot veranderingen in de

minnelijke schuldhulpverlening gegeven. Lokale overheden lijken meer (financiële)

ruimte te hebben gekregen om de armoedeproblemen aan te pakken. In dit kader is

de integrale schuldhulpverlening op gang gekomen. Voor de gemeenten waar dit al

langere tijd het geval was, is de Wsnp niet meer of minder dan een extra instrument.

In andere gemeenten heeft de Wsnp als een katalysator gewerkt. Tegelijkertijd kan

worden geconstateerd dat toegenomen aandacht van gemeenten voor de organisatie

en instrumenten van (integrale) schuldhulpverlening en armoedebeleid blijkbaar

(nog) onvoldoende doorwerkt in de uitvoering. Zo is in globaal twee derde van de 35

onderzochte gemeenten sprake van wachtlijsten voor schuldhulpverlening, waarbij

de wachttijden variëren van twee tot zes maanden.

Instrumenten

Schuldhulpverleningsorganisaties hebben doorgaans drie typen instrumenten tot

hun beschikking: schuldregeling, budget- en/of psychosociale begeleiding en het

beroep op een noodfonds, een waarborgfonds of garantieregeling of op bijzondere

bijstand. Deze drie typen instrumenten worden steeds vaker in combinatie met

elkaar ingezet.

Een schuldregeling, in de vorm van een schuldsanering of een schuldbemiddeling,

is erop gericht de schuldenaar na drie jaar schuldenvrij te laten zijn. Dit instrument

wordt in bijna elke gemeente toegepast. Het vergt doorgaans tussen de drie en

negen maanden om een schuldenregeling op te zetten. Behalve door de snelheid

van de schuldhulpverleningsorganisatie zelf wordt de doorlooptijd bepaald door de

mate waarin de schuldenaar zelf inzicht heeft in zijn schuldsituatie en door de

snelheid waarmee schuldeisers laten weten hoe hoog hun vordering is en de

snelheid waarmee zij reageren op een schuldregelingsvoorstel. Als er sprake is van

wachtlijsten is er een wachttijd voordat een schuldregeling kan worden opgezet.

Budget- en/of psychosociale begeleiding is in steeds meer gemeenten beschikbaar.

Twee derde van de 35 onderzochte gemeenten zegt in noodgevallen bijzondere

bijstand te gebruiken voor cliënten met problematische schulden. De helft beschikt

over een noodfonds dat gebruikt wordt voor schuldhulpverlening.
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Kenmerken van huishoudens en schulden pakketten

Van de huishoudens die een beroep doen op de minnelijke schuldhulpverlening

bestaat 45% uit één persoon, 22% bestaat uit eenoudergezinnen, 19% uit twee-

persoonshuishoudens met kinderen en 10% uit tweepersoonshuishoudens

zonder kinderen.

Mannen (53%) en vrouwen (47%) vragen ongeveer even vaak om schuldhulp-

verlening, maar zij zijn wel zeer ongelijk verdeeld over de typen huishoudens.

Bij eenpersoonshuishoudens (70%) zijn mannen sterk oververtegenwoordigd,

terwijl vrouwen juist bij eenoudergezinnen (88%) zijn oververtegenwoordigd.

De gemiddelde leeftijd van de aanvragers van schuldhulpverlening is 37 jaar.

Twee derde (66%) van de aanvragers heeft een leeftijd tussen de 26 en 45 jaar.

Van de huishoudens is 61% afhankelijk van een (bijstands)uitkering.

Van de schuldenaren heeft 39% een schuldenlast van minder dan f 10.000 en

66% van minder dan f 20.000. De gemiddelde schuldenlast is f 21.927 gulden.

In eerder onderzoek werd een gemiddelde schuld van f 16.173 gevonden. Deze

stijging van de gemiddelde schuldenlast bevestigt de veronderstelling dat de

omvang van de schuldenlast de afgelopen jaren is toegenomen.

Banken (en financieringsondernemingen) blijken de belangrijkste schuldeisers:

Andere belangrijke schuldeisers zijn de GSD, belastingdienst, postorderbedrij-

ven, woningbouwcorporaties, energiebedrijven en telefoonmaatschappijen.

De resultaten van de minnelijke schuldhulpverlening

De tien schuldhulpverleningsorganisaties die we onderzochten, konden in

1997 in 39% van de schuldhulpvragen een schuldregeling treffen. De NVVK

komt voor 1997 op 38%.

Tussen de organisaties blijken er grote verschillen in het succespercentage

te bestaan; dit varieert van 65% tot 24%. Sociale diensten lijken relatief de

meeste schuldregelingen tot stand te brengen en kredietbanken (samen met

het maatschappelijk werk) de minste. Mogelijk hangen deze verschillen samen

met verschillen in kenmerken van het cliëntenbestand van de verschillende

organisaties of met verschillen in werkwijzen. Zo is het goed voorstelbaar dat

kredietbanken terughoudender zijn om kredieten te verstrekken dan sociale

diensten.

Bijna een derde (31%) van de schuldenaren heeft een aflossingscapaciteit van

f 100 of minder per maand en twee derde (67%) van maximaal f 200 per maand.

Bij saneringen wordt aan schuldeisers gemiddeld 54% geboden en bij bemidde-

lingen gemiddeld 62%.

Uit de dossiers die we onderzochten, blijkt dat 41% van de schuldregelingen niet

totstandkomt door onvoldoende medewerking van de schuldenaar. In 25% van

de gevallen wordt geen schuldregeling bereikt omdat schuldeisers niet akkoord

gaan. Van onvoldoende aflossingscapaciteit is sprake in 17% van de gevallen.
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De groep voor wie wel en de groep voor wie geen regeling kon worden getroffen

is vergeleken. De laatstgenoemde groep is daarbij onderverdeeld, naar de

oorzaak waardoor de schuldregeling niet totstandkwam. Er blijkt alleen van

significante verschillen sprake te zijn in die gevallen waarin het dossier werd

afgesloten omdat niet alle schuldeisers meewerkten of omdat er onvoldoende

aflossingscapaciteit was. De groep waarin wel een schuldregeling totstandkwam

heeft een significant lagere gemiddelde schuld en een significant hoger

gemiddeld afkooppercentage.

Drie kwart van de schuldhulpverleners zegt dat bepaalde categorieën schulde-

naren moeilijk te helpen zijn. Dit betreft vooral psychiatrische patiënten,

jongeren, minima, allochtonen, freelancers en schuldenaren met recente

schulden. De invoering van de Wsnp wordt door schuldhulpverleners als een

verbetering voor deze groepen beschouwd. Bijna alle schuldhulpverleners

maken zich echter zorgen over het gebrek aan begeleiding bij een wettelijke

schuldsanering. Deze zorg betreft in het bijzonder psychiatrische patiënten,

freelancers en minima. Zonder begeleiding lopen deze groepen het risico

relatief snel weer in een problematische schuldsituatie te geraken. Volgens

schuldhulpverleners zou het bereikte resultaat daarom wel eens weinig

duurzaam kunnen blijken te zijn.

Veranderingen (mede) als gevolg van de Wsnp

Uit de interviews met schuldhulpverleners blijkt dat er sinds de Wsnp in werking

is getreden, veranderingen hebben plaatsgevonden in hun wijze van werken. Deze

veranderingen zijn deels het gevolg van de geactualiseerde gedragscode die door

de NVVK is ingevoerd per 1 januari 2000. Mede naar aanleiding van de invoering van

de Wsnp is deze gedragscode aangescherpt zodat het minnelijk en wettelijk traject

beter op elkaar aansluiten. Er zijn diverse artikelen geschrapt of gewijzigd. Daarbij

gaat het er enerzijds om dat begrippen eenduidiger worden geformuleerd en

gedefinieerd, waardoor er minder interpretatievrijheid bestaat. Daarnaast zijn de

mogelijkheden om uitzonderingen op voorschriften te maken sterk beperkt en zijn

termen als'in principe' en'globaal' geschrapt. Hierdoor zijn de mogelijkheden om

bij moeilijke dossiers 'creatieve' oplossingen te verzinnen aanzienlijk beperkt. De

belangrijkste veranderingen zijn de volgende:

- Saneringstermijn

Sinds de Wsnp en de nieuwe gedragscode, treffen de meeste schuldhulp-

verleners geen schuldregelingen meer die langer duren dan 36 maanden.

- Vermogen

Sinds de Wsnp en de nieuwe NVVK-gedragscode in werking zijn getreden,

informeren meer schuldhulpverleners bij de schuldenaar naar eventueel

vermogen.



Het minnelijk traject 75

Buiten invordering

Voordat de Wsnp en de nieuwe gedragscode in werking traden, trof één derde

van de schuldhulpverleners wel schuldregelingen waarbij de grootste schuld

buiten invordering werd gesteld. Schuldhulpverleners zeggen dit nu niet meer

te doen.

Wegwerken (kleine) schulden

Voordat de Wsnp en de nieuwe gedragscode in werking traden, werkte bijna

de helft van de geïnterviewde schuldhulpverleners wel eens (kleine) schulden

of lastige schuldeisers van te voren 'weg'. Schuldhulpverleners zeggen dat

tegenwoordig niet meer te doen.

Werkdruk

Ongeveer de helft van de geïnterviewde schuldhulpverleners zegt dat de

werkdruk is toegenomen, mede doordat de Wsnp in werking is getreden.

Overhalen schuldeisers
Sinds de Wsnp in werking is getreden, steekt een aantal schuldhulporganisaties

er minder energie in om schuldeisers over de streep te trekken.

Feitelijke preferentie

Anders dan voordat de Wsnp en de nieuwe gedragscode in werking traden,

worden er tegenwoordig geen schuldeisers (zoals woningbouwverenigingen

en energiemaatschappijen) meer behandeld als 'feitelijk preferent'.

Minder noodhulp

De invoering van de Wsnp heeft sommige gemeenten ertoe gebracht het

gebruik van bijzondere bijstand en/of een noodfonds in problematische

schuldsituaties stop te zetten.

Dalende succesgraad bij kredietbanken

Een belangrijke doelstelling van de Wsnp is dat er meer minnelijke regelingen

getroffen zouden worden. Door het wettelijk traject financieel onaantrekkelijker te

maken voor schuldeisers zouden ze vaker akkoord moeten gaan met aangeboden

schuldregelingen. Of deze doelstelling is bereikt, moet blijken uit een eventuele

stijging van het aantal minnelijke regelingen sinds de Wsnp in werking is getreden.

Hierover bestaan uitsluitend betrouwbare gegevens van kredietbanken. Het blijkt

dat het aantal verzoeken bij kredietbanken om schuldhulpverlening sinds 1992 met

meer dan 10.000 is gestegen tot ruim 31.000 in 1998. Het absolute aantal bereikte

schuldregelingen blijft gedurende deze periode nagenoeg gelijk. Deze situatie

resulteert in een daling van het slagingspercentage (bij kredietbanken) van 53%

in 1992 tot 35% in 1998. Het resultaat in 1999 is mede beïnvloed doordat de Wsnp

in werking trad. Over dat jaar bedroeg het succespercentage 28. Afgaande op

gegevens van kredietbanken, heeft de Wsnp, althans in 1999, de dalende trend

van het slagingspercentage niet kunnen ombuigen. De stok achter de deur werkt

blijkbaar (nog) niet.
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Schuldeisers in het minnelijk traject

Door een wettelijke sanering - financieel - onaantrekkelijker te maken dan een

minnelijke regeling beoogde de wetgever de Wsnp als een 'stok achter de deur' te

laten werken. Uit de interviews en uit literatuur zijn verschillende overwegingen af

te leiden die een rol kunnen spelen bij de beslissing van schuldeisers om al dan niet

akkoord te gaan met een voorstel voor een minnelijke schuldregeling. In de eerste

plaats kunnen zij de baten en lasten vergelijken van de situatie zonder en met een

minnelijke schuldregeling. Verder kunnen zij afwegen of zij (financieel) beter af zijn

in het minnelijk traject dan wel in het wettelijk traject. Zo zijn er schuldeisers die

geen vertrouwen hebben in de minnelijke schuldhulpverlening en daarom minne-

lijke regelingen stelselmatig afwijzen. Schuldeisers kunnen een minnelijke regeling

ook van de hand wijzen omdat zij inderdaad financieel beter af zijn in het wettelijk

traject of omdat zij bijvoorbeeld wensen te speculeren op een stijging van inkom-

sten van de schuldenaar of de aanwezigheid van vermogen vermoeden. Behalve

financiële zijn er ook andere overwegingen waarom schuldeisers de voorkeur geven

aan het wettelijk traject. Schuldeisers kunnen tevens de persoon van de schuldenaar

in hun afweging betrekken. Zo zijn er schuldeisers die de schuldenaar willen laten

boeten omdat deze een vordering niet heeft betaald.

Ook kenmerken van schuldeisers en hun relatie met de schuldenaar spelen een rol.

Zo onderhouden woningbouwcorporaties, sociale diensten en energiemaatschap-

pijen een langdurige financiële relatie met schuldenaren. Zij zijn 'duurcrediteuren'.

Anders dan bijvoorbeeld een postorderbedrijf kunnen zij, gezien hun maatschappe-

lijke functie, in een schuldregeling niet eenvoudig hun verlies nemen en vervolgens

de relatie met de schuldenaar beëindigen. Sinds de Wsnp is ingevoerd, zijn er in

veel gemeenten afspraken gemaakt met schuldeisers, zoals energiebedrijven en

woningbouwcorporaties, vooral door kredietbanken in de grotere gemeenten. Er

bestaat overigens weinig duidelijkheid over de aard van deze afspraken en over

de naleving ervan.

Voor sommige schuldeisers bestaan juridische of andere belemmeringen om

akkoord te gaan met een minnelijke regeling. Privé-schuldeisers of postorder-

bedrijven zijn vrij in hun beslissing. (Semi-)overheidsinstanties zoals de belasting-

dienst, de IBG en sociale diensten zijn daarentegen aan (wettelijke) regels en

(landelijk) beleid gebonden. Het CJIB int schulden die voortvloeien uit boetes of

schadevergoedingen aan slachtoffers. Dergelijke schulden kunnen moeilijk over

één kam worden geschoren met andere soorten schulden.

Het minnelijk traject nader beschouwd

De afgelopen jaren hebben een toegenomen aandacht te zien gegeven voor

armoedebeleid en schuldhulpverlening. Lokale overheden hebben meer (financiële)

ruimte gekregen om de armoedeproblemen aan te pakken en er wordt gewerkt aan

integrale schuldhulpverlening. In dit geheel is de komst van de Wsnp voor sommige
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gemeenten een welkom extra instrument, terwijl voor andere gemeenten de Wsnp

werkt als een katalysator.

De invoering van de Wsnp heeft er, conform de bedoelingen van de wetgever, toe

geleid dat schuldenaren een kans hebben gekregen op een schuldenvrije start. Dit

wordt door alle betrokkenen als een grote verbetering beschouwd. De mogelijkheid

om de Wsnp als dreigement tegen schuldeisers te kunnen gebruiken is voor schuld-

hulpverleners bovendien een welkome aanvulling op hun mogelijkheden. Hierdoor

is de verhouding tussen schuldhulpverleners en schuldeisers evenwichtiger

geworden, zeker op papier.

Tegelijkertijd kunnen ook problemen worden gesignaleerd. De toegenomen

aandacht van gemeenten voor de organisatie en instrumenten van (integrale)

schuldhulpverlening en armoedebeleid werkt (nog) onvoldoende door in de

uitvoering. Dit komt onder andere tot uiting in een daling van het relatieve aantal

schuldregelingen, wachtlijsten en toegenomen werkdruk. Deze problematiek is te

wijten aan een complex van oorzaken.

In de eerste plaats blijft het aantal aanvragen om schuldhulpverlening stijgen. Deze

stijging gaat samen met een toename van de omvang (de hoogte van de schulden)

en de complexiteit (het aantal schuldeisers) van de schuldenproblematiek. In de

tweede plaats is het aanbod aan schuldhulpverlening groter geworden en speelt

mogelijk ook een rol dat meer schuldenaren bekend zijn met de mogelijkheid van

schuldhulpverlening.

Tegelijkertijd blijkt - in strijd met de bedoelingen van de wetgever - het relatieve

aantal schuldregelingen te dalen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te

wijzen.

- De invoering van de Wsnp en de invoering van de nieuwe gedragscode van de

NVVK hebben ertoe geleid dat schuldhulpverleners de voorschriften 'strakker'

toepassen. Doordat schuldhulpverleners de 285-verklaring moeten invullen en

er in een later stadium mogelijk sprake is van een gang naar de rechter moeten

zij zorgvuldiger werken en is er minder ruimte voor'creatieve' oplossingen.

- De verwachting van de wetgever dat met de inwerkingtreding van de Wsnp

schuldeisers vaker akkoord zouden gaan met schuldregelingsvoorstellen is niet

uitgekomen. Het wettelijk traject blijkt voor sommige schuldeisers geen stok

achter de deur, maar een aantrekkelijk alternatief.

- De werkdruk is toegenomen. In de eerste plaats moeten schuldhulpverleners

meer tijd besteden per zaak door de toegenomen omvang en complexiteit van

schuldenpakketten. Door die toename van van de omvang en complexiteit is

het moeilijker een schuldregeling rond te krijgen. In de tweede plaats vraagt het

streven naar integrale schuldhulpverlening meer tijd en energie per zaak. Ten

derde hebben schuldhulpverleners tijd nodig om zich de Wsnp eigen te maken.
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Het wettelijk traject

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het wettelijk traject in de praktijk functioneert

en in hoeverre de doelstellingen van de wet worden bereikt.

De vraag `hoe functioneert het wettelijk traject in de praktijk' is uitgesplitst naar de

volgende deelvragen:

- Hoeveel en welke personen maken gebruik van de Wsnp?

- Hoe functioneren verschillende instrumenten van de Wsnp?

- Hoe werken bepaalde onderdelen van de organisatie?

De vraag'in hoeverre worden de doelstellingen van de wet bereikt' is uitgesplitst

naar de volgende deelvragen:

In hoeverre wordt natuurlijk personen een regeling geboden waardoor kan

worden voorkomen dat zij tot in lengte van dagen door schuldeisers worden

achtervolgd?

In hoeverre neemt door de Wsnp de bereidheid van schuldeisers om akkoord

te gaan met een minnelijke regeling toe (werkt de `stok achter de deur')?

In hoeverre wordt het aantal faillissementen van natuurlijke personen terug-

gedrongen?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende methoden gebruikt.

Er zijn dossiers bestudeerd bij rechtbanken en interviews gehouden met rechters-

commissarissen en bewindvoerders (zie bijlagen 6, 7; Huls en Schellekens, 2001).

Tevens is gebruikgemaakt van bestaand cijfermateriaal van de Raad voor Rechts-

bijstand in Den Bosch en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Indeling van dit hoofdstuk

De vraag hoeveel en welke personen gebruikmaken van de Wsnp komt in de

paragrafen 3.1 en 3.2 aan de orde. Tevens belichten we in deze paragrafen hoeveel

schuldenaren ondertussen de Wsnp hebben verlaten of zijn afgewezen en waarom.

De rechters-commissarissen, raadsheren en bewindvoerders komen respectievelijk

in paragraaf 3.3 en 3.4 aan het woord. Hierin beschrijven we wat hun ervaringen zijn

met verschillende instrumenten, organisatieonderdelen en doelstellingen van de

Wsnp. De positie van schuldeisers en schuldenaren komt in paragraaf 3.5 aan de

orde. Hierin beschrijven we wat de Wsnp voor schuldenaren en schuldeisers

betekent. Deze paragraaf is slechts beperkt van opzet omdat we hier voornamelijk

gebruikmaken van secundair onderzoeksmateriaal. Ten aanzien van (ex-)onder-

nemers doen zich specifieke problemen voor bij de uitvoering van de Wsnp. In
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paragraaf 3.6 lichten we de positie van ondernemers daarom apart toe. In paragraaf

3.7 gaan we met behulp van CBS-gegevens na in hoeverre de derde doelstelling

van de wet wordt gerealiseerd: Wordt het aantal faillissementen van natuurlijke

personen teruggedrongen? Tot slot komt in 3.8 een evaluatie van de rechtspraak aan

de orde. Hierin beschrijft de heer Lankhorst, wetgevingsjurist bij het ministerie van

Justitie, hoe bepaalde onderdelen van de wet zich tot nu toe in de praktijk hebben

ontwikkeld.

3.1 Aantal Wsnp-zaken, afwijzingen en beëindigingen

3.1.1 Aantal wettelijke schuldsaneringen

Volgens gegevens van de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch zijn er na ruim

twee jaar Wsnp 15.254 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken (zie tabel 9). Omdat

partners die in algehele of gedeeltelijke gemeenschap van goederen zijn gehuwd of

staan geregistreerd beiden een schuldsaneringsverzoek moeten doen, ligt het aantal

huishoudens waarop de Wsnp van toepassing is verklaard lager, namelijk 11.597. In

1999 waren er ongeveer 6.000 zaken, in 2000 ongeveer 9.000. De verwachting was

dat er jaarlijks ongeveer 12.000 zaken zouden komen.

3.1.2 Afwijzingen

Er zijn geen landelijke cijfers over het aantal verzoeken dat wordt afgewezen. De

Raad voor Rechtsbijstand verzamelt deze gegevens wel, maar het cijfermateriaal is

(nog) niet betrouwbaar. In het dossieronderzoek bij zes rechtbanken (zie paragraaf

3.2.6) zijn hierover wel gegevens verzameld. Bij deze rechtbanken zijn in totaal 9%

van de aanvragen afgewezen. Daarvan is 7% direct afgewezen en 2% na een voor-

lopige toepassing. In hoeverre deze cijfers een afspiegeling zijn van het landelijk

beeld is niet duidelijk. Tussen de zes rechtbanken bestaan namelijk grote verschillen

in het aantal zaken dat ze hebben afgewezen (tussen de 3% en 23%). In hoeverre zij

een landelijk gemiddelde weergeven valt niet te zeggen.

3.1.3 Beëindigingen

Van de 15.254 schuldsaneringen die tot 1 januari 2001 van toepassing zijn verklaard,

zijn ondertussen 1.216 Wsnp-zaken (8%) om diverse redenen beëindigd (zie tabel 9).

Ongeveer de helft daarvan is in positieve zin beëindigd. Deze schuldenaren hebben

alsnog een regeling met hun schuldeisers kunnen treffen doordat er een akkoord is

totstandgekomen (1%) of hebben eenschone lei' gekregen (3%), waardoor hun

schulden niet meer in rechte afdwingbaar zijn.



Het wettelijk traject

Tabel 9: Totaal aantal uitgesproken en beëindigde Wsnp-zaken en aantal Wsnp-

huishoudens. Periode 1-12-1998 tot 1-1-2001
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zaken huishoudens

aantal Wo

uitgesproken schuldsaneringen 15.254 100

beëindigingen 1.216 8

W.V.
afgewezen na voorlopige toepassing 131 1

akkoord 223 1

schone lei 415 3

omgezet in faillissement 307 2

beëindigd, geen faillissement* 140 1

Bijvoorbeeld door aflossing van schulden of overlijden saniet.

Bron: Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch.

aantal

11.597

Ongeveer 3% van de zaken is in negatieve zin beëindigd. Hierbij is de schuld-

sanering omgezet in een faillissement (2%), omdat de schuldenaar zich niet aan

de wettelijke afspraken heeft gehouden, of is de sanering alsnog afgewezen door

de rechtbank na een voorlopige toepassing (1%).

3.2 Huishoudens in de Wsnp

Tijdens de toelatingszitting kan de rechter het verzoek om toepassing afwijzen,

voorlopig van toepassing verklaren of toewijzen. Als de Wsnp (voorlopig) van toe-

passing wordt verklaard, wordt een dossier opgemaakt. De meeste dossiers bevatten

een aantal standaardonderdelen: het verzoekschrift, de 285-verklaring, het vonnis

van de rechtbank waarin de Wsnp al dan niet van toepassing wordt verklaard, het

verslag van de zitting en een of meer verslagen van de bewindvoerder.

Een gehuwde of samenwonende schuldenaar kan een verzoek tot toepassing van de

wettelijke schuldsaneringsregeling alleen doen met medewerking van zijn partner,

tenzij ze iedere vorm van gemeenschap van goederen juridisch hebben uitgesloten.

Partners die in gemeenschap van goederen samenleven hebben doorgaans samen

één dossier, waarin dan twee vonnissen en twee 285-verklaringen zitten. Deze

dossiers bevatten dus twee Wsnp-zaken. Ontbreekt iedere gemeenschap van

goederen, dan is de medewerking van de partner niet vereist. Het dossier heeft

dan slechts betrekking op één zaak.

Er zijn drie soorten Wsnp-dossiers geanalyseerd: lopende Wsnp-zaken, verzoeken

die zijn afgewezen en zaken die tussentijds zijn omgezet in een faillissement. De
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lopende zaken moeten inzicht geven in een aantal kenmerken van de huishoudens

die het wettelijk traject doorlopen. De volgende vragen staan daarbij centraal:

- Wat zijn de kenmerken van de huishoudens?

- Wat zijn de kenmerken van de schuldenpakketten?

- In hoeverre verschillen de huishoudkenmerken en schuldenpakketten tussen

huishoudens in de Wsnp en het minnelijk traject?

- Hoe is het minnelijk traject van Wsnp-huishoudens verlopen?

- Hoe ziet het wettelijk traject eruit?

De dossiers die ondertussen zijn beëindigd en omgezet in een faillissement zijn

onderzocht omdat voor de desbetreffende schuldenaren de doelstelling van de wet

- een schone lei bieden - niet is gerealiseerd. Bij deze huishoudens is de schuld-

sanering stopgezet, omdat ze zich niet aan de wettelijke afspraken hebben

gehouden. Bij deze dossiers zijn de volgende vragen gesteld:

- Hoeveel Wsnp-zaken zijn tussentijds omgezet in faillissement en waarom zijn

deze huishoudens uit de regeling gezet?

- Wat zijn de kenmerken van deze huishoudens?

Niet alle verzoeken om toegelaten te worden tot de Wsnp worden gehonoreerd.

Om inzicht te krijgen in het aantal aanvragen dat wordt afgewezen en de redenen

waarom dat gebeurt, worden ook deze dossiers onderzocht. De dossiers moeten

inzicht geven in de volgende vragen:

- Hoeveel Wsnp-aanvragen zijn afgewezen en waarom zijn deze huishoudens

afgewezen?

- Wat zijn de kenmerken van deze huishoudens?

3.2.1 Kenmerken van huishoudens in de Wsnp

Huishoudsamenstelling

In tabel 10 staan huishoudtypen weergegeven, waarop de Wsnp van toepassing is

verklaard. Het meest voorkomende type is de eenpersoonshuishouding (45%). Daar-

naast vormen gezinnen met minderjarige kinderen de grootste groep (42%). In 21%

van het totaal aantal huishoudens betreft het gezinnen met één ouder en eveneens

in 21% van de gevallen gezinnen met twee ouders. Tweepersoonshuishoudens

zonder kinderen vormen met 11% de kleinste groep. Deze verdeling van de

huishoudsamenstelling komt overeen met de gegevens die voor het minnelijk

traject zijn gevonden.

Volgens CBS-gegevens bestaat de huishoudsamenstelling in Nederland in 2000 uit

ongeveer 33% eenpersoonshuishoudens, 5% eenouderhuishoudens, 30% samen-

wonende paren met kinderen en 30% paren zonder kinderen. Vergelijken we deze

gegevens met de samenstelling van de Wsnp-huishoudens, dan kunnen we vast-
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Tabel 10: Samenstelling van huishoudens in de Wsnp en minnelijke schuldhulpverlening

(shv)

83

samenstelling huishouden Wsnp minnelijke shv"

aantal %

eenpersoonshuishouden 198 45 45

eenoudergezin"" 92 21 22

tweepersoons zonder kinderen" 46 11 10

tweepersoons met kinderen- 93 21 19

onbekend 9 2 4

totaal 438 100 100

Bron: zie hoofdstuk 2.

Inwonende minderjarige kinderen.

stellen dat eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd

zijn in de Wsnp.

Van de gehuwden is 79% in gemeenschap van goederen getrouwd en 15% is op

huwelijkse voorwaarden of buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd.31

Bij 6% van de gehuwden is het onbekend op welke voorwaarden ze gehuwd zijn.

Van de 28 stellen die samenwonen, hebben er 4 een samenlevingscontract. Bij de

overigen is niets ingevuld op de verklaring.

Geslacht

In totaal hebben de 438 huishoudens in de dossieranalyse betrekking op 577 per-

sonen. Daarvan zijn er 54% man en 46% vrouw. De eenpersoonshuishoudens in de

Wsnp bestaan voor het merendeel (77%) uit mannen, terwijl de eenoudergezinnen

die in de regeling zitten voor het overgrote deel (86%) uit vrouwen bestaan.

Leeftijd

In figuur 6 staat de leeftijdsverdeling weergegeven van huishoudens waarop de

Wsnp van toepassing is. Bij samenwonenden en gehuwden is het gemiddelde

genomen van de leeftijd van beide partners. Uit figuur 6 blijkt dat de leeftijds-

categorieën tussen de 26 en 45 het meest en in ongeveer gelijke mate vertegen-

woordigd zijn in de Wsnp. De gemiddelde leeftijd van personen in een 'Wsnp-

huishouden' is 39 jaar. De leeftijd varieert tussen 20 en 72 jaar.

31 Bij deze natuurlijke personen is de Wsnp alleen van toepassing verklaard op de schuldenaar en niet op
de partner.
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Figuur 6: Gemiddelde leeftijd huishoudens in de Wsnp (n=438)
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Figuur 7: Netto-inkomen van Wsnp-huishoudens
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Inkomen

Op de verklaring dienen gegevens over het inkomen per maand van de schuldenaar

en de partner-schuldenaar te worden ingevuld. In bijlage 6 staan de verschillende

inkomstenbronnen weergegeven. De meest voorkomende bron van inkomsten is een

uitkering. In 58% van de huishoudens heeft de schuldenaar en in 4% van de gevallen

heeft de partner-schuldenaar een uitkering. In 39% van de Wsnp-huishoudens heeft

de schuldenaar inkomen uit loondienst en in 4% van de huishoudens werkt de

partner in loondienst. Het gemiddelde inkomen voor de Wsnp-huishoudens

(exclusief kinderbijslag en huursubsidie) bedraagt f 2.071 netto per maand. Uit
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Tabel 11: Gemiddeld netto-inkomen en gemiddelde vaste lasten van Wsnp-huishoudens
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(n=438) (in guldens per maand), naar samenstelling huishouden en ondernemers

netto-

inkomen"

bijstandsnorm

2000'

vaste

lasten-

samenstelling huishouden

eenpersoonshuishouden 1.776 1.457 756

eenoudergezin"' 2.011 1.874 802

tweepersoons zonder kinderen"' 2.688 2.081 942

tweepersoons met kinderen"' 2.482 2.081 930

onbekend 2.105 864

ondernemers

(ex-)ondernemers 2.350 925

niet-ondernemers 1.990 795

totaal 2.071 824

Exclusief kinderbijslag, vakantietoeslag en gemeentelijke toeslagen in het kader van lokaal minimabeleid.

Kosten van huur/hypotheek (met aftrek van eventuele huursubsidie), energie en ziektekosten.

Inwonende minderjarige kinderen.

figuur 7 blijkt dat bij ruim 80% van de huishoudens het inkomen tussen de f 1.000

en f 2.500 per maand ligt. Van de huishoudens heeft 8% een inkomen tussen de

f 2.500 en f 3.000 per maand en 7% van de huishoudens heeft een inkomen dat

hoger ligt dan f 3.000 netto per maand.

In tabel 11 is het gemiddelde inkomen per type huishouden weergegeven. Een-

persoonshuishoudens hebben het laagste inkomen en moeten gemiddeld rond-

komen van f 1.776 per maand. Tweepersoonshuishoudens zonder kinderen hebben

het hoogste gemiddelde inkomen. In vergelijking met alleenstaanden hebben zij

gemiddeld ongeveer f 900 per maand meer te besteden. Vergelijken we het gemid-

delde inkomen van de huishoudens met het inkomen volgens de bijstandsnorm,

dan blijkt dat de verschillende huishoudens gemiddeld om en nabij het bijstands-

niveau leven.

Het gemiddelde inkomen per maand van Wsnp-huishoudens (f 2.105) ligt hoger

dan het gemiddelde inkomen van huishoudens die in 1997 een minnelijke regeling

hebben aangevraagd (f 1.866; zie hoofdstuk 2). De inkomens uit beide onderzoeken

kunnen echter niet direct met elkaar worden vergeleken, omdat de uitkeringen en

lonen in twee tot drie jaar tijd zijn gestegen. De gegevens van het minnelijk traject

dateren uit 1997 en die van het wettelijk traject uit 1999 en 2000.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het gemiddelde inkomen

van huishoudens in het wettelijk traject omhooggeschroefd wordt door een groep

die niet of nauwelijks in het minnelijk traject voorkomt: de (ex-)ondernemers.

Ongeveer één kwart van de huishoudens die een beroep doen op de Wsnp bestaat
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uit (ex-)ondernemers. In totaal geven 8 van de 103 (ex-)ondernemers aan dat ze

nog steeds geld uit eigen onderneming verdienen. In de overige gevallen betreft het

ex-ondernemers die de afgelopen vijf jaar een eigen bedrijf hebben gehad. In tabel

11 zijn de gemiddelde inkomens uitgesplitst naar (ex-)ondernemers en overigen.

Het gemiddelde netto-inkomen van (ex-)ondernemers (f 2.350) ligt f 360 netto per

maand hoger dan dat van de overige huishoudens (f 1.990).

Vermogen

Vermogen kan zijn vastgelegd in geld of andere goederen. Op de verklaring dienen

gegevens te worden ingevuld over het saldo op lopende en spaarrekeningen, de

eigen woning of andere onroerende zaken en overig vermogen zoals levensver-

zekeringen, auto of caravan. Saldi op bankrekeningen lager dan f 250 zijn niet

meegenomen in het onderzoek.

Van de 438 huishoudens hebben 78 huishoudens (18%) vermogen opgegeven.

Daarvan hebben 11 huiseigenaren een gemiddeld vermogen van f 273.448 en de

overige 67 huishoudens hebben een gemiddeld vermogen van f 3.300.

Vaste lasten

Huishoudens die een beroep doen op de Wsnp, zijn aan huur of hypotheek, energie

en ziektekosten gemiddeld f 824 netto per maand kwijt (zie tabel 11). Bijna één

derde (29%) van de Wsnp-huishoudens ontvangt huursubsidie (gemiddeld f 310 per

maand). Zonder een correctie voor huursubsidie liggen de gemiddelde lasten op

f 918 per maand.

De vaste lasten van huishoudens die in 1997 een aanvraag deden voor minnelijke

schuldhulpverlening liggen lager, namelijk gemiddeld f 774 per maand (zie hoofd-

stuk 2). De gegevens kunnen echter niet goed worden vergeleken omdat de vaste

lasten uit de dossiers van de minnelijke schuldhulpverlening dateren uit 1997,

terwijl de gegevens van Wsnp-huishoudens uit 1999 of 2000 zijn. Met name de

huurprijs kan in twee jaar tijd aanzienlijk zijn gestegen.

3.2.2 Kenmerken van schuldenpakketten

Schuldenlast

In tabel 12 staat de gemiddelde schuldenlast weergegeven. De gemiddelde schuld

voor Wsnp-huishoudens bedraagt f 105.530. Dit bedrag ligt aanzienlijk hoger dan

de gemiddelde schuldenlast van huishoudens die een beroep doen op de minnelijke

schuldhulpverlening (f 21.927). Voor een deel wordt dit verschil veroorzaakt door de

(ex-)ondernemers in de Wsnp. (Ex-)ondernemers hebben een gemiddelde schuld

van f 251.317 (zie tabel 12) en de overige huishoudens f 60.080. Deze gemiddelde
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Tabel 12: Gemiddelde, minimum en maximum schuldenlast (in guldens) voor huishoudens

in de Wsnp, naar samenstelling huishoudenen ondernemers

schuldenlast minimum maximum aantal

samenstelling huishouden

eenpersoonshuishouden 95.793 1.036 1.144.542 180

eenoudergezin` 61.237 4.506 765.634 90

tweepersoons zonder kinderen* 144.673 17.769 1.011.406 44

tweepersoons met kinderen* 151.532 4.624 1.170.782 86

onbekend 107.563 20.763 315.186 8

ondernemer

(ex-)ondernemer 251.317 4.506 1.170.782 97

niet-ondernemer 60.080 1.036 1.144.542 311

totaal 105.530 1.036 1.170.782 408

Inwonende minderjarige kinderen.

schuld van niet-ondernemers is nog altijd bijna drie maal zo hoog als de gemiddelde

schuldenlast van huishoudens die in 1997 een beroep deden op een minnelijke

regeling.

Bij 72% van de niet-ondernemers ligt de schuldenlast onder de f 50.000. Van de

(ex-)ondernemers heeft daarentegen 15% een schuldenlast onder de f 50.000 en

27% heeft een schuld boven de f 300.000. Bij 13% van de (ex-)ondernemers ligt de

schuld tussen de f 600.000 en 1,2 miljoen.

Het verschil in totale schuldenlast tussen de huishoudens is groot: de laagste schuld

bedraagt f 1.036 voor een eenpersoonshuishouden en de hoogste schuld f 1.170.782

voor een tweepersoonshuishouden met kinderen. Dit laatste huishouden betreft

een (ex-)onderneming. Eenoudergezinnen hebben gemiddeld genomen de laagste

schuldenlast (f 61.237). Bij 7% van de huishoudens kon de schuldenlast niet worden

berekend, omdat bij een gedeelte van de schuldeisers het bedrag van de schuld niet

was ingevuld of omdat alle schuldgegevens ontbraken.

Aantal schuldeisers

In de aanvragen voor het minnelijk traject ligt het gemiddelde aantal schuldeisers

op 7. Huishoudens in de Wsnp hebben gemiddeld 13 schuldeisers. Dit aantal is

gedeeltelijk hoger door de (ex-)ondernemers in de Wsnp die gemiddeld 18 schuld-

eisers hebben. De niet-ondernemers in de Wsnp hebben gemiddeld 11 schuldeisers.

Bij de (ex-)ondernemers is tevens de variatie in het aantal eisers groter: deze aan-

tallen variëren tussen de 1 en 165, terwijl het aantal eisers voor niet-ondernemers

tussen de 1 en 57 ligt.
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Tabel 13: Drie maal een toptien van schuldeisersin schuldenpakketten van Wsnp-

huishoudens
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toptien naar hoogte van de naar omvang van de naar frequentie van het

gemiddelde vordering vorderingen t.o.v. totaal totale aantal schuldeisers

(in guldens) aan vorderingen (in Wo) (in %)

1 GAK 24.320 bank 29 bank 13

2 financieringsmij. 23.716 belasting 7 belasting 8

3 bank 20.437 GSD 4 telefoonmij. 6

4 belasting 8.395 financieringsmij. 3 postorderbedrijf 5

5 GSD 7.756 GAK 3 energiebedrijf 5

6 SVB 7.656 woningbouwcorp. 2 ziektekostenverz. 5

7 creditcardmij. 5.868 postorderbedrijf 1 GSD 5

8 familie/kennissen 4.982 telefoonmij. 1 woningbouwcorp. 4

9 GKB 4.813 energiebedrijf 1 zorgsector 4

10 verhuurder 4.525 familie/kennissen 1 CJIB 3

Toptien van schuldeisers

De toptien van belangrijkste schuldeisers hebben we op drie manieren samen-

gesteld. Ten eerste is gekeken welke schuldeisers gemiddeld de hoogste bedragen

te vorderen hebben. Ten tweede is nagegaan hoe groot het aandeel is van de

vorderingen van een bepaald type schuldeiser ten opzichte van het totale bedrag

aan vorderingen in de schuldenpakketten. Ten derde is bepaald welke schuldeisers

het meest frequent in de schuldenpakketten voorkomen.

In tabel 13 staat drie maal een toptien weergegeven. Eenmaal naar de hoogte van de

gemiddelde schuld, eenmaal naar de relatieve omvang van vorderingen en eenmaal

naar de frequentie waarmee een schuldeiser voorkomt. Hieruit blijkt dat de banken

de belangrijkste schuldeiser zijn, zowel wat betreft de omvang van de vorderingen

als wat betreft de frequentie waarmee ze in de schuldenpakketten voorkomen. Het

GAK en financieringsmaatschappijen hebben wel de hoogste gemiddelde vordering,

maar omdat ze relatief gezien minder voorkomen in de schuldenpakketten is hun

aandeel in de totale omvang van de vorderingen geringer dan die van banken.

Andere typen schuldeisers die regelmatig voorkomen in de schuldenpakketten

zijn de belasting, telefoonmaatschappijen, postorderbedrijven, energiebedrijven,

ziektekostenverzekeraars en sociale diensten.

Uit de schuldenlijst van de 285-verklaring is niet altijd op te maken wie de

schuldeiser is. Dit geldt met name voor schuldeisers die hun vorderingen hebben

uitbesteed aan een deurwaarder of incassobureau en waarvan op de verklaring

geen gegevens van de opdrachtgever staan vermeld (zie bijlage 9). Deze categorie

'onbekende' schuldeisers komt relatief vaak voor (10%) en is vrij omvangrijk wat

betreft de hoogte van de vorderingen in schuldenpakketten (14%). Door de omvang
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Tabel 14: Oorzaken van de schuldenproblematiek (n=318)"

oorzaak aantal vo

bedrijfsschuld 101 27

overbesteding 64 17

psychosociaal 53 14

scheiding 47 13

verslaving 29 7

ontslag/werkloosheid 28 7

ziekte 28 7

overlijden echtgenoot 2

beleggingen 2

terugval inkomsten 2

hoge woonlasten 2

fraudeschuld 2

eerder faillissement 2

slachtoffer oplichting 2

overig 39 10

In 120 dossiers zijn geen oorzaken vermeld, in 85 dossiers staan twee oorzaken vermeld.

van deze groep moeten de percentages bij de andere schuldeisers in tabel 13 met

de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het type schuldeiser dat een

deurwaarder of incassobureau inschakelt is namelijk niet willekeurig over de

schuldeisers verdeeld (Rodriques en Schep, 1990). Een ander argument om de

gegevens over de schulden en schuldeisers met de nodige voorzichtigheid te

betrachten, is dat uit de interviews met bewindvoerders naar voren komt dat

de schuldenlijsten vaak niet volledig zijn (zie paragraaf 3.4).

3.2,3 Het minnelijk traject van Wsnp-huishoudens

Oorzaak van de schulden

Over de oorzaak van de problematische schuldensituatie is niet standaard iets te

vinden in de Wsnp-dossiers. Als hierover gegevens bekend zijn, dan komen die uit

het eerste verslag van de bewindvoerder, uit het verslag van de zitting of af en toe uit

een verslag dat de schuldenaar zelf heeft geschreven. In 27% van de dossiers zijn

geen gegevens over de oorzaak gevonden. In 53% van de dossiers is één oorzaak

en in 19% zijn twee oorzaken aangegeven (zie tabel 14). De oorzaken die worden

genoemd, zijn geen `harde' categorieën die elkaar uitsluiten. Ontslag en werkloos-

heid gaan bijvoorbeeld gepaard met inkomstendaling en kunnen het gevolg zijn

van verslavingsproblematiek of psychosociale problemen. De percentages die in

de tabel staan, moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd,
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omdat de plaats waar iemand is ingedeeld, afhankelijk is van de terminologie die

gebruikt is in het dossier.

De meest genoemde oorzaak voor de schuldensituatie is een bedrijfsschuld.

Andere belangrijke oorzaken zijn overbesteding, psychosociale problemen, schei-

ding, verslaving, ontslag en ziekte. Onder de categorie psychosociale problemen

vallen onder andere schuldenaren die psychiatrisch patiënt zijn of schuldenaren

die niet zelfstandig of vaardig genoeg zijn om hun eigen financiën te beheren (bij-

voorbeeld door een laag intelligentieniveau, of analfabetisme). Scheiding kan tot

geldproblemen leiden doordat de inkomenspositie verandert of door de extra kosten

die ermee gepaard gaan voor bijvoorbeeld een verhuizing. Onder de categorie

verslaving worden gok-, drugs- en alcoholverslaving gerekend.

De oorzaken voor de schulden en de frequentie waarmee die oorzaken voorkomen,

komen nagenoeg overeen met de gegevens uit de dossierstudie van het minnelijk

traject (zie hoofdstuk 2), met één groot verschil: bedrijfsschulden worden bij de

Wsnp-huishoudens veel vaker als oorzaak genoemd dan bij de huishoudens uit de

minnelijke dossiers.

Schuldhulpverleningsorganisaties

Bij 5% van de Wsnp-dossiers waren er geen gegevens over het minnelijk traject te

vinden (zie tabel 15). In totaal heeft 9% van de huishoudens geen minnelijk traject

gevolgd. Bij 6% van de huishoudens is er geen minnelijke traject geweest, omdat er

een faillissement dreigde of omdat vanuit een faillissementspositie een aanvraag

voor de Wsnp is gedaan. Van de 27 huishoudens die vanuit een (dreigend) faillisse-

ment in de Wsnp zijn gekomen zijn er 20 (ex-)ondernemer. Bij 3% van de huis-

houdens is er geen minnelijk traject gevolgd om andere redenen. Beweegredenen

die worden genoemd om het minnelijk traject over te slaan, zijn bijvoorbeeld 'in

verband met CJIB-boetes' (het CJIB is een schuldeiser die vaak niet akkoord gaat met

een minnelijke regeling), 'in verband met vorderingen van de GKB', ' in verband met

een dreigende huisuitzetting' of omdat de poging kansloos wordt geacht gezien de

hoogte en samenstelling van de schuldenlast.

De GKB neemt in vergelijking met de overige organisaties het leeuwendeel van de

minnelijke regelingen voor haar rekening. Zij heeft bij ongeveer de helft van de

Wsnp-huishoudens het minnelijk traject verzorgd. Daarna volgen de particuliere

schuldhulpverleningsorganisaties, zoals Planpraktijk en Modus Vivendi, en de GSD,

die hebben bemiddeld in ongeveer 10% van de Wsnp-huishoudens.

Van de (ex-)ondernemers heeft 28% geen minnelijk traject gevolgd en van 9% is

het traject onbekend (zie tabel 15). In 20% van de dossiers is er geen voortraject

geweest, omdat de Wsnp-aanvraag is ingediend vanuit een faillissement of omdat er

sprake was van een faillissementsaanvraag. Bij 34% van de (ex-)ondernemers heeft

het GKB bemiddeld en bij 12% een particuliere organisatie, zoals Bureau Zuidweg.

De overige schuldhulpverlening is verdeeld over verschillende organisaties; alleen
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Tabel 15: Organisaties die het minnelijk traject van de Wsnp-huishoudens hebben begeleid

organisatie minnelijk traject totaal (ex-) ondernemers

aantal % aantal %

onbekend 21 5 9 9

geen, dreigend faillissement 9 2 9 9

geen, vanuit faillissement 18 4 11 11

geen 12 3 8 8

GKB/stadsbanken 223 51 35 34

GSD 45 10 8 8

particuliere schuldhulpverlening 54 12 12 12

AMW 17 4 0 0

project schuldhulpverlening' 16 4 1 1

gemeente 12 3 2 2

gemeente/thuiszorg 3 1 3 3

overig" 8 2 5 5

totaal 438 100 103 100

Samenwerkingsproject verschillende gemeentelijke instanties.

Advocaat, boekhouder, schuldenaar zelf.

het AMW komt niet voor bij (ex-)ondernemers.

Aflossingscapaciteit

Op de verklaring dient tevens de aflossingcapaciteit van de schuldenaar te worden

ingevuld, die in het minnelijk traject is berekend. Bij 29% van de huishoudens is hier

een bedrag ingevuld. De gemiddelde aflossingscapaciteit voor deze huishoudens

bedraagt f 250 per maand. Bij 34% van de dossiers is er niets ingevuld en bij 37%'0'.

Deze laatste categorie levert problemen op voor de beschrijving van de aflossing-

capaciteit in het minnelijk traject. Het is namelijk onduidelijk in hoeveel gevallen

de aflossingscapaciteit daadwerkelijk f 0 bedraagt en in hoeveel gevallen geen

aflossingscapaciteit is berekend.

Redenen van mislukken

Op de verklaring kunnen vijf redenen worden aangegeven, waarom het minnelijk

traject is mislukt: 'onvoldoende aflossingscapaciteit', 'schuldenaar was niet te goeder

trouw', 'niet alle schuldeisers akkoord', 'gebrek aan medewerking schuldenaar' en

'andere redenen'. De meest aangekruiste reden is 'niet alle eisers akkoord' (zie tabel

16). In 59% van de dossiers wordt dit als reden genoemd waarom het minnelijke
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Tabel 16: Redenen voor het mislukken van het minnelijk traject van Wsnp-huishoudens

reden mislukken

geen/onbekend minnelijk traject

reden onbekend

onvoldoende aflossingscapaciteit

schuldenaar was niet te goeder trouw

niet alle schuldeisers gingen akkoord

gebrek aan medewerking schuldenaar

andere reden, nl.:
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totaal (ex-) ondernemers

aantal % aantal %

51 12 36 35

5 1 1 1

78 18 19 18

1 0 0 0
257 59 40 39

6 1 1 1

40 9 6 6

geen medewerking schuldeisers 8 1

instabiel inkomen 4

loonbeslag 4

voorkoming huisuitzetting 2

samenstelling schuldenpakket 2

overig 20 5

totaal 438 100 103 100

traject is mislukt. Opmerkelijk is dat onder de categorie 'andere redenen' nog eens

in acht dossiers (1%) wordt vermeld'geen medewerking schuldeisers'. Hiermee

wordt- kennelijk iets anders bedoeld dan dat ze niet akkoord gaan. 'Onvoldoende

aflossingscapaciteit' wordt in 18% van de dossiers als reden naar voren gebracht. Bij

zes dossiers (1%0) vertoonde de schuldenaar zelf onvoldoende medewerking om het

minnelijk traject te laten slagen en één schuldenaar was niet te goeder trouw.

Op de verklaring dient tevens te worden ingevuld welke schuldeisers niet akkoord

zijn gegaan met een minnelijke regeling. Van de huishoudens waarbij het minnelijk

traject is mislukt omdat niet alle schuldeisers akkoord gingen, moet bekend zijn

welke schuldeisers dat zijn. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Bij 32% van deze

huishoudens is niet vermeld welke eisers niet akkoord zijn gegaan.

In tabel 17 staat weergegeven hoeveel schuldeisers per schuldenpakket niet akkoord

zijn gegaan met een minnelijk voorstel. De 240 dossiers (55%) waarvan 'akkoord-

gegevens' bekend zijn, hebben gemiddeld twaalf schuldeisers in hun schulden-

pakket. Bij 21% van de schuldenpakketten is één schuldeiser niet akkoord gegaan,

bij 52% zijn maximaal drie eisers en bij drie kwart van de pakketten zijn maximaal

vijf eisers niet akkoord gegaan.
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Tabel 17: Aantal schuldeisers per schuldenpakket, dat niet akkoord is gegaan met een

minnelijke regeling
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aantal eisers niet akkoord aantal schuldenpakketten Wo van totaal aantal pakketten

1 50 21

2 39 16

3 36 15

4 28 12

5 25 10

6 10 4

7 3 1

8 5 2

9 10 4

10-34 34 14

totaal 240 100

3.2.4 Kenmerken wettelijk traject

Bewindvoerdersorganisaties

In de aanbevelingen van de Recofa wordt aangegeven dat in de regel een advocaat

als bewindvoerder zal worden benoemd als de schuldenaar korter dan vijf jaar

geleden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten heeft ontplooid. In andere gevallen

kunnen medewerkers van geregistreerde bewindvoerdersorganisaties worden

benoemd.

In tabel 18 staat weergegeven uit welke organisaties de bewindvoerders afkomstig

zijn die door de rechtbank zijn benoemd. In bijna de helft (47%) van de Wsnp-

huishoudens is een advocaat als bewindvoerder aangewezen. Bij 23% van de huis-

houdens is de bewindvoerder afkomstig van een particuliere schuldhulpverlenings-

organisatie of het AMW, bij 19% is hij of zij afkomstig van het GKB en bij 11% van

een Bureau voor Rechtshulp. In vergelijking met landelijke gegevens hebben de zes

rechtbanken van het dossieronderzoek minder vaak bewindvoerders van GKB's en

vaker bewindvoerders van particuliere hulporganisaties of het AMW aangewezen

(zie bijlage 8).

Bij ondernemerszaken worden in 79% van de huishoudens advocaat-bewindvoer-

ders benoemd. Maar ook bij de niet-ondernemers is de advocatuur het sterkst

vertegenwoordigd (37%) als bewindvoerder.
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Tabel 18: Bewindvoerdersorganisaties
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bewindvoerders- totaal (ex-)ondernemers niet-ondernemers

organisaties aantal % aantal % aantal %

advocatuur 206 47 81 79 125 37

Bureau voor Rechtshulp 47 11 4 4 43 13

GKB 82 19 14 14 68 20

part. Shv, /AMW' 101 23 3 3 98 29

onbekend 2 0 1 1 1 0

totaal 438 100 103 100 335 100

Particuliere schuldhulpverleningsorganisaties, algemeen maatschappelijk werk.

Saneringsplannen

Toen de data werden verzameld voor dit onderzoek (april en mei 2000), waren er

vrijwel nog geen saneringsplannen opgesteld bij de zes rechtbanken. Een aantal

rechtbanken begon in deze periode de eerste saneringsplannen vast te leggen.

Beslagvrije voet

Om het wettelijk traject goed op het minnelijke te laten aansluiten, is in de Recofa-

aanbevelingen een vrij te laten bedrag voorgesteld ter hoogte van 95% van de

bijstandsnorm (in de vorm van een nominale toekenning van 5% bovenop de

beslagvrije voet van 90%). Als schuldenaren inkomsten uit arbeid hebben wordt

100% van de bijstandsnorm aanbevolen.

In tabel 19 staat per rechtbank weergegeven welke normen zij hebben gehanteerd

om het vrij te laten bedrag te berekenen. De normen staan weergegeven inclusief en

exclusief vakantiegeld. Inclusief vakantiegeld betekent dat ook van het vakantiegeld

95% wordt vrijgelaten. Exclusief vakantiegeld betekent dat het vakantiegeld geheel

ter beschikking van de schuldenaar komt.

In tabel 19 valt ten eerste op dat bij één derde van de Wsnp-dossiers geen gegevens

zijn gevonden over het vrij te laten bedrag. Het aantal onbekende gegevens verschilt

per rechtbank. Bij rechtbank D is bijvoorbeeld in 10% van de dossiers geen gegevens

over het vrij te laten bedrag te vinden, bij rechtbank E is dat bij 76% van de dossiers

het geval.

Uit de dossiers waarin wel gegevens zijn gevonden, blijkt dat bij ongeveer twee

derde van de gevallen 95% van de bijstandsnorm is gehanteerd en bij ongeveer één

derde 100% is toegekend. Een vrij te laten bedrag van 105% van de bijstandsnorm

kan worden toegekend als beide partners inkomen uit arbeid hebben. Dit komt bij

3 van de 293 dossiers (1%) voor. Rechtbank B heeft ten slotte bij tien huishoudens

(3%) 90% van de bijstandsnorm toegekend.
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Tabel 19: Vrij te laten bedrag (Abw-norm) inclusief en exclusief vakantiegeld voor

huishoudens in de Wsnp per rechtbank
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Abw-norm rechtbank totaal

A 8 C D E F aantal %

Abw-norm bekend

105% incl. vakantiegeld 3 3 1

100% excl. vakantiegeld 2 6 8 3

100% incl. vakantiegeld 21 15 25 20 3 84 29

95% excl. vakantiegeld 1 4 12 17 6

95% incl. vakantiegeld 35 25 23 26 18 44 171 58

90% incl. vakantiegeld 10 10 3

totaal Abw-norm bekend 59 57 48 64 18 47 293 67

Abw-norm onbekend 15 24 21 7 56 22 144 33

totaal 74 81 69 71 74 69 438 100

Daarnaast zijn er nog verschillen te zien in de mate waarin het vakantiegeld wordt

vrijgelaten. In 9% van de gevallen is het vakantiegeld geheel ten goede van de

schuldenaar gekomen. In de overige gevallen moet ook een deel van het vakantie-

geld aan de boedelrekening worden afgedragen.

Om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen van de Recofa worden opgevolgd, is de

norm die is gehanteerd voor het vrij te laten bedrag afgezet tegen de voornaamste

bron van inkomsten van het huishouden. Uit deze gegevens blijkt dat bij 32% van

de huishoudens die inkomsten uit loondienst ontvangen, het vrij te laten bedrag

op 95% van de bijstandsnorm is gesteld, terwijl volgens de Recofa-aanbevelingen

5% extra kan worden toegekend. Daarnaast is bij 8% van de huishoudens met een

uitkering het vrij te laten bedrag op 100% van de bijstandsnorm gezet. Hierbij moet

de kanttekening worden geplaatst dat de gegevens over de bron van inkomsten

afkomstig zijn van de verklaring. Deze gegevens kunnen verouderd zijn tegen de

tijd dat het vrij te laten bedrag wordt berekend. Mensen met een uitkering kunnen

bijvoorbeeld betaald werk hebben gekregen en omgekeerd.

Aflossingscapaciteit en correctiebedragen

Op basis van het inkomen en het vrij te laten bedrag wordt de aflossingscapaciteit

van de schuldenaar berekend. Bij die berekening kan tevens rekening worden

gehouden met bijzondere kosten van de schuldenaar. Er kunnen bijvoorbeeld

correctiebedragen worden opgevoerd voor hoge woonlasten, ziektekosten, studie-

kosten of reiskosten in verband met een betaalde baan. In 69% van de dossiers zijn

gegevens over de aflossingscapaciteit gevonden. De gemiddelde aflossingscapaciteit
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Tabel 20: Aflossingscapaciteit en correctiebedragen voor huishoudens in de Wsnp

aflossingscapaciteit aantal % correctiebedragen

per maand per maand

<f0 1 0 f0

f 0 - f 58 168 56 f 1 - f 250

f 59 - f 250 76 25 f 251 - f 500

251500 26 9 501 750

1501-f750 16 5 751 1.000

f 751 - f 1.000 6 2 f 1.001 - f 1.200

f 1.001 - f 2.700 10 3 f 4.870

totaal 303 100 totaal
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aantal %

119 40

106 35

49 16

19 6

3 1

3 1

1 0

300 100

bedraagt f 177 per maand. Dit betekent dat er na drie jaar gemiddeld f 6.372

op de boedelrekening staat.

Van de huishoudens heeft 56% een aflossingscapaciteit tussen de f 0 en f 58

per maand (zie tabel 20). Bij deze huishoudens komt dus alleen het salaris van

de bewindvoerder à f 58 op de boedelrekening te staan. Een kwart van de huis-

houdens heeft een aflossingscapaciteit tussen de f 59 en f 250 per maand. De

aflossingsbedragen van de overige huishoudens variëren tussen de f 250 en

f 2.700 per maand.

Het gemiddelde correctiebedrag dat is toegekend voor bijzondere onkosten van de

schuldenaar bedraagt f 172 per maand. Dit gemiddelde wordt f 157 per maand als

een extreem correctiebedrag van f 4.870 buiten beschouwing wordt gelaten. Deze

hoge correctiepost is toegekend aan een onderneming vanwege bedrijfskosten.

In 40% van de dossiers is geen correctiebedrag toegekend. Bij 35% van de dossiers

ligt het bedrag tussen de f 1 en f 250 en bij nog eens 16% is rekening gehouden

met extra onkosten tussen de f 251 en f 500. De correctiebedragen van de overige

dossiers variëren tussen de f 500 en f 1.200 per maand.

3.2.5 Tussentijdse omzettingen in faillissement

Aantal faillissementen per rechtbank

Er zijn drie redenen waarom een rechtbank de wettelijke schuldsanering tussentijds

kan beëindigen, waarna de schuldenaar van rechtswege in staat van faillissement

verkeert: de saniet komt zijn verplichtingen niet na; de saniet laat nieuwe boven-

matige schulden ontstaan; de saniet tracht zijn schuldeisers te benadelen. Vanaf het

tijdstip van invoering van de Wsnp tot en met 19 april 2000 zijn er bij de zes recht-

banken in totaal 66 (2%) wettelijke schuldsaneringen omgezet in een faillissement

(zie tabel 21).
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Tabel 21: Aantal beëindigde Wsnp-zaken per rechtbank die zijn omgezet in een faillisse-

ment. Periode 1-12-1998 tot en met 19-4-2000

rechtbank
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A B C D E F totaal

abs. % abs. Wo abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

totaal beëindigd 15 3 17 2 16 6 47 13 84 31 30 5 209 7

waarvan omgezet

in faillissement 4 1 5 1 4 1 17 5 19 7 17 3 66 2

Bron: desbetreffende rechtbanken.

Rechtbank E, D en F hebben respectievelijk 7%, 5% en 3% van de saneringsrege-

lingen omgezet in een faillissement, bij de overige rechtbanken ligt dit percentage

op 1. De rechtbanken D en F hebben vergeleken met de overige rechtbanken ook

meer verzoeken tot schuldsanering afgewezen (zie paragraaf 3.2.6), terwijl rechtbank

E juist bijna geen verzoeken heeft afgewezen. Rechtbank E lijkt soepel bij de

toelating, maar streng tijdens de toepassing te zijn.

Beëindigingsgronden

In totaal zijn 56 (85%) van de 66 vonnissen bestudeerd, waarbij de schuldsanering

is stopgezet en omgezet in een faillissement. Bij deze vonnissen zaten twaalf

echtparen/samenwonenden, waarvan het vonnis van beide partners eensluidend

was. Een dergelijk vonnis is slechts eenmaal in de analyse meegenomen, waarmee

het totaal aantal vonnissen op 44 komt.

Een rechtbank kan per vonnis meer redenen noemen om de schuldsanering

te beëindigen. Uit de gegevens komt naar voren dat in 32 (72%) gevallen de

schuldsanering is beëindigd omdat de schuldenaar32 zich niet aan zijn verplich-

tingen heeft gehouden. In dit soort situaties geeft de schuldenaar bijvoorbeeld

geen inzicht in zijn inkomsten, geeft hij geen gehoor aan oproepen van de

bewindvoerder om contact op te nemen en/of stort hij zijn maandelijkse

boedelbijdrage niet.

In 12 (27%) vonnissen wordt de schuldenaar alsnog niet te goeder trouw bevonden.

In 2 gevallen betreft het frauduleuze handelingen die tijdens de toepassing van de

Wsnp hebben plaatsgevonden. Door valsheid in geschrifte te plegen, hebben deze

sanieten een nieuwe lening afgesloten bij een bank. In de 10 andere gevallen blijkt

dat de schuldenaar informatie heeft achtergehouden bij de beoordeling van zijn

verzoek om tot de regeling toe te treden. Het gaat hierbij meestal om fraude-

32 Gemakshalve spreken we steeds van één schuldenaar, hoewel een beëindiging in geval van een

echtpaar of samenwonenden op twee schuldenaren betrekking kan hebben.
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schulden die de toewijzing van het verzoek in de weg zouden hebben gestaan als

ze bij de beoordeling van het verzoek reeds bekend waren geweest.

In 18 (41%) vonnissen is de schuldsanering beëindigd omdat de saniet heeft getracht

zijn schuldeisers te benadelen. Meestal is dit gebeurd door boedel achter te houden,

zoals auto's of levensverzekeringen, of heeft de saniet boedel verkocht en de

opbrengst niet op de boedelrekening gestort.

Tot slot zijn ongeveer de helft van de schuldsaneringen (23) beëindigd omdat de

schuldenaar nieuwe bovenmatige schulden heeft laten ontstaan.

Bij 3 beëindigingen heeft de schuldenaar hoger beroep aangetekend tegen de

uitspraak van de rechtbank. In alle drie de gevallen is het gerechtshof echter tot

dezelfde beslissing gekomen als de rechtbank en is het vonnis bekrachtigd.

Kenmerken huishoudens

Op het vonnis staan leeftijd en geslacht vermeld, zodat deze gegevens voor alle

44 huishoudens bekend zijn. Van 32 dossiers zijn naast de vonnissen ook andere

gegevens uit het dossier bekeken.

In de dossiers die tussentijds omgezet zijn in een faillissement, komen verhoudings-

gewijs iets meer mannen voor (60%) dan in dossiers die niet zijn beëindigd (54%).

Tevens ligt de gemiddelde leeftijd in de beëindigde dossiers significant lager (0,01):

gemiddeld 34 jaar tegenover 39 jaar bij de nog lopende zaken. Voor het gemiddelde

huishoudinkomen, de vaste lasten en de totale schuldenlast zijn tussen de twee

groepen geen statistisch significante verschillen gevonden. Doordat er gegevens

ontbreken in de dossiers, zijn de berekeningen over deze financiële kenmerken

slechts op ongeveer 25 dossiers gebaseerd. Door dit geringe aantal moeten de

cijfers met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

3.2.6 Afgewezen verzoeken

De rechtbank kan om diverse redenen een verzoek om toegelaten te worden tot de

Wsnp afwijzen. De verplichte en facultatieve afwijzingsgronden staan in hoofdstuk 1

weergegeven. Eén facultatieve afwijzingsgrond is dat aannemelijk is dat de schulde-

naar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden niet te

goeder trouw is geweest. De aanbevelingen van de Recofa luiden in dit opzicht dat

zich in de praktijk moet uitkristalliseren wat daaronder moet worden verstaan. Wel

is duidelijk dat een schuldenaar die kort voor de aanvraag veel schulden maakt,

terwijl objectief gezien hiervoor de financiële basis ontbreekt, in beginsel niet

toegelaten zal worden. Ook schulden die voortkomen uit een misdrijf zijn niet te

goeder trouw ontstaan. Hierbij worden met name genoemd ontnemingsvorderingen,

sociale-zekerheidsfraudes en belastingfraudes, boetes en schadevergoedingen in

verband met misdrijven. Uitgangspunt daarbij is dat de rechtbank geen toegang

verleent tot de Wsnp, als deze misdrijven korter dan vijf jaar geleden zijn ontdekt.
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Tabel 22: Het aantal afgewezen verzoeken en definitieve toelatingen tot Wsnp per recht-

bank. Periode 1-12-1998 tot en met 19-4-2000

rechtbank

afgewezen

afgewezen na voor-

lopige toepassing
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A B C D E F totaal

abs. Wo abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. Wo

24 4 29 3 16 5 79 18 5 2 89 12 242 7

2 0 5 0 9 3 23 5 6 2 0 0 45 2

definitief toegelaten 513 96 994 97 280 92 341 77 263 96 642 88 3.033 91

Bron: desbetreffende rechtbanken.

Aantal afwijzingen per rechtbank

In tabel 22 staat per rechtbank hoeveel aanvragen voor toelating tot de Wsnp zijn

afgewezen en hoeveel er definitief zijn toegelaten. Over de zes rechtbanken samen

wordt 91% van de aanvragen toegelaten en 9% afgewezen. Tussen de rechtbanken

bestaan echter aanzienlijke verschillen. Het percentage verzoeken dat wordt

afgewezen, varieert bij de zes rechtbanken tussen de 3% en 23%. Rechtbank D

en F hebben de hoogste afwijzingspercentages (23% en 12%), terwijl de overige

rechtbanken tussen de 3% en 8% van de verzoeken hebben afgewezen.

Afwijzingsgronden

In totaal zijn 69 dossiers onderzocht van Wsnp-aanvragen die zijn afgewezen.

Daarnaast zijn van nog eens 11 afgewezen aanvragen alleen de vonnissen bekeken,

zodat het totaal aantal bestudeerde vonnissen op 80 komt. In tabel 23 staan de

afwijzingsgronden weergegeven. Per vonnis kan een rechtbank het verzoek op

meer gronden hebben afgewezen.

Uit de gegevens komt naar voren dat 'niet te goeder trouw' de meest voorkomende

afwijzingsgrond is. Deze reden wordt 63 maal (79%) genoemd, waarbij in 49 gevallen

sprake is van belasting- of sociale-zekerheidsfraude. In andere zaken beschouwde

de rechtbank de saniet niet te goeder trouw vanwege verschillende boetes en straf-

bare feiten. Daarnaast zijn een aantal schuldenaren niet te goeder trouw bevonden,

omdat ze recent nieuwe schulden hebben gemaakt, geen pogingen hebben

ondernomen om oude schulden af te lossen, terwijl dat wel tot de mogelijkheden

behoorde. Een aantal schuldenaars zijn ten slotte niet te goeder trouw bevonden,

omdat ze recent een nieuwe lening hadden afgesloten of nieuwe schulden hadden

gemaakt (bijvoorbeeld voor de aankoop van een nieuwe tv) terwijl duidelijk was

dat ze deze niet zouden kunnen aflossen. Een zestal ex-ondernemers is de toegang

tot de wettelijke schuldsanering geweigerd, omdat ze niet te goeder trouw werden

beschouwd, omdat een behoorlijke boekhouding ontbrak of de bedrijfsvoering

ondeugdelijk was. In dat laatste geval zijn bijvoorbeeld onverantwoorde risico's
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Tabel 23: Afwijzingsgronden voor verzoeken tot Wsnp (n=80)*

100

afwijzingsgronden aantal

kan schulden betalen 1

benadelen schuldeisers, niet nakomen verplichtingen

geeft geen inzicht in inkomen of verblijfplaats

aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ontstaan van schulden. Ziet schulden niet

als probleem

7

1

1

uit faillissement voortkomende verplichtingen niet nagekomen (nieuwe schulden, verhuizing

en inkomsten verzwegen, curator niet maandelijks betaald, betalingen buiten curator om) 1

verzuimt info te geven aan curator 3

geen baan gezocht 2

baan opgezegd 1

niet aan opdracht minnelijke schuldhulpverlening gehouden 1

faillissement minder dan tien jaar geleden 2

niet te goeder trouw 63

fraude 49

boetes verkeersovertredingen 3

schulden CJIB of officier van justitie 5

zonder rijbewijs rijden 1

onverzekerd autorijden 2

auto verkocht, die nog niet was afbetaald 2

zwart rijden openbaar vervoer (f 7.500) 1

illegaal energie aftappen 1

paulianeuze betalingen 1

geen pogingen gedaan oude schulden af te lossen 3

nieuwe schulden/leningen, terwijl bij voorbaat bekend niet te kunnen aflossen 5

recente schulden 5

schuldeisers verzwegen 1

geen behoorlijke boekhouding/ondeugdelijke bedrijfsvoering 6

gokschulden/drugsverslaving 4

andere redenen:

geen verklaring voor mislukken minnelijk traject 1

geen 285-verklaring 3

verzoekschrift onvolledig 1

oneigenlijk gebruik 2

meermalen niet ter zitting verschenen zonder opgaaf redenen 2

Per vonnis kunnen meer afwijzingsgronden worden genoemd; per afwijzingsgrond kunnen meer redenen worden

genoemd.
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genomen of ontbraken de vereiste vergunningen. Tot slot zijn een viertal schulde-

naren niet te goeder trouw bevonden, omdat hun schulden voortkwamen uit een

gok- of drugsverslaving.
De andere facultatieve afwijzingsgrond, dat de saniet de afgelopen tien jaar al in

een staat van faillissement heeft verkeerd, is bij twee aanvragen een reden geweest

de verzoeker de toegang tot de Wsnp te weigeren. Bij beide aanvragen was de

schuldenaar niet alleen in het verleden al eens failliet geweest, maar verkeerde

hij ook tijdens de aanvraag in staat van faillissement.

Daarnaast zijn twee verplichte afwijzingsgronden aangevoerd. Eén maal is de

schuldenaar toegang tot de wettelijke regeling geweigerd, omdat de schuldenlast

laag was en de schuldenaar geacht werd zijn schulden te kunnen afbetalen. In zes

aanvragen is het verzoek afgewezen, omdat er gegronde vrees bestond dat de

aanvrager zijn verplichtingen niet zou nakomen en zijn schuldeisers zou benadelen.

In vier van deze verzoeken betrof het schuldenaren die zich tijdens de aanvraag

in een toestand van faillissement bevonden en zich in die situatie niet aan de

afspraken en verplichtingen hebben gehouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij

geen baan hebben gezocht of inkomsten hebben verzwegen.

Daarnaast zijn er andere redenen naar voren gebracht om de aanvragen af te wijzen.

Twee maal achtte de rechtbank dat er sprake was van een oneigenlijke toepassing

van de Wsnp. Het ging hierbij in één geval om een schuldenaar die eigenlijk niet

in de Wsnp wilde, maar een verzoek heeft ingediend om een faillissement te

voorkomen en om tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Een minnelijk

akkoord behoorde tot de mogelijkheden, omdat de saniet zijn huis kon verkopen. In

het andere geval betrof het een schuldenaar die de aanvraag enkel had ingediend

om afsluiting van energie te voorkomen. Deze schuldenaar is tevens niet toegelaten

omdat hij zich niet aan de afspraken heeft gehouden in het minnelijk traject en

hij niet te goeder trouw is geweest in het laten ontstaan en onbetaald laten van

diverse schulden.

Eén verzoek is afgewezen omdat in de aanvraag niet duidelijk was waarom de

saniet niet op het betalingsvoorstel van de voornaamste schuldeiser is ingegaan.

In dit geval oordeelde de rechtbank dat er geen verklaring is waaruit blijkt dat de

schuldenaar tevergeefs pogingen heeft ondernomen met de schuldeisers tot een

minnelijk vergelijk te komen.

De gegevens in tabel 23• geven geen uitsluitsel over de vraag of de rechtbanken de

regels soepeler toepassen dan de wetgever voor ogen heeft. Het is immers niet

bekend welke gevallen wel worden doorgelaten en welke overwegingen daarbij

hebben meegespeeld. Voor een deel is er uit de dossiers van huishoudens die zijn

toegelaten tot de regeling, wel een aantal gegevens gehaald die reden hadden

kunnen zijn om toegang tot de Wsnp te weigeren. Dit betreft (bekende) fraude-

schulden en voormalig faillissement.
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In 24 (5%) van de 438 huishoudens die wel zijn toegelaten tot de Wsnp heeft de

saniet schulden die ontstaan zijn door fraude. Meestal betreft dit uitkeringsfraudes.

Van deze 24 huishoudens is bij 8 huishoudens de fraude van recente datum. Bij 6

huishoudens is de fraude meer dan vijf jaar geleden en bij 9 huishoudens zijn er

geen gegevens gevonden over het jaar waaruit de fraude dateert.

Bij de 8 huishoudens met een recente fraudeschuld ligt het gemiddelde fraude-

bedrag op f 19.328 met een minimum van f 1.129 en een maximum van f 52.926.

Van deze 8 zaken is 1 zaak in eerste instantie door de rechtbank niet toegelaten

tot de Wsnp. Het gerechtshof zag echter geen aanleiding om de toepassing van de

schuldsaneringsregeling te weigeren, in verband met `de sedert de ontdekking van

de fraude verstreken tijd en de overige omstandigheden van het geval'. De appellant

had serieuze pogingen in het werk gesteld om tot afbetaling van de schulden te

komen, maar door zijn arbeidsongeschiktheid was dit niet gelukt.

Bij 23 (5%) van de 438 toegelaten huishoudens is korter dan tien jaar geleden een

faillissement uitgesproken, maar was dit geen reden om een wettelijke regeling af

te wijzen. Van de huishoudens die in staat van faillissement verkeerden tijdens de

aanvraag en zijn toegelaten, is geen enkel huishouden eerder failliet geweest.

Kenmerken van huishoudens

De gemiddelde leeftijd van de huishoudens die niet zijn toegelaten tot de Wsnp,

is 39 jaar. Dit wijkt niet af van de gemiddelde leeftijd van sanieten die wel tot

de wettelijke regeling zijn toegelaten. In totaal heeft 39% van de aanvragers

een partner. De 69 verzoeken hebben daardoor betrekking op 97 personen.

Daarvan zijn er 57% man en 43% vrouw. Ook dit komt overeen met het percentage

mannen en vrouwen die wel zijn toegelaten tot het wettelijk traject (respectievelijk

54% en 46%).

Op het gebied van inkomen, vaste lasten en schuldenlast zijn er geen significante

verschillen tussen de huishoudens die wel en niet zijn toegelaten. Het fraudebedrag

bij de afgewezen groep is gemiddeld ongeveer f 11.000 hoger, maar dit verschil is

niet statistisch significant. Het fraudebedrag varieert bij de afgewezenen tussen de

f 2.360 en f 235.218. Het laatste maximumbedrag is wel een uitschieter. Bij de helft

van de 42 afgewezen huishoudens met fraudeschulden bedraagt het fraudebedrag

minder dan f 16.000 en bij drie kwart van de dossiers ligt het bedrag onder de

ƒ30-000-

3.3 Ervaringen van rechtbanken en gerechtshoven

De rechterlijke macht is nauw betrokken geweest bij het invoeringstraject van de

Wsnp. Leden van Recofa hebben geparticipeerd in verschillende werkgroepen die

geadviseerd hebben over onderdelen van de wet. Tevens zijn twee studiedagen
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georganiseerd (in 1998 in Zutphen, in 2000 in Hilversum). Bij die gelegenheden

zijn onderling afspraken gemaakt, die als handvat dienen bij de toepassing van

de wet. Deze dagen hebben geresulteerd in de zogenoemde Recofa-aanbevelingen

(Huls en Schellekens, 2001).

De Wsnp is onderdeel van de Faillissementswet en schuldsaneringszaken komen

binnen bij de faillissement- of handelskamer van rechtbanken. De rechtbank beslist

of iemand wordt toegelaten tot de Wsnp. Als een schuldenaar is toegelaten tot de

Wsnp worden een rechter-commissaris en bewindvoerder benoemd. De rechter-

commissaris houdt toezicht op de uitvoering van het wettelijk traject en wordt door

de bewindvoerder op de hoogte gehouden over de boedel en andere ontwikkelingen

in de saneringszaak. De rechter beslist onder meer over toelatingen en beëindi-

gingen en stelt het saneringsplan vast. Meestal vervult een rechter beide functies,

maar dan niet in dezelfde zaak. De rechter-commissaris en rechter worden bijge-

staan door de gerechtssecretaris. Tot het takenpakket van de secretaris horen, onder

andere: de zitting voorbereiden, de 285-verklaring checken, draagkrachtberekenin-

gen uitvoeren of controleren, assistentie verlenen ter zitting, proces-verbaal van de

zitting bijhouden, vonnissen schrijven, verslagen van bewindvoerders controleren

en vragen beantwoorden van sanieten en bewindvoerders.

In tegenstelling tot de rechtbanken zijn de gerechtshoven niet betrokken geweest

bij de voorbereiding van de wet. Zij hebben geen onderdeel uitgemaakt van werk-

groepen die hebben geadviseerd over onderdelen van de Wsnp. Een schuldenaar

heeft acht dagen de tijd om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis van de

rechtbank. Hij heeft daarvoor een advocaat nodig. De eerste beroepszaken bij de

hoven beginnen al in januari 1999 direct na de invoering van de Wsnp. Vrij snel

ontstaat er een beeld dat de hoven milder zijn dan de rechtbanken en dat ze

schuldenaren sneller toelaten.33

In opdracht van het WODC heeft professor Huls van de Erasmus Universiteit te

Rotterdam een onderzoek uitgevoerd bij de rechtbanken en gerechtshoven. Bij

alle negentien arrondissementsrechtbanken zijn gezamenlijke gesprekken gevoerd

met rechters-commissarissen en gerechtssecretarissen. Tevens zijn bij de vijf

gerechtshoven gesprekken gevoerd met raadsheren en/of het ondersteunend

personeel. In deze paragraaf geven we een samenvatting van een aantal bevindingen

uit het onderzoek. Voor een uitgebreid verslag van deze studie verwijzen we naar

Huls en Schellekens (2001).

33 Zie onder andere'Het Hof van Barmhartigheid' (1999).
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Ten aanzien van de rechtbanken komen de volgende vragen aan de orde:

- Hoe oordelen rechters-commissarissen en gerechtssecretarissen over het

functioneren van verschillende instrumenten van de Wsnp?

- Hoe oordelen rechters-commissarissen en gerechtssecretarissen over het

functioneren van organisatorische onderdelen zoals: de automatisering, de

Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch, de kwaliteit en beschikbaarheid van

bewindvoerders en de kwaliteit van het minnelijk traject?

- Worden bepaalde doelstellingen van de wet in hun ogen gehaald?

Aan de gerechtshoven zijn vragen gesteld over het aantal beroepszaken, over

verschillende instrumenten, voor zover deze op hen van toepassing zijn, en over

organisatieonderdelen.

3.3.1 De instrumenten volgens de rechtbanken

104

285-verklaring

Tijdens het eerste contact met de schuldenaar wordt veel extra informatie gevraagd,

die niet op de verklaring staat. De rechtbank moet als het ware een deel van de taak

van de gemeente uitvoeren.

Een probleem is dat schuldenoverzichten vaak niet actueel en incompleet zijn. De

schulden worden geïnventariseerd tijdens het eerste contact met de gemeente.

Nieuwe schulden die ontstaan gedurende de lange wachttijden in het minnelijk

traject, worden niet altijd vermeld. Tevens vinden de rechtbanken dat gemeenten

de 285-verklaring niet zorgvuldig genoeg invullen. Sommige rechtbanken hebben

gemeenten een brief gestuurd met daarin een lijst van de informatie die ze

minimaal willen hebben.

De helft van de rechtbanken is soepel bij het accepteren van onvolledige

verklaringen, de andere helft is streng. Sommige sturen een onvolledige verklaring

terug. Dan gaat er soms drie maanden overheen voordat ze aanvullende informatie

binnenkrijgen. Mensen hebben vaak al een wachttijd van zes à zeven maanden

erop zitten voordat ze een verklaring hebben gekregen.

Sommige rechtbanken zijn streng begonnen, maar zijn door het hof teruggefloten,

omdat de verzoeker niet de dupe zou mogen worden van het feit dat gemeenten

hun werk niet goed doen. Andere zijn soepel begonnen, maar zijn daarop terug-

gekomen, omdat op die manier gemeenten niet werden gestimuleerd hun

verklaringen beter af te leveren.

Verklaringen voor ondernemers worden wel afgegeven, maar zijn slecht ingevuld en

er is nauwelijks aandacht aan besteed. Als het voortraject niet correct is verlopen,

dan kost dat de rechtbank erg veel tijd.

Behalve dat de verklaring niet altijd goed is ingevuld, noemen rechters en secreta-

rissen nog tekortkomingen van de verklaring zelf. In de verklaring zouden aan-
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vullende vragen gesteld moeten worden over het minnelijk traject, het ontstaans-

moment en de aard van de schulden. Tevens zouden ze uitgebreidere informatie

willen hebben over de goede trouw van de schuldenaar en de ontstaansgrond van

dubieuze schulden.

Toelatingszitting

Voordat een intakegesprek of zitting plaatsvindt, wordt gecontroleerd of alle

gegevens aanwezig zijn. Is er, na een eventueel intakegesprek, niets bijzonders aan

de hand, dan plant de secretaris de zaak op een volgende zittingsdatum. Meestal

wordt een zaak één of twee weken later ingeroosterd. De zitting duurt doorgaans

tien tot vijftien minuten. Bij zes van de negentien rechtbanken hoeven schuldenaren

niet te verschijnen op de zitting als tijdens het intakegesprek blijkt dat er geen

bijzonderheden zijn. Bij deze rechtbanken verzorgt de secretaris de intake en een

aantal rechtbanken overweegt dit op korte termijn ook te gaan invoeren. Een

voordeel is dat het een aanzienlijke taakverlichting is voor de toelatingsrechters.

Een ander voordeel is dat de secretaris de constante factor is bij veel rechtbanken,

zodat er een bestendige intake plaatsvindt die niet iedere keer wijzigt als een

andere rechter-commissaris aantreedt met eigen opvattingen. Daarnaast heeft het

als voordeel dat de schuldenaren beter worden geïnformeerd. Er is meer tijd om

mensen voor te lichten over de gevolgen van de regeling. Schuldenaren blijken niet

altijd van alle consequenties van de regeling op de hoogte te zijn, en trekken soms

hun verzoek weer in.

De wetgever heeft er welbewust van afgezien om een gedetailleerde beschrijving

te geven van afwijzingsgronden. Sommige rechtbanken voeren bij de toelating een

marginale toetsing uit. Mensen die niet te goeder trouw zijn, werken zichzelf wel

uit de regeling, is de redenering. Het is de bedoeling om mensen een laatste kans

te bieden. Binnen het traject mag er niets misgaan, anders gaan de schuldenaren

er snel weer uit.

Andere rechtbanken zijn strenger. Eén rechtbank controleert standaard via het

administratiesysteem van het parket of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd.

Een andere rechtbank controleert alle rekeningen van schuldeisers om na te gaan

wanneer een bepaalde schuld is ontstaan.

Sommige rechtbanken richten zich bij de goede-trouwtoets met name of uitsluitend

op fraudeschulden. Daarbij wordt de Recofa-aanbeveling aangehouden: het verzoek

wordt afgewezen als de fraude korter dan vijf jaar geleden is ontdekt. Het is echter

altijd mogelijk af te wijken van deze aanbeveling.

Om de goede trouw te bepalen, zijn rechters afhankelijk van wat iemand op de

zitting verklaart, schuldeisers zijn immers niet aanwezig. In sommige gevallen

worden schuldeisers op de toelatingszitting uitgenodigd of telefonisch om

toelichting gevraagd over hoe bepaalde schulden zijn ontstaan.
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Het feit dat het hof verschillende zaken heeft toegelaten, die door de rechtbank

in eerste instantie waren afgewezen, heeft invloed gehad op het toelatingsbeleid.

Daardoor zijn rechtbanken milder geworden en wijzen minder af.

Veel rechters wijzen er tevens op dat het vreemd is dat door toepassing van de Wsnp

bepaalde boetes en alimentatie niet of maar gedeeltelijk worden betaald. Een andere

rechter heeft voor de toepassing van de Wsnp zorgvuldig naar die zaken gekeken en

vervolgens worden deze schulden in de Wsnp (gedeeltelijk) kwijtgescholden.

Voorlopige toepassing

Drie rechtbanken spreken nooit een voorlopige toepassing uit, veertien passen het

zelden toe en twee spreken wel voorlopige toepassingen uit. Ze passen dit instru-

ment niet of zelden toe, omdat het veel werk oplevert en omdat het tijdsbestek van

21 dagen te kort is om nieuwe informatie aan te leveren. Een voorlopige toepassing

wordt soms gebruikt in noodgevallen of om de bewindvoerder nader onderzoek te

laten doen naar de goede trouw van een schuldenaar.

In plaats van de voorlopige toepassing, houden sommige rechtbanken de zaak

gewoon aan. Anderen spreken een definitieve sanering uit, met als reden dat de

sanering altijd weer beëindigd kan worden als het fout gaat.

Saneringsplan en verificatievergadering

In de verificatievergadering stelt de rechter-commissaris de schulden vast. Tevens

wordt dan het saneringsplan besproken. Het saneringsplan moet weer in een

andere zitting door de rechter worden vastgelegd. In het saneringsplan kunnen de

verplichtingen van de saniet worden vastgelegd en zouden crediteuren weten waar

ze aan toe zijn. In de praktijk blijkt dat zes rechtbanken (bijna) altijd een sanerings-

plan opstellen en elf dat tot op heden nog (bijna) nooit gedaan hebben. Twee

rechtbanken zitten hier tussenin. Als er een saneringsplan wordt opgesteld, dan

staat daar meestal alleen het vrij te laten bedrag en de duur van de regeling in.

Er bestaan nogal wat verschillen in het beleid voor saneringsplannen en

verificatievergaderingen:

- Als er geen uitkering te verwachten valt, stellen sommige rechtbanken zelf een

saneringsplan op zonder dat er een verificatievergadering wordt gehouden.

Als er wel sprake is van aflossingscapaciteit, is er een saneringsplan met

verificatievergadering.

- Sommige rechtbanken stellen alleen een saneringsplan op als er enige

aflossingscapaciteit is of als er zinvolle verplichtingen op te leggen zijn,

bijvoorbeeld een sollicitatieverplichting.

- Eén rechtbank heeft tot nu toe alleen nog een saneringsplan opgesteld als

iemand zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden.
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Rechtbanken vinden tevens de publicatiekosten in verband met de sanerings-

plannen een probleem. Sommigen stellen geen saneringsplannen vast omdat het

ingewikkeld is om het plan te wijzigen (bijvoorbeeld als de financiële situatie

verandert). Daar horen weer oproepen, publicaties en zittingen bij, waar men

om de kosten en tijdsinvestering niet aan wil. Het nut van een saneringsplan in

de huidige vorm wordt door veel rechtbanken in twijfel getrokken.

Het tijdstip waarop verificatievergaderingen worden gehouden, verschilt eveneens

per rechtbank: bij sommige na drie maanden, bij andere na een jaar en bij weer

andere aan het eind van de rit als ze zeker weten dat er iets te verdelen valt.

Schuldeisers verschijnen meestal niet op verificatievergaderingen.

Huisbezoek, postblokkade en halfjaarlijkse verslaglegging

De wettelijke schuldsanering kent drie instrumenten die het minnelijk traject niet

kent: het huisbezoek, de postblokkade en de tussentijdse verslagen van de bewind-

voerder aan de rechter-commissaris over het verloop van de procedure. Volgens

de rechters moeten deze drie instrumenten worden gehandhaafd. Er moet een

vorm van controle op de schuldenaren zijn, juist omdat schuldeisers bijna niet

participeren.

Het huisbezoek levert wat betreft bovenmatige boedel weinig tot niets op.

Huisbezoeken worden in zeventien van de negentien arrondissementen altijd

afgelegd.

Zeven rechtbanken vinden dat de postblokkade veel informatie oplevert over het

feit of de schuldenaar zich aan de wettelijke verplichtingen houdt. Elf rechtbanken

vinden dat de postblokkade weinig oplevert aan informatie.

Het halfjaarlijks verslag wordt nuttig gevonden omdat het informatie geeft over de

saniet, maar ook over de bewindvoerder. Schuldeisers tonen weinig belangstelling

voor de verslagen.

Berekening vrij te laten bedrag

De beslagvrije voet ligt op'90% van de bijstandsnorm. Daarboven kunnen recht-

banken nog een nominaal bedrag toekennen. Voor het vrij te laten bedrag hanteren

de meeste rechtbanken 95% van de bijstandsnorm bij uitkeringsgerechtigden en

100% bij werkenden. Dit is conform de Recofa-aanbevelingen. Eén rechtbank kent

105% toe als beide partners werken.

De verschillen tussen rechtbanken zitten met name in de berekeningswijze waarop

de beslagvrije voet wordt vastgesteld. De beslagvrije voet vaststellen volgens artikel

475d Rv blijkt geen eenvoudige zaak en voor verschillende uitleg vatbaar te zijn.

De meeste rechtbanken hebben hun eigen methode ontwikkeld. De berekeningen

verschillen met name in de correctieposten die worden toegepast. Alle rechters zijn
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er voorstander van dat er uniformering komt op dit punt. De meesten zijn bereid

de nieuwe Nibud/NVVK-rekenmethode toe te passen, waarbij door enkelen wel de

kanttekening wordt geplaatst dat die methode dan wel binnen de wettelijke kaders

moet passen.

Akkoorden

Afgewezen akkoorden uit het minnelijk traject worden niet standaard meegezonden

met de 285-verklaring. Rechtbanken stimuleren het aanbieden van een akkoord. Het

is soms een probleem dat GKB's het saneringskrediet dat beschikbaar is gesteld in

het minnelijk traject, niet meer beschikbaar stellen in het wettelijk traject. Er kan

dan vaak in het wettelijk traject geen akkoord meer worden aangeboden.

Tussentijdse omzettingen in faillissement

Als bewindvoerders van mening zijn dat een saniet zijn verplichtingen niet nakomt,

kunnen zij of de rechter-commissaris een beëindigingverzoek doen bij de rechtbank.

Over de beëindiging oordeelt de rechtbank en niet de rechter-commissaris.

Sommige rechters hebben een eigen instrument, de rechterlijke waarschuwing,

ontwikkeld om niet bij iedere misstap van de saniet onmiddellijk tot beëindiging

te hoeven overgaan. De rechter-commissaris roept de saniet eerst op en hoort

hem/haar meestal in aanwezigheid van de bewindvoerder. Als de overtreding niet

al te ernstig is en de saniet beterschap belooft, kan hij/zij wegkomen met een

rechterlijke waarschuwing. De rechter-commissaris kan ook een schriftelijke

waarschuwing sturen.

Verkorte procedures

Als er geen uitkering aan schuldeisers is te verwachten, kan de looptijd van de

regeling beperkt worden tot een jaar. De rechtbanken zijn er erg terughoudend mee

verkorte procedures toe te staan. Sommige rechtbanken passen het wel toe als de

saniet al een aantal jaren in een zogenoemd spaarfaillissement heeft gezeten.

3.3.2 De organisatie volgens de rechtbanken

Automatisering

De rechtbank maakt gebruik van de toepassing Civiel om vonnissen te schrijven. De

standaarddocumenten van dit programma leveren echter de nodige problemen op.

Aan deze documenten kan moeilijk iets worden gewijzigd en het programma wordt

als gebruiksonvriendelijk ervaren. Ook het versturen van de vonnissen naar de

Centrale Database Schuldsaneringen van de Raad voor Rechtsbijstand verloopt nog

niet vlekkeloos. Aan sommige vonnissen wordt een verkeerde uitspraak gekoppeld

tijdens het verzenden van de gegevens.
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De meeste rechtbanken waarderen het niet dat bewindvoerders gebruikmaken

van de toepassing Opus.D. De computeruitdraaien van verklaringen zijn veel te

uitgebreid en onleesbaar. Daarentegen zijn saneringsplannen juist te summier en

eveneens niet overzichtelijk. Over de tussentijdse verslagen via Opus.D zijn drie

rechtbanken wel tevreden.

Er vindt geen elektronisch berichtenverkeer plaats tussen de rechtbank en

bewindvoerder.

Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch

Rechtbanken zijn zeer tevreden over de rol van de Raad voor Rechtsbijstand

bij de invoeringsfase van de wet. Thans hebben rechtbanken alleen voor de

administratieve verwerking van gegevens met de raad te maken. De helpdesk is

in het begin meer geraadpleegd dan nu. Veertien van de negentien rechtbanken

hebben de helpdesk wel eens geraadpleegd. Van de jurisprudentiedatabase wordt

bijna geen gebruikgemaakt.

De rechters en secretarissen oordelen gemengd over de nieuwsbrief Update van de

raad. Het tijdschrift Schuldsanering beoordelen ze positief, vooral omdat het goed

aansluit bij praktische vragen die op dat moment leven.

Bewindvoerders

Nog voor de invoering van de wet heeft elke rechtbank in het eigen arrondissement

bijeenkomsten georganiseerd met potentiële bewindvoerders, om te voorkomen

dat de nieuwe wet in het luchtledige zou blijven hangen. Drie rechtbanken hebben

een werkwijzer ontwikkeld, waarin is uitgewerkt wat er van bewindvoerders wordt

verwacht en ook hoe de rechtbank bepaalde zaken aangeleverd wenst te krijgen.

Over de kwaliteit van het bewindvoerderschap van advocaten zijn rechters over het

algemeen meer te spreken dan over dat van de niet-advocaten. Maar er zijn ook

twee rechtbanken negatief over de taakopvatting van advocaten: door de lage

beloning maken deze zich er makkelijk vanaf en willen ze zo min mogelijk tijd

in een zaak steken.

Het merendeel van de rechtbanken vindt dat bewindvoerders voldoende kennis

hebben over de Wsnp, maar er is toch een vrij grote minderheid die vindt dat de

juridische kennis tekortschiet.

Op de vraag of er bewindvoerders zijn die ze niet meer aanwijzen, antwoorden

twaalf rechtbanken 'nee' en zes'ja'. Sommige antwoorden dat ze zich de luxe van

zo'n keuze niet kunnen permitteren, omdat ze al blij zijn als ze een bewindvoerder
kunnen vinden.

In zeven van de negentien arrondissementen zijn er onvoldoende bewindvoerders

beschikbaar. Het is een groot probleem om bewindvoerders te vinden. Ook recht-

banken die nu nog voldoende bewindvoerders hebben, voorzien in de toekomst
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problemen. In twee arrondissementen dreigt er een wachtlijst te ontstaan door

het tekort aan bewindvoerders. Mensen moeten dan wachten tot er weer een

bewindvoerder is.

Zeven rechtbanken proberen het tekort aan bewindvoerders op te lossen

door advocaten alleen faillissementen te geven als ze schuldsaneringszaken

aannemen. Sommige rechtbanken voeren onderhandelingen met bewindvoerders-

organisaties.

De Recofa-aanbevelingen hebben als uitgangspunt dat bij de sanering van

ondernemers een advocaat wordt benoemd tot bewindvoerder. Dit streven kan niet

altijd worden gerealiseerd. Het is afhankelijk van het aanbod van bewindvoerders.

Soms wordt de advocatuur overbelast, omdat de overige bewindvoerdersorganisaties

vol zitten, en soms krijgen niet-advocaat bewindvoerders ondernemerszaken omdat

de advocatuur vol zit.

Minnelijk traject

Twaalf rechtbanken hebben geen mening over de kwaliteit van het minnelijk traject.

Zij hebben geen inzicht in wat zich daar afspeelt. Bij de overige ligt het oordeel aan

de negatieve kant. Ze hebben over het algemeen de indruk dat er weinig wordt

gedaan om schuldeisers over de streep te trekken.

3.3.3 Doelstellingen van de wet .

Stok achter de deur

Vrijwel alle rechtbanken menen dat het wettelijk traject voor schuldeisers aantrekke-

lijker is dan het minnelijk traject. De stok achter de deur werkt dus volgens hen niet.

Zij brengen daarvoor de volgende argumenten naar voren:

- Schuldeisers kiezen voor het toezicht en controle door de rechter. Schuldeisers

hebben het idee dat de saniet in de Wsnp strenger wordt behandeld en hebben

meer vertrouwen in de Wsnp.

- Sommige schuldeisers redeneren als volgt: 'We gaan in het minnelijk traject

nergens mee akkoord, dan gaan ze de Wsnp in, dat houden ze niet vol, dan gaan

ze failliet, het faillissement wordt opgeheven en dan kunnen we weer tien jaar

lang beslagleggen.' Dat er kosten afgaan tijdens het wettelijk traject interesseert

ze niet.

- Schuldeisers weten vaak niet wat de consequenties zijn van het wettelijk traject.

- Voor schuldeisers is het strafelement belangrijk. Het maakt hun niet zo veel uit

of ze wel of niet iets krijgen; dat bedrag is toch al afgeboekt.

De argumenten zoals hiervoor zijn opgesomd, zijn gebaseerd op indrukken, maar

ook op contacten die rechters met schuldeisers hebben.
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Een deel van de rechters weet weinig van wat er in het minnelijk traject gebeurt. Ze

hebben geen idee hoe er met schuldeisers wordt gecommuniceerd.

Doelgroep

Met de intrede van de Wsnp heeft de rechtbank te maken gekregen met een ander

soort mensen dan men in faillissementszaken gewend was. Het is een nieuwe groep,

de onderkant van de samenleving. Bij een groot deel van de gevallen is er sprake van

overconsumptie, sociaal zwakken en mensen die niet met geld om kunnen gaan. Het

wordt als een serieus probleem ervaren de doelgroep te definiëren. Het feit dat een

burger meer uitgeeft dan hij verdient, hoeft niet uit te monden in het rechterlijk

oordeel dat hij niet te goeder trouw is. Anderzijds merken sommige rechters op dat

het weinig zin heeft om schuldenaren drie jaar in een Wsnp-korset te snoeren als er

niet op zijn minst enig uitzicht bestaat dat zij daarna een beter evenwicht weten te

vinden tussen inkomsten en uitgaven. Over de vraag of ondernemers onder de Wsnp

horen te vallen, wordt zeer verschillend gedacht. Acht rechtbanken vinden van wel,

zeven vinden dat ze in sommige gevallen toegelaten moeten worden en vier vinden

dat ze er niet in thuis horen. Sommige rechtbanken hebben veel startende bedrijfjes

die mislopen en in korte tijd hoge schulden maken. Die horen er volgens sommigen

niet in.

Schone lei

Sommige schuldenaren krijgen geen schone lei omdat ze de saneringstermijn niet

uit willen zitten en zelf uit de regeling willen. Zij vinden de wettelijke regeling te

zwaar of hebben zich bij aanvang niet voldoende gerealiseerd wat de regeling

inhoudt. Er is in de wet niets geregeld voor dit soort gevallen. Sommige rechtbanken

vinden dat een vrijwillige uittreding niet mogelijk is. Bij andere rechtbanken mogen

schuldenaren er vrijwillig weer uit. Bij de ene rechtbank worden ze dan failliet

verklaard en bij de andere niet. Het gaat hierbij tot nu toe om enkele zaken.

Daarnaast worden er problemen geconstateerd bij ex-sanieten om weer gewoon

deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Er zijn bij drie rechtbanken gevallen

bekend waarbij een ex-saniet geen bankrekening meer kon openen.

Integrale aanpak

De rechters zien de Wsnp als een zakelijk traject, waarin in een periode van drie jaar

zo veel mogelijk geld voor crediteuren bij elkaar geschraapt moet worden. Rechters

vinden dat de wettelijke procedure erop gericht behoort te zijn de opbrengst voor

crediteuren te maximaliseren. Het begrip `integrale schuldhulpverlening' zegt hun

niet zo veel.

Budgetbeheer wordt niet erg gestimuleerd. De meeste rechters laten dit doorlopen

als dat vanuit de bewindvoering wordt voorgesteld. Een enkeling beschouwt de

kosten als boedelkosten.
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Vier rechtbanken zijn van mening dat de bewindvoerder voornamelijk een

juridische begeleiding moet geven, zeven vinden dat er ook wat begeleiding moet

komen, die tot een duurzame oplossing van de problematiek leidt. Het standpunt

van de acht overige rechtbanken bevindt zich hier tussenin. De extra begeleiding

zou er volgens sommige rechters uit moeten bestaan dat de bewindvoerder verwijst,

maar zich niet zelf met hulpverlening bezighoudt. Daar is de werkdruk te hoog en de

financiële vergoeding te laag voor. Het lukt in de praktijk niet altijd om naar andere

instanties te verwijzen, omdat er een capaciteitsprobleem kan zijn bij dergelijke

organisaties.

3.3.4 De gerechtshoven

Aantal beroepszaken

In totaal hebben de vijf gerechtshoven in november 2000 bij benadering 360

beroepszaken behandeld. Het aantal zaken per gerechtshof varieert van 39 tot 136.

In ongeveer de helft van de beroepszaken hebben de gerechtshoven het vonnis van

de rechtbank bekrachtigd, maar ook hierin bestaan verschillen tussen de hoven. Het

aantal bekrachtigingen varieert tussen de 30% en 61%. De meeste beroepszaken

gaan over verzoeken om toelating tot de Wsnp, die door de rechtbank zijn afgewezen

omdat de schuldnaar niet te goeder trouw is bevonden. Hoger beroepszaken tegen

tussentijdse beëindigingen komen echter ook steeds meer voor. Niet alle hoven

registreren hoeveel zaken in cassatie zijn gegaan. Naar schatting gaat het tot

november 2000 om ongeveer 5 zaken.

Beroeps- en behandeltermijnen

Schuldenaren hebben een termijn van acht dagen om in hoger beroep te gaan. Deze

termijn vinden de hoven veel te kort. In die acht dagen moet de schuldenaar een

advocaat zien te vinden, die het beroepschrift dan ook nog moet opstellen. Ook de

korte behandelingstermijn levert problemen op. Binnen twintig dagen moet de zaak

op zitting worden behandeld en deze termijn vinden de hoven veel te strak.

De zitting

De advocaat (procureur) en de rechtbank leveren informatie aan voor de beroeps-

zaak. Die informatie bestaat uit het beroepschrift, het vonnis van de rechtbank, het

proces-verbaal van de rechtbankzitting, de 285-verklaring en eventueel verslagen

van de bewindvoerder. Twee hoven verzamelen ook zelf af en toe relevante

informatie, bijvoorbeeld door andere (straf)dossiers te raadplegen. Als zij hiertoe

besluiten, doen zij daar wel altijd melding van.

Wsnp-zittingen zijn meervoudige kamerzittingen waarbij drie raadsheren aanwezig

zijn. De zittingstijd varieert van een half uur tot drie kwartier. Na die tijd gaan de

raadsheren 'raadkameren' en meestal doen zij daarna meteen mondeling uitspraak.
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Alle hoven horen de schuldenaar. De advocaat licht de zaak wel toe, maar men

spreekt tevens met de schuldenaar zelf. De advocaat heeft een grote inbreng

in het proces.

Een probleem dat de hoven naar voren brengen, is de eenzijdige informatievoor-

ziening. Zo blijken de gerechtshoven niet altijd over alle stukken van de rechtbank

te beschikken, die in de eerste lijn wel aanwezig zijn geweest. Schuldenaren kunnen

zelf bepalen welke stukken zij indienen. Daarnaast speelt het probleem dat de hoven

(en rechtbanken) nooit de andere kant van het verhaal horen. Alleen de schuldenaar

komt aan het woord. De hoven en rechtbanken moeten een oordeel geven over de

goede trouw, terwijl de zaak eenzijdig is belicht en er geen andere bron is, waaraan

ze de waarheid kunnen toetsen. De hoven gaan in de toekomst eventueel schuld-

eisers oproepen als zij twijfelen in bepaalde zaken.

Goede-trouwtoets

De hoven hebben in het algemeen moeite (grotere) schulden kwijt te schelden, die

verband houden met een misdrijf, een overtreding of onrechtmatige daad dan wel

met alimentatie via de schuldsanering.

De Recofa-aanbevelingen worden bij twee hoven wel als uitgangspunt gehanteerd,

maar zij kijken aanvullend naar de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld naar

de verhouding van de fraudeschulden en de andere schulden. De drie andere hoven

hanteren de Recofa-aanbevelingen niet als uitgangspunt. Ze kijken naar het gedrag

van de mensen, ook tijdens de zitting, en beoordelen of er sprake van een ommekeer

ten goede. Iemand kan een keer een misstap hebben begaan, maar dat hoeft niets te

zeggen over de toekomst. Het is geen richtlijn dat iemand die de afgelopen vijf jaar

een keer fraude heeft gepleegd, niet in de schuldsanering kan.

Het kan verschillende oorzaken hebben dat een beslissing van het gerechtshof

nog wel eens anders uitpakt dan die van een rechtbank. De Hoven dragen hier

verschillende redenen voor aan:

- De hoven hebben zich nooit gebonden geacht aan de vijf-jaartermijn voor

fraudezaken, maar ze kijken altijd naar de omstandigheden van het geval en

of er een ommekeer ten goede is.

- De hoven hebben meer tijd om dieper op de zaak in te gaan. De zitting duurt

langer en bij het hof oordelen drie mensen over een zaak, bij de rechtbank is

dat één persoon.

- Bij de rechtbanken is geen advocaat aanwezig, bij de gerechtshoven wel. Een

deel van de schuldenaren die voor het hof verschijnen, is laagopgeleid, zwak-

sociaal of allochtoon en deze mensen kunnen zelf moeilijk hun zegje doen.

De advocaat zet alles goed op een rijtje en zoekt alles goed uit, waardoor de

presentatie van de zaak beter is. Soms komen er ook volstrekt nieuwe feiten
boven water.
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- Het komt voor dat schuldenaren zo geschrokken zijn van de afwijzing door

de rechtbank dat ze, eenmaal bij het hof, werkelijk beseffen dat ze hun leven

moeten wijzigen.

114

Organisatie

In twee ressorts hebben de gerechtshoven regelmatig Wsnp-overleg met de

rechtbanken. In de drie andere vindt geen overleg plaats. Voor het overige zijn

hoven niet als organisatieonderdeel betrokken bij de Wsnp. Geen van de hoven

hebben contact met de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch. Ze zijn niet

aangesloten op het automatiseringssysteem van de Wsnp, versturen dan ook geen

arresten naar de raad en er vindt geen elektronische uitwisseling van gegevens

plaats. Rechtbanken weten vaak niet eens dat een zaak in hoger beroep is gegaan.

Zij krijgen daar niet automatisch bericht van.

3.4 Bewindvoerders

In november 2000 staan ruim 1.200 bewindvoerders geregistreerd bij de Raad

voor Rechtsbijstand in Den Bosch. Bewindvoerders zijn een belangrijke spil in

de uitvoering van de wettelijke schuldsanering. In de wet staan drie kerntaken

beschreven: bewindvoerders zien erop toe dat schuldenaren de verplichtingen

naleven, die uit de wettelijke schuldsaneringsregeling voortkomen, zij beheren en

vereffenen de boedel van de schuldenaar, en zij zijn belast met de uitvoering van

het saneringsplan. Tot de werkzaamheden van de bewindvoerder behoren onder

meer huisbezoeken afleggen, de post van de schuldenaar controleren en verslagen

schrijven voor de rechter-commissaris over de voortgang van de regeling. Naast

deze taken kunnen bewindvoerders ook een functie vervullen in de integrale aanpak

van de schuldenproblematiek. Als zij problemen constateren bij een schuldenaar,

kunnen zij doorverwijzen naar instanties die de oorzaken van de problematiek

aanpakken.

Bewindvoerders vergoeding

De vergoeding van bewindvoerders is al in de aanloopfase van de Wsnp een punt

van discussie geweest. De vergoeding is aanvankelijk gesteld op f 1.250 inclusief

BTW. Daarnaast ontvangt de bewindvoerder een vergoeding uit de boedel (minimaal

f 50 per maand excl. BTW). Bewindvoerders vonden dit bedrag niet toereikend en

waren slechts bereid mee te werken als de vergoedingsregeling geëvalueerd zou

worden. Hiervoor is de Commissie Monitoring Bewindvoerderssubsidie Wsnp in het

leven geroepen. In opdracht van deze commissie heeft PriceWaterhouseCoopers in
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de periode van juli tot december 1999 onderzoek verricht naar de verhouding tussen

de vergoeding en de werkzaamheden van bewindvoerders (Oerlemans e.a., 1999).

Enkele opvallende resultaten die daarbij naar voren kwamen zijn:

- De kosten die bewindvoerders maken liggen beduidend boven het niveau

waarmee tijdens de voorbereiding van de Wsnp is gerekend; de vergoeding

is niet kostendekkend. Dit komt gedeeltelijk ook omdat er sprake is van een

leercurve, waardoor bewindvoerders momenteel door gebrek aan ervaring

meer uren per zaak nodig hebben.

- De begeleiding van (ex-)ondernemers kost veel meer extra tijd dan was ver-

wacht, in vergelijking met de begeleiding van particulieren. Voor ondernemers

ontbreken in het merendeel van de gevallen mogelijkheden voor begeleiding

in het minnelijk traject. Hierdoor kost het wettelijk traject naar verhouding

veel tijd.

- De post controleren en het contact met schuldenaren en schuldeisers

onderhouden kost veel tijd.

- De software Opus.D levert nog niet aan alle bewindvoerders de beoogde

voordelen op.

- Inzet van administratieve ondersteuning kan de efficiency verhogen.

Naar aanleiding van het advies van de commissie (Commissie Monitoring Bewind-

voerderssubsidie Wsnp, 2000) is een aantal maatregelen genomen. Per 1 december

2000 is voor particulieren de subsidie verhoogd van f 1.250 naar f 1.690 voor

alleenstaanden en f 2.025 voor partners. Voor ondernemers is de subsidie verhoogd

van f 1.250 naar f 3.740 voor alleenstaanden en f 4.490 voor partners. Daarnaast

wordt voor dubbele zaken (partners) het salaris uit de boedel minimaal f 60 per

maand (excl. BTW). De bedragen die voor de dubbele zaken worden gerekend,

houden in principe een verlaging van het salaris in, omdat in de oude regeling

twee maal het bedrag voor een enkele zaak kon worden toegekend.

Als de reiskosten niet volledig uit de boedel kunnen worden betaald, dan kan

daarvoor een vergoeding worden verkregen en tevens wordt een vergoeding voor

portokosten geboden (f 470). Daarnaast is een compensatieregeling aangeboden

aan bewindvoerdersorganisaties die vanaf het begin meer dan 25 zaken in behande-

ling hebben genomen. Hiermee kunnen de geleden verliezen uit de beginperiode

worden goedgemaakt.

De Commissie Monitoring Bewindvoerderssubsidie is gevraagd haar werkzaam-

heden voort te zetten. Deze zullen in 2002 leiden tot een vervolgadvies over de
subsidie.
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Vraagstelling

Het onderzoek onder bewindvoerders moet antwoord geven op de volgende vragen:

- Hoe oordelen bewindvoerders over het functioneren van verschillende instru-

menten van de Wsnp, te weten: de 285-verklaring, de postblokkade, het huis-

bezoek, de halfjaarlijkse verslaglegging, de berekening van het vrij te laten

bedrag, het saneringsplan, de tussentijdse beëindigingen en hun bevoegdheden?

- Hoe oordelen bewindvoerders over het functioneren van organisatorische

onderdelen zoals: de automatisering, en de samenwerking met de rechtbank

en de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch?

- Wat is hun oordeel over het functioneren van het minnelijk traject en de

aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject?

- Worden bepaalde doelstellingen van de wet in hun ogen gehaald, dat wil zeggen

werkt de wet als een 'stok achter de deur', hoe oordelen zij over de werking van

de wet in relatie tot de schone lei en in hoeverre besteden ze aandacht aan de

oorzaken van de schuldenproblematiek?

- Welke knelpunten ervaren bewindvoerders?

3.4.1 De instrumenten

285-verklaring

Het gebruik van de 285-verklaring blijkt nogal te verschillen tussen bewindvoerders.

Van de 34 bewindvoerders geven er 3 aan dat ze nauwelijks of niet naar de verklaring

kijken. De reden die zij hiervoor aandragen, is dat ze de financiële gegevens bij het

eerste huisbezoek toch weer helemaal opnieuw in kaart moeten brengen. De gege-

vens die op de verklaring staan, kloppen vaak niet (meer). Dan is er een categorie

bewindvoerders (6) die de verklaring globaal gebruikt om een beeld van de saniet

te krijgen. Ook zij gebruiken als argument dat de gegevens vaak onbetrouwbaar of

slecht ingevuld zijn en men in feite 'alles opnieuw moet doen'. Daarnaast is er een

groep bewindvoerders (12) die zegt een deel of alle gegevens van de verklaring te

gebruiken.

Een veel genoemde klacht is dat de verklaring soms of regelmatig slecht is ingevuld

en dat de gegevens verouderd zijn. Hierbij wordt met name gedoeld op de financiële

gegevens (inkomen, uitgaven, vermogen en schuldenlijst). Schuldenlijsten blijken

vaak niet volledig te zijn. Van schuldeisers ontbreekt vaak de naam (alleen de deur-

waarder staat vermeld), het adres en het dossiernummer van de desbetreffende

vordering.

Drie bewindvoerders merken op dat er soms niet eens een verklaring aanwezig is

en dat zijn, zoals een bewindvoerder zich uitdrukt, 'echt de rampcases'.

Bewindvoerders die werken bij organisaties die ook minnelijke schuldhulpverlening

aanbieden, hebben vaak als voordeel dat ze intern het minnelijk dossier kunnen

opvragen en zij klagen ook minder over de kwaliteit van de verklaring.
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Een aantal bewindvoerders (19) zou extra gegevens in de verklaring willen hebben.

Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer informatie over het minnelijk traject wat

betreft budgetbegeleiding, waarom schuldeisers niet akkoord zijn gegaan, wat er

allemaal is geprobeerd om een regeling tot stand te brengen en verdere bijzonder-

heden over het gedrag en de begeleiding van de schuldenaar. Sommigen willen meer

achtergrondinformatie over de oorzaak van de schulden en de sociale problematiek

van de schuldenaar. Met name bij huisbezoeken vinden zij het prettig om van

tevoren te weten wat ze kunnen aantreffen. Kan er bijvoorbeeld sprake zijn van

verslaving of agressief gedrag bij de schuldenaar?

Twee bewindvoerders vinden dat er een 'te-kwader-trouwtoets' aan de verklaring

toegevoegd moet worden, Uit de gegevens moet blijken of er bijvoorbeeld

fraudeschulden zijn en of de schuldenaar recent grote schulden heeft gemaakt.

Postblokkade

Op één bewindvoerder na vinden alle bewindvoerders de postblokkade zinvol. De

meeste plaatsen er echter wel kanttekeningen bij. Ze vinden bijvoorbeeld dat het

alleen het eerste halfjaar of eerste jaar nuttig is en daarna niet meer. Of dat het in

sommige gevallen eerder beëindigd mag worden als er verder geen bijzonderheden

zijn. Daarnaast zijn er gevallen bij waarvoor ze altijd een postblokkade zouden

willen houden. Ook worden er argumenten naar voren gebracht om voor alle

sanieten een postblokkade in stand te houden. Het is het enige controlemiddel

dat bewindvoerders hebben, waarbij zij aan informatie kunnen komen zonder

afhankelijk te zijn van de schuldenaar. Daarbij merkt een bewindvoerder op dat de

controle via de postblokkade nodig blijft, omdat het voor schuldenaren moeilijk is

om de regeling drie jaar vol te houden. Na verloop van tijd beginnen zij het toch

weer moeilijk krijgen en dreigen ze terug te vallen.

'In het begin ging het goed, maar na een jaar zijn er bij waarvan ik denk dat ze

toch weer in de problemen komen.' (Bureau voor Rechtshulp)

De meest genoemde reden waarom de postblokkade zinvol wordt gevonden, is dat

het de enige manier is om de totale schuldenlast van de schuldenaar in beeld te

krijgen en te controleren of er nieuwe schulden worden gemaakt of boedel wordt

achtergehouden. Enkelen melden dan ook dat ze er al veel uit hebben gehaald

(auto- of caravanbezit, vermogensrechten, bankrekeningen in het buitenland,

levensverzekeringen, leasecontracten, andere baan).

Daarnaast worden er ook praktische argumenten aangevoerd. Door de postblokkade

krijgt men automatisch de gegevens die nodig zijn om het vrij te laten bedrag te

berekenen, zoals inkomsten, energiekosten, huur, ziektekosten en dergelijke. Ook als

zich hierin wijzigingen voordoen, is men meteen daarvan op de hoogte.

Tevens kan de postblokkade handig zijn om een beeld te krijgen van het uitgaven-

patroon van de schuldenaar. Hierdoor krijgt men een indruk of de schuldenaar op
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de goede weg zit of in de gaten moet worden gehouden en eventueel begeleiding

nodig heeft.

Twee bewindvoerders merken op dat de postblokkade ook positieve kanten heeft

voor. sommige schuldenaren. Het geeft rust bij hun cliënten, doordat alle ellende nu

bij de bewindvoerder komt. De schuldenaren worden vaak al jarenlang achtervolgd

met allerlei aanmaningen van schuldeisers.

Bewindvoerders ervaren de postblokkade tevens als een vervelende en tijdrovende

bezigheid. De post wordt wel door bijna alle bewindvoerders (31) gecontroleerd.

Sommigen moeten alle post zelf controleren, anderen laten ondersteunend perso-

neel de eerste schifting maken en krijgen alleen de interessante stukken onder ogen.

Een enkeling controleert na verloop van tijd steekproefsgewijs.

Op de vraag of de postblokkade goed functioneert, antwoorden 17 bewindvoerders

bevestigend, 3 ontkennend en 12 merken op dat het meestal wel goed gaat, maar

soms niet. Ze geven verschillende voorbeelden van wat er mis kan gaan.

Het meest noemen ze dat de blokkade niet alle post onderschept (8). Soms komt

men er bijvoorbeeld achter dat er toch post wordt bezorgd of dat de schuldenaar de

blokkade weet te omzeilen door een postbus te nemen of door post naar een ander

adres of persoon te laten sturen. Daarnaast zijn er ook nog andere wegen om post te

ontvangen, die niet worden gecontroleerd, zoals stadspost en e-mail. Een ander

probleem dat zich wel eens voordoet, is dat de post die de bewindvoerder naar de

schuldenaar stuurt daar niet altijd aankomt, maar weer wordt terugbezorgd bij de

bewindvoerder (7). Ook krijgt de bewindvoerder soms post van medebewoners die

niet in de schuldsaneringsregeling zitten (7). Dit laatste leidt wel eens tot woedende

reacties van de medebewoners als de bewindvoerder per ongeluk deze post heeft

geopend (wat vaak niet te voorkomen is omdat de naam is afgeplakt). Een ander

probleem is dat belangrijke post, zoals bijvoorbeeld werkbriefjes of uitnodigingen

voor een sollicitatiegesprek, de saniet te laat bereikt (5). Sommigen merken op dat

er bepaalde omstandigheden zijn waarbij het nog wel eens mis kan gaan, bijvoor-

beeld bij verhuizingen of als bij de PTT het vaste personeel niet aanwezig is, zoals

tijdens het weekend of een vakantieperiode.

Huisbezoek

Van de 34 bewindvoerders vinden 24 het huisbezoek zinvol, 5 vinden het niet altijd

zinvol en 5 vinden het nooit zinvol. De meeste bewindvoerders vinden het zinvol,

omdat ze op die manier een beeld van de schuldenaar krijgen. Ze zien hoe iemand

woont en onder welke omstandigheden. Een aantal bewindvoerders (9) vindt het

huisbezoek zinvol om te zien of er bovenmatige boedel aanwezig is. Een ander deel

(5) vindt het om die reden juist niet zinvol, omdat er toch niets te halen valt en 'wat

je wilt zien, krijg je toch niet te zien'. Daarnaast vinden sommige bewindvoerders (4)

het zinvol, omdat de wettelijke regeling dan serieuzer wordt genomen. Een bewind-

voerder geeft als volgt uitdrukking aan dit aspect:
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'Het bezoek maakt indruk. Het is goed om de ernst van de zaak door te laten

dringen. Dat het geen makkie is om zo van de schulden af te komen.' (GKB)
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Tevens worden ook hier weer praktische argumenten naar voren gebracht. Thuis

hebben de schuldenaren alle belangrijke papieren bij de hand (3). Laat men de

cliënt op kantoor komen met zijn/haar spullen, dan ontbreekt er altijd wel iets.

De meeste bewindvoerders (26) voeren altijd een huisbezoek uit. Een aantal (5) gaat

niet altijd op huisbezoek. Ze doen het niet als ze de indruk hebben dat er niets te

halen valt, bijvoorbeeld bij minima of mensen uit een bepaalde wijk. Bij werkenden,

ondernemers en mensen met grote leningen vinden ze het wel de moeite waard om

op bezoek te gaan. Sommigen hebben tijdelijk geen huisbezoeken uitgevoerd, omdat

ze daar niet aan toe kwamen door de grote hoeveelheid zaken die ze opeens kregen.

Enkele bewindvoerders (3) hebben nog nooit een huisbezoek afgelegd, omdat zij het

nut er niet van inzien.('ze hebben vaak geen spetter') en/of door tijdsgebrek en uit

kantooreconomische overwegingen.

De helft van de bewindvoerders die huisbezoeken uitvoert, heeft nog nooit boven-

matige boedel aangetroffen. De andere helft heeft een enkele keer iets aangetroffen.

Halfjaarlijkse verslaglegging

Wat betreft de verslaglegging aan de rechter-commissaris plaatsen sommige

bewindvoerders hun kanttekeningen bij de halfjaarlijkse termijn en vinden ze het

voldoende om jaarlijks of alleen bij wijzigingen of bijzonderheden verslag te doen.

Sommigen vinden het zinloos om een verslag te geven dat feitelijk een kopie is van

het voorgaande verslag. Het citaat hierna illustreert dit:

'Het hangt van de zaak af. Vaak verandert er niet zo veel. Moet je dan vijf keer

hetzelfde gaan vertellen? Wat mij betreft, zou het minder mogen.' (particuliere

schuldhulpverlening)

Anderen hebben minder problemen met de halfjaarlijkse termijn, omdat het in

principe weinig moeite kost.

De verslaglegging is zinvol als informatiebron voor de rechter-commissaris, maar

sommigen vinden het ook zinvol als controlemiddel voor hun eigen functioneren:

om de 'vinger aan de pols te houden', 'de zaak weer op de rails te zetten' of 'het

dossier weer uit de kast te halen'. Anderen vinden het juist vanuit het oogpunt van

de bewindvoerder niet zinvol.

Daarnaast is het verslag belangrijk voor crediteuren. Aan schuldeisers moet immers

de mogelijkheid worden geboden om de voortgang van het traject te kunnen volgen.

Enkele bewindvoerders zijn nog niet aan verslaglegging toegekomen door het grote

aantal zaken dat ze behandelen.
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Berekening vrij te laten bedrag

Om het vrij te laten bedrag te berekenen, volgen de meeste rechtbanken de aanbe-

velingen van de Recofa: 95% van de bijstandsnorm voor bijstandsgerechtigden en

100% voor werkenden. Enkele rechtbanken wijken hiervan af door 90% te hanteren

of geen 5% extra voor werkenden toe te kennen. De berekeningsmethode voor de

beslagvrije voet kan eveneens verschillen per rechtbank. Sommige rechtbanken

gebruiken de 'Zwolse-methode', andere de NVVK-methode of een variant daarop, en

sommige rechtbanken hebben hun eigen methode. Verschillen doen zich voor op

het terrein van de correctieposten (bijvoorbeeld sommige rechtbanken houden

wel en andere geen rekening met bovenmatige energiekosten, verwervingskosten

of kosten voor budgetbeheer) en vakantiegeld (soms mogen schuldenaren hun

vakantiegeld houden, soms moeten ze een deel aan de boedel afstaan).

Daarnaast noemen drie bewindvoerders dat de toeslagen op Abw-normen bij 'com-

plexe woonsituaties' (thuiswonend, inwonend) per gemeente kunnen verschillen,

waardoor personen in een soortgelijke woonsituatie in de ene gemeente meer

overhouden dan in een andere gemeente. Tevens is het in sommige gemeenten

mogelijk om een vergoeding voor bewindvoerderskosten te krijgen uit de

bijzondere bijstand.

Een aantal bewindvoerders merkt op dat sommige rechtbanken zoekende zijn en

in de loop der tijd veranderingen hebben doorgevoerd, bijvoorbeeld van geen

toeslag voor werkenden naar wel 5% toeslag of dat een deel van het vakantiegeld

opeens naar de boedel gaat.

Bij sommige rechtbanken maakt de bewindvoerder de berekening, bij andere

rechtbanken hoeft hij/zij alleen de basisgegevens aan te leveren en berekent de

rechtbank het vrij te laten bedrag of de aflossingscapaciteit.

Op de vraag of de berekening van het vrij te laten bedrag anders zou moeten,

antwoorden enkele bewindvoerders dat de verschillen in rekenmethodes tussen

de rechtbanken moeten verdwijnen. Tevens is het lastig om met verschillende

rekenmethodes te werken voor bewindvoerders die zaken hebben lopen in meer

arrondissementen.

Saneringsplan

Twaalf bewindvoerders hebben nog nooit een saneringsplan opgesteld. Zes

bewindvoerders hebben tot nu toe alleen nog een saneringsplan opgesteld bij het

aanbieden van een akkoord of in gevallen waarbij de schuldenaar een waarschuwing

heeft gekregen, omdat hij/zij zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden.

Sommige bewindvoerders moeten alleen een saneringplan opstellen bij zaken met

aflossingscapaciteit, andere bewindvoerders bij alle zaken. In het saneringsplan

staat vaak niet veel meer dan de looptijd van de regeling en het vrij te laten bedrag.
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Tussentijdse beëindigingen

Enkele bewindvoerders stellen zich zeer actief op bij het aanbieden van akkoorden.

Het probleem dat zich daarbij nog wel eens voordoet, is dat het saneringskrediet dat

in het minnelijk traject beschikbaar is gesteld om een akkoord aan te bieden, niet

meer ter beschikking staat in het wettelijk traject. Daarnaast zijn er in sommige

gemeenten geen kredietbanken aanwezig, of als ze wel aanwezig zijn, stellen ze

geen of een te laag bedrag beschikbaar. Enkele bewindvoerders noemen het riskant

om een akkoord aan te bieden. Schuldeisers die vooraf onbekend zijn, kunnen zich

na de goedkeuring van het akkoord melden, waarmee het voor de schuldenaar

eigenlijk onmogelijk is zijn verplichtingen na te komen. De nieuwe schuldeiser

heeft immers recht op een percentage van zijn vordering dat in het akkoord is

vastgesteld, terwijl bij het ontwerp van het akkoord niet met de desbetreffende

vordering is rekening gehouden.

Een wettelijke sanering kan ook in negatieve zin beëindigd worden doordat de

schuldenaar zich niet aan de verplichtingen houdt. Bijna alle bewindvoerders

hebben wel een of meer verzoeken gedaan bij de rechtbank om een sanering

te beëindigen. In de meeste gevallen heeft de rechtbank de regeling inderdaad

beëindigd. In enkele gevallen is het verzoek afgewezen en heeft de saniet een

herkansing gekregen of is een andere bewindvoerder benoemd.

Bevoegdheden

Bijna alle bewindvoerders vinden dat ze voldoende bevoegdheden hebben.

Twee advocaat-bewindvoerders zouden dezelfde bevoegdheden willen hebben

als een curator, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot gijzeling en het innemen van

een paspoort.

3.4.2 De organisatie

Automatisering

De software Opus.D is ontwikkeld om de werkzaamheden van de bewindvoerder

te ondersteunen. Globaal zijn er vier groepen bewindvoerders te onderscheiden:

een groep die het programma nog nooit heeft gebruikt (4), een groep die ooit wel

pogingen heeft ondernomen om het programma onder de knie te krijgen, maar

die is afgehaakt (14), een groep die het programma voor sommige toepassingen

gebruikt (13) en tot slot een kleine categorie bewindvoerders die het programma

intensief gebruikt (3).

De bewindvoerders die nooit een poging hebben ondernomen om met Opus.D

te werken, hebben daar verschillende redenen voor. Ze hebben vanuit de faillisse-

mentspraktijk al een eigen systeem ontwikkeld en zien niet zozeer de noodzaak van
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een nieuw programma, de computerapparatuur voldoet niet aan de vereisten, of ze

hebben geen tijd om zich in te werken in een nieuw programma.

De groep die is afgehaakt, is negatief tot zeer negatief over Opus.D. Een deel van hen

is afgehaakt omdat het programma in het begin niet werkte of te veel kinderziektes

vertoonde. Tevens vindt men het programma te gebruikersonvriendelijk en kost het

te veel tijd om het onder de knie te krijgen. Sommigen willen er in de toekomst

misschien wel mee gaan werken als het programma is verbeterd, anderen zijn

definitief afgehaakt.

Maar ook onder de gebruikers van Opus.D is het oordeel niet onverdeeld positief. Zij

werken, op één bewindvoerder na, met de nieuwste versie van de software. Slechts

6 van de 16 gebruikers zijn tevreden over het programma. De klacht die het meest

voorkomt, is dat het programma niet flexibel genoeg is. Het levert problemen op om

de opmaak aan te passen van bijvoorbeeld brieven, schuldeiserslijsten of verslagen.

Daarnaast vinden bewindvoerders het programma te bewerkelijk, te gebruiks-

onvriendelijk, te traag en de verslagen die uit de printer rollen, zijn te omvangrijk

en niet zoals de rechtbank ze wil hebben.

De communicatie via e-mailde elektronische snelweg blijkt ook niet optimaal te

verlopen. De verklaring komt niet altijd elektronisch binnen. Enerzijds komt dit

doordat gemeentes niet ver genoeg geautomatiseerd zijn en de verklaring per post

versturen, anderzijds kort het doordat bewindvoerders zelf weinig gebruikmaken

van deze mogelijkheid binnen Opus.D, of omdat de verklaring 'onleesbaar' binnen-

komt. Bij sommige organisaties loopt de elektronische communicatie wel soepel.

Bijvoorbeeld bij GKB's die zelf ook verklaringen afgeven, wordt de verklaring intern

doorgestuurd naar de bewindvoerders.

Van elektronische communicatie met de rechtbank is nog helemaal geen sprake.

Raad voor Rechtsbijstand

De meeste bewindvoerders nemen weinig contact op met de helpdesk van de raad.

Enkelen daarentegen hebben maandelijks of bijna wekelijks contact. Ze vragen

juridische informatie, informatie over Opus.D en informatie over de bewind-

voerdersvergoeding. Vrijwel allen lezen de nieuwsbrief Update en de website wordt

ook door velen geraadpleegd. Het tijdschrift Schuldsanering is minder bekend, met

name bij advocaten. De meeste bewindvoerders zijn tevreden over de informatie-

voorziening van de raad. Sommigen zijn niet altijd tevreden. Enkelen vinden de

bereikbaarheid van de helpdesk niet goed, en ook problemen met Opus.D zijn soms

moeilijk telefonisch af te handelen.

De raad coordineert tevens de bewindvoerdersopleiding. De meeste niet-advocaat

bewindvoerders zijn tevreden tot zeer tevreden over die opleiding. Wel maken ze

de kanttekening dat deze praktijkgerichter mag. Er zou meer aandacht moeten zijn

voor praktijkvoorbeelden en voor hoe te handelen in bepaalde situaties. Hoe treed
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je bijvoorbeeld op bij een verificatievergadering, hoe verkoop je een huis of hoe

schakel je een deurwaarder in? Ook de sociale problematiek van de cliënt, de

precieze taak van de bewindvoerder daarbij en doorverwijsmogelijkheden naar

maatschappelijke instanties zouden volgens enkele bewindvoerders meer benadrukt

moeten worden. Daarnaast zouden sommigen een vervolgcursus willen hebben, die

juridische verdieping geeft op bepaalde terreinen.

Advocaten kunnen vrijblijvend een cursus volgen. Zeven van de vijftien advocaten

hebben de cursus gevolgd die door de raad is georganiseerd. De meeste advocaten

vinden de cursus goed of goed genoeg. Een enkeling vond dat er te weinig werd

ingegaan op de maatschappelijke problematiek van de cliënt en dat meer benadrukt

moet worden dat de rol van bewindvoerder een wezenlijk andere is dan die van

curator in een faillissement.

Samenwerking met de rechtbank

Over de samenwerking met de griffie en rechter-commissaris zijn vrijwel alle

bewindvoerders tevreden tot zeer tevreden. De meesten kunnen er erg makkelijk

terecht als ze vragen hebben. Drie bewindvoerders hebben aangegeven niet

tevreden te zijn over de samenwerking met de griffie van een bepaalde rechtbank.

Zij vinden bijvoorbeeld dat ze niet of te traag reageren op vragen, dat het logistiek

en administratief niet loopt of dat ze inconsequente opdrachten krijgen. Bij deze

drie rechtbanken zijn de desbetreffende bewindvoerders ook niet tevreden over

de samenwerking met de rechter-commissaris. Bij sommige rechtbanken hebben

bewindvoerders weinig direct contact met de rechter-commissaris en verloopt

vrijwel alle communicatie via de griffie.

3.4.3 Minnelijk traject

Oordeel over het functioneren van het minnelijke traject

Bewindvoerders beoordelen het minnelijk traject verschillend. Acht bewindvoerders

antwoorden dat ze geen zicht hebben op de kwaliteit van het voortraject. Bewind-

voerders die zelf schuldhulpverlener zijn geweest of die bij een organisatie werken

waar ook schuldhulpverlening plaatsvindt, weten vaak goed wat er in het minnelijk

traject speelt. Negen bewindvoerders vinden de kwaliteit goed, tien matig tot

redelijk, drie slecht en vier noemen de kwaliteit wisselend, er zijn goede en slechte

organisaties.

Bewindvoerders plaatsen verschillende kanttekeningen bij het minnelijk traject. Ten

eerste zijn er in bepaalde gemeenten lange wachttijden en blijven sommige zaken

te lang liggen. Schuldenaren kunnen daardoor in een noodsituatie terechtkomen

(ontruiming, energieafsluiting of beslag) en worden dan snel doorgesluisd naar

de Wsnp.



Hoofdstuk 3 124

Tevens vinden bewindvoerders dat schuldenaren te snel worden doorgeschoven

naar de Wsnp, bijvoorbeeld als er sprake is van een variabel inkomen. Ze merken

bij het intakegesprek dat er in het minnelijk traject vaak weinig is ondernomen.

Het is wisselend. In A is het verschillend per meldpunt. Als het er ingewikkeld

uitziet, bijvoorbeeld bij een variabel inkomen, wordt er iets verzonnen waardoor

ze in de Wsnp kunnen. We hebben veel zaken uit B. Daar is een slechte voor-

lichting en slechte voorbereiding. In randgemeentes weten de mensen hun

weg te vinden. D verwijst snel naar de Wsnp en heeft een lage kwaliteit. C heeft

meldpunten opgezet, maar dat werkt nog niet goed. Iets gaat snel naar de Wsnp,

wat ze niet snel kunnen afhandelen. Er is veel meer minnelijk te benutten.'

(particuliere schuldhulpverlening)

Tevens wordt er volgens enkele bewindvoerders te weinig gedaan om schuldeisers

over de streep te trekken. Zij hebben de indruk dat schuldhulpverleners te snel het

bijltje erbij neergooien en dat ze schuldeisers niet voldoende inlichten over de

nadelige gevolgen van de Wsnp. Daarbij plaatsen ze de kanttekening dat sommige

schuldeisers structureel dwarsliggen, waardoor er minnelijk ook vaak niets te

regelen valt.

Ook schort het volgens sommigen aan begeleiding in het minnelijk traject en wordt

er in bepaalde gemeenten nog te weinig aan integrale schuldhulpverlening gedaan.

Er is te weinig begeleiding in het minnelijk traject. Alleen de schulden worden

gesaneerd, er is geen verdere begeleiding. En in E moet je zelfs naar een andere

instantie, daar is de schuldhulpverlening niet integraal.' (GKB)

De nieuwe NWK-code (zie hoofdstuk 2) wordt ook door bewindvoerders genoemd

als een belemmerende factor waardoor er in het minnelijk traject minder ruimte is

om tot een akkoord te komen. Het onderzoek naar vermogen, dat volgens de nieuwe

code gedaan moet worden, wordt door een enkeling gebrekkig genoemd.

- Het belangrijkste gemis is onderzoek naar vermogen. Volgens de nieuwe code

moet dat gebeuren, maar dat gebeurt niet genoeg. De nieuwe code is strak, je

moet 36 maanden aanhouden. In het oude systeem was er iets meer ruimte voor

een langere periode. Soms is dat de enige manier om tot een akkoord te komen.

Waarom wordt dat zo eng gemaakt?' (particuliere schuldhulpverlening)

- Het minnelijk traject moet de code minder strikt hanteren en meer tegemoet-

komen aan organisaties. Ze moeten proberen schuldeisers over de streep halen

door sommigen iets meer te bieden.' (GKB)

De meeste ondernemers die de bewindvoerders begeleiden, hebben geen minnelijk

traject doorlopen. Bij de meeste zaken was er sprake van een voormalig faillisse-

ment of een faillissementsaanvraag. Sommigen hebben het gewone minnelijk traject

doorlopen. Vaak zijn dit ex-ondernemers waarbij de onderneming al enige tijd
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achter de rug is en die op een gewone zaak lijken wat betreft complexiteit. Bij

sommige ondernemers is een'halfslachtige poging' ondernomen om in het

minnelijk traject iets te bereiken. Twee bewindvoerders melden dat het minnelijk

traject voor ondernemers goed is, omdat daar een speciaal bureau voor is. Anderen

melden dat er voor ex-ondernemers niets wordt gedaan, omdat daarvoor de

expertise in het minnelijk traject ontbreekt.

Voorlichting schuldenaar

Meer dan de helft (18) van de bewindvoerders vindt dat schuldenaren niet goed

zijn voorgelicht over de inhoud van de Wsnp. Een ander deel (9) antwoordt dat

het wisselt; sommigen zijn wel goed op de hoogte van de inhoud van de Wsnp

en anderen niet. Daarnaast is er een groep (7) die vindt dat schuldenaren goed

zijn voorgelicht.
Verschillende bewindvoerders merken op dat het niet alleen aan de kwaliteit van de

voorlichting ligt waarom schuldenaren niet op de hoogte zijn van de regeling, maar

dat ook psychologische factoren en het geheugen een rol spelen. Schuldenaren

onthouden niet alles wat hun is verteld en de zwaarte van de regeling dringt pas

tot hen door als daadwerkelijk de post wordt gecontroleerd.

'Ze overzien niet de duur en het voortdurende ingrijpen in hun privacy. Daar

zouden ze beter op voorbereid moeten worden. Het is geen makkelijke manier

om van de schulden af te komen.' (advocaat)

Soms blijken schuldenaren elementaire onderdelen van de Wsnp niet te weten, zoals

de postblokkade, de publicatie in de krant en zijn ze onbekend met het feit dat

bovenmatige boedel, bijvoorbeeld een auto of levensverzekering, ingenomen kan

worden. De voorlichting is volgens sommigen wel beter geworden in de loop der

tijd. Ook het feit dat banken hun rekening kunnen blokkeren, wordt vaak als een

verrassing ervaren. Daarnaast moet de taak van de bewindvoerder beter worden

belicht. Schuldenaren blijken nogal eens verkeerde verwachtingen te hebben over

wat een bewindvoerder wel of niet doet. Ze denken vaak dat de bewindvoerder

allerlei zaken voor hen regelt.

'Ze denken dat de bewindvoerder drie jaar lang hun hand vasthoudt en alles

voor hen regelt. Ze bellen voor de gekste dingen op. Dat ze een doktersafspraak

hebben gemist en wat ze nu moeten doen. Ze denken dat ze niets meer hoeven

te betalen en dat ik dat allemaal voor hen moet doen.' (advocaat)

Tevens is een aantal bewindvoerders van mening dat de plichten van de schuldenaar

duidelijker benadrukt moeten worden. Bijvoorbeeld dat ze een inspanningverplich-

ting hebben om werk te zoeken en dat ze geen schulden meer mogen aflossen na de

uitspraak van het vonnis.
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Een bewindvoerder merkt op dat de rechtbank een stencil aan sanieten zou moeten

geven, waarop staat waaraan zij zich te houden hebben. Een andere bewindvoerder

vindt dat het geen kwestie is van meer schriftelijke informatie, maar dat in het

minnelijk traject met name meer mondeling zou moeten worden toegelicht. Zij

drukt zich als volgt uit:

'Ze weten veel te weinig, er wordt niet genoeg verteld. Ons bureau geeft in het

minnelijk traject een voorlichtingsgesprek van een uur. Sommige van mijn

cliënten weten niet eens van de postblokkade. Het gaat wel beter, maar er schort

nog het nodige aan. Ze krijgen allemaal een foldertje mee, maar er is gebrek aan

mondelinge voorlichting. Meer foldertjes, dat werkt niet. Lezen doen ze niet of

kunnen ze niet. Minnelijke instanties moeten een uur uittrekken, eventueel met

een paar schuldenaren tegelijk.' (particuliere schuldhulpverlening)

Overgang van minnelijk naar wettelijk

Op de vraag of het wettelijk traject goed op het minnelijke traject aansluit, ant-

woorden vijf bewindvoerders dat ze dit niet kunnen beoordelen omdat ze te weinig
van het minnelijk traject weten.

'Ik heb te weinig zicht op het minnelijk traject. Ik begin gewoon met het

wettelijk, met het minnelijk heb ik niets te maken.' (BvR)

Vier bewindvoerders vinden de aansluiting tussen beide trajecten goed. De overige

bewindvoerders antwoorden 'ja, maar...' en komen dan met zaken die niet goed

lopen, of antwoorden dat de aansluiting niet goed is.

Sommigen benadrukken het verlies van informatie dat er plaatsvindt als mensen

overgaan naar het wettelijk traject. Vaak weten bewindvoerders niet hoe het

minnelijk traject is verlopen: welke problemen er spelen en of er hulpverlening is

geweest. Tevens wijzen enkelen weer op het feit dat de verklaring soms gebrekkig

is ingevuld.

Anderen wijzen op het gebrek aan integrale schuldhulpverlening en op het feit dat

de hulpverlening niet doorloopt als de schuldenaar overgaat van het minnelijk naar

het wettelijk traject. De hulpverlening wordt in veel gevallen stopgezet als mensen

overstappen naar de Wsnp.

'Nee, er zit een muur tussen. Je zou het meer moeten integreren. Nu moet de

bewindvoerder ook het sociale traject verzorgen. Dat leidt tot inefficiëntie en

vertraging. Daar is hij niet voor opgeleid. Eigenlijk zou de bewindvoerder alleen

het juridische traject moeten doen. Er moet meer aan integrale schuldhulp-

verlening worden gedaan.' (advocaat)

Een andere kanttekening die wordt geplaatst, is dat de berekening van de

aflossingscapaciteit in beide trajecten niet op elkaar aansluit. In sommige gevallen

krijgen schuldeisers daarom meer in het wettelijk dan in het minnelijk traject. De
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aansluiting is tevens niet goed door de beperkte controlemogelijkheden die men in

het minnelijk traject heeft. Daardoor komen in het wettelijk traject alsnog allerlei

schulden en vermogensbestanddelen naar boven.
Anderen vinden dat mensen te makkelijk worden toegelaten tot de Wsnp. Er komen

schuldenaren in de Wsnp zonder dat ze een (grondig) minnelijk traject hebben

doorlopen.

'Nee, er zit helemaal geen verband tussen. Als je naar de GKB gaat, krijg je de

verklaring mee. Er is geen controle of dat minnelijk traject is aangegaan.'

(advocaat)

Twee bewindvoerders benadrukken het verschil in cultuur tussen beide trajecten

waardoor schuldenaren niet weten waar ze aan toe zijn.

'Ja, maar de GKB is veel te sterk bezig met budgetteren. De verantwoordelijkheid

is weggenomen, mensen moeten naar meer zelfstandigheid toe. Ze krijgen een

soort schrikeffect als ze bij mij zijn, want ik wil dat niet.' (advocaat)

3.4.4 Doelstellingen van de wet

Stok achter de deur

Op de vraag of ze de indruk hebben dat schuldeisers slechter af zijn in het wettelijk

traject antwoorden 16 bewindvoerders 'ja', 5 'nee', en 9 zeggen: 'soms wel, soms niet'.

Van de bewindvoerders antwoorden er 2 dat het niet uitmaakt omdat schuldeisers in

zowel het minnelijk als wettelijk traject niets krijgen en 2 andere ondervraagden

hebben er geen mening over.

Degenen die vinden dat schuldeisers slechter af zijn in het wettelijk traject noemen

als reden de bewindvoerders- en publicatiekosten die er gemaakt worden. Ook het

feit dat schuldeisers drie jaar moeten wachten voordat ze iets krijgen, wordt als

argument naar voren gebracht.

Bewindvoerders die vinden dat schuldeisers in het wettelijk traject juist beter af

zijn, noemen als argument daarvoor dat door de bewindvoerder de controle op

de boedel beter is.

Een aantal bewindvoerders vindt dat schuldeisers soms wel en soms niet beter af

zijn in het minnelijk traject. Dit heeft onder andere te maken met verschillen in

berekening van de aflossingscapaciteit en met de controle op de boedel. Dit kan

voor schuldeisers per geval of per rechtbank gunstiger of ongunstiger uitvallen voor

het wettelijk traject. Sommige bewindvoerders zijn bijvoorbeeld van mening dat het

wettelijk traject gunstiger is voor schuldeisers als de saniet een inkomen heeft. Door

de controle van de bewindvoerder worden salarisverhogingen en belastingterug-

gaven meegenomen en tevens wordt in het wettelijk traject het vakantiegeld

meegerekend. In de oude NVVK-gedragscode werd er helemaal geen rekening

gehouden met inkomstenstijging. Daarentegen wordt in het minnelijk traject soms
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de kinderbijslag gebruikt om een regeling tot stand te kunnen brengen. In het geval

van bijstandsgerechtigden pakt het wettelijk traject volgens sommigen slechter uit

voor schuldeisers. In het minnelijk traject zouden ze nog iets hebben gekregen, in

het wettelijk krijgen ze helemaal niets meer.

Op de vraag of ze denken dat de wet als een stok achter deur werkt zijn de meningen

eveneens verdeeld.

Negen bewindvoerders vinden dat de wet als een stok achter deur werkt. Zeven van

hen zeggen dat ze dit ook daadwerkelijk ervaren of merken in de eigen (minnelijke)

praktijk.

Dertien bewindvoerders zijn van mening dat de wet op den duur als een stok achter

de deur zal gaan werken. Sommige schuldeisers weten nu nog te weinig over de

inhoud van de Wsnp en ze hebben nog niets uitgekeerd gekregen. Als schuldeisers

uiteindelijk na drie jaar merken dat ze minder krijgen in het wettelijk traject, dan

zullen ze sneller minnelijk akkoord gaan.

Een aantal bewindvoerders is minder positief. Sommigen merken in de praktijk

weinig van de stok achter de deur of eerder het tegendeel. Naast het feit dat er nog

steeds schuldeisers zijn, die principieel niet akkoord gaan in het minnelijk traject,

belichten ze andere afwegingen die schuldeisers maken. Zo speelt het vertrouwen

dat schuldeisers hebben in de minnelijke schuldhulpverlening volgens hen een rol.

Als een minnelijk schuldhulpverleningsbureau bijvoorbeeld een slechte naam heeft

bij schuldeisers of als ze weinig vertrouwen hebben in een minnelijk voorstel, dan

gaan ze niet akkoord en gaan ze liever de wettelijke regeling in. Het minnelijk traject

heeft ook niet de controlemogelijkheden die het wettelijk traject kent en ook finan-

cieel kan het wettelijk traject gunstiger uitpakken dan het minnelijk traject.

- 'Daar merk ik heel weinig van. Tenzij in het minnelijk traject een redelijk

vooruitzicht is dat voldaan zou kunnen worden aan de gemaakte afspraken. Is

het hopeloos en is er ook geen goede boedelbeschrijving, dan rest er bijna niets

anders voor schuldeisers dan het wettelijk traject. De eisen die in het minnelijk

traject aan de boedelbijdrage worden gesteld, zijn ook lager dan in het wette-

lijke. Bovendien hebben schuldeisers vrij gemakkelijk toegang tot de griffie en

het openbare verslag is transparanter.' (particuliere schuldhulpverlening)

- 'Ik merk alleen het tegendeel. Schuldeisers vinden het wel mooi, zo'n gratis

bewindvoerder. Ze hebben niet veel vertrouwen in het minnelijk traject. Ze

zeggen: 'Die 10% die ik zou krijgen heb ik er graag voor over als iemand

gecontroleerd wordt.' (particuliere schuldhulpverlening)

Een advocaat-bewindvoerder bevindt zich ook vaak in de positie van schuldeiser. Hij

antwoordt als volgt:

'Vanuit mijn incassopraktijk ben ik er niet gevoelig voor. Dan moet men met

een goed voorstel komen, anders dan maar Wsnp. Als er een minnelijk voorstel
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komt, is dat vaak uit de losse pols. Er wordt een percentage aangeboden, maar

dat is verder niet goed uitgewerkt. Laat ze dan maar de Wsnp ingaan. Nee dus,

de stok achter deur werkt niet. Alleen als je een goed voorstel krijgt.' (advocaat)

Bij schuldeisers spelen ook niet-financiële argumenten een rol. Soms krijgen

schuldeisers zo'n laag afkooppercentage aangeboden dat ze voor die paar procent

liever zien dat iemand de vervelende gevolgen draagt van drie jaar Wsnp.

Voorlichting schuldeisers

Wil de wet als een stok achter de deur werken, dan zullen schuldeisers goed op de

hoogte moeten zijn van de consequenties die de Wsnp voor hen heeft.

Op de vraag of schuldeisers goed op de hoogte zijn van de inhoud van de Wsnp

antwoorden de meeste bewindvoerders dat sommigen wel en sommigen niet goed

zijn voorgelicht. Over het algemeen zijn deurwaarders, incassobureaus en de grote

bedrijven goed op de hoogte en de kleine bedrijven niet. Enkele bewindvoerders

merken echter ook op dat incassobureaus, postorderbedrijven en gemeentelijke

sociale diensten niet precies weten hoe het in elkaar zit. De kleinere leverancier

heeft vaak geen idee wat de wet inhoudt. Ze willen bijvoorbeeld rente bijschrijven,

sturen een incassobureau om geld te krijgen en dat brengt voor hen weer extra

kosten met zich mee. Ze weten niet dat de vordering moet worden gemeld ter

verificatie en denken dat ze direct geld krijgen. Ook de sociale dienst blijkt niet

altijd te weten dat ze geen beslag meer kunnen leggen. De belastingdienst wordt

voorbeeldig genoemd.

Zes bewindvoerders merken op dat de bekendheid met de Wsnp bij schuldeisers

in de loop der tijd wel beter is geworden.

Integrale aanpak

De bewindvoerders is gevraagd in hoeverre ze zich er verantwoordelijk voor voelen

de oorzaken van de schuldenproblematiek aan te pakken. Hierop antwoorden 19

bewindvoerders dat ze zich niet verantwoordelijk voelen, 11 'enigszins' en 4 voelen

zich zeer verantwoordelijk. Dat bewindvoerders zich niet verantwoordelijk voelen

voor de aanpak van de schuldenproblematiek wil niet zeggen dat ze geen begelei-

ding geven. De meeste van de ondervraagde bewindvoerders zien het als hun taak

een juridische sanering met basisbegeleiding te geven.

Negen bewindvoerders zeggen een strikt juridische sanering te geven. Zij voelen

zich ook niet verantwoordelijk om iets aan de onderliggende problematiek te doen.

Dit zijn in alle gevallen advocaten. Sommigen benadrukken dat ze de opleiding

daarvoor niet hebben en/of dat de beloning er niet naar is.

'Als ik me daar ook nog mee bezig moet houden voor die f 50. Ik ben geen

maatschappelijk werker.' (advocaat)
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Tevens benadrukken sommigen dat in het minnelijk traject al het nodige aan

hulpverlening is gedaan en wijzen ze op de eigen verantwoordelijkheid van de

schuldenaar.

'De verantwoordelijkheid leg ik bij mensen zelf. Ze moeten zelf in die drie jaar

leren met geld om te gaan. Ik wijs de mensen sterk op hun eigen verantwoorde-

lijkheid. Ik doe niet aan budgettering mee en laat mensen zelf over hun geld

beschikken.' (advocaat)

Het merendeel (22) van de bewindvoerders geeft enige basisbegeleiding, of geeft

een basisbegeleiding als dat nodig is. Onder de basisbegeleiding wordt doorgaans

verstaan dat de bewindvoerder doorverwijst naar allerlei instanties. Voor sommigen

betekent het ook dat ze af en toe iets regelen voor de cliënt als deze niet in staat is

om dat zelf te doen. Het gaat er dan bijvoorbeeld om huursubsidie of bijzondere

bijstand aan te vragen, of een bank te zoeken waar de schuldenaar een nieuwe

bankrekening kan openen. Anderen houden dit soort zaken juist af en verwijzen

alleen. Wat bewindvoerders onder een basisbegeleiding verstaan, loopt nogal uiteen.

- 'Ik voel me eindverantwoordelijk. Het beleid van ons bureau is dat we ervoor

willen zorgen dat er oplossingen komen. We stimuleren mensen oplossingen te

zoeken. We verwijzen naar RIAGG, arbeidstrajecten, budgetbeheer of budget-

advies. Op zo'n manier dat het ons niet veel tijd kost en dat wel degelijk

oorzaken weggenomen worden.' (particuliere schuldhulpverlening).

- 'Ik kom zelf vanuit het schuldregelinggebeuren. Ik geef ze een handreiking in

inkomstenbeheer, budgetbeheer en verwijs door naar diverse instanties. Wij

hebben altijd de opvatting gehad dat je voor cliënten bereikbaar moet zijn.

In zeven van de tien gevallen zijn het bijstandsgerechtigden met een lage

opleiding. Dan moet je dat kunnen sturen en begeleiden.' (GKB)

De doorverwijzingmogelijkheden blijken echter niet overal goed te verlopen. In

sommige gemeenten komen schuldenaren niet in aanmerking voor integrale

schuldhulpverlening als zij in de Wsnp zitten.34

Drie bewindvoerders zeggen een ruime begeleiding te geven. Zij verwijzen niet

alleen door, maar regelen ook zelf allerlei zaken voor de cliënt. Een bewindvoerder

doet tevens het budgetbeheer van al zijn cliënten.

'Ik begeleid vooral maatschappelijk-sociaal. De klant moet tevreden zijn, credi-

teuren ook. Ik doe het budgetbeheer. Leefgeld krijgen ze, de rest betaal ik. Ik

verwijs door naar AMW, CAD, Stadsbanken. Ik geef een combinatie van financiële

begeleiding en maatschappelijk werk.' (AMW)

34 Ook uit onderzoek van Research voor Beleid (2000) blijkt dat in 15 van de 35 onderzochte gemeenten de

hulpverlening stopt of soms stopt als schuldenaren in het wettelijk traject terechtkomen.
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Duurzaamheid schone lei

De bewindvoerders is tevens gevraagd om een schatting te geven van het aantal

cliënten dat na drie jaar Wsnp weer in een problematische schuldenpositie zal

raken. Twee bewindvoerders willen of kunnen daar geen uitspraak over doen, twee

andere denken dat geen van hun cliënten weer in de problemen zal raken. Twee

bewindvoerders geven een percentage aan onder de 10%, 10 noemen een percentage

tussen de 10% en 30%, 9 schatten tussen de 30% en 50%, 7 bewindvoerders noemen

50%, en 2 tussen de 60% en 70%.

Een aantal bewindvoerders geeft aan dat er een categorie is, bijvoorbeeld psychia-

trisch patiënten, die altijd begeleiding nodig zal hebben, omdat ze zelf nooit in staat

zullen zijn hun eigen zaken te regelen.

Mening over Wsnp

Op de vraag wat ze in het algemeen van de Wsnp vinden, geven 24 bewindvoerders

een positief antwoord. De meesten vinden het in principe een goede regeling, omdat

het mensen weer uitzicht biedt. Wel worden er vaak kanttekeningen geplaatst bij de

uitvoering van de wet. Drie bewindvoerders uiten hun twijfels over de Wsnp en

vragen zich af of de regeling uiteindelijk veel rendement op zal leveren. Twee andere

bewindvoerders staan negatief tegenover de Wsnp.

De overige bewindvoerders laten zich niet zozeer op een positieve of negatieve

manier uit maar merken alleen op dat sommige praktische zaken nog niet goed

lopen.

Kritiekpunten op de uitvoering die door de bewindvoerders naar voren worden

gebracht, hebben onder meer betrekking op het toelatingsbeleid. Zeven bewind-

voerders vinden dat er te veel mensen in zitten, die niet te goeder trouw zijn en er

niet in thuis horen. Een aantal bewindvoerders merkt op dat daardoor het risico

bestaat dat het draagvlak voor de wet wegzakt.

Daarnaast merken verschillende bewindvoerders op dat hun werkzaamheden zijn

onderschat bij het vaststellen van het salaris. 'Helaas zijn ze de bewindvoerder

vergeten', was een van de reacties. Een andere bewindvoerder verwoordt dit als

volgt:

'Voor mij persoonlijk is het een ramp. Ik word er niet voor betaald. Als je je

taak serieus opvat, en dat doe ik, dan doe je je werk eigenlijk voor niets. Voor

een deel van de schuldenaren is het goed. Voor de ondernemer die het een

keer geprobeerd heeft bijvoorbeeld en het is mislukt. Maar bij een bijstands-

fraudeschuld, of f 30.000 schuld in twee jaar tijd gemaakt, dan denk ik: 'waar

zijn we mee bezig".' (advocaat)
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3.4.5 Knelpunten

132

Toekomst bewindvoerder

Op de vraag of ze in de toekomst als bewindvoerder werkzaam zullen blijven, ant-

woorden 22 bewindvoerders 'ja', 4 'nee' of'hoogst twijfelachtig', 6'hangt ervan af' en

2 weten het nog niet. Van de 12 bewindvoerders die ermee stoppen of die mogelijk

stoppen, zijn er 8 advocaat, 2 bewindvoerder bij een GKB en 2 bij een particuliere

organisatie. De meesten noemen als reden voor het feit dat ze er (misschien) mee

stoppen dat het bedrijfseconomisch niet rendabel is. Het is veel werk, tegen een

relatief lage vergoeding. Ook de nieuwe salarisvoorstellen worden door sommige

bureaus niet voldoende gevonden. Sommigen voelen direct, anderen indirect de

gevolgen van de bewindvoerdersvergoeding. Een medewerker bij een GKB merkt

bijvoorbeeld op dat het lage salaris veel werkdruk met zich meebrengt. Hij moet

jaarlijks een minimum aantal zaken behandelen om kostendekkend te kunnen

draaien: Als ik dat moet doen, dan trek ik het niet meer.' De berekening van het

aantal zaken dat hij moet halen, was gebaseerd op de nieuwe salarisvoorstellen.

Ontevreden

Op de vraag of er aspecten zijn waar ze als bewindvoerder ontevreden mee zijn,

antwoorden bijna alle bewindvoerders dat de vergoeding te laag is. 'Elke zaak is

bewerkelijker dan de standaarduren die ervoor staan', zo merkt een bewindvoerder

op. Ook de nieuwe salarisvoorstellen die net bekend waren toen de interviews

werden afgenomen, worden door sommigen niet toereikend gevonden of bestem-

peld als 'redelijk' of'een stap in de goede richting'. Nog niet alle bewindvoerders

waren op de hoogte van de exacte inhoud van de nieuwe salarisvoorstellen en wat

dit voor hun situatie betekende.

Een aantal advocatenkantoren drukt de kosten door veel werkzaamheden te

delegeren aan stagiaires of ondersteunend personeel. Alleen als het ingewikkeld

wordt, komt de advocaat zelf in beeld.

Bewindvoerders brengen tevens aspecten naar voren, die reeds bij de uitwerking van

de voorgaande vragen aan de orde zijn gekomen zoals: de tijdrovende postblokkade,

de slecht ingevulde verklaring, gebrek aan voorlichting bij schuldenaren en schuld-

eisers, verschillen in beleid tussen rechtbanken en de gebreken van het minnelijk

traject. Daarnaast noemen ze een aantal nieuwe aspecten:

- Een aantal rechtbanken heeft een koppeling gemaakt tussen faillissementen en

schuldsaneringen die aan advocaten worden toegewezen. Een aantal advocaten

is ontevreden over het feit dat ze minimaal een bepaald aantal schuldsaneringen

moeten aannemen, omdat ze anders geen (aantrekkelijke) faillissementen

krijgen toebedeeld.
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Drie bewindvoerders merken op dat het voor hen lastig is dat ze geen zicht

hebben op het aantal zaken dat ze door de rechtbank krijgen toebedeeld. Hier-

door weten ze bijvoorbeeld niet of ze extra medewerkers kunnen aannemen.

De opheffingsgrond van de Wsnp gaat uitsluitend in de richting van faillisse-

ment. Het moet ook kunnen dat mensen teruggaan naar de voorgaande situatie

en dan tien jaar niet meer in de regeling kunnen.

Tevreden

Als bewindvoerders gevraagd wordt om aspecten te noemen waar ze tevreden over

zijn, noemen zestien bewindvoerders de samenwerking met de rechtbank en drie de

samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand. Zes bewindvoerders zijn tevreden

over'hoe het in het algemeen loopt'. Acht bewindvoerders zijn blij met de Wsnp op

zich. De regeling is goed voor mensen waarvoor deze bedoeld is.

3.5 Schuldeisers en schuldenaren

Schuldenaren worden met naam, adres en geboortedatum in de Staatscourant en

in een of meer dagbladen vermeld als de Wsnp op hen van toepassing is verklaard.

Tevens worden ze opgenomen in het Landelijk Register Schuldsaneringen. Daar-

naast wordt hun post gecontroleerd en zullen ze gedurende de regeling doorgaans

rond moeten komen van 95% of 100% van het bijstandsniveau. Bovenmatige boedel

wordt verkocht. Tijdens de regeling betalen ze doorgaans zelf de vaste lasten en

normale rekeningen.

Voor schuldeisers heeft de Wsnp tot gevolg dat beslagen en aangevangen executies

worden geschorst. Zij ontvangen tevens geen rente over de vorderingen die binnen

de schuldsaneringsregeling vallen. Schuldeisers moeten hun vorderingen tegen de

schuldenaar bij de bewindvoerder aanmelden ter verificatie. Tijdens de verificatie-

vergadering kunnen ze hun standpunt geven over de voortzetting van de regeling

en over het saneringsplan. Zij kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeelte-

lijke betaling van hun vorderingen. De schone lei kan ook worden verleend als de

schuldenaar geen aflossingscapaciteit heeft en schuldeisers niets krijgen uitbetaald.

Via de openbare verslagen bij rechtbanken kunnen zij kennisnemen van de stand

van zaken van een bepaalde sanering. Als zij van mening zijn dat een schuldenaar

zich niet aan zijn verplichtingen houdt of niet voor de regeling in aanmerking komt,

kunnen ze een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van een schuldsanerings-

zaak. Daarvoor dienen ze wel een procureur te stellen.

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde hoe schuldeisers en schuldenaren de

Wsnp ervaren. Deze ervaringen komen niet uitvoerig aan bod, omdat onder beide

groepen geen (uitvoerig) onderzoek is verricht. De hier gepresenteerde gegevens
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geven daardoor geen representatief beeld van de ervaringen van schuldeisers en

schuldenaren. De gegevens over schuldenaren zijn geheel gebaseerd op secundair

onderzoeksmateriaal. Bij schuldeisers is gebruikgemaakt van secundair onderzoeks-

materiaal en publicaties van schuldeisers. Daarnaast zijn er in oktober 2000

telefonische interviews gehouden met vier schuldeisers (twee energiebedrijven,

een sociale dienst en een postorderbedrijf).

3.5.1 Schuldeisers

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financierings-

ondernemingen Nederland (VFN) hebben onder de eigen leden een onderzoek

uitgevoerd naar ervaringen met de Wsnp (Stap, 2000; VFN/NVB, 2000). Banken zijn

het belangrijkste type schuldeiser wat betreft de omvang van de vorderingen en de

frequentie waarmee ze in schuldenpakketten voorkomen (zie paragraaf 3.2). Ze

hebben in het algemeen vorderingen als gevolg van roodstanden of persoonlijke

leningen. Financieringsondernemingen hebben met name te maken met niet

betaalde termijnen van persoonlijke leningen. Hieronder staan de resultaten van

het onderzoek van de VFN/NVB. Deze zijn aangevuld met gegevens van andere

schuldeisers.

Belangen

Schuldeisers vinden dat zij onvoldoende voor hun belangen op kunnen komen.

- Voor schuldeisers geldt een termijn van acht dagen voor inzage van stukken voor

een verificatievergadering. Deze inzagentermijn is te kort. In bijna 80% van de

Wsnp-gevallen heeft de bank/financier geen gelegenheid gehad tijdig kennis te

nemen van de stukken, omdat deze te laat binnenkwamen. De VFN/NVB pleit

voor een inzagentermijn van 30 dagen.

- De verificatievergaderingen die bedoeld zijn voor inspraak van schuldeisers,

worden slechts zelden (20% van de Wsnp-gevallen bij banken/financiers)

gehouden. De VFN/NVB vindt dat verificatievergaderingen ook daadwerkelijk

gehouden moeten worden.

- In een deel van de Wsnp-zaken (16%) weigert de bewindvoerder de bank/

financier te informeren. In de gevallen dat de bewindvoerder wel informatie

verschaft, gebeurt dat pas na herhaald verzoek. Niet alleen de banken brengen

deze klacht naar voren, maar ook een vertegenwoordiger van de sociale dienst

meldt dat de informatievoorziening door de bewindvoerder mager is.

- Bewindvoerders negeren soms informatie van de bank/financier (5%) of gaan af

op verkeerde informatie. Hierdoor zou de schuldenaar minder afdragen aan zijn

schuldeisers dan gerechtvaardigd zou zijn.

- Het komt voor dat de rechter-commissaris geen rekening houdt met informatie

van de bank/financier over bijvoorbeeld fraude.
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Een medewerker van de afdeling debiteurenbeheer van een sociale dienst vindt

het een probleem dat de sociale dienst als schuldeiser niet gehoord wordt bij

fraudegevallen terwijl dit wel kan.35 Van alle Wsnp-zaken waar de desbetreffende

sociale dienst bij betrokken is, gaat het in 60% van de gevallen om een fraude-

schuld. Bij deze zaken is het voor de beoordeling van de goede trouw volgens

de medewerker nuttig de sociale dienst te horen.

Goede trouw

Alle ondervraagde schuldeisers hebben bedenkingen bij de beoordeling van de toe-

lating tot de wettelijke regeling. Deze beoordeling zou strenger moeten. Rechters

hebben niet altijd voldoende zicht op de 'kwade-trouw'-achtergronden van

bepaalde schulden bij de sociale dienst, het CJIB, maar ook bij andere schuldeisers.

De banken vinden tevens dat de rechter onvoldoende rekening houdt met vermel-

dingen in de verklaring, die erop wijzen dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet

zal nakomen, of te kwader trouw is.

Bewindvoering

De VFN/NVB vindt dat er te veel advocaten als bewindvoerders worden benoemd in

zaken die niet ingewikkeld zijn. Zij vrezen dat dit een kostenopdrijvend effect heeft.

Daarnaast zijn ze van mening dat bewindvoerders schuldenaren onvoldoende

stimuleren om te gaan werken en hun aflossingscapaciteit te vergroten. Bewind-

voerders gaan volgens hen te veel uit van de bestaande situatie (Stap, 2000).

Registratie

De VFN/NVB vindt de registratie te gebrekkig. Publicaties natrekken en bijhouden in

de Staatscourant, dagbladen en het Landelijk Register Schuldsaneringen wordt als

omslachtig en tijdrovend ervaren en biedt niet altijd een waarborg tegen 'aliassen'.

Daarom pleit men voor registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel

(Stap, 2000).

De medewerker van de sociale dienst meldt dat het voorkomt dat cliënten - al dan

niet opzettelijk - de sociale dienst niet als schuldeiser hebben opgegeven bij de

minnelijke schuldhulpverlening. De sociale dienst komt dan vervolgens ook niet

voor op de 285-verklaring. De sociale dienst houdt de krant niet systematisch bij

om na te gaan of een cliënt een wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd.

Uiteindelijk leidt dit er niet zelden toe dat de sociale dienst ook niet als schuldeiser

wordt geregistreerd in het wettelijk traject en daardoor de vordering kan afschrijven.

35 Dit kan als de rechtbank de schuldsaneringsregeling voorlopig van toepassing heeft verklaard (artikel

287, lid 4 Fw).
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Boetes en schadevergoedingsmaatregelen

Voor bepaalde schulden uit boetes en schadevergoedingsmaatregelen die onder het

wettelijk regime vallen, doet zich de vraag voor of deze schulden wel geheel moeten

worden kwijtgescholden. De inning van boetes en schadevergoedingsmaatregelen is

door het OM in handen gegeven van het CJIB. Deze organisatie heeft te maken met

het uitgesproken vonnis en kan niet onderhandelen over de hoogte van de boete.

Als geen betaling mogelijk is, kan het CJIB in principe vervangende hechtenis ten

uitvoer leggen als dat in het vonnis mogelijk is gemaakt. In kort geding heeft de

Haagse President (d.d. 15 oktober 1999 en 4 november 1999) de executie van

vervangende hechtenis geschorst in zaken waarin de schuldenaar was toegelaten

tot de Wsnp. Het recht op executie van het strafrechtelijk vonnis kan hierdoor

verjaren. Ook kunnen de geldboete en de schadevergoedingsmaatregel als gevolg

van de schuldsanering worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. Het is voor

het CJIB dan niet meer mogelijk het vonnis te executeren.

Naast het probleem zoals hiervoor geschetst, blijkt tevens dat de rechter bij

de beoordeling van toelatingsverzoeken niet altijd voldoende zicht heeft op het

bestaan en de omvang van eventuele strafrechtelijke boetes en schadevergoedings-

maatregelen en de daaraan ten grondslag liggende strafbare feiten. Hierdoor kan het

voorkomen dat schuldenaren tot de regeling worden toegelaten, terwijl zij niet te

goeder trouw zijn ten aanzien van een deel van de schulden. In verband hiermee

heeft overleg plaats tussen het OM, Recofa en CJIB over mogelijkheden om de

informatievoorziening aan de rechter over strafrechtelijke boetes en schade-

vergoedingsmaatregelen te verbeteren.

Stok achter de deur

Daarnaast blijkt dat de wet niet in alle gevallen als een stok achter de deur werkt:

- Schuldeisers weten lang niet altijd dat de schuldenaar in een problematische

schuldenpositie verkeert en zijn niet altijd eerst benaderd voor een minnelijke

regeling. Deze klacht blijkt zowel uit het onderzoek van de VFN/NVB, als uit de

interviews met vertegenwoordigers van energiemaatschappijen en de sociale

dienst. In 16% van de gevallen is de bank/financier niet eerst benaderd voor een

minnelijke schuldregeling. In 10% van de gevallen weet de bank/financier niet

dat de klant financiële problemen heeft en is daardoor niet in de gelegenheid

geweest zelf een regeling met de schuldenaar tot stand te brengen.

- Schuldeisers worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat iemand tot de

Wsnp is toegelaten, terwijl ze er niet van op de hoogte waren dat een wettelijke

schuldsanering was aangevraagd. Schuldeisers zouden graag vooraf geïnfor-

meerd willen worden over een aanvraag voor de wettelijke regeling. Ook dit
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probleem wordt zowel door de banken als door de energiemaatschappijen en

sociale dienst genoemd.
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Duurzaamheid schone lei

Ook bij de schone lei worden kanttekeningen geplaatst. De geïnterviewden van

twee energiemaatschappijen zijn van mening dat de Wsnp slechts een (zeer)

tijdelijke oplossing biedt. Beiden maken veelvuldig mee dat schuldenaren na

toelating tot de Wsnp meteen weer stoppen met betalen. Het ene energiebedrijf

meldt dit vervolgens bij de bewindvoerder, maar dit heeft tot nog toe niets uit-

gehaald. Het andere energiebedrijf meldt het niet, omdat het daarvan niet veel

verwacht en het alleen maar tijd kost van de medewerkers van de betrokken

afdeling. Overigens - zo merken beide geïnterviewden op - hebben ze soortgelijke

ervaringen met de uitvoering van minnelijke regelingen. Ze menen dat een vorm

van budgetbeheer verplicht zou moeten zijn voor schuldenaren die tot de wettelijke

schuldsanering worden toegelaten.

Doelgroep

De VFN/NVB vindt dat de Wsnp wordt gebruikt als een oneigenlijk alternatief

voor curatele. In de praktijk komen mensen in de Wsnp terecht, die niet met geld

om kunnen gaan door hun beperkte geestelijke vermogens of door verslavings-

problematiek. Deze personen zouden eigenlijk onder curatele moeten worden

geplaatst (Stap, 2000).

3.5.2 Schuldenaren

Uit een onderzoek onder 311 schuldenaren in de Wsnp (Blom, 2000) blijkt dat

ongeveer 70% de regeling als een uitkomst ervaart. Bij 56% van de schuldenaren

is er sprake van gevoelens van vernedering. Dit hangt voor een deel samen met

de publicatie van de naam in de krant. Tijdens de schuldsanering hebben ze

nog steeds financiële problemen, ze moeten immers met een gering bedrag zien

rond te komen. Ruim 42% ziet de toekomst somber in, omdat ze dan nog steeds

financieel de eindjes aan elkaar moeten knopen en/of omdat ze als schuldenaar

bekend staan.

Uit een onderzoek onder tien (ex-)ondernemers in de Wsnp blijkt dat zij zeer

positief staan tegenover de wettelijke regeling en het vooruitzicht om met een

schone lei te kunnen beginnen. Zij benadrukken met name de rust die de Wsnp

biedt. De financiële problemen hebben veel spanningen in het gezin opgeleverd

en met de Wsnp is daar een einde aan gekomen (Bronkhorst, 2000).
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3.6 Ondernemers
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De Wsnp geldt niet alleen voor privé-personen, maar ook voor ondernemers die

een onderneming drijven zonder rechtspersoonlijkheid. Te denken valt hier aan

de eenmanszaak en aan de vennoten in een vennootschap onder firma. In de

parlementaire behandeling van de Wsnp is uitgebreid gedebatteerd over de vraag

of ondernemers die natuurlijke personen zijn, ook in aanmerking kunnen komen

voor de wettelijke regeling. Daarbij is eveneens de vraag aan de orde gekomen of

er grenzen moeten worden gesteld aan de omvang van het personeelsbestand of de

schuldenlast. Uiteindelijk is besloten om ondernemers toe te laten tot de wettelijke

schuldsanering en de omvang van het personeelsbestand en de schuldenlast geen

toelatingscriteria te laten zijn. De MvT (Kamerstukken II, 1992-1993, nr. 3) noemt

een aantal argumenten om de Wsnp ook van toepassing te verklaren op natuurlijke

personen met een zelfstandig beroep of bedrijf. Ten eerste is het juridisch en

praktisch niet altijd mogelijk een strikte afbakening te maken tussen zuivere privé-

schulden en zuivere zakelijke schulden van een natuurlijke persoon. Hierbij wordt

het voorbeeld genoemd van iemand die een zelfstandig beroep uitoefent en kantoor

aan huis houdt. Als deze persoon het pand laat opknappen en inrichten, zijn deze

schulden dan zakelijk, privé of beide? Daarnaast zou het kunnen voorkomen dat

voor privé-schulden de Wsnp van kracht zou zijn, terwijl er voor zakelijke schulden

geen bijzondere regeling geldt. Dit zou kunnen leiden tot een verschillende

behandeling van schuldeisers, die niet te rechtvaardigen is. Als bijvoorbeeld voor

de privé-schulden die onder een wettelijke schuldsaneringsregeling vallen een

moratorium (een schorsing van beslagen en executies) zou gelden, terwijl schuld-

eisers van zakelijke schulden hun rechten blijven behouden, dan verkeert deze

laatste categorie schuldeisers in een gunstiger positie.

Afgezien van de problematiek zoals hiervoor genoemd, noemt de MvT als argument

dat het voor een natuurlijke persoon die zich in een problematische schulden-

situatie bevindt, niet uitmaakt of die situatie al dan niet verband houdt met privé-,

dan wel met zakelijke schulden. Voor beide soorten schulden geldt het doel van

de wet dat een natuurlijke persoon de kans geboden wordt weer met een schone

lei te beginnen.

In de Wsnp is sprake van een (ex-)ondernemer als de schuldenaar (natuurlijke

persoon) gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de toepassing van de Wsnp een

bedrijf of vrij beroep heeft gehad. De Wsnp is primair gericht op liquidatie van de

onderneming. De bewindvoerder heeft bevoegdheden om de onderneming ten

behoeve van de schuldeisers te gelde te maken. Slechts in uitzonderingssituaties

kan een bedrijf nog een korte periode gedurende de schuldsaneringsregeling actief

blijven. Een natuurlijk persoon met een levensvatbare onderneming behoort volgens

de uitgangspunten van de wet niet in de schuldsanering terecht te komen.
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Al snel na de invoering van de Wsnp blijken zich voor ondernemers een aantal

problemen voor te doen. In deze paragraaf beschrijven we deze knelpunten en

belichten we tevens een adviesrapport waarin beleidsaanbevelingen worden

gegeven.

3.6.1 Minnelijk traject
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Geen minnelijke schuldhulpverlening

Het minnelijk traject voor (ex-)ondernemers ontbreekt nagenoeg in Nederland.

Op enkele instanties na (bijvoorbeeld Bureau Zuidweg en Partners) kan een onder-

nemer in moeilijkheden nergens terecht. De reguliere schuldhulpverlenings-

instanties (GKB, GSD, AMW en particuliere organisaties) richten zich met name op

de particulier. Zij hebben onvoldoende bedrijfseconomische expertise in huis om

een ondernemer in financiële moeilijkheden goed te adviseren of te begeleiden.

Ondernemers hebben vaak geen minnelijk traject doorlopen, omdat er geen aanbod

is. Zij kloppen aan bij verschillende instanties en worden 'van het kastje naar de

muur gestuurd' (Bronkhorst, 2000). Doordat het minnelijk traject ontbreekt, kan het

voorkomen dat levensvatbare bedrijven en/of bedrijven waarvoor een minnelijke

regeling tot de mogelijkheden behoorde onterecht in de Wsnp terechtkomen.

Gebrekkige informatievoorziening

Een tweede beperking betreft de informatievoorziening voor de ondernemer.

Er ontbreekt een centraal aanspreekpunt waar een ondernemer met financiële

problemen zich in een vroegtijdig stadium kan oriënteren. Doordat een dergelijk

aanspreekpunt ontbreekt, zijn ondernemers vaak niet op de hoogte van regelingen

waar ze een beroep op kunnen doen en komen ze onnodig in de wettelijke schuld-

sanering terecht. Zo blijken verschillende ex-ondernemers in de Wsnp het Besluit

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) niet te kennen (Bronkhorst, 2000; Kuijl e.a.,

2000). Doel van de Bbz-regeling is zelfstandigen die in financiële problemen

verkeren door bijstandverlening tijdelijk tegemoet te komen, om hen in staat te

stellen weer volledig in hun bestaansonderhoud te voorzien.36 Om hiervoor in

aanmerking te komen moet het bedrijf wel levensvatbaar zijn en andere finan-

cieringsmogelijkheden moeten zijn uitgeput. Ook als men een partner heeft met een

inkomen boven het bestaansminimum kan men geen gebruikmaken van de regeling.

Met behulp van de Bbz-regeling kan de onderneming vaak worden voortgezet en

kunnen ondernemers een hoger akkoord aan schuldeisers aanbieden, waardoor de

kans op een minnelijke regeling groter wordt (Fokkens, 2000; Zuidweg, 2000).

36 De regeling biedt ook de mogelijkheid bijstand te verlenen aan oudere zelfstandigen met een

bedrijfsinkomen dat structureel ontoereikend is en bijstand te verlenen aan zelfstandigen met

een beroep of bedrijf dat moet worden beëindigd door gebrek aan perspectief.
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Onderkennen van het probleem

Een ander probleem dat zich voordoet, is dat de ondernemer zelf vaak te laat een

beroep doet op hulpverlenende instanties (Bronkhorst, 2000). De ondernemer

erkent te laat dat het bedrijf in problemen verkeert en voelt tevens een drempel

om hulp te vragen. Als eerder hulp wordt ingeschakeld, kunnen sommige bedrijven

blijven draaien of kan een minnelijke regeling tot stand worden gebracht.

3.6.2 Wettelijk traject

285-verklaring

Om toegang te krijgen tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, moeten onder-

nemers, evenals particulieren, een met redenen omklede verklaring (artikel 285 Fw)

afgeven, waaruit blijkt dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buiten-

gerechtelijke schuldsanering te komen. Tevens moet uit deze verklaring blijken

over welke aflossingsmogelijkheden de verzoeker beschikt.

Doordat veel ondernemers geen minnelijk traject hebben gevolgd, geeft dit

problemen bij het opstellen van de verklaring. Gemeentelijke kredietbanken of

andere gemandateerde instellingen hebben niet de kennis en menskracht in huis

om goed te beoordelen of een ondernemer in financiële moeilijkheden in voldoende

mate heeft geprobeerd een minnelijke schikking te treffen. Tevens kunnen ze vaak

niet bepalen wat de exacte financiële positie is van die ondernemer en doordat

specifieke fiscale en bedrijfseconomische kennis ontbreekt, is de kwaliteit van de

verklaring onder de maat.

Belasting bewindvoerders en rechtbanken

De rechtbank en bewindvoerders worden extra belast omdat (ex-)ondernemers

vaak geen voortraject hebben doorlopen en de kwaliteit van de verklaring te wensen

overlaat. Uit onderzoek blijkt dat de begeleiding van ex-ondernemers veel meer tijd

kost dan aanvankelijk was verwacht (Oerlemans e.a., 1999). De bewindvoerders-

vergoeding voor deze zaken is inmiddels dan ook verhoogd (zie paragraaf 3.4).

3.6.3 Preadvies ondernemers

Doordat een goed minnelijk traject voor ondernemers ontbreekt, komen zij vaak

onnodig in de Wsnp terecht. Om het traject van ondernemers beter vorm te geven,

heeft het ministerie van Justitie opdracht verleend om een preadvies hierover op te

stellen (Huls en Verburg, 2000). In het advies worden mogelijkheden aangegeven het

voortraject voor ondernemers langs drie lijnen gestalte te geven.

De eerste aanbeveling is om het adres duidelijk zichtbaar te maken, waartoe de

kleine ondernemer in financiële nood zich kan wenden. Hier wordt geadviseerd
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de stoppersadvisering bij de Kamer van Koophandel (KvK) verder te profileren. De

KvK is een vertrouwd adres voor ondernemers, onder andere door de registratie-

verplichtingen.

De tweede aanbeveling betreft de verbetering van de minnelijke infrastructuur voor

ondernemers. Verschillende instellingen die ondernemingsgericht werken, zoals

het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) en Bureau Zuidweg & Partners spelen

al een rol in de begeleiding van ondernemers in financiële moeilijkheden. In de

begeleiding kunnen twee werksoorten worden onderscheiden: vaststellen of een

bedrijf nog levensvatbaar is en met crediteuren onderhandelen over akkoorden. De

eerste soort activiteiten wordt ondernomen door het IMK en, in geval van agrariërs,

door de Landelijke Service bij Regelingen (LASER). De tweede soort activiteit, onder-

handelen met schuldeisers, is een specialisatie van Bureau Zuidweg. Deze bureaus

zouden hun werkterrein kunnen uitbreiden. Tevens zouden andere particuliere

instellingen, de NVVK en eventueel insolventieadvocaten initiatieven kunnen

ontwikkelen op dit terrein.

De derde aanbeveling heeft betrekking op de modernisering van het Besluit

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het preadvies beveelt aan de toepassings-

mogelijkheden voor het Bbz te verruimen. Nu krijgen veel aanvragers te horen

dat zij niet voor de Bbz-regeling in aanmerking komen, bijvoorbeeld mensen die

parttime ondernemer zijn of mensen waarvan de partner werkt of vermogen heeft.

Tevens wordt aanbevolen meer bekendheid aan het Bbz te geven om het gebruik

van de voorziening te stimuleren.

3.7 Ontwikkeling van faillissementen

Een van de doelstellingen van de Wsnp is het aantal faillissementen van natuurlijke

personen terug te dringen. In de regeling is hier onder meer in voorzien doordat

een natuurlijk persoon wiens faillissement door een schuldeiser is aangevraagd,

de gelegenheid wordt geboden de toepassingen van de schuldsaneringsregeling

aan te vragen. In uitzonderingsgevallen kunnen ook uitgesproken faillissementen

alsnog worden omgezet in de toepassing van de schuldsaneringsregeling. In deze

paragraaf gaan we na in hoeverre er sprake is van een daling van faillissementen

sinds de invoering van de Wsnp en of deze daling is toe te schrijven aan de invloed

van de Wsnp.

3.7.1 CBS-cijfers

In tabel 24 staat de ontwikkeling van het aantal faillissementen van natuurlijke

personen over een reeks van jaren weergegeven. Tussen 1994 en 1998 is het aantal

uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen langzaam gedaald van 3.300
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Tabel 24: Ontwikkeling in aantal uitgesproken faillissementen' natuurlijke personen en

rechtspersonen, 1982-1999

jaar

142

rechtspersonen natuurlijke personen

bedrijven en totaal eenmanszaken niet-

instellingen en vennoten ondernemers

1982 3.936 4.694 3.641 1.053

1983 3.306 4.372 3.419 953

1984 2.639 3.575 2.847 728

1985 2.358 3.012 2.432 580

1986 1.918 2.515 2.034 481

1987 1.640 2.138 1.757 381

1988 1.675 2.170 1.811 359

1989 1.561 2.112 1.743 369

1990 1.527 1.987 1.601 386

1991 1.953 2.116 1.790 326

1992 2.501 2.540 2.113 427

1993 3.364 3.059 2.546 513

1994 3.160 3.300 2.647 653

1995 2.772 3.071 2.482 589

1996 2.635 2.940 2.342 598

1997 2.681 2.859 2.226 633

1998 2.469 2.547 1.953 594

1999 2.313 1.521 1.129 392

Inclusief de faillissementen later vernietigd ten gevolge van verzet, hoger beroep of cassatie.

Bron: CBS.

naar 2.547 faillissementen per jaar. Het dalingspercentage ligt in die jaren tussen de

3% en 11%. Tussen 1998 en 1999 neemt het aantal faillietverklaringen echter veel

sterker af, namelijk met 40%. Deze daling doet zich onder natuurlijke personen voor

bij zowel ondernemers (42%) als bij niet-ondernemers (34%).

Bij de rechtspersonen is er vanaf 1993 een dalende tendens te zien in het aantal

faillietverklaringen. Ten opzichte van 1998 daalt het aantal faillissementen in 1999

echter veel minder dan bij natuurlijke personen, namelijk met 6%.

Het breukvlak tussen 1998 en 1999 en het feit dat de afname van faillissementen veel

geringer is bij rechtspersonen, is een sterke aanwijzing dat de daling van het aantal

faillissementen van natuurlijke personen het gevolg is van de per 1 december 1998

ingevoerde Wsnp.
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Figuur 8: Ontwikkeling in aantal uitgesproken faillissementen natuurlijke personen en

rechtspersonen, 1982-1999
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De daling zal niet puur toe te schrijven zijn aan de Wsnp. Ook allerlei economische

factoren hebben invloed op de ontwikkeling van het aantal faillissementen. De

cijfers vanaf 1982 laten een golfbeweging zien van het aantal faillietverklaringen (zie

figuur 8). Een hoog aantal faillissementen gaat veelal samen met een periode van

lage economische groei. Maar ook bij een hoge groei en toenemende welvaart kan

het aantal faillissementen relatief hoog zijn. Zo is de laatste jaren het economische

klimaat gunstig om een onderneming op te zetten. Er zijn starterssubsidies, de

rente is relatief laag en de hoge economische groei creëert veel optimisme en markt-

mogelijkheden. In een dergelijk klimaat wagen veel ondernemers een sprong in het

diepe, maar slechts de sterkste overleven (Ter Weel, 2000). Om dus iets over de

invloed van de Wsnp te kunnen zeggen, moeten ook andere invloedsfactoren in

de analyse worden meegenomen.

Over 2000 zijn alleen nog cijfers van het eerste half jaar bekend. Deze gegevens laten

zien (zie tabel 25) dat het aantal faillietverklaringen van natuurlijke personen in de

eerste helft van 2000 weer met 94 (11%) is toegenomen ten opzichte van dezelfde

periode in 1999. Bij rechtspersonen is er geen stijging, maar blijft er sprake van een

lichte daling van het aantal faillietverklaringen. De stijging van het aantal faillisse-

menten van natuurlijke personen doet zich alleen voor bij de niet-ondernemers.

Bij de ondernemers blijft er sprake van een daling.
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Tabel 25: Aantal uitgesproken faillissementen voor natuurlijke personen en rechts-

personen, eerste halfjaar 1998-2000

144

jaar rechtspersonen natuurlijke personen

bedrijven en

instellingen

totaal eenmanszaken

en vennoten

niet-

ondernemers

1998 1.260 1.411 1.088 323

1999 1.213 756 605 151

2000 1.190 840 582 258

Bron: CBS.

3.7.2 Faillissementen vanuit de Wsnp

Een van de oorzaken van de stijging van het aantal faillissementen van natuurlijke

personen in 2000 zou het aantal tussentijdse beëindigingen van de Wsnp kunnen

zijn, waarbij de sanieten van rechtswege failliet zijn verklaard. Volgens gegevens van

de Raad voor Rechtsbijstand zijn er in het eerste halfjaar van 2000 vanuit de Wsnp

98 zaken omgezet in een faillissement. Over heel 1999 zijn 70 faillissementen

uitgesproken. Deze beëindigingen van de schuldsaneringsregeling hebben hoofd-

zakelijk in het tweede halfjaar van 1999 plaatsgevonden. In de eerste helft van 1999

waren er vrijwel nog geen uitvallers.

Tussentijdse beëindigingen van wettelijke schuldsaneringen kunnen het aantal

faillissementen tevens kunstmatig omhoog schroeven doordat voor echtparen in

plaats van één, twee faillissementen worden uitgesproken. Bij een faillissement dat

niet naar aanleiding van een beëindiging van de Wsnp wordt uitgesproken, maar op

verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar of het OM, is er in het geval van echt-

paren meestal sprake van één faillietverklaring. Daarentegen worden bij tussentijdse

beëindigingen van de Wsnp doorgaans twee faillietverklaringen uitgesproken als

het een echtpaar betreft dat in algemene gemeenschap van goederen is gehuwd.

Hierdoor verdubbelt dus het aantal faillietverklaringen. In de dossieranalyse van

schuldsaneringen die tussentijds zijn beëindigd (zie paragraaf 3.2.5), komt deze

dubbele faillietverklaring bij 21% van de beëindigingen voor.

Het valt niet te zeggen in hoeverre er sprake is van een tegengesteld effect van de

Wsnp, dus of door de Wsnp het aantal faillissementen echt toeneemt. Hiervan is

alleen sprake als deze schuldenaren zonder Wsnp niet failliet zouden zijn gegaan.

Dergelijke gegevens zijn niet te achterhalen. De Wsnp zal voor een aantal schulde-

naren een uitgesteld faillissement betekenen. Voor hoeveel schuldenaren dit geldt,

valt niet te zeggen.
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3.8 Evaluatie rechtspraak37

1 45

Bij een evaluatie van de eerste twee jaar schuldsaneringsjurisprudentie past

vooraf een belangrijke relativerende opmerking. De rechtspraak die betrekking

heeft op de Wsnp kent op dit moment nog weinig beëindigingsvonnissen nadat

het het schuldsaneringsregime is voltooid. Dat hangt samen met de gemiddelde

looptijd van een schuldsanering (in beginsel drie jaar, minimaal een jaar). De

beëindigingsvonnissen en -arresten die wel voorhanden zijn, zijn veelal tussentijdse

beëindigingen. Voor het overige ligt de nadruk op de toelatingsvonnissen. Nog lang

niet alle deelaspecten van de Wsnp zijn onder de rechterlijke loep gelegd. Er kan

derhalve (nog) geen compleet beeld gegeven worden van hoe de rechter de wet

van A tot Z toepast. Daarnaast is het zo dat de cassatierechter, die waakt voor de

eenvormigheid van het recht, nog slechts in een handvol uitzonderingsgevallen in

staat is gesteld om zijn licht te laten schijnen over aspecten van de Wsnp, zodat de

uniformerende werking ten opzichte van de vijf hofressorten nog nauwelijks uit de

verf is gekomen.

De Wsnp kent een aantal flexibele begrippen in de sfeer van het toelatingscriterium,

de afwijzingsgronden en de tussentijdse beëindiging.Van deze begrippen was van

tevoren duidelijk dat deze niet tot in detail in de wet concreet gestalte zouden

kunnen krijgen, maar uitsluitend in de toepassing door de rechter. De rechterlijke

macht heeft mede daardoor de vrijheid gekregen, en benut, om een aantal interne

beleidsmatige aanbevelingen op te stellen voor de toepassing van de wet. Deze

aanbevelingen (zie Huls en Schellekens, 2001) hebben niet de status van richtlijnen,

zodat de rechter altijd de vrijheid heeft om (goed gemotiveerd) af te wijken.

De thans voorradige schuldsaneringsrechtspraak is onderzocht aan de hand van de

periodieke verzamelingen die door een werkgroep van Recofa worden opgesteld.38

3.8.1 De toelating tot de schuldsaneringsregeling

Rechter en 285-verklaring

Voorafgaand aan de invoering van de novelle heeft de rechterlijke macht een

pleidooi gehouden voor een verplicht buitengerechtelijk voortraject, voordat men

toegang tot de rechter zou krijgen. Deze verplichting tot minnelijk vooroverleg staat

in artikel 285 (lid le Fw) van de wet. De zogenoemde modelverklaring vormt het

entreeticket tot de Wsnp, en vervult een belangrijke rol in de voorlichting van de

rechter, onder andere over het verloop van het buitengerechtelijk voortraject.

37 Deze bijdrage is van G.H. Lankhorst, wetgevingsjurist bij het ministerie van justitie.
38 Deze verzamelingen zijn alleen voor intern gebruik bestemd. De meeste publiek toegankelijke

rechtspraak is met annotatie te vinden in het tijdschrift Schuldsanering en op de website van de

Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch (www.Wsnp.rvr.org).
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In theorie zou de verklaring het bewijs moeten zijn van de schikkingsonderhande-

lingen die gevoerd zijn. De praktijk blijkt iets weerbarstiger. De parlementaire

geschiedenis op de novelle neemt als uitgangspunt dat de rechter enerzijds niet

gehouden is om alle aangeleverde gegevens te controleren, maar dat hij anderzijds

niet zodanig lijdelijk is dat hem geen middelen ter beschikking zouden staan om

consequenties te verbinden aan kritiek op de (inhoud of vorm van de) verklaring:

'De verklaring is een instrument om ervoor te zorgen dat eerst een buitenwettelijke

oplossing wordt beproefd. De rechtbank behoeft zich niet van de juistheid van de

verklaring te overtuigen. Indien de verklaring naar het oordeel van de rechtbank

onvoldoende met redenen is omkleed, kan de rechtbank de verklaring weigeren.'

(Kamerstukken II, 25 672, nr. 3, p. 4).

De rechter maakt incidenteel inderdaad gebruik van zijn bevoegdheid om een

onvolledig schuldsaneringsverzoek aan te houden of af te wijzen. Het gaat dan niet

om een (materiële) afwijzingsgrond zoals bedoeld in artikel 288 Fw, maar om een

(formele) afwijzing op de grond dat het verzoek niet compleet is, nu de wettelijk

vereiste verklaring ontbreekt of onvoldoende inzicht geeft in de voorafgaande

schikkingsonderhandelingen, en het verzoek dus niet of onvoldoende met redenen

omkleed is (zie de tekst van artikel 285, lid 1, sub e Fw). Een voorbeeld hiervan is

Rechtbank Rotterdam (Schuldsanering 2000/ 1, nr. 29), waarin het verzoek werd

afgewezen op de primaire grond dat niet gebleken was dat er geen reële mogelijk-

heden waren om tot een buitengerechtelijke schuldsanering te komen. Ook het

verzoek aanhouden is een optie die gebruikt wordt bij verzoeken die kwalitatief

onder de maat zijn. Dit moet dan gebeuren binnen de grenzen van de spoed die de

wet vereist bij het beslissen op een verzoek tot toepassing van de Wsnp. Zo achtte

het Hof Arnhem (Schuldsanering 1999/3, nr. 22) het financiële totaalbeeld van

een verzoek dermate onduidelijk en onvolledig dat het van oordeel was dat de

aanvraagster niet had voldaan aan haar verplichting (op grond van artikel 285,

lid 1, sub a Fw) om aan de rechter voldoende inzicht te verschaffen in het bestaan

en de omvang van de schuldenlast.

De geweigerde verklaring

In de rechtspraak ziet men het probleem terugkomen, dat vaak niet de wenselijke

deskundigheid en/of menskracht aanwezig is bij de instanties die verplicht zijn om

de 285-verklaring af te geven. Zo werd in Hof Leeuwarden (Schuldsanering 1999/1,

nr. 6) een vonnis van de Rechtbank Assen vernietigd, waarin het verzoek werd

afgewezen omdat de verklaring ontbrak. Er werd gebruikgemaakt van de regeling

van artikel 287, lid 5, dat inhoudt dat de rechter (marginaal) kan toetsen of de

verklaring ten onrechte is geweigerd door de afgevende instantie, en als dat zo is, de

verzoeker alsnog (ook zonder de op zichzelf wel vereiste verklaring) kan toelaten tot

de Wsnp. Als de rechter vaak op deze regeling zou moeten teruggrijpen, zou dat een

teken zijn dat het afgiftebeleid op dat punt verbeterd moet worden bij gemeenten,
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gemeentelijke kredietbanken en andere gemandateerde instanties. Er zijn signalen

dat de afgifte relatief vaak moeizaam verloopt bij verzoekende ondernemers, omdat

voor die specifieke problematiek onvoldoende kennis in huis is.

Ten slotte is het vonnis van de Rechtbank Groningen (Schuldsanering2000/5, nr. 76)

vermeldenswaard. In dit vonnis wordt het niet als verontschuldiging geaccepteerd

voor het ontbreken van de vereiste verklaring dat er een zeer lange wachtlijst is voor

buitengerechtelijke schuldhulp, die leidt tot dreigende incasso door schuldeisers.

Als de wachtlijsten in het minnelijke traject verder oplopen, kan dit uiteraard als

gevolg hebben dat een rechter bereid is om een en ander aan te merken als een

verzuim (op grond van artikel 287, lid 5 Fw) bij de verplichte afgifte van de

verklaring.

Toelatingscriterium (artikel 284)

In de rechtspraak is een aantal keren de vraag aan de orde gekomen wanneer men

nu precies een succesvol beroep op de Wsnp kan doen, met andere woorden: hoe

problematisch moet de schuldenlast eigenlijk zijn voordat de Wsnp openstaat?

Artikel 284 Fw geeft een criterium dat per geval ingevuld moet worden, namelijk

'indien redelijkerwijs is te voorzien dat de schuldenaar niet zal kunnen voortgaan

met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft

opgehouden te betalen.' Aanvankelijk leek het erop dat in de rechtspraak werd

aangeknoopt bij de pluraliteitseis zoals die ook in faillissement gebruikelijk was en

is, in die zin dat men het faillissement alleen kan aanvragen met behulp van een

zogenoemde steunvordering. Deze opvatting zou ertoe leiden dat men met slechts

een enkele schuld niet de schuldsanering zou kunnen aanvragen. De minister van

Justitie heeft over deze kwestie Tweede-Kamervragen moeten beantwoorden, die

waren gesteld naar aanleiding van een arrest van het Hof Amsterdam (Schuld-

sanering 1999/2, nr. 11) waarin een vonnis van de Rechtbank Utrecht van 15

december 1998 werd vernietigd. De minister heeft benadrukt dat er geen reden

is om ook bij de Wsnp de pluraliteitseis te stellen, nu een schakelbepaling met het

faillissementsaanvraagcriterium ontbreekt, en het dus bij de Wsnp om een eigen-

soortig aanvraagcriterium gaat. Tegen de achtergrond van de strekking van de wet

ligt pluraliteit ook niet voor de hand: ook bij een enkele schuld, mits omvangrijk

genoeg in verhouding tot de aflossingscapaciteit, kan goed sprake zijn van een

problematische schuldenlast als omschreven in artikel 284 Fw. Bovendien is volgens

de minister de achtergrond van de pluraliteitseis bij faillissement een geheel andere,

namelijk om een drempel op te werpen dat niet slechts een enkele schuldeiser al te

lichtvaardig iemands faillissement kan aanvragen. Dit laatste risico speelt in het

kader van de Wsnp niet, omdat de schuldenaar zelf de regeling aanvraagt. Het lijkt

erop dat - gezien de rechterlijke uitspraken sindsdien (zie bijvoorbeeld Schuld-

sanering 2000/2, nr. 40) - de pluraliteitsleer bij de Wsnp nauwelijks meer wordt

aangehangen. Soms ziet men ook de pluraliteitsleer in een afgezwakte vorm, in
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die zin dat een schuld wordt onderverdeeld in meer termijnen, waarmee dan de

pluraliteit zou zijn gegeven. De pluraliteitsleer zou overigens ook in de hand kunnen

werken dat de afgewezen schuldenaar voor de vorm een tweede schuld aangaat

- mits binnen de grenzen van de goede trouw - en aldus binnen korte tijd de

rechtbank belast met een volgende verzoek.

Afwijzingsgronden (artikel 288)

De afwijzingsgronden van artikel 288 bieden een scala van aanknopingspunten

voor de rechter om een verzoeker de deur te wijzen, als die naar de overtuiging van

de rechter niet in de Wsnp thuishoort. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest

bepaald (HR 12 mei 2000, Nl 2000, nr. 567) dat een arrest van het Hof te Den Haag

moest worden vernietigd. De overweging voor de vernietiging was dat aan een

rechterlijke uitspraak waarbij een schuldsaneringsverzoek wordt afgewezen, hogere

motiveringseisen mogen worden gesteld dan welke het hof had gehanteerd. De

rechter kan het dus niet laten bij de simpele constatering dat hem gebleken is dat

schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan. De Hoge Raad overweegt dat het niet de

bedoeling van de wetgever was om te volstaan met een zeer summier gemotiveerd,

en daardoor mogelijk apodictisch rechterlijk oordeel. De wetgever noemde in de

MvT enkele gezichtpunten, die de rechter bij zijn overweging zou kunnen betrekken

(Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969, nr. 3, pp. 37-38): 'Daarbij spelen een rol de

aard en de omvang van de vorderingen, het tijdstip waarop de schulden zijn

ontstaan, de mate waarin de schuldenaar een verwijt gemaakt kan worden dat

de schulden zijn ontstaan en/of onbetaald zijn gelaten, het gedrag van de

schuldenaar voor wat betreft zijn inspanningen de schulden te voldoen of acties

zijnerzijds om verhaal door schuldeisers juist te frustreren en dergelijke.' Deze

gezichtspunten zijn nader in kaart gebracht door Wessels (2000). Verreweg de

meeste schuldsaneringsuitspraken geven een motivering waarin een of meer van

deze gezichtspunten in de overwegingen zijn verwerkt. Dat versterkt het leereffect

van de jurisprudentie: een rechterlijke motivering die inzicht geeft in waarom de

toegang tot de Wsnp wordt ontzegd, stelt de advocaat en de bewindvoerder ook

beter in staat om de verzoeker of de saniet voor te lichten over de consequenties

van de schuldsaneringsregeling.

De rechtspraak overziende kan niet worden gezegd, en zeker nog niet in dit stadium,

dat de rechter de toelatingscriteria soepeler hanteert dan de wetgever bedoeld heeft.

De discretionaire beoordelingsvrijheid is door de wetgever aan de rechter juist

bewust verstrekt, in het besef dat de casusposities zodanig verschillend zijn, dat

een beperkte catalogus van gevallen waarin wel en waarin geen toegang tot de

Wsnp gewenst is, eenvoudigweg niet op te stellen valt, en ook te star zou werken

(Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969, nr. 6, pp. 19-20). Het zou de rechter in zijn

toetsingsvrijheid onnodig beperken, en wellicht ook zijn actieve betrokkenheid

kunnen verminderen, waarop tijdens de parlementaire behandeling in het voorlopig
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verslag (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 969, nr. 5, p. 8) door de leden van de WD-

fractie was aangedrongen. Daarnaast is het zo dat, zonder dat de wet dit voor-

schrijft, door de rechtbanken naar aanleiding van een schuidsaneringsverzoek een

afzonderlijke terechtzitting wordt gehouden, waar aan de verzoeker indringende

vragen kunnen worden gesteld over het ontstaan van de schuldenlast en het

minnelijke traject. Ten slotte moet de aandacht worden gevestigd op het feit dat de

rechterlijke macht de toetsingsruimte die de wetgever bood uit eigen beweging al

enigszins heeft ingekaderd door middel van de aanbevelingen. Deze ontwikkeling

duidt erop dat de rechters de invulling van onder andere artikel 288 Fw niet uitslui-

tend aan de beoordeling van het individuele geval overlaten, maar zorg en aandacht

besteden aan een wat meer beleidsmatige aanpak.

De rechter hanteert de facultatieve afwijzingsgronden van artikel 288 Fw frequenter

dan de imperatieve afwijzingsgronden. Met name de moraliteitstoets (lid 2b) 'indien

aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten

van schulden niet te goeder trouw is geweest' ziet men vaak toegepast. Vaak past

de rechter ook een combinatie van afwijzingsgronden toe, wat spoort met de bedoe-

lingen van de MvT: 'De beide weigeringsgronden van lid 2 staan niet los van elkaar:

ook een combinatie van de onderdelen a en b mag tot een weigering leiden, daar

waar een van beide onvoldoende argument zou zijn voor een weigering' (Kamer-

stukken II, 1992-1993, 22 969, nr. 3, p. 38).

De Recofa-aanbevelingen tot toepassing van de Wsnp

De Recofa-aanbevelingen leggen de nadruk op een kritische benadering van

strafrechtelijke veroordelingen bij de toelating. Vanuit een oogpunt van (behoud

van) maatschappelijk draagvlak voor de Wsnp lijkt dat zeer gewenst. De indruk

moet immers niet worden gevestigd dat ook wie strafrechtelijk is veroordeeld, op

eenvoudige wijze via de schuldsaneringsregeling van zijn verplichtingen af kan

komen. Om die veronderstelling te weerspreken, zijn er uiteraard de weigerings-

gronden van artikel 288 Fw. De Recofa-aanbevelingen zorgen voor een krachtige

impuls aan de Wsnp-rechter om bepaalde genoemde categorieën delicten in

beginsel te weren uit het Wsnp-regime, zoals zedendelicten, en misdrijven in

het algemeen. In de rechtspraak zijn vele voorbeelden te ontdekken, waar die

aanbevelingen inderdaad worden toegepast (zie bijvoorbeeld de uitspraken onder

nummers 3, 4, 15, 18, 24, 27, 47, 48, 53 in Schuldsanering). In sommige gevallen

zijn schuldenaren echter desondanks toegelaten tot de Wsnp. De rechter kan daar

goede redenen voor hebben, zoals: dat de strafrechtelijke veroordeling geen misdrijf

maar een overtreding betrof, van enige jaren terug dateert zonder recidive, dat de

schuldenaar sindsdien aantoonbaar zijn leven heeft verbeterd, of dat er op de boete

substantieel is afbetaald.

Lenen de aanbevelingen zich ervoor om door de NVvR - zodra de jurisprudentie zich

verder heeft ontwikkeld - te worden omgezet in een richtlijn, en is dat wenselijk om
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meer eenvormigheid in het rechterlijk toetsingsbeleid (eerste aanleg en hoger

beroep) aan te brengen? Deze afweging is voorbehouden aan de rechterlijke macht

zelf. Vast staat inmiddels wel dat de aanbevelingen in een behoefte bij de recht-

banken voorzien, en in iets mindere mate bij de gerechtshoven. Bij de gerechts-

hoven genieten de aanbevelingen minder bekendheid en de hoven zijn niet vanaf

het begin betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. Het signaal dat in hoger

beroep nogal eens een afwijzing wordt omgebogen in een toelating, en dat daarbij

de omstandigheden van het geval nogal eens meer in het voordeel van de verzoeker

meewegen (zie Het Hof van Barmhartigheid, 1999) kan mede zijn oorsprong hebben

in dat tekort aan onderlinge afstemming. Het is op dit moment onzeker hoe het

rechterlijk toelatings- en afwijzingsbeleid zich zal gaan ontwikkelen. Zullen de

gerechtshoven hun relatief milde lijn bij het toelatingsbeleid gaan verlaten om

niet als het ware het hoger beroep tegen een afwijzing uit te lokken, of zullen de

rechtbanken hun relatief strenge lijn gaan verlaten om meer dan voorheen in het

voetspoor van de hogere rechter te treden. Denkbaar is ook dat beide ontwikke-

lingen tegelijkertijd gaan optreden en dat de rechterlijke benadering in beide

instanties aldus in de loop van de tijd convergeert.

De hoop en de verwachting bestaat dat de invloed van de aanbevelingen ook op

ressortniveau zal gaan toenemen in het belang van een meer eenvormige toepassing

van de Wsnp. De aanbevelingen zijn ondanks hun interne karakter ook extern

bekend geworden, en dat is een goede zaak gezien het belang ervan voor bewind-

voerders, advocaten en sanieten, die met de gevolgen van een rechterlijke beslissing

worden geconfronteerd en daarop graag zullen trachten te anticiperen.

3.8.2 Tussentijds einde (artikel 350)

Omzettingen in faillissement

Het initiatief tot een beëindiging tijdens de schuldsanering kan liggen bij hetzij

een van de schuldeisers, hetzij de schuldenaar, hetzij de bewindvoerder, hetzij de

rechter. Vaak gaat het bij een tussentijds einde om sanieten die hun bewindvoerder

niet of onvoldoende inlichten over vermogensbestanddelen (zie Schuldsanering

nummers 5, 8, 16, 34, 38, 43, 44). De bewindvoerder die dat merkt, heeft voldoende

aanleiding om - gezien de beschadigde vertrouwensrelatie met zijn saniet - een

verzoek in te dienen om de Wsnp te beëindigen. Ook is het soms de rechter zelf die

de Wsnp tussentijds beëindigt, als blijkt dat de saniet niet juist en/of niet volledig

is geweest in zijn informatieverstrekking (zie Schuldsanering2000/4, nr. 55). Uit de

voorhanden zijnde rechtspraak kan wel worden opgemaakt dat een verhoudings-

gewijs klein aantal schuldeisers het initiatief neemt tot een tussentijdse beëindiging.

Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Men zou verwachten - gezien de

behoefte bij schuldeisers om te worden gehoord bij de toelating tot de Wsnp en

om ook op andere wijze meer inspraakmogelijkheden te hebben - dat zij van deze
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belangrijkste beïnvloedingsmogelijkheid meer gebruik zouden maken, en dat juist

zij een alerte houding innemen op dat punt. Het tussentijdse einde kan overigens

ook daags na toepassing van de Wsnp worden aangezwengeld. In zoverre is er

een nogal dogmatisch onderscheid tussen de beoordeling van de toelatings- en

weigeringsvraag enerzijds, en de tussentijdse beëindiging anderzijds. Schuldeisers

dienen een procureur te stellen om een tussentijds einde te verzoeken.

Dood saniet

Een afzonderlijk vraagstuk is dat van de schuldenaar die overlijdt terwijl de

schuldsaneringsregeling op hem of haar van toepassing is. Het ligt op het eerste

gezicht voor de hand dat de regeling dan op voet van artikel 350 tussentijds wordt

beëindigd. Die bepaling kent echter geen afzonderlijke beëindigingsgrond voor

het geval de saniet komt te overlijden. In Rechtbank Almelo (Schuldsanering

2000/3, nr. 49) is daarom gekozen voor aanknoping bij lid 3, sub c, namelijk een

beëindiging op de grond dat 'de schuldenaar niet langer aan zijn uit de schuld-

saneringsregeling voortvloeiende verplichtingen kan voldoen'. Lid 5 verbindt

daaraan de consequentie dat de schuldenaar alsdan van rechtswege in staat

van faillissement verkeert.

Een geheel andere oplossing voor het hier geschetste probleem wordt gekozen door

de Rechtbank Den Bosch (Schuldsanering2000/3, nr. 50). Deze Rechtbank laat de

schuldsaneringsregeling ook doorlopen nadat de saniet is overleden en verleent

bij eindvonnis van 23 november 1999 postuum de 'schone lei' van artikel 358 Fw,

overwegende dat juist niet is gebleken dat de schuldenaar tekort geschoten is in zijn

verplichtingen. Een derde en weer andere oplossing is gekozen door de Rechtbank

Zwolle (Schuldsanering2000/6, nr. 80), die de schuldsaneringsregeling wel tussen-

tijds beëindigt, maar zonder dat daar een faillissement van rechtswege op volgt

(zie een bespreking van de verschillende mogelijkheden in Schuldsanering 2000/6,

nrs. 78 t/m 81). Geconstateerd kan worden dat de wettelijke regeling eigenlijk niet

expliciet voorziet in de hier besproken situatie, en dat een wettelijk aanknopings-

punt voor de hier beschreven situatie wenselijk is.

3.8.3 Processueel

Beroepstermijnen

De beroepstermijnen in de Wsnp zijn kort, veelal acht dagen, evenals in de faillisse-

mentsregeling het geval is (zie Nl 1999, 505; Schuldsanering 2000/1, nr. 35). In de

praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om binnen die termijn een advocaat te

vinden en vervolgens hoger beroep in te stellen. Bovendien gaat het vaak om

schuldenaren die zich maatschappelijk minder goed kunnen redden. Wat dat betreft

zijn de lijnen binnen de faillissementssituatie korter, waar een curator zelf opereert

in een advocatuurlijke omgeving en hetzij zelf als advocaat-procureur zal optreden,
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hetzij een vast contactpunt elders daarvoor heeft. De vereiste spoed die gemoeid is

met (het uitvoeren van) rechterlijke beslissingen en het vaststaan daarvan (kracht

van gewijsde), en die geen al te lange onzekerheid in verband met nog lopende

beroepstermijnen toestaat, is in de gemiddeld drie jaar durende schuldsaneringen

ook minder dringend dan in faillissement. Zo bezien zou een eventuele verlenging

van de beroepstermijnen wel passen tegen de achtergrond van de schuldsanerings-

regeling, als de genoemde signalen structureler worden.

Griffierecht

Het griffierecht is een onderwerp dat als zodanig niet uitdrukkelijk aan de orde

is gekomen in de rechtspraak, maar dat wel zeer nauw verband houdt met de

toegang tot de schuldsaneringsrechter. Gezien de aard van de regeling kan het

geen verbazing wekken dat de wetgever tegelijkertijd met de invoering van de

schuldsaneringsregeling heeft bepaald dat diegene die zich in een uitzichtloze

schuldensituatie bevindt geen griffierecht verschuldigd is als deze een schuld-

saneringsverzoek indient bij de rechter. Dit is bepaald via een tweetal aanpassingen

van de Wet tarieven burgerlijke zaken, respectievelijk in de artikelen 9, lid 5 en 15,

lid 1 Wtbz. De laatste bepaling stelt dat in schuldsaneringszaken in beginsel geen

griffierecht verschuldigd is. De leden 3 en 4 van artikel 9 formuleren op die

hoofdregel een zeer beperkt aantal uitzonderingen, die zich er niet toe lenen

extensief te worden geïnterpreteerd. Desalniettemin zijn er geluiden dat in hoger

beroep door een enkel gerechtshof toch griffierecht in rekening wordt gebracht aan

de schuldenaar buiten de gevallen omschreven in de leden 3 en 4 van artikel 9 Wtbz.

3.8.4 De positie van schuldeisers

Algemeen

Schuldeisers moesten en moeten duidelijk wennen aan de komst van de schuld-

saneringsregeling. Bij die onwennigheid speelt de aard van de wettelijke regeling

een rol: het is een radicale breuk met het verleden. In dat verleden konden

schuldeisers zich volledig verlaten op de steun van een belangrijke civielrechtelijke

regel, namelijk die van artikel 3:276 Burgerlijk Wetboek: `Tenzij de wet of een

overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen

van zijn schuldenaar verhalen.' Dat de Wsnp sinds kort inderdaad 'anders bepaalt',

is een nieuw gegeven dat nog niet door ieder type schuldeiser in een aangepaste

marktstrategie of in een nieuw beleid is geïncorporeerd.

De overheid als schuldeiser

In de praktijk blijken met name overheidsschuldeisers niet in staat te zijn om

flexibel in te spelen op de nieuwe regels. Een uitzondering moet hier overigens

worden gemaakt voor de Belastingdienst, die reeds bij de voorbereiding van de wet
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actief betrokken was en het beleid tijdig heeft afgestemd - aan de hand van diverse

uitvoeringsregelingen - op de Wsnp. Een overheidsschuldeiser die er duidelijk

moeite mee heeft de Wsnp te aanvaarden, is het OM, dat het CJIB inschakelt om

onder andere strafrechtelijke boetes te innen. Uit een tweetal kort gedingen voor de

Haagse rechtbank (d.d. 15 oktober en 4 november 1999) is gebleken, dat het aan het

CJIB (namens het OM) niet vrijstaat om hangende een schuldsaneringsprocedure de

vervangende hechtenis voor een geldboete ten uitvoer te leggen, omdat daarmee het

verloop van de Wsnp onaanvaardbaar wordt doorkruist, en feitelijk (door detentie)

zou worden beëindigd. De bewindvoerder had aangevoerd dat met een dergelijk

beleid het OM zichzelf een feitelijke (dat wil zeggen niet op de wet gebaseerde)

bevoorrechte positie verschaft boven andere schuldeisers. Het OM beriep zich

hierbij (onder andere) op de bijzondere (maatschappelijke) aard van de straf-

rechtelijke vordering. De President overwoog in het novembervonnis dat ook

strafrechtelijke boetes in beginsel onder het toepassingsbereik van de Wsnp

behoren te vallen, nu niet het tegendeel blijkt in de wettelijke regeling. Nu het CJIB

een schuldeiser is die in veel gevallen optreedt, zou een andere opvatting dan die

van beide presidenten wel eens tot een sterk afkalvingseffect kunnen hebben geleid,

in die zin, dat dan ook andere schuldeisers dan het ministerie van justitie zelf niet

meer inzien waarom zij wel de Wsnp tegen zich zouden moeten laten gelden (Huls,

2000b). Tegen beide vonnissen in kort geding is hoger beroep ingesteld door het

OM. Duidelijkheid over de positie van het OM in de schuldsanering lijkt dringend

gewenst, voor zowel bewindvoerders en schuldenaren als voor rechters die de

regeling toepassen. Huls signaleert dat Justitie het risico loopt met twee monden

te spreken: die van uitvoerder en promotor van de Wsnp, en die van doorkruiser

van diezelfde Wsnp. Enerzijds is daarbij van belang dat het OM en het CJIB zich

realiseren dat aan de toepassing van de Wsnp een onafhankelijke rechterlijke

toelatingstoets ten grondslag ligt, waarin conform de aanbevelingen schulden te

kwader trouw, alles afwegende, kunnen worden geweerd. Anderzijds is van belang

dat de rechter zich daarbij realiseert dat van die aanbevelingen niet lichtvaardig

zou moeten worden afgeweken, en in ieder geval het vonnis goed dient te worden

gemotiveerd, zoals de Hoge Raad ook eist (HR 12 mei 2000, NJ 2000, nr. 567). Tot

dusverre is niet gebleken dat een groot aantal strafrechtelijke schulden onder het

regime van de schuldsaneringsregeling vallen, of dat de rechterlijke macht een

lichtvaardig toelatingsbeleid voert. Het is uiteindelijk een politieke afweging of,

gezien de bijzondere aard van de strafrechtelijke geldboete, die boetes (en schade-

vergoedingen) desalniettemin met behulp van een expliciete regeling buiten

beschouwing zou moeten blijven voor de Wsnp. Met een dergelijke eventuele

wetswijziging is het OM dan weliswaar niet meer afhankelijk van de rechterlijke

discretionaire toets van artikel 288 Fw, maar zal tegelijkertijd de prikkel voor de

schuldenaar verdwenen zijn om eerst de schulden te kwader trouw te voldoen, om

vervolgens een betere kans te maken om toegelaten te worden tot de Wsnp.
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Het horen van schuldeisers

Schuldeisers klagen dat zij bij de aanvang van het schuldsaneringsregime niet

kunnen worden gehoord, en zo geen invloed hebben op de vraag of een schuld-

sanering wordt toegestaan (Stap, 2000; zie ook paragraaf 3.5). Dat schuldeisers

ter gelegenheid van de toelating geen stem zouden hebben, is door de Hoge Raad

genuanceerd (HR 25 februari 2000, NJ 2000, 310). De rechter mocht volgens de

Hoge Raad bij de toelatingsbeslissing ook acht slaan op stukken die waren ingediend

door een van de schuldeisers die ook eerder het faillissement van de verzoeker had

aangevraagd, ook al is die vorm van inbreng van schuldeiserszijde niet uitdrukkelijk

in de wet geregeld. Het ging in casu om een gewone brief die ter informatie aan de

rechter was gezonden en die dus in de oordeelsvorming mocht worden betrokken.

Een en ander neemt niet weg dat de rechter - naar aanleiding van een tevoren

gedaan gericht schriftelijk verzoek - aan een schuldeiser zou kunnen toestaan om

gehoord te worden bij een toelatingsverzoek. Dat zou een vorm van rechterlijk

beleid kunnen zijn zoals in de Recofa-aanbevelingen al aangegeven is en die

aansluit bij het genoemde arrest van de Hoge Raad.

Wat schuldeisers, zoals eerder gezegd, wel kunnen doen op grond van de wet, maar

wat zij in de rechtspraak tot dusverre nog niet vaak hebben geprobeerd, is om een

lopende schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen (artikel 350 Fw).

Klachtregeling

Schuldeisers (en schuldenaren) maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid een

klacht in te dienen tegen de bewindvoerder (artikel 317 Fw), ook al lijkt het erop

dat deze mogelijkheid nog niet bij iedereen bekend is. De rechter-commissaris

is degene die de klacht in behandeling neemt en (een bepaalde gedraging van)

de bewindvoerder is het lijdend voorwerp van de klacht. Sinds jaar en dag geldt

bij faillissement een soortgelijke snelle en informele regeling voor gedragingen

van de curator (Lankhorst, 2000). Het komt hierbij niet altijd tot een expliciete

beschikking, maar meestal volstaat een informele zitting onder leiding van de

rechter-commissaris. In hoger beroep heeft de schuldeiser overigens wel een

procureur nodig om te kunnen klagen (zie Schuldsanering2000/4, nr. 56). De

klachtenregeling kan voorzien in de leemte die bestaat bij bewindvoerders-niet-

advocaten ten opzichte van bewindvoerders-wel-advocaten die zich aan de regels

van het tuchtrecht hebben te houden.

3.8.5 Ontruiming tijdens de Wsnp

In de rechtspraak is een aantal keren de vraag aan de orde geweest in hoeverre

ontruiming van een woning tijdens de schuldsaneringsregeling is toegestaan.

Volgens de President van de Rechtbank te Dordrecht (11 februari 1999, Praktijkgids

1999, 5146, welk vonnis heeft geleid tot vragen in de Tweede Kamer d.d. 1 juli 1999)
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is het de verhuurder toegestaan te ontruimen, ook gedurende een door de rechter

bepaalde afkoelingsperiode (artikel 309 Fw) als de,verhuurder een ontruimingstitel

bezit die dateert van voor de datum van toepassing van de Wsnp. Dit is toegestaan

omdat het huurrecht dan reeds voor toepassing van de Wsnp rechtmatig is beëin-

digd en het huurrecht derhalve niet meer tot de (schuldsanerings)boedel behoort.

De wettelijke mogelijkheid om een afkoelingsperiode af te kondigen, ziet volgens het

eerste lid op 'elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende

goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar

of de bewindvoerder bevinden'. In een soortgelijke zaak overwoog de President

van de Haagse Rechtbank (26 augustus 1999, KG 1999, 270) -dat een afgekondigde

afkoelingsperiode een ontruiming door de verhuurder wel in de weg staat, onder

andere omdat aangenomen kan worden dat ook een beëindigd huurrecht zich nog

'in de macht van' de huurder bevindt. Schruer (2000b) is van mening dat deze

minder beperkte uitleg van de afkoelingsperiode ook voor de hand lijkt te liggen,

gezien de feitelijke aard van dit begrip. Het is afhankelijk van hoe de rechter het

leerstuk van misbruik van recht invult of ook buiten het geval van een afkoelings-

periode een verhuurder niet tijdens een Wsnp mag ontruimen. Hierbij moet worden

vastgesteld dat in een schuldsaneringssituatie de executerende schuldeiser vol-

doende rekening heeft te houden met de belangen van de overige schuldeisers in

het licht van het speciale wettelijke regime en de beperkte omvang van de boedel.

3.9 Samenvatting

In deze paragraaf vatten we de uitkomsten van dit hoofdstuk samen. Daarbij geven

we antwoord op de vraag hoe de Wsnp wordt uitgevoerd in de praktijk. Deze vraag

is vanuit drie invalshoeken benaderd.

- Hoeveel en welke personen maken gebruik van de Wsnp?

- Hoe functioneren verschillende instrumenten van de Wsnp?

- Hoe functioneren bepaalde onderdelen van de organisatie?

Daarnaast geven we antwoord op de vraag of de drie doelstellingen van 'de wet

worden bereikt.

3.9.1 Huishoudens in de Wsnp

Het aantal toepassingen, beëindigingen en afwijzingen

De verwachting was dat er jaarlijks een instroom zou zijn van ongeveer 12.000

Wsnp-zaken. De instroom blijkt echter minder te zijn. Na ruim twee jaar Wsnp

zijn er in totaal 15.254 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken. Dit aantal heeft

betrekking op 11.597 huishoudens. Een van de redenen dat het aantal zaken

achterblijft bij de verwachting, zou kunnen zijn dat veel verzoeken worden
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afgewezen. Landelijke gegevens hierover zijn niet beschikbaar, maar uit gegevens

van zes rechtbanken blijkt dat het aantal afwijzingen niet erg hoog ligt. Bij deze

rechtbanken zijn in totaal 7% van de aanvragen direct afgewezen en nog eens 2%

na een voorlopige toepassing.

Van het totaal aantal uitgesproken saneringen is voor 1 januari 2001 4% in positieve

zin beëindigd. In ongeveer 3% van de zaken is aan de schuldenaar een schone lei

verleend. Ongeveer 1% van de schuldenaren heeft de Wsnp verlaten omdat alsnog

een akkoord tot stand is gekomen met de schuldeisers.

Daarnaast is in 3% van de zaken sprake van een negatieve beëindiging, dat wil

zeggen dat deze niet hebben geleid tot een oplossing van het schuldenprobleem

voor de schuldenaar. Bij 2% van de zaken is de schuldsanering omgezet in een

faillissement, omdat de schuldenaar zich niet aan de afspraken heeft gehouden.

Bij 1% van de zaken is de sanering alsnog afgewezen na een voorlopige toepassing.

Kenmerken van de huishoudens

Iets meer mannen (54%) dan vrouwen (46%) maken gebruik van de wettelijke

regeling. Bijna 70% heeft een leeftijd tussen de 26 en 45 jaar. De wettelijke dossiers

bevatten 45% eenpersoonshuishoudens, 21% eenoudergezinnen, 11% tweepersoons-

huishoudens zonder kinderen en 21% tweepersoonshuishoudens met kinderen. In

vergelijking met de huishoudsamenstelling van de Nederlandse bevolking zijn

eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd in het

wettelijk traject. Het gemiddelde huishoudinkomen ligt op ongeveer f 2.100 netto

per maand. Bij ongeveer 80% van de huishoudens ligt het inkomen tussen de

f 1.000 en f 2.500 netto per maand. Meer dan de helft (58%) is afhankelijk van een

uitkering. De vaste lasten voor energie, ziektekosten en huur liggen op gemiddeld

f 824 per maand.

Bijna een kwart (24%) van de huishoudens heeft de afgelopen vijf jaar een bedrijf

uitgeoefend.

Bij 70% van de dossiers zijn gegevens over de aflossingscapaciteit en correctie-

bedragen gevonden. Daaruit komt een gemiddeld aflossingsbedrag van f 177 per

maand naar voren. Bij 56% van de berekeningen ligt de aflossingscapaciteit tussen

de f 0 en f 58 in de maand. Bij deze huishoudens blijft er dus niets over voor de

schuldeisers, want schuldenaren moeten altijd de bewindvoerderskosten betalen

van f 58 per maand (incl. BTW)39. De huishoudens die geen aflossingscapaciteit

hebben, moeten dus zien rond te komen van een bedrag dat nog f 58 onder 95% van

het bijstandsniveau ligt. Het is de vraag of deze schuldenaren hun verplichtingen op

den duur kunnen blijven nakomen.

39 Per 1 januari 2001 is in verband met de wijziging van de BTW en salarisindexering de minimale bijdrage

aan bewindvoerderskosten f 61,88 (inclusief BTW) voor enkele zaken en f 73,78 (inclusief BTW) voor

dubbele zaken.
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Het aantal huishoudens waarbij uiteindelijk niets te verdelen valt onder de schuld-

eisers zal nog hoger uitvallen dan de hiervoor genoemde 56%, omdat tevens de

publicatiekosten en eventuele andere kosten (reiskosten) nog uit de boedel moeten

worden voldaan. Als de publicatiekosten niet uit de boedel kunnen worden betaald,

komen deze ten laste van de Staat.

Kenmerken van de schulden pakketten

De gemiddelde schuldenlast van Wsnp-huishoudens bedraagt ruim f 100.000.

Daarbij bestaat er een aanzienlijk verschil in de omvang tussen de schulden van

(ex-)ondernemers en de overige huishoudens. Bij de (ex-)ondernemers bedraagt de

gemiddelde schuldenlast ongeveer f 250.000 en het gemiddeld aantal schuldeisers

ligt op 18. Voor de overige huishoudens is de gemiddelde omvang van de schuld

aanmerkelijk lager, namelijk f 60.000 en ook het gemiddeld aantal schuldeisers is

geringer (11). Omdat de schuldenlijsten van de 285-verklaring niet altijd compleet

zijn, moet er rekening mee worden gehouden dat de schuldenlast en het aantal

schuldeisers in de werkelijkheid hoger liggen. Wat betreft de omvang van de

vorderingen en de frequentie waarmee ze in de schuldenpakketten voorkomen,

zijn banken de belangrijkste schuldeiser. Daarnaast komen belasting, postorder-

bedrijven, energiebedrijven, telefoonmaatschappijen, woningcorporaties en

verschillende 'kleine' schuldeisers (winkels, garages, dierenartsen, toeleverings-

bedrijven en dergelijke) regelmatig voor.

Verschillen tussen huishoudens in het minnelijk en wettelijk traject

De kenmerken van huishoudens in het minnelijk traject (hoofdstuk 2) komen

nagenoeg overeen met die van huishoudens in het wettelijk traject wat betreft

geslacht, huishoudsamenstelling, leeftijd en aantal uitkeringsgerechtigden. Ook de

inkomens en vaste lasten van de huishoudens liggen niet ver uit elkaar, alhoewel

deze gegevens moeilijk zijn te vergelijken omdat die van het minnelijk traject uit

1997 dateren.

Een groot verschil bestaat wel tussen de hoogte van de schuldenlast van huis-

houdens in de beide trajecten. Dit verschil zal maar voor een klein gedeelte

verklaard kunnen worden door de twee à drie jaar tijdverschil tussen de gegevens.

De gemiddelde schuldenlast in het wettelijk traject ligt bijna vijf maal hoger dan

in het minnelijk traject: ruim f 105.000 tegenover bijna f 22.000. De hoge schuld

in het wettelijk traject wordt met name veroorzaakt door de (ex-)ondernemers.

Maar ook als deze groep buiten beschouwing wordt gelaten, is de schuldenlast

van Wsnp-huishoudens bijna drie maal zo hoog als die van de huishoudens uit
het minnelijk traject.

Doordat ondernemers verhoudingsgewijs veel meer voorkomen in het wettelijk dan

het minnelijk traject, is ook bij de oorzaken van de schuldenproblematiek in het

wettelijk traject het mislukken van het bedrijf veel vaker als reden genoemd.
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Het minnelijk traject van W~-huishoudens

Oorzaken die voor de schuldenproblematiek worden aangevoerd, zijn met name

bedrijfsschulden, overbesteding, psychosociale problematiek en scheiding. Als de

schuldenaar een minnelijk traject heeft doorlopen, dan is dit met name door de

GKB begeleid. Deze instantie heeft bij ongeveer de helft (51%) van de onderzochte

dossiers het minnelijk traject verzorgd. In 6% van de onderzochte dossiers is geen

minnelijk traject doorlopen, omdat de aanvraag plaatsvond vanuit een (dreigend)

faillissement. Bij 3% van de huishoudens is er om andere redenen geen voortraject

geweest. Bij nog eens 5% van de huishoudens is het onbekend of er een minnelijk

traject is geweest, omdat hierover geen gegevens op de verklaring stonden. Van de

ondernemers heeft 28% geen minnelijk traject gevolgd. Het grootste deel (20%)

heeft geen traject gevolgd, omdat ze in staat van faillissement verkeerden of omdat

er een faillissement dreigde. Naast de 28% (ex-)ondernemers die geen minnelijk

traject gevolgd heeft, ontbreken bij nog eens 9% van de (ex-)ondernemers gegevens

hierover en is het dus onduidelijk of er wel of geen voortraject is geweest. Als ex-

ondernemers een minnelijk traject hebben gevolgd, dan is dat ook voornamelijk

door de GKB begeleid.

Bij 78% van de huishoudens is het minnelijk traject mislukt, omdat niet alle

schuldeisers akkoord gingen met een betalingsvoorstel of doordat er onvoldoende

aflossingscapaciteit was. Bij 12% van de dossiers is er geen minnelijk traject

geweest, onder andere omdat de aanvraag vanuit een faillissementsituatie is

gedaan, of zijn gegevens hierover niet bekend. De overige redenen die worden

aangevoerd voor het mislukken zijn divers en komen elk minder dan 1% voor.

3.9.2 De instrumenten

285- Verklaring

Ten aanzien van de 285-verklaring doen zich in de dagelijkse praktijk twee pro-

blemen voor. Ten eerste blijkt dat de verklaring niet altijd goed en volledig wordt

ingevuld en verouderde gegevens kan bevatten. Uit interviews met bewindvoerders

en rechters blijkt dat gegevens over het minnelijk traject soms niet zijn ingevuld. Uit

het dossieronderzoek bij rechtbanken blijkt dat ook daar niet alle gegevens com-

pleet zijn, terwijl dit waarschijnlijk voor het grootste gedeelte verklaringen zijn

waarbij ontbrekende gegevens zijn aangevuld tijdens de intake. Zo is bijvoorbeeld in

5% van de onderzochte dossiers de schuldhulpverleningsorganisatie niet ingevuld.

Bij 6% is niet aangegeven waarom het minnelijk traject is mislukt en bij 32% van de

dossiers is niet vermeld welke schuldeisers niet akkoord zijn gegaan in het minnelijk

traject. Ook de aflossingscapaciteit die in het minnelijk traject is berekend, is zeer

vaak niet ingevuld. Bij 7% van de dossiers is er geen schuldenlijst aanwezig of zijn

de bedragen niet ingevuld. Daarnaast blijkt dat de gegevens die wel zijn ingevuld,

niet betrouwbaar zijn. Dit geldt met name voor de financiële gegevens (schulden-
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lijst, inkomen, vaste lasten en vermogen). Schuldenlijsten zijn vaak onvolledig en

de overige financiële gegevens kunnen verouderd zijn. Deels komt dit doordat deze

gegevens worden geïnventariseerd tijdens het eerste contact met de gemeente. Als

er lange wachttijden zijn in het voortraject worden nieuwe schulden of verande-

ringen in andere gegevens niet vermeld. Voor een ander deel komt dit doordat

schuldenaren het minnelijk traject niet altijd volledig doorlopen. Zodra de

schuldhulpverlener inschat dat een minnelijke regeling weinig kans van slagen

heeft, zal hij de schulden niet volledig inventariseren, lasten en inkomsten niet

optimaal in kaart brengen en weinig onderzoek doen naar de achterliggende

problematiek. Vermogensgegevens zijn niet volledig in kaart gebracht omdat dit

tot voor kort nog niet vereist was volgens de NVVK-methode en tevens omdat een

schuldhulpverlener hiervoor geheel afhankelijk is van de gegevens die de schulde-

naar daarover verstrekt. In het minnelijk traject zijn geen controle-instrumenten

voorhanden, zoals het huisbezoek en een postblokkade waarin men vermogens-

bestanddelen op het spoor kan komen.

Een tweede probleem dat zich voordoet, is dat de verklaring, ook al is deze volledig

ingevuld, niet voldoende gegevens bevat. Rechtbanken en bewindvoerders zouden

op een aantal onderdelen aanvullende informatie willen hebben.

Ten eerste willen ze meer specifieke informatie over het minnelijk traject, bijvoor-

beeld over welke pogingen er zijn gedaan om met schuldeisers tot een regeling te

komen, waarom schuldeisers niet akkoord zijn gegaan, welke begeleiding er is

geweest en hoe de schuldenaar zich heeft gedragen tijdens het voortraject. Door

informatie over deze punten weten ze of er in het minnelijk traject serieuze

pogingen zijn ondernomen om tot een regeling te komen en of het zin heeft om

een gerechtelijk akkoord aan te bieden.

Daarnaast zouden ze meer gegevens willen hebben over de schulden. Om te kunnen

beoordelen of een schuldenaar te goeder trouw is, hebben ze meer informatie

nodig over het ontstaansmoment en de ontstaansgrond (bijvoorbeeld verslavings-

problematiek) van bepaalde schulden. Ook hebben ze meer informatie over het

type schuld nodig (bijvoorbeeld fraudeschulden en CJIB-boetes). Doordat dergelijke

informatie ontbreekt, kan het voorkomen dat schuldenaren tot de Wsnp worden

toegelaten terwijl ze er eigenlijk niet in thuis horen.

Ook willen een aantal bewindvoerders meer informatie over de sociale problematiek

van de cliënt (oorzaak schulden, verslaving, psychiatrisch verleden, agressief

gedrag), waardoor ze beter weten wat hen te wachten staat en welke begeleiding

de desbetreffende persoon nodig heeft.

Doordat gegevens op de verklaring ontbreken en omdat de gegevens die wel zijn

ingevuld niet altijd de actuele stand van zaken weergeven, moeten de rechtbanken

en bewindvoerders zelf allerlei informatie verzamelen en worden ze extra belast.

Tevens kan het door het gebrek aan gegevens voorkomen dat schuldenaren worden



Hoofdstuk 3 160

toegelaten tot de Wsnp die niet zouden zijn toegelaten, als alle informatie bekend

was geweest.

Toelatingszitting

Vooraf controleert de rechtbank of de aanvraag aan alle eisen voldoet. Als alle

gegevens volledig zijn, wordt er één of twee weken later een zitting gepland. De

zitting neemt doorgaans tien tot vijftien minuten in beslag. Bij zes rechtbanken

hoeven schuldenaren niet op de zitting te verschijnen als tijdens een intakegesprek

blijkt dat er geen bijzonderheden zijn.

Onvolledig ingevulde verklaringen vormen een probleem en brengen erg veel werk

met zich mee voor de rechtbanken. Sommige rechtbanken zijn streng en sturen

verklaringen terug, die niet aan de eisen voldoen. Andere waren aanvankelijk streng

maar zijn door het Hof teruggefloten, omdat de verzoeker er niet de dupe van mag

zijn als een gemeente faalt. Weer andere rechtbanken waren in het begin soepel,

maar zijn daarop teruggekomen, omdat gemeenten op deze manier niet werden

gestimuleerd om hun werk beter te doen.

Ook ten aanzien van de toelatingstoets zijn er strenge en minder strenge recht-

banken te onderscheiden. Bij de zes rechtbanken uit de dossieranalyse zijn in

totaal 9% van de aanvragen niet toegelaten (al dan niet na een voorlopige

toepassing). Het aantal afwijzingen per rechtbank varieert echter sterk. De

rechtbank met het minste aantal heeft 3% afwijzingen en de rechtbank met het

meeste aantal 23%. Deze verschillen kunnen diverse oorzaken hebben. Uit de

vraaggesprekken bij de rechtbanken komt naar voren dat sommige rechtbanken een

soepel toelatingsbeleid hebben en dat andere strenger toetsen door bijvoorbeeld na

te gaan of de aanvrager strafrechtelijke feiten heeft gepleegd of door de rekeningen

van schuldeisers te controleren om na te gaan wanneer bepaalde schulden zijn

ontstaan. Maar ook de kwaliteit en het beleid van het minnelijk traject speelt een

rol. Als minnelijke organisaties niet als een filter fungeren, maar veel aanvragen

sturen die niet aan de toelatingseisen voldoen, dan heeft een rechtbank ook meer

af te wijzen. Tevens zijn sommige rechtbanken milder geworden in de toelating,

omdat het hof aanvankelijk zaken alsnog heeft toegelaten die door de rechtbank

waren afgewezen.

Uit bestudering van afwijzingsvonnissen bij zes rechtbanken blijkt dat de meest

genoemde reden om een aanvraag af te wijzen, is dat de schuldenaar niet te goeder

trouw wordt bevonden ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn

schulden. In de meeste zaken is er sprake van belastingfraude of sociale-zekerheids-

fraude. Daarbij wordt doorgaans de Recofa-aanbeveling aangehouden: het verzoek

wordt afgewezen als de fraude korter dan vijf jaar geleden is ontdekt. Een probleem

dat zich voordoet bij de goede-trouwtoets is dat rechtbanken niet altijd op de

hoogte zijn van de achtergrond van bepaalde schulden. Schuldeisers worden

sporadisch uitgenodigd op de zitting te verschijnen of ze worden telefonisch
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geraadpleegd, als men bepaalde schulden niet vertrouwt. Ook wordt correspon-

dentie van schuldeisers in de oordeelsvorming betrokken, als die aanleiding kan

vormen een verzoek af te wijzen. Het feit dat men de goede trouw moet vaststellen,

terwijl men het verhaal maar van één kant hoort, wordt ook door de hoven als een

probleem naar voren gebracht.

Voorlopige toepassing

Als er gegevens ontbreken in het verzoek om toegelaten te worden tot de wettelijke

regeling, kan de rechtbank de schuldsanering voorlopig van toepassing verklaren.

De schuldenaar heeft dan een termijn van 21 dagen om de gegevens aan te vullen.

Sommige rechtbanken spreken geen voorlopige toepassingen uit, en andere wel. In

het algemeen komt de voorlopige toepassing niet veel voor, omdat het veel werk

kost en de termijn van 21 dagen te kort is om alle gegevens wel bij elkaar te krijgen.

Soms wordt de regeling gebruikt om de bewindvoerder zaken te laten uitzoeken.

Sommige rechtbanken maken geen gebruik van de voorlopige toepassing en hebben

dit in de praktijk vervangen door de zaak aan te houden of spreken een definitieve

toepassing uit met als redenering dat de regeling weer beëindigd kan worden als dat

nodig mocht blijken.

Postblokkade

Hoewel bewindvoerders het als een zeer tijdrovend en vervelend karwei ervaren

om de post te controleren, vinden ze de postblokkade over het algemeen zinvol.

Ze krijgen zo een overzicht van alle schulden die er lopen en van de nieuwe

schulden die er worden gemaakt. Tevens krijgen ze inzicht in eventuele vermogens-

bestanddelen en wijzigingen in de financiële situatie (bijvoorbeeld verandering van

inkomen of financiële meevallers) van de saniet.

Over de duur van de postblokkade zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden het

na een bepaalde termijn (variërend van enkele maanden tot een jaar) of bij bepaalde

schuldenaren niet (meer) nuttig. Anderen pleiten voor de volle termijn van drie jaar,

omdat er anders geen controlemiddel meer is.

De discussie lijkt voorlopig te zijn beslist, in die zin dat in de meest recente versie

van de Recofa-aanbevelingen de duur van de postblokkade in beginsel is bekort tot

vijftien maanden. De mogelijkheid om de postblokkade korter te laten duren,

bestond al wel (artikel 99, lid 1 Fw), maar daaraan wordt thans een beleidsmatige

invulling gegeven.

Huisbezoek

Het huisbezoek levert materieel gezien weinig tot niets op: er wordt nauwelijks tot

geen bovenmatige boedel aangetroffen. Bewindvoerders vinden het huisbezoek wel

zinvol, omdat ze een beeld krijgen van de schuldenaren en van de omstandigheden

waarin zij wonen. Tevens maakt het huisbezoek indruk op schuldenaren en nemen
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zij de zaak daardoor serieuzer. Sommige bewindvoerders leggen geen huisbezoeken

af door tijdsgebrek, financiële redenen en/of omdat ze het nut er niet van inzien.

Vaak is er toch geen bovenmatige boedel aanwezig.

Halfjaarlijkse verslaglegging

De bewindvoerder dient elk halfjaar verslag uit te brengen aan de rechtbank over

de stand van zaken in een bepaalde zaak. Rechters vinden de verslaglegging zinvol,

omdat deze informatie geeft over de schuldenaar. Tevens zien ze op die manier of

bewindvoerders hun werk goed doen. Voor bewindvoerders is de verslaglegging ook

zinvol om zelf weer eens goed naar een zaak te kijken. De verslagen zijn tevens een

informatiebron voor schuldeisers, zodat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen

in een zaak. Schuldeisers blijken echter zelden verslagen op te vragen.

Verschillende bewindvoerders vinden de halfjaarlijkse termijn waarop de verslag-

legging plaats moet vinden, te strak. Zij zouden een langere tussentermijn willen of

alleen nog willen rapporteren als er zich wijzigingen voordoen. Evenals in faillisse-

ment het geval is, is het systeem nu zo dat (artikel 318, lid 2 Fw) een verlenging

van de rapportagetermijn mogelijk is als de bewindvoerder daarom verzoekt bij

de rechter-commissaris.

Berekening vrij te laten bedrag en aflossingscapaciteit

Schuldenaren moeten gedurende de wettelijke regeling zo veel mogelijk bijdragen

aan de boedel. De berekening van de beslagvrije voet speelt in de praktijk van de

wettelijke schuldsanering een belangrijke rol. Het is de bedoeling van de wet dat

schuldeisers eerder bereid zullen zijn om akkoord te gaan met een minnelijke

regeling, omdat ze in het wettelijk traject financieel slechter af zouden zijn.

Een eerste probleem dat zich bij de berekening van het vrij te laten bedrag voordoet,

is dat de berekeningen in het minnelijk en wettelijk traject van elkaar verschillen.

Hierdoor kan het voorkomen dat schuldeisers, in tegenstelling tot de doelstelling

van de wet, financieel beter af zijn in het wettelijk traject.

Een tweede probleem dat zich voordoet, is dat rechtbanken verschillende reken-

methodes hanteren. Hierdoor kan het voorkomen dat schuldenaren in verder

identieke omstandigheden in het ene arrondissement minder te besteden hebben

dan in het andere arrondissement. Het gedeelte van de inkomsten dat een

schuldenaar minimaal mag houden, de wettelijke beslagvrije voet volgens artikel

475d Rv, ligt op 90% van de bijstandsnorm. Om het wettelijk traject goed op het

minnelijke te laten aansluiten heeft de Recofa aanbevolen een vrij te laten bedrag

toe te kennen ter hoogte van 95% van de bijstandsnorm (door een verhoging van

de beslagvrije voet met een nominaal bedrag van 5% van de bijstandsnorm). Als

schuldenaren inkomsten uit arbeid hebben, wordt 100% van de bijstandsnorm

toegekend om de schuldenaren te stimuleren werk te zoeken of te behouden. De
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meeste rechtbanken volgen de aanbevelingen. Enkele rechtbanken kennen echter

geen nominaal bedrag toe en houden 90% van de bijstandsnorm aan. Verschillen

tussen de rechtbanken doen zich met name voor in de wijze waarop zij het vrij te

laten bedrag berekenen en in welke correctieposten (woon-, ziekte-, energiekosten

en andere lasten) ze in welke mate toekennen. Tevens zijn er variaties in de mate

waarin het vakantiegeld wordt vrijgelaten.

Verificatievergadering

In de verificatievergadering worden de schulden aangemeld en besproken. Het

beleid voor verificatievergaderingen wisselt per rechtbank. Sommige rechtbanken

houden drie maanden na toetreding tot de Wsnp een verificatievergadering, andere

wachten tot het einde van de rit om te bezien of er wel iets aan schuldeisers uit te

keren valt. Als er geen boedel te verdelen valt onder schuldeisers, is er immers geen

verificatievergadering nodig.

De NVB/VFN pleit ervoor dat verificatievergaderingen ook daadwerkelijk worden

gehouden, zodat crediteuren de gelegenheid krijgen voor hun belangen op te

komen. Uit de dossieranalyse blijkt echter dat er bij minimaal 56% van de huis-

houdens waarschijnlijk niets te verdelen valt aan het einde van de regeling. In

deze gevallen zal dus waarschijnlijk geen verificatievergadering plaatsvinden.

Daarnaast wijzen rechtbanken erop dat in de praktijk weinig schuldeisers op de

vergaderingen verschijnen.

De inzagentermijn van acht dagen, die schuldeisers hebben voor stukken van de

verificatievergaderingen blijkt te kort te zijn.

Saneringsplan

Oorspronkelijk werd ervan uitgegaan dat de schuldenaar een ontwerpsaneringsplan

zou indienen, dat veel gelijkenis vertoonde met het voorstel dat in het minnelijk

traject is gestrand. Dergelijke saneringsplannen worden in de praktijk niet

aangeboden.

Verschillende rechtbanken hebben nog geen saneringsplannen opgesteld. Soms

worden er alleen saneringsplannen opgesteld als een akkoord wordt aangeboden, of

bij zaken waarin de schuldenaar zich niet aan de regels houdt en een waarschuwing

heeft gekregen. Een aantal rechtbanken laat wel standaard (informele) sanerings-

plannen opstellen. De ene rechtbank doet dat voor alle zaken, de ander alleen voor

zaken met aflossingscapaciteit.

In de praktijk blijkt dat er in het saneringsplan vaak niet veel meer staat dan de

looptijd van de regeling en het vrij te laten bedrag. De publiciteitskosten, de extra

zittingen en tijdsinvestering die ermee gepaard gaan om saneringsplannen vast

te stellen of te wijzigen, weerhouden de meeste rechtbanken ervan om ermee

van start te gaan.
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Omzettingen in faillissement

Een aantal rechters zegt soepel te zijn bij de toelating, maar streng als schuldenaren

hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Niet alle verzoeken tot beëindiging

door bewindvoerders worden gehonoreerd door de rechtbank. In de praktijk heeft

zich de rechterlijke waarschuwing ontwikkeld. Schuldenaren krijgen nog één

herkansing voordat ze daadwerkelijk uit de regeling worden gezet. Schuldeisers

maken vooralsnog weinig gebruik van de mogelijkheid om een tussentijdse

beëindiging aan te vragen.

Tot 1 januari 2001 is landelijk 2% van de zaken beëindigd en omgezet in een

faillissement. Een rechtbank kan in één vonnis meer redenen aanvoeren om een

zaak te beëindigen. In bijna drie kwart van de beëindigde dossiers is als reden

aangevoerd dat de schuldenaar zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden,

doordat hij/zij bijvoorbeeld geen inlichtingen heeft verschaft aan de bewindvoerder.

Bijna de helft is beëindigd, omdat de schuldenaar nieuwe bovenmatige schulden

heeft laten ontstaan en in 40% van de zaken is er sprake van dat schuldeisers

benadeeld worden. Tevens bleek bij ruim een kwart van de dossiers dat de schulde-

naar niet te goeder trouw was. In de meeste van deze zaken waren frauduleuze

feiten aan het licht gekomen, die door de schuldenaar waren verzwegen bij de

aanvraag van de wettelijke sanering.

De schuldenaren waarvan de saneringsregeling is stopgezet, verschillen met name

wat betreft hun leeftijd van de overige schuldenaren. Zij zijn gemiddeld 34 jaar,

terwijl de overige schuldenaren gemiddeld 39 jaar zijn.

Akkoorden

Akkoorden worden nog weinig aangeboden in het wettelijk traject. Uit de interviews

met bewindvoerders blijkt dat sommigen hun weg hierin niet kennen of het te

riskant vinden. Als zich na de goedkeuring van het akkoord nog meer schuldeisers

aandienen, bestaat de kans dat de schuldenaar meer moet aflossen dan zijn

inkomsten toelaten.

Enkele rechtbanken hebben vergeleken bij de overige rechtbanken relatief veel

akkoorden. Meestal is dit het werk van een enkele bewindvoerder, die hier zeer

actief in is. Ook het beleid van een gemeente of GKB speelt daarbij een rol. Voor

de publicatiekosten is een startkapitaal vereist en dit stellen sommige gemeenten

via een saneringskrediet beschikbaar. Sommige bewindvoerders melden dat ze

geen akkoord rond kunnen krijgen, omdat dergelijke voorzieningen ontbreken

in bepaalde gemeentes. Door sommige bewindvoerderorganisaties wordt het ook

niet aangemoedigd een akkoord te ontwerpen, omdat er veel tijd in gaat zitten en

er geen extra vergoeding tegenover staat.
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Verkorte procedure

Als er geen uitbetaling aan schuldeisers valt te verwachten, is het mogelijk om de

wettelijke regeling na een jaar te beëindigen. Rechters maken met terughoudend-

heid gebruik van deze procedure. Ze houden bij voorkeur een langere looptijd aan

om maatschappelijk draagvlak te creëren voor de wettelijke schuldsanering.

Kanttekeningen vanuit de rechtsspraak

In wet is niets geregeld voor sanieten die overlijden en voor sanieten die uit de

regeling willen.

Er wordt in de rechtsspraak verschillend omgegaan met huisuitzettingen tijdens

de Wsnp door oude huurschulden.

De beroepstermijn van acht dagen is te kort. Tevens vinden de hoven de

behandelingstermijn van twintig dagen te strak.

Rechtbanken en gerechtshoven hebben moeite om 'gratie te verlenen' voor

(grote) schulden die voortkomen uit boetes en schadevergoedingsmaatregelen

door strafbare feiten, overtredingen, ofwel voor schulden die verband houden

met alimentatie.

De hoven hebben in ongeveer de helft van de beroepszaken de vonnissen van

rechtbanken niet bekrachtigd. Als redenen dat hun oordeel nogal eens anders

uitpakt, voeren zij onder andere aan dat zij zich niet gebonden voelen aan de

Recofa-aanbevelingen over de fraudetermijn van vijf jaar en dat ze naar alle

omstandigheden van het geval kijken. Tevens hebben zij meer tijd voor een zaak,

kunnen er grondiger naar kijken en beslissen ze met drie personen. Daarnaast is

tijdens de zitting een advocaat aanwezig, waardoor de presentatie van de zaak

beter is. Soms komen er ook nieuwe feiten aan het licht.

3.9.3 De organisatie

Automatisering

Toen de Wsnp werd ingevoerd, was het de bedoeling dat er een volledig compatibel

informatieverwerkingssysteem zou zijn dat het berichtenverkeer zou stroomlijnen

tussen de gemeenten, bewindvoerders en rechtbanken.

In theorie ziet dit communicatie- en bedrijfsprocessensysteem er goed uit, de

praktijk blijkt echter weerbarstiger. Het oordeel van bewindvoerders over Opus.D

is overwegend negatief. Het programma wordt door veel gebruikers niet flexibel

genoeg gevonden, te gebruiksonvriendelijk, te bewerkelijk, het werkt vaak niet goed

en men krijgt er niet uit wat men er graag uit zou willen krijgen. Het programma is

niet aan te passen naar eigen wensen. Verschillende bewindvoerders gebruiken het
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programma slechts voor enkele toepassingen, of zijn afgehaakt. Ze hebben hun

eigen manier ontwikkeld en het is de vraag of ze nog makkelijk over te halen

zijn om opnieuw in te steken.

Ook de toepassing Civiel die door rechtbanken wordt gebruikt om vonnissen

op te stellen en te versturen, wordt als niet flexibel en gebruiksonvriendelijk

ervaren.

De elektronische communicatie tussen de ketenpartners is nog niet echt van

de grond gekomen. Het gebeurt maar sporadisch dat bewindvoerders de 285-

verklaring elektronisch binnenhalen. Behalve dat het programma in de eigen

organisatie niet goed loopt, speelt ook een rol dat gemeentes niet ver genoeg

geautomatiseerd zijn. Communicatie met de rechtbank vindt in het geheel

niet via e-mail plaats.

De gerechtshoven maken geen deel uit van de automatiseringsketen.

Rechtbanken

De werkgroep Recofa is betrokken geweest bij de voorbereiding van de Wsnp.

Op initiatief van Recofa is beleidsmatige samenwerking totstandgekomen tussen

de rechtbanken door de aanbevelingen op te stellen en belangrijke rechterlijke

uitspraken te verzamelen en te ordenen. In twee ressorts is er nu tevens een

schuidsaneringsoverleg in hofressortverband, waarbij een vertegenwoordiger

van het gerechtshof aanwezig is. De hoven voelen zich niet gebonden aan de

Recofa-aanbevelingen.

Bewindvoerders zijn over het algemeen zeer te spreken over het contact met de

rechtbank. De communicatie verloopt goed.
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Bewindvoerders

In de praktijk blijken advocaten in bijna de helft van de Wsnp-huishoudens tot

bewindvoerder te zijn benoemd en dit betreft niet alleen ex-ondernemerszaken,

maar ook eenvoudige zaken. Dat de uitgangspunten op dit punt niet gehaald

worden, heeft deels te maken met de beschikbaarheid en het aanbod van bewind-

voerders. Als bijvoorbeeld in een bepaalde gemeente de GKB's vol zitten, dan worden

zaken doorgeschoven naar de advocatuur.

Al voordat de wet in werking trad, stond de geringe vergoeding van bewindvoerders

ter discussie. In opdracht van de Commissie Monitoring Bewindvoerderssubsidie

Wsnp is in de maanden juli tot december 1999 een onderzoek uitgevoerd naar de

verhouding tussen de werkzaamheden en beloning van bewindvoerders. Daaruit

kwam naar voren dat de vergoeding niet toereikend was. Naar aanleiding van deze

uitkomst is per 1 december 2000 de vergoeding voor bewindvoerders verhoogd.

De interviews die in het huidige onderzoek met bewindvoerders zijn gevoerd,

hebben plaatsgevonden nog voordat de nieuwe salarismaatregelen in werking
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traden. De nieuwe salarisvoorstellen waren al wel bekend tijdens de interviews. Ook

uit het huidige onderzoek blijkt dat bewindvoerders ontevreden zijn over hun salaris.

De nieuwe salarisvoorstellen zijn volgens sommigen eveneens niet toereikend en

zijn voor hen een overweging om te stoppen.

Door de geringe vergoeding is de werkdruk erg hoog, omdat bewindvoerders

minimaal een bepaald aantal zaken per jaar moeten halen om kostendekkend te

kunnen draaien. De werkdruk kan worden verlicht door een administratieve kracht

aan te stellen. Maar ook hiervoor geldt dat daar pas de financiële middelen voor

zijn als er voldoende zaken zijn. Voor organisaties met weinig zaken kan dit een

probleem opleveren.

Sommige advocatenkantoren hebben het financiële probleem opgelost door

goedkopere medewerkers (bijvoorbeeld stagiaires, faillissementsmedewerkers)

een groot deel van de werkzaamheden te laten doen.

In zeven van de negentien arrondissementen zijn er onvoldoende bewindvoerders

beschikbaar. In twee arrondissementen dreigt er daardoor een wachtlijst te ont-

staan. Voor bewindvoerdersorganisaties speelt het probleem dat ze weinig zicht

hebben op het aantal zaken dat ze krijgen. Hierdoor kunnen ze niet vooruit

plannen en eventueel extra personeel in dienst nemen.

Zeven rechtbanken verwachten van advocaten dat ze minimaal een bepaald

aantal Wsnp-zaken per jaar afnemen, willen ze nog faillissementen toebedeeld

krijgen. Op deze wijze proberen zij het tekort aan bewindvoerders op te lossen.

Enkele advocaat-bewindvoerders voelen zich daardoor min of meer gedwongen

om Wsnp-zaken te nemen en beklagen zich over deze gang van zaken.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch zorgt voor de financiering en besturing

van de schuldsaneringketen. Rechtbanken zijn zeer tevreden over de werkzaam-

heden van de raad bij de invoeringsfase van de wet. De meeste rechters en

bewindvoerders hadden in de beginfase van de wet meer contact met de helpdesk

van de raad dan tegenwoordig het geval is. Thans hebben de meesten weinig contact

met de raad. De meeste bewindvoerders zijn tevreden over de informatievoorziening

via de diverse kanalen.

Bewindvoerders (niet-advocaten) zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit

van de bewindvoerdersopleiding die de raad coordineert. Het merendeel van de

rechtbanken is tevreden over de kwaliteit van de bewindvoerders. Bij niet-advocaten

ontbreekt het volgens hen af en toe aan juridische kennis.

Aansluiting tussen het minnelijk en het wettelijk traject

Het minnelijk en het wettelijk traject blijken twee aparte werelden te zijn, die weinig

van elkaar weten. Met de komst van de Wsnp is de minnelijke schuldhulpverlening
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onderdeel van een keten geworden. De schakels zijn echter zwak. De informatie en

afstemming over en weer zijn niet optimaal:

- Aan de voorlichting aan schuldenaren over de Wsnp schort het nodige. Vaak

zijn ze slecht op de hoogte van wat de consequenties zijn van de Wsnp, zowel

op psychologisch als op materieel vlak.

- Beide trajecten hanteren geen uniforme berekening van de aflossingscapaciteit.

- De afgifte en invulling van de 285-verklaring is niet altijd nauwkeurig genoeg.

Er kan niet altijd op de gegevens van de verklaring worden voortgeborduurd

in het wettelijk traject.

- Sommige bewindvoerders en rechters zijn slecht geïnformeerd over de gang

van zaken in het minnelijk traject.

- In de overgang van het ene naar het andere traject stopt in veel gevallen de

hulpverlening.

- In het wettelijk traject heeft men de indruk dat er in het minnelijk traject te

weinig gebeurt om schuldeisers over de streep te halen.

- Door de lange wachttijden in het minnelijk traject komen schuldenaren in

noodsituaties terecht en worden dan te snel doorverwezen naar de Wsnp.

- Moeilijke gevallen (schuldenaren met wisselende inkomens, psychiatrische

patiënten) worden snel doorverwezen naar de Wsnp.

- Voor ondernemers is er vaak geen minnelijk traject. Een deel van hen komt in

de Wsnp terecht doordat een minnelijk hulpverleningstraject ontbreekt en door

gebrekkige informatievoorziening, waardoor ondernemers vaak niet op de

hoogte zijn van bepaalde regelingen. Omdat bedrijfseconomische expertise

ontbreekt bij instanties die de verklaring afgeven, kunnen zij de financiële

gegevens onvoldoende in kaart brengen en laat de kwaliteit van de verklaring te

wensen over. Dit brengt weer extra werk met zich mee voor bewindvoerders en

rechtbanken.

3.9.4 De doelstellingen van de Wsnp

Schone lei

Een eerste doelstelling van de Wsnp is een regeling te bieden waardoor kan worden

voorkomen dat natuurlijke personen die in een problematische schuldensituatie

zijn terechtgekomen tot in lengte van dagen door hun schulden kunnen worden

achtervolgd.

Het profiel van de schuldenaren die in de minnelijke en wettelijke regeling zitten,

is vergelijkbaar wat betreft leeftijdsopbouw, geslacht, gezinssamenstelling en

inkomens. Verschillen zitten er tussen de hoogte van de schulden en het aantal

schuldeisers. Gezien het feit dat in veel gevallen de inkomens en aflossingscapaciteit

laag zijn, mag er een verband worden gelegd tussen de slagingskans in de minnelijke
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regeling en de hoogte van de schulden. De Wsnp biedt deze kansarme schuldenaren

een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst en doet zijn werk dus op dit

onderdeel. Twee jaar na het begin van de regeling heeft de Wsnp voor 638 schulde-

naren (4%) een nieuwe start gerealiseerd via een schone-leiverklaring of via een

akkoord. Daarentegen hebben 307 schuldenaren (2%) hun kans op een schone lei

verspeeld, doordat ze zich niet aan de verplichtingen hebben gehouden.

In de MvT wordt gepleit voor een integrale aanpak van de schuldenproblematiek om

de oorzaken van de schulden aan te pakken. De schone lei zal immers van korte

duur zijn als er niets wordt gedaan aan de oorzaken. Lang niet alle bewindvoerders

voelen zich ervoor verantwoordelijk om de oorzaken aan te pakken. Een deel van

hen geeft een puur juridische begeleiding. Een ander deel probeert wel iets aan de

oorzaken te doen en verwijst door naar hulpverlenende instanties. Verschillende

bewindvoerders geven aan dat hun eenvoudigweg de tijd en kennis ontbreekt om

cliënten te begeleiden. Ze kennen de weg niet in hulpverlenersland en door de

geringe beloning kunnen of willen ze niet veel tijd in een zaak steken.

Enkele rechtbanken zien de taak van de bewindvoerder als een strikt juridische,

andere vinden dat de bewindvoerder moet doorverwijzen naar andere instanties om

toe te werken naar een duurzame oplossing van het schuldenprobleem.

Aandacht voor een integrale aanpak van de schuldenproblematiek is dus geen

vanzelfsprekend gegeven in het wettelijk traject. Veelal hebben bewindvoerders en

rechters ook weinig informatie over het minnelijk traject en wat daar allemaal aan

begeleiding is geweest. Er vindt geen overdrachtgesprek plaats. In het wettelijk

traject begint men vaak weer opnieuw, zonder dat men samenwerking heeft met

andere instanties. Het is dus de vraag of in het wettelijk traject voldoende aandacht

wordt besteed aan de oorzaken van de schuldenproblematiek.

Bijna alle bewindvoerders verwachten dat een deel van de schuldenaren na drie

jaar Wsnp weer in de problemen zal komen. Tevens bestaat er een categorie

schuldenaren (bijvoorbeeld psychiatrische patiënten) die altijd begeleiding

nodig zal hebben.

Tevens zijn er signalen dat bij ex-sanieten die een schone lei hebben gekregen de

schulden wel zijn omgezet in natuurlijke verbintenissen, maar dat ze geen echte

schone lei hebben bij sommige organisaties. Zij worden bijvoorbeeld door banken

of ziekenfondsen geweigerd als klant of moeten bij woningcorporaties extra hoge

borgsommen betalen.

De stok achter de deur

Een van de doelstellingen van de Wsnp is dat schuldeisers eerder bereid zijn een

minnelijke regeling te treffen. De gedachtegang hierachter is dat schuldeisers in

het wettelijk traject financieel slechter af zouden zijn, doordat de kosten voor de

bewindvoerder en publicaties uit de boedel worden betaald. De financiële voor en
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nadelen van beide trajecten worden hieronder op een rijtje gezet. Schuldeisers

kunnen financieel beter af in het minnelijk traject om de volgende redenen:

- Er zijn bewindvoerderskosten in het wettelijk traject ad f 50 (excl. BTW) bij

enkele zaken en f 60 (excl. BTW) per maand bij partnerzaken (deze kosten

liggen inmiddels al weer hoger, zie voetnoot 39). Tevens kunnen eventuele

reiskosten van de bewindvoerder ten laste van de boedel komen.

- De publicatiekosten in het wettelijk traject, die variërend van het aantal

zittingen dat per zaak nodig is (minimaal twee, maximaal zeven), kunnen

oplopen tot meer dan f 3.000 per zaak. Deze kosten komen in het wettelijk

traject ten laste van de boedel.

- Bij een minnelijke schuldsanering krijgen schuldeisers direct (een deel van)

hun geld terug en kunnen de boeken sluiten. In het wettelijk traject moeten

ze drie jaar lang wachten voordat ze iets uitgekeerd krijgen.

- Soms wordt kinderbijslag in het minnelijk traject bij het inkomen gerekend.

- Budgetbegeleiding kan in het wettelijk traject ten koste gaan van de boedel.

In het minnelijk traject komt dit ten laste van de gemeente.
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Het wettelijk traject kan financieel voordeliger zijn voor schuldeisers om de

volgende redenen:

- Door de controle-instrumenten (postblokkade en huisbezoek) in het wettelijk

traject komen er meer vermogensbestanddelen in de boedel terecht. In het

minnelijk traject wordt er minder naar het vermogen gekeken (dit hoefde in

de oude NVVK-gedragscode ook niet) en heeft men ook niet de bevoegdheden

of de controle-instrumenten om vermogen boven tafel te krijgen.

- Tussentijdse veranderingen in inkomen en andere financiële meevallers

(bijvoorbeeld belastingteruggave, geldprijzen, giften) komen ten goede van de

boedel in het wettelijk traject. In het minnelijk traject is dit niet altijd het geval.

- De redenering dat schuldeisers financieel slechter af zouden zijn in het wettelijk

traject gaat alleen op als de berekening van het vrij te laten bedrag in het

minnelijk en wettelijk traject parallel lopen. De berekening van de aflossings-

capaciteit in het minnelijk en wettelijk traject verschillen echter van elkaar.

In sommige gevallen is de aflossing in de Wsnp hoger dan in de minnelijke

regeling. In het wettelijk traject komt bijvoorbeeld vakantiegeld doorgaans

ten dele in de boedel terecht, wat in het minnelijk traject niet gebeurt.

Naast het feit dat het minnelijk traject niet altijd financieel beter hoeft uit te pakken

voor schuldeisers, zijn er andere signalen die erop wijzen dat de `stok achter de

deur' niet werkt. In welke mate deze effecten een rol spelen is niet duidelijk.

- Sommige schuldeisers blijken bij de beoordeling van een minnelijke regeling

niet alleen financiële afwegingen te maken. De vergelijking tussen Wsnp en
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minnelijke regeling gaat veel verder dan slechts de hoogte van het aflosbedrag.

Sommige schuldeisers hebben geen vertrouwen in het minnelijk traject of

in bepaalde schuldhulpverlenende instanties. Er zijn ook schuldeisers die

schuldenaren willen laten boeten omdat ze hun vorderingen niet hebben

betaald.

Schuldeisers kunnen tot op heden slechts een inschatting maken van de

financiële schade die de Wsnp met zich meebrengt. Het aantal beëindigingen

met schone lei is te verwaarlozen. Eindbetalingen zijn er nog helemaal niet

geweest.

Bewindvoerders melden dat met name kleine schuldeisers (midden- en klein-

bedrijf) vaak niet op de hoogte zijn van de Wsnp. Deze kleine schuldeisers

komen vaak voor in de schuldenpakketten. Het is dus een groep die niet te

verwaarlozen is. Als deze schuldeisers niet weten wat de gevolgen van de

wettelijke regeling voor hen zijn, kan de wet natuurlijk ook niet als een stok

achter de deur werken.

De wet kan tevens niet als een stok achter de deur werken als de schuldenaar

geen minnelijk traject heeft doorlopen. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat

niet altijd een minnelijk traject is gevolgd, zeker niet door ondernemers. Uit

onderzoek van de NVB/VFN blijkt dat bij 16% van de Wsnp-schuldenaren de

bank of financiële instelling niet eerst is benaderd voor een minnelijke regeling.

Schuldeisers melden dat ze regelmatig niet op de hoogte zijn van het feit dat een

schuldenaar financiële problemen heeft en plotseling worden geconfronteerd

met het feit dat een schuldenaar in de Wsnp zit.

Afname faillissementen natuurlijke personen

Met de wet wordt tevens beoogd het aantal faillissementen van natuurlijke personen

terug te dringen. De faillissementsgegevens laten een duidelijke invloed zien van de

invoering van de Wsnp per 1 december 1998. Het aantal natuurlijke personen dat

failliet is verklaard, is in 1999 met 40% gedaald ten opzicht van 1998. In vergelijking

met voorgaande jaren en ook in vergelijking met de faillietverklaringen van rechts-

personen is deze daling bij natuurlijke personen veel sterker. In 2000 is de daling

minder sterk, omdat de Wsnp ook weer voor faillissementen zorgt doordat uitvallers

van rechtswege failliet worden verklaard.

De schuldsaneringsregeling is nog te kort in werking om te kunnen vaststellen

of zij een structurele invloed heeft op de faillissementsontwikkeling. Het is nog

onduidelijk hoe het aantal uitvallers van de Wsnp zich de komende jaren zal gaan

ontwikkelen.
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Conclusies

In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste conclusies uit de diverse deelonder-

zoeken op een rij. De hoofdvragen van het onderzoek luiden:

- Op welke wijze worden de minnelijke schuldhulpverlening en de Wsnp

uitgevoerd?

- In hoeverre worden de doelstellingen van de wet bereikt?

Allereerst belichten we de praktijk van het minnelijk en wettelijk traject. Vervolgens

beschrijven we in hoeverre de doelstellingen van de wet worden bereikt. Tot slot

doen we een aantal aanbevelingen voor beleid en nader onderzoek.

4.1 De praktijk van het minnelijk en wettelijk traject

De Wsnp heeft het doel om natuurlijke personen die in een uitzichtloze schulden-

positie zijn geraakt, een uitweg uit deze situatie te bieden. De schuldsanerings-

regeling heeft de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren ingrijpend

gewijzigd. Door de wet is het voor schuldenaren mogelijk ook tegen de zin van

schuldeisers een schuldsaneringsregeling te treffen en krijgen ze de kans om met

een schone lei te beginnen.

Nederland loopt niet voorop met de invoering van een schuldsaneringsregeling.

In de Verenigde Staten en verschillende Noord-Europese landen is al eerder door

middel van wetgeving een voorziening getroffen, die schuldenaren de mogelijkheid

biedt om weer een schuldenvrije start te maken. Nederland vormt een uitzondering

in die zin dat het land georganiseerde minnelijke schuldhulpverlening kent en een

wettelijke schuldsanering• pas kan worden aangevraagd als het minnelijk traject is

vastgelopen. De minnelijke regeling vormt de toegang tot de wettelijke regeling.

De aansluitingsproblemen tussen beide trajecten zijn daarom karakteristiek voor

Nederland.

Toegenomen aandacht voor schuldhulpverlening

Het afgelopen decennium is het aantal verzoeken om schuldhulpverlening

toegenomen. Niet alleen het aantal mensen met problematische schulden, maar

ook de complexiteit van de schulden is gestegen. Het aantal betrokken schuldeisers

en de totale schuldenlast is toegenomen. De toegenomen schuldenproblematiek

en de politieke aandacht voor het armoedebeleid midden jaren negentig hebben

ervoor gezorgd dat in verschillende gemeenten al voor de komst van de Wsnp meer

financiële middelen ter beschikking zijn gekomen en dat men zich inspant om de
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integrale schuldhulpverlening van de grond te krijgen. In die situatie wordt de Wsnp

gezien als een nuttig extra instrument. In sommige gemeenten heeft de invoering

van de Wsnp ontwikkelingen in de schuldhulpverlening gestimuleerd. In veel

gemeenten zijn schuldhulpverleningsorganisaties intensiever gaan samenwerken.

Men hoopt op die manier niet slechts de schuldenlast, maar ook de oorzaak van de

schuldsituatie te verhelpen, zodat de kans op recidive afneemt. Tegelijkertijd zijn er

signalen dat al deze inspanningen (nog) onvoldoende doorwerken in de uitvoering.

In veel gemeenten zijn wachtlijsten, met wachttijden die variëren van twee tot zes

maanden. Het slagingspercentage bij kredietbanken daalt bovendien gestaag.

Variëteit in het minnelijk traject

De belangrijkste schuldhulpverleningsorganisaties zijn gemeentelijke kredietbanken,

sociale diensten, algemeen maatschappelijk werk en particuliere organisaties. Het

aanbod van minnelijke schuldhulpverlening is afhankelijk van de bereidheid van

gemeentebesturen om daar geld voor beschikbaar te stellen. Zij bepalen welke

prioriteit de schuldhulpverlening heeft en hoe deze is georganiseerd. De taak-

verdeling en mate van samenwerking tussen de organisaties kunnen dan ook sterk

verschillen tussen gemeenten. Naast de al dan niet integrale context waarbinnen

een organisatie opereert, is de eigen missie ook bepalend voor de werkwijze en

het functioneren. Sommige organisaties zijn primair op materiële (financiële)

oplossingen gericht, sommige primair op immateriële en sommige organisaties

op beide soorten oplossingen. Deze verschillen komen onder meer tot uitdrukking

in het (relatieve) aantal schuldregelingen dat zij tot stand brengen. Ook de instru-

menten (noodfonds, bijzondere bijstand, borgstelling) die ter beschikking staan

en eventuele capaciteitsproblemen (wachtlijsten) bepalen de wijze waarop

schuldhulpverlenende organisaties werken.

Doorstroming van het minnelijk naar het wettelijk traject

Er zijn naar schatting 250.000 huishoudens in Nederland die in een problematische

schuldsituatie verkeren. Landelijke cijfers over het aantal verzoeken bij schuldhulp-

verleningsinstanties zijn er niet. Alleen gegevens van gemeentelijke kredietbanken

zijn bekend. Naar schatting vertegenwoordigen zij ongeveer de helft van het aantal

verzoeken om hulpverlening. In 1999 heeft van het totaal aantal hulpvragen (29.000)

bij GKB's 65% (21.000) niet geresulteerd in een schuldregeling met schuldeisers. Als

we aannemen dat het totaal aantal hulpvragen en het slagingspercentage bij de

overige schuldhulpverleningsorganisaties gelijk is aan dat van de GKB's, zou dit ruw

geschat betekenen dat in 1999 bij 42.000 verzoeken geen schuldregeling tot stand

is gekomen. Het aantal huishoudens waarop de Wsnp van toepassing is verklaard,

bedraagt in 1999 ruim 4.000 en in 2000 ongeveer 7.500. Gezien het aantal Wsnp-

aanvragen dat niet wordt gehonoreerd - ongeveer 9% van de aanvragen wordt,

al dan niet na een voorlopige toepassing, afgewezen - blijkt dat een groot aantal
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schuldenaren niet voor het wettelijk traject kiest. Voor een deel kan deze gebrekkige

doorstroming verklaard worden door de reden waarom het minnelijk traject is mis-

lukt. Uit de dossiers bij schuldhulpverleningsorganisaties blijkt dat er in 46% van

de hulpvragen geen minnelijke regeling met de schuldeisers tot stand is gekomen,

omdat de schuldenaar onvoldoende meewerkt of omdat men twijfelt aan de

moraliteit van de cliënt. Bij NVVK-gegevens ligt dit percentage op 24. In principe

komen dergelijke cliënten niet in aanmerking voor de Wsnp. In zowel de gegevens

uit de dossierstudie als uit NVVK-cijfers blijkt dat in 44% van de gevallen een

minnelijke regeling is mislukt, omdat schuldeisers niet meewerkten of omdat de

schuldenaar onvoldoende aflossingscapaciteit heeft. Deze schuldenaren kunnen

wel een beroep doen op de Wsnp. Dit wordt ook weerspiegeld door de gegevens uit

Wsnp-dossiers. Daaruit blijkt dat bij 78% van de Wsnp-huishoudens het minnelijk

traject is mislukt, omdat schuldeisers niet meewerkten of omdat er onvoldoende

aflossingcapaciteit was. Bij de overige huishoudens is de aanvraag gedaan vanuit

een faillissement of een faillissementsaanvraag, is er geen minnelijk traject geweest

of zijn andere redenen aangevoerd voor het mislukken van het voortraject.

Kenmerken huishoudens

Kenmerken van huishoudens in het minnelijk en wettelijk traject komen sterk

overeen: het inkomen is over het algemeen laag; ongeveer 60% is afhankelijk van

een uitkering; eenoudergezinnen en alleenstaanden komen vergeleken met hun

aandeel in de Nederlandse samenleving veel voor. Ook wat betreft leeftijd en

geslacht zijn er weinig verschillen.

Op twee aspecten doen zich wel grote verschillen voor. Ten eerste is bijna één kwart

van de Wsnp-huishoudens (ex-)ondernemer, terwijl deze groep in het minnelijk

traject bijna niet voorkomt. Ten tweede is de gemiddelde schuldenlast van huis-

houdens in het wettelijk traject bijna vijf maal hoger dan die van huishoudens in

het minnelijk traject en ook het aantal schuldeisers ligt in het wettelijk traject

hoger. Hoewel de gegevens van het minnelijk traject betrekking hebben op 1997

en die van het wettelijk traject op 1999 en 2000, zijn de verschillen in schuldenlast

dermate hoog dat aannemelijk is dat deze niet veroorzaakt worden door de twee

jaar tijdverschil. Deze gegevens worden ondersteund door de verschillen tussen

huishoudens waarvoor wel en waarvoor niet een minnelijke regeling tot stand is

gekomen. Ook daar blijkt dat het met name met de hoogte van de schuld en het

afkooppercentage samenhangt of een schuldregeling slaagt.

De hoogte van de schuldenlast in het wettelijk traject wordt voor een deel bepaald

door de (ex-)ondernemers die gemiddeld genomen een schuld van f 250.000

hebben. Maar ook als deze groep buiten beschouwing wordt gelaten, is de gemid-

delde schuldenlast in het wettelijk traject (ongeveer f 60.000) nog altijd bijna drie

maal hoger dan in het minnelijk traject (ongeveer f 22.000).
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Gevolgen Wsnp voor de minnelijke schuldhulpverlening

Mede als gevolg of als gevolg van de Wsnp zijn diverse veranderingen opgetreden in

de werkwijze van de minnelijke schuldhulpverlening:

- Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wsnp is per 1 januari 2000

door de NWK een nieuwe gedragscode voor de schuldhulpverlening ingevoerd.

Met de nieuwe gedragscode heeft de NVVK behalve meer uniformiteit in het

minnelijk traject, ook een betere aansluiting op de wettelijke schuldsanerings-

regeling willen bereiken en schuldeisers meer bij de schuldhulpverlening willen

betrekken. In de code zijn begrippen eenduidiger geformuleerd en zijn de

mogelijkheden om uitzonderingen op de voorschriften te maken, sterk beperkt.

Deze op zich positieve ontwikkeling naar meer eenduidigheid heeft als nadelige

bijwerking dat schuldhulpverleners minder speelruimte hebben om `creatieve'

oplossingen te verzinnen. Hierdoor is het moeilijker geworden schuldregelingen

rond te krijgen.

- Schuldhulpverleners moeten bij lastige dossiers inventiever zijn om alle

schuldeisers over te halen. Doordat in de 285-verklaring het voorstel van de

minnelijke schuldhulpverlening moet worden vermeld en er in een later stadium

mogelijk sprake is van een gang naar de rechter, moeten schuldhulpverleners

zorgvuldiger werken.

- Als een schuldregeling mislukt, moeten schuldhulpverleners bovendien voor

de 285-verklaring van alle schuldeisers weten of deze wel of niet akkoord gaan

met een schuldregelingsvoorstel.

- Door de onbekendheid met de wet moeten zowel schuldhulpverleners als

schuldeisers extra tijd investeren om met de wet te leren werken en te leren

wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn.

- Door de hiervoor genoemde omstandigheden, in combinatie met de toege-

nomen complexiteit van schuldenpakketten en het streven naar integrale

schuldhulpverlening, is de werkdruk van de schuldhulpverlening toegenomen.

Met de inwerkingtreding van de Wsnp hebben niet alleen schuldenaren maar

ook schuldhulpverleners een alternatief gekregen als een minnelijke regeling

niet totstandkomt. Mede door de werkdruk wordt er bij een aantal schuldhulp-

verleningsorganisaties sinds de inwerkingtreding van de Wsnp minder energie

in gestoken om schuldeisers over de streep te halen. Schuldenaren worden dus

eerder doorgestuurd naar het wettelijk traject.

- Door de invoering van de Wsnp hebben sommige gemeenten instrumenten voor

schuldhulpverlening stopgezet of gewijzigd. Het gaat hierbij om de bijzondere

bijstand, het noodfonds en het waarborgfonds of de garantieregeling. Hierdoor

zijn er minder mogelijkheden om een schuldregeling te treffen.

- Schuldhulpverleners noemen verschillende groepen schuldenaren die om

uiteenlopende redenen moeilijk te helpen zijn: psychiatrisch patiënten,

jongeren, minima, allochtonen en freelancers. Voor deze groepen is de komst
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van de Wsnp als een duidelijke verbetering te beschouwen. Gezien het gebrek

aan begeleiding bij de wettelijke schuldsanering maken schuldhulpverleners

zich echter zorgen over de duurzaamheid van de schone lei.

Schuldeisers

Zowel in het minnelijk als in het wettelijk traject zijn banken de belangrijkste

schuldeisers wat betreft de omvang van de vorderingen en wat betreft de

frequentie waarmee ze voorkomen in de schuldenpakketten. Tevens komen de

belasting, GSD, woningcorporaties, energiebedrijven, telefoonmaatschappijen

en postorderbedrijven regelmatig voor. Daarnaast is er een aanzienlijke groep

'kleine schuldeisers' uit het midden- en kleinbedrijf.

Schuldeisers die relatief vaak niet akkoord gaan met een minnelijke regeling

zijn het CJIB, woningcorporaties, sociale diensten en energiemaatschappijen.

De mogelijkheden en redenen om al dan niet mee te werken aan een schuld-

regeling verschillen sterk per type schuldeiser. Instanties als het CJIB, de

belastingdienst, de IBG en sociale diensten zijn aan (beleids)regels gebonden

en kunnen daarom lang niet altijd akkoord gaan met een schuldregeling. Dit is

in het bijzonder het geval bij schulden die verband houden met strafbare feiten,

zoals bij vorderingen van het CJIB en bij fraudevorderingen van sociale diensten.

Woningbouwcorporaties, sociale diensten en energiemaatschappijen zijn duur-

crediteuren. Anders dan privé-schuldeisers of postorderbedrijven kunnen zij

niet eenvoudig hun verlies nemen en de relatie met de schuldenaar beëindigen.

In veel gemeenten zijn afspraken met energiebedrijven en woningbouwcorpora-

ties gemaakt over het treffen van minnelijke schuldregelingen. Deze afspraken

kunnen variëren van handelen volgens de NVVK-gedragscode tot onder bepaalde

voorwaarden afzien van huisuitzetting. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze

afspraken in de praktijk worden nageleefd.

Enerzijds laten schuldeisers zich leiden door financiële motieven bij de afweging

om niet akkoord te gaan met een minnelijke regeling. Sommige schuldeisers

speculeren op een stijging van inkomsten van een schuldenaar of vermoeden

dat er vermogen aanwezig is. Door verschillen in berekeningswijze van de

aflossingscapaciteit tussen het minnelijk en wettelijk traject kan het wettelijk

traject bovendien soms financieel beter uitpakken voor schuldeisers. Daarnaast

kunnen andere niet-financiële motieven meespelen. Sommige schuldeisers

sturen liever aan op een wettelijk traject omdat ze geen vertrouwen hebben

in de minnelijke schuldhulpverlening of omdat ze schuldenaren willen laten

boeten door hen het zware wettelijk regime te laten ondergaan.

Schuldeisers in het wettelijk traject weten lang niet altijd dat de schuldenaar in

een problematische schuldenpositie verkeert en zijn niet altijd eerst benaderd

voor een minnelijke regeling. Zij worden regelmatig geconfronteerd met het feit
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dat iemand tot de Wsnp is toegelaten, terwijl ze er niet van op de hoogte waren

dat een wettelijke schuldsanering was aangevraagd.

Schuldeisers vinden dat ze te weinig voor hun belangen op kunnen komen in de

Wsnp. Zij klagen dat ze niet kunnen worden gehoord tijdens de toelatingszitting

en dat er geen verificatievergaderingen worden gehouden. Bewindvoerders zijn

niet altijd bereid hun informatie te verschaffen en houden volgens sommige

schuldeisers te weinig rekening met informatie (over bijvoorbeeld fraude) die

schuldeisers geven.

De publicaties in de krant en het Landelijk Register Schuldsaneringen zijn te

omslachtige methodes voor sommige schuldeisers om snel of systematisch te

raadplegen. Sommigen lopen daardoor hun vorderingen mis, anderen kunnen

daardoor onterecht nieuwe leningen verstrekken.

Ondernemers

In de wettelijke regeling zit een groep die in het minnelijk traject bijna niet aanwezig

is: de (ex-)ondernemers. Deze groep komt vaak onterecht in de Wsnp terecht, omdat

er onvoldoende georganiseerde vormen van schuldhulpverlening voor hen voor-

handen zijn. Ondernemers in financiële nood blijven vaak te lang `doormodderen,

ze weten niet bij welke instanties ze hulp kunnen krijgen en van welke regelingen ze

eventueel gebruik kunnen maken. Ondernemerszaken begeleiden vereist specifieke

bedrijfseconomische kennis die bij schuldhulpverleningsorganisaties meestal niet

aanwezig is. Omdat het voortraject niet (goed) is doorlopen, is de kwaliteit van de

verklaring vaak onder de maat en zorgen deze zaken voor extra werkdruk in het

wettelijk traject.

Aansluiting minnelijk en wettelijk traject

Bij de voorbereiding van de Wsnp is vanzelfsprekend uitgegaan van een goed

functionerend minnelijk traject. De laatste jaren is hard gewerkt aan de vormgeving

van dat traject. En is er een grote verscheidenheid in lokale uitvoering ontstaan. Het

wettelijk traject heeft meer behoefte aan eenduidigheid en vergelijkbare kwaliteit.

Anderzijds wordt ook het wettelijke traject niet strikt uniform uitgevoerd.

- Het minnelijk en wettelijk traject blijken twee aparte werelden te zijn, die

weinig van elkaar weten. Dit probleem speelt minder bij bewindvoerders die

zelf schuldhulpverlener zijn geweest of die afkomstig zijn van organisaties

die ook schuldhulpverlening bieden.

- Budgetbegeleiding en andere vormen van hulpverlening lopen niet automatisch

door in het wettelijk traject. De hulpverlening stopt in veel gevallen.

- In de overgang van het minnelijk naar het wettelijk traject treedt veel infor-

matieverlies op. De 285-verklaring is vaak niet goed ingevuld. Er ontbreken

gegevens of de informatie is inmiddels verouderd. Schuldenlijsten zijn vaak

niet compleet. Over de begeleiding en schuldbemiddelingspogingen in het
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minnelijk traject wordt weinig of niets gerapporteerd. Dit levert in het wettelijk

traject extra werk op.

Schuldenaren zijn vaak onvoldoende voorgelicht over of voorbereid op de

materiële en psychologische gevolgen die de Wsnp voor hen heeft.

De berekening van de aflossingscapaciteit in beide trajecten is verschillend.

Wettelijke instrumenten

Zoals hiervoor al aangegeven, laat de kwaliteit van de 285-verklaring vaak

te wensen over. Enerzijds komt dit doordat de gegevens niet meer actueel

zijn of het formulier slecht is ingevuld, anderzijds hebben rechtbanken meer

informatie nodig om een goed oordeel te kunnen vormen. Om de goede trouw

beter te kunnen beoordelen, zouden bijvoorbeeld gegevens bekend moeten zijn

over de ontstaansgrond van bepaalde schulden en over wanneer de schulden

zijn ontstaan. Door gebrek aan informatie hierover kunnen schuldenaren

worden toegelaten die eigenlijk niet in de regeling thuis horen.

Volgens de Recofa-aanbevelingen zijn schulden die voortkomen uit een misdrijf

niet te goeder trouw ontstaan. Hierbij worden met name genoemd: ontnemings-

vorderingen, sociale-zekerheidsfraudes en belastingfraudes, boetes en schade-

vergoedingen in verband met misdrijven. Uitgangspunt daarbij is dat de

rechtbank geen toegang verleent tot de Wsnp als deze misdrijven korter dan

vijf jaar geleden zijn ontdekt. Soms kan een rechtbank of gerechtshof echter

bepaalde redenen hebben om mensen toe te laten die schulden hebben uit CJIB-

boetes of schadevergoedingsmaatregelen. Rechters en raadsheren hebben er

echter problemen mee deze schulden kwijt te schelden. Het is vreemd dat door

bepaalde boetes en schadevergoedingsmaatregelen een streep gaat (schone lei),

terwijl daarvoor een andere rechter (of OM) er zorgvuldig naar heeft gekeken en

een geldbedrag heeft vastgesteld, eventueel in combinatie met vervangende

hechtenis. Door toepassing van de Wsnp wordt de schuld kwijtgescholden en

kan de vervangende hechtenis verjaren. In het bijzonder schadevergoedingen

aan slachtoffers van strafbare feiten verdienen in dit opzicht de aandacht,

omdat het kwijtschelden van deze schulden haaks staat op de bedoeling van

deze maatregelen als deze schulden worden kwijtgescholden, en dit voor

slachtoffers extra pijnlijk kan zijn.

Het wettelijk traject wordt niet op alle terreinen uniform uitgevoerd. Tussen de

rechtbanken bestaan onder meer verschillen in toelatingsbeleid, het berekenen

van de beslagvrije voet en de termijn waarop ze verificatievergaderingen houden

en saneringsplannen vastleggen. Daarnaast verschilt de taakopvatting van
bewindvoerders.

- Sommige rechtbanken zijn soepel, andere strenger in hun toelatingsbeleid. De

afwijzingspercentages bij zes rechtbanken variëren tussen de 3% en 23%.
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Daarnaast bestaan er weer verschillen tussen de rechtbanken en gerechtshoven.

De hoven hebben het vonnis van de rechtbank niet bekrachtigd in ongeveer de

helft van de beroepszaken, die tot nu toe voor een groot gedeelte betrekking

hadden op afgewezen aanvragen. De hoven achten zich wat betreft de goede-

trouwtoets niet gebonden aan de Recofa-aanbevelingen en kijken naar alle

omstandigheden van het geval.

De berekening van het vrij te laten bedrag gebeurt binnen het wettelijk traject

niet op een uniforme wijze. Bijna alle rechtbanken gaan uit van een vrij te laten

bedrag van 95% van de bijstandsnorm voor uitkeringsgerechtigden en 100% voor

werkenden. De verschillen doen zich met name voor in de wijze waarop ze dit

bedrag berekenen. Er zijn variaties in (soorten) correctieposten die worden

toegekend en in de mate waarin vakantiegeld wordt vrijgelaten. De berekening

van de beslagvrije voet volgens artikel 475d Rv is blijkbaar dermate ingewikkeld

of onduidelijk dat deze niet leidt tot eenduidige resultaten. Het moet niet uitge-

sloten worden geacht dat andere 'gebruikers' zoals deurwaarders de beslagvrije

voet - begrijpelijkerwijs - niet uniform en/of niet conform de letter van de wet

berekenen.

De termijn waarop verificatievergaderingen worden gehouden en het vaststellen

van saneringsplannen verschilt per rechtbank. Sommige rechtbanken hebben

nog geen verificatievergaderingen gehouden en nog geen saneringsplannen

opgesteld en wachten daarmee tot een later stadium in de sanering als duidelijk

is of er iets uit te keren valt aan schuldeisers. Het saneringsplan functioneert

niet zoals oorspronkelijk bedoeld is. In de praktijk is dit instrument te bewerke-

lijk. De extra zittingen en termijnen die ermee verbonden zijn brengen meer

werk en kosten met zich mee en het nut van saneringsplannen wordt ook niet

altijd ingezien. Indien ze wel worden vastgesteld staat er vaak weinig in.

Sommige bewindvoerders houden het bij een strikt juridische taakopvatting,

anderen geven enige basisbegeleiding en verwijzen door naar andere instanties

of helpen af en toe met zaken waar sanieten zelf niet uitkomen. Enkelen geven

een ruime begeleiding en doen bijvoorbeeld zelf het budgetbeheer.

Daarnaast zijn sommige zaken in de wet te 'strak' vastgelegd, terwijl andere zaken

juist ontbreken.

- Rechters ervaren de hoeveelheid zittingen en de termijnen die met de uitvoering

van de wet verbonden zijn, als nodeloos ingewikkeld. Het wordt voorgesteld als

'het schieten met een kanon op een mug'.

- Sommige termijnen zijn te kort of te strak geformuleerd. Dit geldt met name

voor de termijn van 21 dagen om ontbrekende gegevens aan te leveren bij de

voorlopige toepassing, de inzagentermijn van 8 dagen voor schuldeisers bij

verificatievergaderingen, de beroepstermijnen van 8 dagen en de behandelings-

termijn van 20 dagen bij gerechtshoven.
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De wet biedt geen helderheid over de wettelijke gevolgen voor sanieten die

overlijden en sanieten die uit de regeling willen. Tevens is onduidelijk in

hoeverre tijdens de Wsnp huisuitzettingen wegens oude huurschulden

geoorloofd zijn.
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Organisatie van het wettelijk traject

De samenwerking in het wettelijk traject verloopt over het geheel genomen

goed. Rechters hebben regelmatig onderling overleg. In twee ressorts is er tevens

een Wsnp-overleg tussen het gerechtshof en de rechtbanken. De aanbevelingen

die de Recofa heeft opgesteld voor de toepassing van de Wsnp voorzien in een

behoefte bij de rechtbanken zelf, en in mindere mate bij de gerechtshoven, die

zich niet aan de aanbevelingen gebonden achten. Bewindvoerders zijn tevreden

over de samenwerking met rechtbanken. Rechtbanken zijn over het algemeen

tevreden over de kwaliteit van de bewindvoerders. De informatievoorziening

door de Raad voor Rechtsbijstand verloopt naar tevredenheid.

De automatiseringsketen die is opgezet, vervult een belangrijke functie maar

verloopt nog niet optimaal. Problemen doen zich voor ten aanzien van de

gebruiksvriendelijkheid van de software, waardoor (lang) niet alle ketenpartners

(volledig) gebruikmaken van de speciaal ontwikkelde programmatuur.

Een ander probleem betreft de ontevredenheid van bewindvoerders met hun

vergoeding en het (dreigende) tekort aan bewindvoerders. Omdat de bewind-

voerdersvergoeding invloed heeft op de beschikbaarheid en de kwaliteit van de

werkzaamheden van bewindvoerders, moet het een belangrijk aandachtspunt

blijven. Ondanks dat de subsidies per 1 december 2000 zijn verhoogd, is de

Commissie Monitoring Bewindvoerderssubsidie Wsnp dan ook verzocht haar

werkzaamheden voort te zetten.

4.2 De doelstellingen van de Wsnp

4.2.1 Schone lei

Een eerste doelstelling van de Wsnp is een regeling te bieden, waardoor kan worden

voorkomen dat een natuurlijk persoon die in een problematische schuldsituatie is

terechtgekomen tot in lengte van dagen met zijn schulden kan worden achtervolgd.

Om een schone lei te verkrijgen, geldt niet als voorwaarde dat de schulden worden

afgelost. Wel wordt van schuldenaren verlangd dat zij een zo groot mogelijke

inspanning leveren om in het belang van schuldeisers zo veel mogelijk goederen

in de boedel te brengen.

Het profiel van schuldenaren die in de minnelijke en wettelijke regeling zitten,

kent veel overeenkomsten. De leeftijdsopbouw, geslacht, gezinssamenstelling en

inkomens zijn vergelijkbaar. Verschillen zitten er tussen de hoogte van de schulden
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en het aantal schuldeisers. Gezien het feit dat in veel gevallen de inkomens en

afloscapaciteit laag zijn, mag er een verband worden gelegd tussen de slagingskans

in de minnelijke regeling en de hoogte van de schulden. De Wsnp biedt deze

kansarme schuldenaren een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst en

doet zijn werk dus op dit onderdeel. In totaal is in de periode van 1december 1998

tot 1 januari 2001 aan 15.254 schuldenaren (11.597 huishoudens) deze kans op een

schone lei geboden.

Positieve en negatieve beëindigingen van de Wsnp

Er zijn twee soorten beëindigingen van de Wsnp die een oplossing bieden voor

de schuldenaar: als een akkoord wordt bereikt en als de 'schone lei' kan worden

verleend.

Het is nog te kort dag om de schone lei te evalueren. De Wsnp is nog geen twee jaar

in werking, terwijl de looptijd van een schuldsanering doorgaans drie jaar is. Er zijn

al wel enkele schone leien verleend na een kortere looptijd. Via deze procedure is

het mogelijk dat schuldenaren waarbij geen aflossingscapaciteit valt te verwachten,

na minimaal één jaar Wsnp een 'schone lei' krijgen. Rechters, zo blijkt uit de

vraaggesprekken, maken met terughoudendheid gebruik van deze procedure. Op

1 januari 2001 hebben inmiddels 415 schuldenaren (3%) een schone lei verklaring

gekregen.

Daarnaast kan er alsnog een akkoord met de schuldeisers worden gesloten. Van deze

procedure maken rechtbanken nog weinig gebruik. In totaal zijn 2% van de schuld-

saneringen beëindigd doordat een akkoord werd goedgekeurd.

De uitval uit de Wsnp is nog niet groot. Inmiddels is 2% van de Wsnp-zaken beëin-

digd, omdat de saniet zich niet aan de wettelijke verplichtingen heeft gehouden.

Duurzaamheid van de schone lei

De oorzaken van problematische schuldsituaties zijn uiteenlopend. Er kan sprake

zijn van een eenmalig probleem, een structureel gedragsprobleem of een structurele

onbalans tussen uitgaven en inkomsten. Met name als er sprake is van een structu-

reel probleem zal de oorzaak van de schulden moeten worden opgelost voordat de

Wsnp een oplossing kan bieden.

De integratie van Wsnp en integrale schuldhulpverlening is nog onvoldoende. Vaak

wordt (de financiering van) immateriële begeleiding bij de afgifte van de verklaring

gestaakt. Veel bewindvoerders kennen de weg in de hulpverlening onvoldoende om

Wsnp-cliënten gericht door te verwijzen of beschikken over onvoldoende vaardig-

heden, tijd of motivatie om problemen te signaleren. De rechtbanken vinden de

immateriële begeleiding in sommige gevallen nog wel wenselijk, maar achten

initiatieven op dit gebied meestal buiten hun bereik en verantwoordelijkheid liggen.

Hierdoor is het de vraag of aan de oorzaken van de schulden voldoende aandacht
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wordt besteed. Het wettelijk traject zal dan slechts een tijdelijke oplossing bieden

voor deze mensen.

Bovendien constateren zowel schuldhulpverleners als bewindvoerders dat er

een. categorie schuldenaren is, die altijd begeleiding nodig zal hebben. Er zijn

schuldenaren met structurele gedragsproblemen, zoals psychiatrisch patiënten

en mensen met weinig verstandelijke vermogens, waarvoor de oorzaken van hun

problemen niet eenvoudigweg of helemaal niet opgelost kunnen worden. Zonder

begeleiding bij bijvoorbeeld het beheren van hun budget, lopen zij het risico relatief

snel weer in een problematische schuldsituatie te geraken.

Niet-bereikte groep

De gevolgen van de Wsnp blijken voor velen onaantrekkelijker te zijn dan het gebrek

aan perspectief op een schuldenvrije toekomst. Een grote groep schuldenaren wordt

nog niet bereikt door de Wsnp. Van het totaal aantal schuldenaren dat geen minne-

lijke regeling heeft kunnen treffen (in 1999 ongeveer 21.000 alleen al bij de GKB's),

komt slechts een deel terecht in de Wsnp (in 2000 ongeveer 9.000 personen, wat

neerkomt op ongeveer 7.500 huishoudens). Een aanzienlijke groep blijkt dus geen

gebruik te maken van de regeling en het is onduidelijk wat er met deze groep

gebeurt en waarom zij niet voor het wettelijk traject kiezen.

4.2.2 De stok achter de deur

Een van de doelstellingen van de Wsnp is dat de wet als een stok achter de deur

werkt. Dat wil zeggen dat door het bestaan van de Wsnp schuldeisers eerder bereid

zijn een minnelijke regeling te treffen. De gedachtegang hierachter is dat schuld-

eisers in het wettelijk traject financieel slechter af zouden zijn doordat kosten voor

de bewindvoerder en publicaties uit de boedel worden betaald. Schuldeisers zijn

financieel beter af in het minnelijk traject, doordat in het wettelijk traject een aantal

kosten van de boedel afgaat: bewindvoerderskosten, publicatiekosten en reiskosten

van de bewindvoerder. Tevens kan eventuele budgetbegeleiding in het wettelijk

traject ten koste gaan van de boedel, terwijl dit in het minnelijk traject ten laste

komt van de gemeente. Daarnaast moeten ze in het wettelijk traject drie jaar lang

wachten voordat ze iets uitgekeerd krijgen.

Het wettelijk traject kan financieel voordeliger zijn voor schuldeisers om de

volgende redenen:

- Door de controle-instrumenten (postblokkade en huisbezoek) in het wettelijk

traject komen er meer vermogensbestanddelen in de boedel terecht.

- Tussentijdse veranderingen in inkomen en andere financiële meevallers

(bijvoorbeeld belastingteruggave, geldprijzen, giften) komen ten goede van de

boedel in het wettelijk traject. In het minnelijk traject is dit niet altijd het geval.
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- De berekening van de aflossingscapaciteit binnen en tussen het minnelijk en

wettelijk traject verschillen van elkaar. In sommige gevallen is de aflossing in

de Wsnp hoger dan in de minnelijke regeling.

184

Naast het feit dat het minnelijk traject niet altijd financieel beter hoeft uit te pakken

voor schuldeisers zijn er andere signalen die erop wijzen dat de 'stok achter de deur'

niet werkt. In welke mate deze effecten een rol spelen is niet duidelijk.

- Uit NVVK-gegevens blijkt dat het slagingspercentage bij gemeentelijke krediet-

banken niet is gestegen, maar juist is gedaald nadat de Wsnp is ingevoerd. Een

kanttekening die bij deze gegevens moet worden geplaatst is dat schuldhulpver-

leners tevens een toenemende complexiteit en hogere schuldenlast waarnemen.

Deze trend beïnvloedt de slagingskans in de minnelijke regeling ongetwijfeld

negatief. Tevens hebben de NVVK-cijfers slechts betrekking op een deel van

de minnelijke schuldhulpverlening. Het is niet bekend hoe het bij andere

organisaties zit.

- Sommige schuldeisers blijken niet alleen financiële afwegingen te maken bij

de beoordeling van een minnelijke regeling. Sommige schuldeisers hebben

geen vertrouwen in het minnelijk traject of in bepaalde schuldhulpverlenende

instanties. Er zijn ook schuldeisers die schuldenaren ervoor willen laten boeten

dat ze hun vorderingen niet betalen.

- Schuldeisers kunnen tot op heden slechts een inschatting maken van de

financiële schade die de Wsnp voor hen met zich meebrengt. Het aantal

beëindigingen met schone lei is te verwaarlozen. Eindbetalingen zijn er nog

helemaal niet geweest.

- Met name kleine schuldeisers (midden- en kleinbedrijf) zijn vaak niet op de

hoogte van de Wsnp. Deze kleine schuldeisers komen vaak voor in de schulden-

pakketten. Het is dus een groep die niet te verwaarlozen is. Als deze schuldeisers

niet weten wat de gevolgen van de wettelijke regeling voor hen zijn, kan de wet

natuurlijk ook niet als een stok achter de deur werken.

- Mede onder invloed van de Wsnp is de werkwijze in de minnelijke schuldhulp-

verlening gewijzigd, waardoor de slagingskans van minnelijke regelingen

afneemt. Door de nieuwe NVVK-gedragscode is er minder speelruimte om

schuldregelingen tot stand te brengen en schuldhulpverleners hebben met de

komst van de Wsnp een alternatief gekregen, waardoor ze moeilijke gevallen

sneller doorsturen.

- Door de komst van de Wsnp hebben sommige gemeenten speciale voorzie-

ningen afgeschaft (noodfonds, bijzondere bijstand, garantiefonds), waardoor

de kans op een minnelijke regeling afneemt.

- De nieuwe wijzigingsvoorstellen van de faillissementswet, waarin wordt

voorgesteld om een groot aantal publicatieverplichtingen uit de wet te halen,
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kan het stok-achter-de-deureffect verzwakken, doordat de kosten van publicatie

niet meer in mindering worden gebracht op de aflossing aan schuldeisers.

4.2.3 Afname faillissementen natuurlijke personen

Met de wet wordt tevens beoogd het aantal faillissementen van natuurlijke personen

terug te dringen. De faillissementsgegevens laten duidelijk de invloed zien van de

invoering van de Wsnp per 1 december 1998. Het aantal natuurlijke personen dat

failliet is verklaard, is in 1999 met 40% gedaald ten opzichte van 1998. In vergelijking

met voorgaande jaren en ook in vergelijking met de faillietverklaringen van rechts-

personen is deze daling bij natuurlijke personen veel sterker. In 2000 is de daling

minder sterk, omdat de Wsnp ook weer voor faillissementen zorgt doordat uitvallers

van rechtswege failliet worden verklaard.

De schuldsaneringsregeling is nog te kort in werking om te kunnen vaststellen of zij

een structurele invloed heeft op de faillissementsontwikkeling. Het is bijvoorbeeld

nog onduidelijk hoe het aantal uitvallers van de Wsnp zich de komende jaren zal

gaan ontwikkelen.

4.3 Balans

Doelstellingen

Gezien de korte tijd dat de wet in werking is, valt nog geen definitief oordeel te

vellen over de werking van de Wsnp. De voorlopige balans lijkt niet ongunstig.

Enerzijds zijn er positieve resultaten te constateren, anderzijds valt er nog veel

te verbeteren. Twee doelstellingen van de wet zijn gerealiseerd: schuldenaren een

nieuwe kans bieden en een daling bewerkstelligen van het aantal faillissementen.

De belangrijkste kanttekening hierbij betreft de zorg over de duurzaamheid van

de schone lei, als de oorzaken van de problematische schuldsituatie niet zijn

weggenomen. Het beeld over de derde doelstelling, de Wsnp als stok achter de deur,

is gemengd. In een aantal gevallen lijkt de Wsnp inderdaad op die manier te werken.

Om uiteenlopende redenen is dat in andere gevallen echter niet het geval. Geheel

onverwacht blijkt de Wsnp voor sommige schuldeisers juist een aantrekkelijk

alternatief. Gezien de hoge uitval tussen het minnelijk en wettelijk traject kan

tegelijkertijd worden geconcludeerd dat de Wsnp voor veel schuldenaren blijkbaar

minder aantrekkelijk is dan vooraf werd verwacht.

Uitvoering

In aanmerking genomen dat het bij de Wsnp gaat om een geheel nieuwe taak

en de relatief korte periode waarin daarmee ervaring is opgedaan, is er weinig

reden voor ontevredenheid. De uitvoering van de wet is adequaat voorbereid

door de Raad voor Rechtsbijstand en de nieuwe taak is goed opgepakt door
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rechters. In het wettelijk traject wordt bovendien goed samengewerkt tussen

rechters onderling en met bewindvoerders en de Raad voor Rechtsbijstand. Door

de verhoging van de bewindvoerderssubsidie mag worden aangenomen dat het

probleem van een te gering aanbod aan bewindvoerders in de toekomst op zijn

minst minder nijpend zal zijn.

Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat de uitvoering van de wet op enkele

problemen stuit. Wellicht het belangrijkste probleem betreft het minnelijk

traject en de aansluiting ervan op het wettelijk traject. Bij de voorbereiding van

de Wsnp is vanzelfsprekend uitgegaan van een goed functionerend minnelijk

traject. De professionaliteit en uniformiteit van het minnelijk traject vallen

echter tegen. Er blijkt sprake van grote variatie in de uitvoering, van wacht-

lijsten en van een gestage daling van de succesgraad. Wat dit betreft staan de

nieuwe gedragscode van de NVVK en de invloed van het wettelijk traject op

de uitvoeringspraktijk van het minnelijk traject aan de positieve zijde van

de balans. Een andere tegenvaller is dat er voor een betrekkelijk grote groep

schuldenaren, ex-ondernemers, nauwelijks tot geen minnelijk traject blijkt te

bestaan. Ten slotte is de aansluiting van het minnelijk op het wettelijk traject

problematisch: de 285-verklaring is vaak niet goed ingevuld, de hulpverlening

aan schuldenaren loopt niet automatisch door in het wettelijk traject, de be-

rekening van de aflossingscapaciteit in beide trajecten verschilt en schuldenaren

zijn vaak onvoldoende voorgelicht over de consequenties van de Wsnp. Het

minnelijk en het wettelijk traject blijken gescheiden werelden, waarin men

over en weer weinig van elkaar weet.

Wat betreft het wettelijk traject als zodanig valt allereerst te wijzen op het gebrek

aan uniformiteit, met name wat betreft de berekening van de aflossingscapaci-

teit en de toelating tot het wettelijk traject. Er zijn bovendien aanwijzingen dat

het huidige toelatingsbeleid niet waterdicht is, waardoor schuldenaren ten

onrechte worden toegelaten. In de tweede plaats kent de wet zelf enkele tekort-

komingen: op sommige punten bestaat onduidelijkheid (overlijden van de

saniet, spijtoptanten, huisuitzettingen voor oude huurschulden), in een paar

gevallen is sprake van te korte termijnen en ten slotte zijn sommige wettelijke

instrumenten zeer bewerkelijk (saneringsplan en voorlopige toepassing). Ten

derde is de verhouding tot het strafrecht een probleem. De wet maakt geen

uitzondering voor vorderingen van het CJIB, op grond van boetes en schade-

vergoedingsmaatregelen. Het is moeilijk te begrijpen dat deze vorderingen

eenzelfde positie hebben als alle andere. Dat geldt a fortiori voor het feit dat

de wet wel een uitzondering maakt voor vorderingen van het IBG.

De wet en het veld

De Wsnp kan worden beschouwd als een vorm van sociale wetgeving binnen het

privaatrecht. Rechters krijgen bovendien te maken met een veld en actoren waarmee
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zij tot voor kort geen bemoeienis hadden. Zeker gezien deze omstandigheden is

het daarom niet verwonderlijk dat de wet tijd nodig heeft om 'zich te zetten'. Dit in

aanmerking genomen, kan worden vastgesteld dat er in een relatief korte tijd veel

is gebeurd en dat er - zeker op beleidsniveau - goed wordt samengewerkt. Het veld

van de schuldhulpverlening is bovendien sterk in beweging. Naast de (politieke)

aandacht voor armoedebeleid en voor integrale schuldhulpverlening heeft ook de

Wsnp daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. De komende tijd zal veel aandacht

moeten uitgaan naar het minnelijk traject. Gezien de autonomie van gemeenten

op dit punt kan het ministerie van justitie, dat voor de uitvoering van de Wsnp

verantwoordelijk is, hierop slechts een beperkte invloed uitoefenen.

Kanttekeningen bij het onderzoek

De meeste onderzoeksgegevens zijn verzameld nadat de wet ongeveer anderhalf

jaar in werking was. Dit brengt met zich mee dat nog niet over het gehele verloop

van een schuldsaneringsregeling iets gemeld kan worden en dat wat er te melden

is, slechts een tussenfase of'kinderziekte' kan zijn, die vanzelf verdwijnt. Sommige

rechtbanken waren bijvoorbeeld nog niet begonnen of gingen net van start met

het houden van verificatievergaderingen en het opstellen van saneringsplannen.

Tevens zijn er nog maar weinig eindzittingen geweest. Daarnaast zoeken alle actoren

in het veld zowel in het minnelijk als het wettelijk traject naar de manier waarop

diverse zaken het beste kunnen worden aangepakt. Het terrein is in beweging en

in die zin zullen sommige onderzoeksresultaten een tijdelijke stand van zaken

weergeven.

Een andere kanttekening is dat de ervaringen van schuldeisers en schuldenaren

met de wettelijke regeling vrijwel niet of slechts beperkt aan bod zijn gekomen.

Voor zover hun ervaringen zijn weergegeven, kunnen deze niet als representatief

worden beschouwd voor bijvoorbeeld alle typen schuldeisers.

4.4 Beleidsaanbevelingen

Verbetering stok-achter-de-deurwerking

Hierna doen we diverse aanbevelingen om de functie van de wet als stok-achter-de-

deur te versterken:

- De berekening van het vrij te laten bedrag tussen het minnelijk en wettelijk

traject - en ook binnen beide trajecten - moet parallel lopen. Ontwikkelingen

op dit terrein zijn reeds in gang gezet. De NVVK heeft in samenwerking met het

Nibud en Fleuren en Westerbeek een werkgroep gevormd om de NVVK-reken-

methode te actualiseren en meer af te stemmen op het wettelijk traject (NWK

e.a., 2000). Tevens wordt daarbij overleg gevoerd met de Recofa en belangrijke

schuldeisers. Ook is er een Recofa-werkgroep actief met als doel om een

uniforme berekening van het vrij te laten bedrag te bewerkstelligen.
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Schuldeisers moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van minnelijke organi-

saties. Er zou meer uniformiteit moeten komen in de werkwijze van minnelijke

organisaties. Tevens is een kwaliteitscontrole of kwaliteitscertificering wenselijk

voor het minnelijk traject.

In het minnelijk traject zou er meer gebruikgemaakt kunnen worden van het

kort geding om weigerachtige schuldeisers over de streep te halen. Daarnaast

zouden de machtsmiddelen in het minnelijk traject uitgebreid kunnen worden

om schuldeisers akkoord te laten gaan (bijvoorbeeld een wettelijke voorziening

voor een dwangakkoord in het minnelijk traject).

Om te voorkomen dat in spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld bij een dreigende

huisuitzetting) geen minnelijk traject wordt doorlopen, maar meteen een Wsnp-

aanvraag wordt gedaan, zou er in het minnelijk traject een moratorium mogelijk

moeten zijn.

Schuldhulpverleners moeten meer voorlichting geven aan schuldeisers over de

gevolgen van de Wsnp. Als zij een schuldregeling aanbieden aan schuldeisers,

zouden ze tevens informatie dienen te verstrekken over de mogelijkheid dat de

schuldenaar een aanvraag voor de Wsnp kan doen en welke financiële gevolgen

dit voor de schuldeisers kan hebben.

Er moet een minnelijk traject voor ondernemers komen.

Streven naar een duurzame oplossing

De Wsnp moet geen tijdelijke oplossing bieden voor schuldenaren. Om te

bevorderen dat de schone lei van duurzame aard zal zijn, wordt het volgende

aanbevolen:

- De oorzaken van de problematische schuldsituatie moeten in het minnelijk

traject worden geïnventariseerd. Het moet duidelijk zijn of de schuldsituatie

voortkomt uit een eenmalig probleem, een structureel gedragsprobleem of een

structurele onbalans tussen uitgaven en inkomen. Als dat nodig is, dan kan de

schuldenaar specifieke hulpverlening aangeboden krijgen of kan hulpverlening

verplicht worden gesteld (bijvoorbeeld budgetbegeleiding). De integrale hulp-

verlening zal in het wettelijk traject door moeten blijven lopen (en eventueel

ook daarna).

- Bewindvoerders, hulpverlening en andere partners in de integrale schuldhulp-

verlening moeten elkaar op de hoogte houden als zich problemen voordoen

met een cliënt.

- De signaleringsfunctie in het wettelijk traject kan beter. Bewindvoerders moeten

schuldenaren met problemen doorverwijzen om de oorzaken van de schulden-

problematiek aan te pakken. Omdat niet kan worden verwacht dat bewind-

voerders zicht hebben op de achterliggende problematiek van een cliënt,

zou er een integraal schuldhulpverleningsloket moeten zijn, waarnaar ze
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schuldenaren kunnen verwijzen. Bij dit loket wordt vervolgens bepaald welke

hulp de desbetreffende persoon nodig heeft.

Het verdient aanbeveling de integrale aanpak af te stemmen met het Landelijk

Platform Integrale Schuldhulpverlening. Dit heeft onlangs een 'referentiemodel'

gepresenteerd, dat brede toepassing verdient.

Verbetering voorwerk

Met het oog op de overgang naar het wettelijk traject dient in het minnelijk traject

het nodige voorwerk te worden verricht:

- Als een minnelijke regeling is mislukt, moet duidelijk worden beschreven door

welke oorzaken de regeling is mislukt. Uit deze informatie kan de rechtbank

eventueel afleiden of het zin heeft een akkoord aan te bieden, of de schuldenaar

te goeder trouw is en of er gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar in het

wettelijk traject zijn verplichtingen niet zal nakomen.

- Schuldenaren dienen beter voorgelicht te worden over de materiële en

immateriële gevolgen van de Wsnp. Ook de functie van de bewindvoerder

moet duidelijker worden belicht.

- De wachttijden in het minnelijk traject dienen te worden aangepakt.

Wachtlijsten voor schuldhulpverlening leiden ertoe dat schuldenaren in

het wettelijk traject terechtkomen, terwijl dit niet nodig was geweest als

tijdig was ingegrepen.

- In het minnelijk traject moet de financiële situatie van een schuldenaar

goed worden geïnventariseerd. Voor schuldeisers zou een termijn moeten

gelden waarbinnen zij moeten reageren op de verificatie van schulden en/of

op het schuldregelingsvoorstel. Schuldhulpverleners zouden machtsmiddelen

moeten hebben om zich op te beroepen als schuldeisers zich niet aan die

termijn houden.

- De 285-verklaring dient beter en vollediger te worden ingevuld. Op de verkla-

ring moeten tevens aanvullende vragen komen over het minnelijk traject

(begeleiding, waarom schuldeisers niet akkoord), de schulden (ontstaansdatum,

ontstaansgrond) en andere gegevens die belangrijk kunnen zijn om een indruk

te krijgen van de goede trouw van een schuldenaar.

Verbeteringen instrumenten wettelijk traject

Het saneringsplan blijkt een te zwaar middel te zijn om het merendeel van de

schuldsaneringen te begeleiden. De rechter-commissaris zou de mogelijkheid

moeten krijgen om in beschikkingen of anderszins bijzondere verplichtingen of

aandachtspunten vast te leggen zonder dat daar extra tijd- en kostenrovende

zittingen voor nodig zijn. Om het vrij te laten bedrag vast te stellen, is eveneens

geen saneringsplan nodig. Nu moet steeds de rechtbank ingeschakeld worden
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om allerlei zaken vast te leggen, wat de uitvoering van de wet onnodig

compliceert.

Voor verschillende termijnen verdient het aanbeveling om te bezien of deze

verlengd kunnen worden.

Er dient in de wet helderheid te komen over huisuitzettingen tijdens de Wsnp en

over de wettelijke status van sanieten die overlijden of uit de regeling willen.

De schone lei voor bepaalde CJIB-boetes uit misdrijven en schadevergoedings-

maatregelen, en de mogelijke verjaring van deze boetes, verdient aandacht.

Gezien de aard van deze vorderingen komen ze voor een uitzonderingspositie in

aanmerking. Deze schulden kunnen - evenals bij IBG-vorderingen het geval is -

eventueel bevroren worden tijdens de Wsnp en zouden na afloop van de regeling

alsnog invorderbaar moeten zijn.

Voor zover de rechter niet of onvoldoende op de hoogte is van de aard van

(strafrechtelijke) vorderingen, kan het aanbeveling verdienen dat het OM zelf als

schuldeiser verzoekt om de zaak tussentijds te laten beëindigen. Ook denkbaar

is dat in een eerder stadium, dus voorafgaand aan de toelatingszitting, een

controle plaatsvindt door het OM op basis van de schuldsaneringsrol van de

rechtbank. Tevens zou er in de 285-verklaring expliciet een regel opgesteld

kunnen worden, waarin schuldenaren moeten verklaren dat zij wel of geen

schulden hebben uit schadevergoedingsmaatregelen en/of door strafrechtelijke

feiten.

Organisatie

Uit het automatiseringssysteem kan meer gehaald worden dan er nu wordt

uitgehaald. De gebruiksvriendelijkheid van de software dient verbeterd te

worden en tevens kan het tijd en kosten besparen als de elektronische

communicatie tussen de ketenpartners van de grond komt.

Vraag en aanbod van bewindvoerders dienen beter op elkaar afgestemd te

worden. De Raad voor Rechtsbijstand kan hier een regiefunctie in vervullen.

Er zou op ressortniveau een pool van bewindvoerders opgezet kunnen worden,

waaruit de rechtbanken kunnen putten. Een tijdelijk tekort in een bepaald

arrondissement kan op die manier eenvoudiger worden opgevangen.

Positie van schuldeisers

Schuldeisers kunnen meer gebruikmaken van de mogelijkheid om de rechtbank

schriftelijk te informeren. Tevens kunnen ze meer gebruikmaken van de moge-

lijkheid een verzoek te doen tot tussentijdse beëindiging van een zaak.

Behalve dat schuldeisers in het minnelijk traject reeds op de hoogte moeten

worden gesteld van een Wsnp-aanvraag, dient er schriftelijk informatiemateriaal

te komen over de mogelijkheden die zij in de Wsnp hebben om voor hun

belangen op te komen en welke wegen zij daarvoor moeten bewandelen.
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Ondernemers

Om het voortraject van ondernemers beter vorm te geven is een adviesrapport (Huis

en Verburg, 2000) verschenen dat de volgende drie aanbevelingen doet:

- de stoppersadvisering bij de Kamer van Koophandel profileren;

- de minnelijke infrastructuur voor ondernemers verbeteren (organisaties als het

IMK, Bureau Zuidweg & Partners, LASER, particuliere instellingen, de NVVK en de

advocatuur kunnen initiatieven op dit terrein ontwikkelen);

- het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) moderniseren en er meer

bekendheid aan geven.

4.5 Aanbevelingen tot monitoring en nader onderzoek

Effecten op langere termijn

Deze evaluatie heeft plaatsgevonden op basis van twee jaren ervaring met de

Wsnp. Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat een aantal van de geconstateerde

problemen als'kinderziekten' zijn te beschouwen, die zullen verdwijnen als de

wet en de uitvoering ervan zich 'gezet' heeft. Anderzijds brengt het tijdstip van

evaluatie met zich mee dat effecten die zich op wat langere termijn voordoen niet

in de beschouwing kunnen worden betrokken. Definitieve beëindigingen zijn er

nog nauwelijks. En over de duurzaamheid van de schone lei in het wettelijk traject

is al helemaal geen harde uitspraak te doen. Daar komt nog bij dat het hierbij gaat

om een veld dat sterk in beweging is. Dit alles pleit ervoor om over bijvoorbeeld

drie jaar een herhaling van dit onderzoek te verrichten.

Schuldenaren en schuldeisers

De (strategische) overwegingen, keuzen en ervaringen van zowel schuldenaren

als schuldeisers hebben in deze evaluatie niet de aandacht kunnen krijgen, die zij

verdienen. Het zou de moeite lonen in een vervolgonderzoek hieraan wel expliciet

aandacht te schenken.

Uitval

Ongeveer 500.000 huishoudens bevinden zich in een risicovolle schuldsituatie. De

helft daarvan bevindt zich in een problematische schuldsituatie. En weer een deel

daarvan zoekt hulp bij instellingen voor schuldhulpverlening. Slechts een deel van

de hulpvragen resulteert in een schuldenregeling. Van het (grote) deel van de hulp-

vragen die niet uitmonden in een regeling, komt slechts een betrekkelijk gering deel

terecht in het wettelijk traject. In alle hiervoor onderscheiden fasen is sprake van

een aanmerkelijke uitval. Het is volstrekt onbekend wat gebeurt met deze grote

aantallen uitvallers. Hiermee verwant is de vraag naar de omvang, aard en redenen

van het zogenoemde niet-gebruik van de Wsnp. Het gaat hierbij om schuldenaren
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die in principe in aanmerking komen voor de Wsnp, maar daarvan om de een of de

andere reden geen gebruikmaken.

Gemeentelijke inspanningen

De schuldhulpverlening is een gemeentelijke activiteit. Mede op grond van dit

onderzoek kan worden geconcludeerd dat de inspanningen van afzonderlijke

gemeenten op dit punt de doorstroming naar de Wsnp beïnvloedt. Er zou nader

onderzoek moeten worden verricht naar welke invloed de aard en omvang van

gemeentelijke inspanningen hebben op de doorstroming naar de Wsnp. Hierbij kan

eventueel worden aangesloten bij de monitor' Gemeentelijke Schuldhulpverlening',

die SZW periodiek uitvoert (Ministerie van SZW, 2000).

Verbetering registratie

Om inzicht te krijgen in de omvang van de schuldenproblematiek dient er een

landelijke registratie te komen van schuldhulpverleningsverzoeken en wacht-

tijden in het minnelijk traject.

In het wettelijk traject dient een landelijke registratie te komen van het aantal

afgewezen Wsnp-aanvragen. Het is de vraag wat er met deze groep gebeurt.



Summary

From indebtedness to a fresh start

An evaluation of the Dutch Debt Adjustment Act

for natural persons

The Dutch Debt Adjustment Act entered into force 1 December 1998. It was

introduced as a law through which overindebted natural persons (i.e. consumers

and self-employed persons) can get a'fresh start' from their debts. The court rules

on whether applicants meet the requirements of the Act. Debtors can apply for a

legai debt adjustment procedure, if they are unable to reach a voluntary settlement

with their creditors. In a voluntary arrangement debtors can request the help of

professional debt counselling agencies. These organisations are specialised in

negotiating repayment plans with creditors.

The Debt Adjustment Act for natural persons is embodied in Chapter 3 of the

Insolvency Act. The debt adjustment procedure has three objectives. The first is to

give individuals burdened with debt the possibility of a'fresh start'. The debtor has

to place a part of his income at the disposal of his creditors for a period of time,

usually three years. In addition, the debtor must sell his non-exempt goods. Except

to the eitent it is exempt, the debtor's property is used to pay off creditors. Debts

not paid during the three years are'discharged' by the court, meaning that the

creditors cannot claim repayment of the remaining debt. The second purpose of the

Act is to encourage voluntarily negotiated debt settlement. Creditors are believed

to prefer a voluntary arrangement because the legai settlement is financially less

attractive for them. The third objective is to reduce bankruptcies of natural persons.

The evaluation study describes the functioning of the voluntary and legai debt

adjustment procedures and examines to what extent the objectives of the Debt

Adjustment Act for natural persons are being achieved.

The study revealed that in the first two years 15,254 debtors (11,597 households)

entered the legai debt adjustment procedure. Nearly 70% of the applicants were

aged 25 to 45 years, 60% received social benefits, and on average their income

was low. A comparison between the applicants and the population at large

showed that single households and one-parent families are overrepresented.

The mean household debt was HFL 60.000. The mean household debt of those

enrolled in the legai procedure was much higher than for applicants for the

voluntary procedure.

The tie-up between the voluntary and legal procedure shows some weaknesses. The

form that applicants have to send to the court is not always filled in properly and
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Jacks essential information needed by the court to make a decision. Second, if

debtors receive social (debt) counselling, the counselling may stop when they enter

the legai procedure. Third, the procedures have different ways of calculating the part

of the income that is exempt from the payment plan. Fourth, the information given

to debtors and creditors about the legal procedure is not sufficient. Finally, there is

a specific group for which the tic-up is not going well: the self-employed. They often

cannot find professional debt-counselling services that can help small companies.

As a consequence, self-employed often enter the legai procedure without having

tried voluntary settlement of their debts.

Because the Act took effect only recently, the evaluation study cannot draw final

conclusions about how well the objectives of the law are being achieved. Because

the legai procedure usually takes three years it is still unknown how many persons

will get a 'fresh start'. And if they do manage to get a 'clean slate', it is questionable

whether they will stay debt free for long because of a lack of social counselling in

the legal procedure.

With respect to the second objective - the legal procedure aims to strengthen

voluntary settlement - the Act has been counterproductive. Some creditors, or

some creditors in some cases, consider a legal settiement to be more attractive

than a voluntary one. Finally, the third objective seems to have been achieved. The

bankruptcies of natura] persons show a sharp decrease between 1998 and 1999,

compared to the preceding years and compared to the decline in bankruptcies of

artificial persons.
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Bijlage 2

Schuldsaneringen in het buitenland

De Amerikaanse faillissementswet

Om in Amerika een fresh start te krijgen, moeten schuldenaren een aanvraag bij de

rechtbank indienen. Vanaf dat moment treedt er ten aanzien van de schuldeisers een

volledig moratorium' in werking en bezitten de schuldenaren officieel niets meer. Hun

bezit behoort dan formeel toe aan de faillissementsboedel (bankruptcy estate). De

schuldenaar die een faillissement aanvraagt, moet een keuze maken tussen drie soorten

faillissementen. De Bankruptcy Code voorziet hierin in de Chapters 7, 13 en 11. Chapter 7

is gebaseerd op liquidatie en Chapter 13 op een afbetalingsplan. In principe zijn schulde-

naren vrij om tussen de twee hoofdstukken te kiezen. Chapter 11 is specifiek ontworpen

voor schuldenaren met een eigen bedrijf.

Chapter 7

Als de schuldenaar kiest voor een Chapter-7-faillissement, dan moet hij al zijn boven-

matige bezit verkopen. Wat onder bovenmatig wordt verstaan, verschilt per staat. De

opbrengst komt ten goede aan de schuldeisers. In Amerika wordt een onderscheid

gemaakt tussen secured, undersecured en unsecured schulden. Een secured debt is

een schuld waarvoor een onderpand aanwezig is, dat de schuld voor 100% dekt. Als

het onderpand bijvoorbeeld maar 60% van de schuld dekt, dan is sprake van een

undersecured debt. Als er in het geheel geen onderpand is, dan is sprake van een

unsecured debt. De schuldeiser krijgt sowieso de waarde van het onderpand uitbetaald.

Over het restant van de vordering krijgt hij het percentage dat schuldeisers met een

unsecured debt krijgen uitbetaald. Secured debts en recente belastingschulden komen

niet voor Chapter 7 in aanmerking. Bijna alle schuldenaren hebben wel secured debts

en/of recente belastingschulden. Het merendeel van de schuldenaren is na een Chapter 7

dus niet volledig schuldenvrij (Sullivan e.a., 1989, p. 31). De hele Chapter-7-procedure

duurt ongeveer vier maanden. Na afloop van de procedure mag de schuldenaar

gedurende zes jaar geen beroep meer doen op Chapter 7. Een Chapter-7-procedure

is daarmee met name geschikt voor schuldenaren die nauwelijks bezit hebben of hun

financiële problemen zo snel mogelijk willen afsluiten (Sullivan e.a., 1989, p. 40).

1 Een moratorium zorgt ervoor dat schuldeisers voor een bepaalde periode geen actie meer mogen ondernemen

om de vorderingen geïnd te krijgen.
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Chapter 13

Bij een Chapter-13-faillissement behoudt een schuldenaar zijn bezit. Er wordt een - door

de rechtbank goedgekeurd - afbetalingsplan opgesteld. Gedurende een periode van drie

tot vijf jaar betaalt de schuldenaar (een gedeelte van) zijn schuld af. De schuldenaar

moet minimaal een bedrag betalen dat gelijk is aan het bedrag dat schuldeisers bij een

Chapter-7-procedure zouden hebben gekregen. Het eventuele resterende bedrag wordt de

schuldenaar door de rechtbank kwijtgescholden. In tegenstelling tot Chapter 7 is Chapter

13 alleen toegankelijk voor natuurlijke personen zonder eigen bedrijf. Daarnaast is er een

maximum gesteld aan de hoogte van de schuld waarvoor een beroep op Chapter 13

gedaan mag worden.

Chapter 11

Voor natuurlijke personen met een eigen bedrijf bestaat de mogelijkheid om een beroep

op Chapter 11 te doen. Er wordt een afbetalingsplan opgesteld en het bedrijf wordt

gereorganiseerd om te proberen toekomstige schulden te voorkomen.

Europese wetgeving

In Europa zijn de eerste schuldsaneringswetten in de jaren tachtig ingevoerd in Groot-

Brittannië, Denemarken en Frankrijk. Deze wetten bieden natuurlijke personen met een

problematische schuldenlast het uitzicht op een schuldenvrije toekomst. De meeste

Noord-Europese landen volgden in de jaren negentig, met Nederland als een der laatste

(Niemi-Kiesilainen, 1997, p. 134).2 In de Zuid-Europese landen bestaan nagenoeg geen

specifieke wetten die erop gericht zijn problematische schulden bij huishoudens op te

lossen. Huis geeft hiervoor als verklaring dat er in deze landen significant minder gebruik

wordt gemaakt van consumentenkrediet (Huis e.a., 1994, p. 116).

Europese wetgeving vergeleken3

Niet alleen hebben de Noord-Europese landen in dezelfde periode schuldsanering-

wetgeving voor natuurlijke personen ingevoerd, er zijn ook de nodige inhoudelijke

overeenkomsten. De belangrijkste zijn:

- In alle landen moet de schuldenaar zelf een beroep doen op de wet.

- Met uitzondering van Groot-Brittannië moeten de schuldenaren in alle landen

toekomstig inkomen aanwenden om de schulden (gedeeltelijk) af te betalen.

2 1990 wijziging Groot-Brittannië; 1993 Finland en Noorwegen; 1994 Zweden en Oostenrijk; 1998 België en

Nederland; 1999 Duitsland.

3 Voor een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen zie Huis (1994, pp. 114-115).
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- In alle procedures zit de mogelijkheid om het resterende bedrag van de schulden

die onder de betalingsregeling vallen, kwijt te schelden.

- Schuldenaren die zich niet aan hun verplichtingen houden, kunnen in alle landen

uit de regeling gezet worden.

- In alle landen zijn de kosten van de procedure laag, zodat ook arme schuldenaren

een beroep op de regeling kunnen doen.

- De wetten in kwestie staan bijna nooit een beroep van schuldenaren met een eigen

bedrijf toe.

- Doorgaans is het beroep op de wet niet afhankelijk van een minimum- of maximum-

hoogte van de schuld. Uitzonderingen zijn Denemarken (minimumgrens) en Groot-

Brittannië (maximumgrens).

De voornaamste verschillen tussen de wetten zijn:

- De bevoegdheden van de rechters verschillen sterk. In landen zoals Frankrijk, België

en Duitsland heeft de rechter slechts een kleine bemiddelende rol. Daarentegen

kunnen rechters in bijvoorbeeld Denemarken en Nederland grote invloed hebben op

de uitvoering van de wet, bijvoorbeeld doordat zij verplichtingen kunnen opleggen

zoals het zoeken van goedkopere woonruimte of werk.
- In Nederland, Duitsland en België speelt de mogelijkheid een minnelijke regeling te

treffen een belangrijke rol.

- Er zijn grote verschillen in de duur van de afbetalingsregelingen. Deze varieert van

drie tot zeven jaar.

Amerikaanse en Europese wetgeving vergeleken

De economische en toekomstgerichte benadering van het faillissement voor consumenten

in Amerika heeft in de jaren tachtig en negentig dus navolging gevonden in Noord-

Europa. Het idee dat aan deze wetgeving ten grondslag ligt, is dat zowel de schuldenaar

als de samenleving beter af zijn als een schuldsituatie een fase is in het leven van de

schuldenaren en zij (dankzij een beroep op de wet) toekomstperspectief hebben. De

navolging van de Amerikaanse uitgangspunten heeft een eigen (Europees) karakter. Dit

is wellicht te verklaren uit de fundamentele verschillen tussen de Amerikaanse en Noord-

Europese samenlevingen. De Amerikaanse samenleving is individualistischer dan de

Noord-Europese. Er is in Amerika een zeer beperkt stelsel van sociale zekerheid verge-

leken met de verzorgingsstaat van de Noord-Europese landen. Door de veel beperktere

verantwoordelijkheid van de Amerikaanse overheid voor de levensomstandigheden van

huishoudens is een goede faillissementswetgeving nodig om huishoudens de mogelijkheid

te geven voor zichzelf te zorgen (Huis e.a., 1994, pp. 209-210).

Uit de beschrijving van de Amerikaanse wetgeving enerzijds en de verschillen en over-

eenkomsten tussen de Europese wetten anderzijds zijn drie belangrijke verschillen af te
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leiden. Deze drie kenmerken zijn te beschouwen als de basis van het Europese model van

schuldsanering (Huis e.a., 1994; Niemi-Kiesilainen, 1997, p. 135):

- Het eerste verschil is de nadruk die er in Europa op afbetalingsregelingen wordt

gelegd. In tegenstelling tot Amerika wordt er pas kwijtschelding verleend op het

moment dat de schuldenaar zich aan de verplichtingen van de afbetalingsregeling

heeft gehouden. Deze afbetalingsregelingen duren tussen de drie en zeven jaar.

- Een tweede verschil bestaat uit de nadruk die er in de Europese landen wordt gelegd

op hulpverlening bij het oplossen van de schuld. Dit verschil is mede te verklaren uit

de verschillen in sociale zekerheid tussen Amerika en Noord-Europa. Binnen de

Noord-Europese verzorgingstaten past hulpverlening bij het oplossen van een schuld,

terwijl het in een individualistisch stelsel als het Amerikaanse voor de hand ligt dat

een schuldenaar er zelf - zij het met behulp van een rechtbank - voor zorgt dat zijn

schuldsituatie wordt opgelost.

Het derde verschil is de aandacht in de Europese wetgeving voor de morele kant

van de schuldenproblematiek. Kwijtschelding wordt niet zomaar aan iedereen met

schulden verleend. In de Noord-Europese wetgeving ligt de norm besloten dat

schulden maken niet hoort en dat men zo veel mogelijk doet om schuldeisers

helemaal af te betalen. In Amerika is schulden maken maatschappelijk geaccepteerd.

Een faillissement aanvragen is daar geen schande, maar een stap die soms gezet

moet worden.
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Dossieronderzoek minnelijk traject

De selectie van gemeenten

De gemeenten zijn op basis van vier criteria geselecteerd: regionale spreiding, aantal

inwoners, mate van samenwerking tussen schuldhulpverlenende organisaties en de

aanwezigheid van particuliere schuldhulpverlening. Wat betreft de mate van samen-

werking tussen schuldhulpverlenende organisaties is onderscheid gemaakt tussen

enerzijds de situatie waarin verschillende organisaties in een gemeente samenwerken

met een gemeenschappelijk 'front-office' en anderzijds organisaties die zelfstandig

naast elkaar werken.

Bij de opzet van het onderzoek is verondersteld dat er in de helft van de onderzochte

gemeenten particuliere schuldhulpverleningsorganisaties actief waren. Dit bleek echter

tijdens de uitvoering van het onderzoek niet (meer) het geval. Een organisatie, die in de

periode van de opzet van het onderzoek in twee van de geselecteerde gemeenten actief

was, hief zichzelf op terwijl het onderzoek liep. Een andere organisatie die in twee

gemeenten actief was, bleek geen kantoor met eigen dossiers te hebben, maar mensen

te detacheren bij kredietbanken of sociale diensten.

In tabel 1 staat hoe de selectiecriteria (regionale spreiding, aantal inwoners, mate van

samenwerking tussen schuldhulpverlenende organisaties, aanwezigheid particuliere

schuldhulpverlening) over de gemeenten zijn verdeeld.

Tabel 1: Verdeling selectiecriteria over de gemeenten

nummer regionale aantal mate van aanwezigheid

gemeente spreiding inwoners samenwerking particuliere

x 1.000 schuldhulp-

verlenende

organisaties

schuldhulp-

verlening

3 westen > 200 2 ja

7 westen > 200 3 ja

5 zuiden 150-200 2 nee

2 westen 100-150 1 ja

1 oosten 100-150 3 nee

6 noorden 50-100 2 ja

4 zuiden < 50 3 nee

- oosten < 50 1 nee
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Tabel 2: Aantal onderzochte dossiers per gemeente naar type schuldhulpverlenings-

organisatie

gemeente maatschappelijk

werk

gemeentelijke

sociale dienst

(gemeentelijke)

kredietbank

totaal

(n=3) (n=3) (n=4)

A 190' 296 486

B 197 197

C 92 92

D 63 105 168

E 261 261

F 120 120

G 20 20

totaal 253 373 718 1.344

Bij twee organisaties voor maatschappelijk werk.

Selectie dossiers

Uitvoering (van schuldhulpverlening) is een verzamelbegrip, waaronder zowel de intake

en inventarisatie van schulden valt als het voeren van onderhandelingen met schuld-

eisers en het beoordelen of er een regeling mogelijk is. In sommige gemeenten zijn

deze werkzaamheden verdeeld over verschillende organisaties. In een aantal van de

onderzochte gemeenten verzorgt het maatschappelijk werk bijvoorbeeld wel de intake

en inventarisatie van de schulden, maar wordt na de intake het dossier overgedragen

aan bijvoorbeeld de kredietbank of de sociale dienst. Het dossieronderzoek is verricht

bij die schuldhulpverlenende organisaties die onderhandelingen met schuldeisers voeren

en dossiers aanmaken.

Dat het hier dossiers uit 1997 betreft, komt doordat deze dossierstudie als nulmeting

is uitgevoerd in het kader van het eerder gememoreerde proefschrift naar de gevolgen

van de Wsnp voor het minnelijke traject. In totaal zijn ruim 1.300 dossiers onderzocht.

Uit het aantal dossiers per organisatie is een proportionele steekproef getrokken

(significantieniveau 5%).

In tabel 2 is per gemeente te vinden hoeveel dossiers bij welke organisaties zijn onder-

zocht. In twee gemeenten had het maatschappelijk werk wel contact met schuldeisers en

legde men wel dossiers aan, maar was men er niet primair op gericht om een schulden-

regeling te bereiken. Men richtte zich vooral op acceptatie door het huishouden van de

problematische situatie en het bewerkstelligen van stabiliteit in de schuldsituatie. Een

schuldenregeling en een schuldenvrije start wordt door de desbetreffende organisaties als

een gunstig neveneffect beschouwd. Daarom zijn deze twee organisaties bij de dossier-

studie buiten beschouwing gelaten. Dit brengt het totaal aantal dossiers waarover hier

wordt gerapporteerd op 1.200.
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Onderzochte kenmerken
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In het dossieronderzoek bij minnelijke schuldhulpverleningsorganisaties zijn de volgende

gegevens geïnventariseerd:

- Huishoudkenmerken. Leeftijd aanvrager, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd partner,

geslacht partner, aantal kinderen onder de 18, beroep van de aanvrager.

- Inkomenssituatie. De bron van de inkomsten, bijvoorbeeld uitkering of kinderbijslag,

en de hoogte van de diverse inkomsten.

- Vaste lasten. De hoogte van de huur (gecorrigeerd voor huursubsidie), energie (gas,

water en licht), ziektekostenpremie.

- Schulden. Het type schuldeiser, het bedrag van de vordering en de eventuele inscha-

keling van een deurwaarder of incassobureau, hoogte totale schuld.

- Vermogen. Het soort vermogen en de waarde van het vermogen.

- Uitkomst van de hulpvraag. Type oplossing, reden geen oplossing, het aantal maanden

dat de bemiddeling duurde, aanwezigheid van borgstelling van sociale dienst, toe-

voeging van fondsen, correctieposten op aflossingscapaciteit.

Oorzaak van de schulden. Zoals genoteerd door de hulpverlener in het dossier.

Af te lossen bedrag en afkooppercentage. Bij een sanering of een afbetalingsregeling

wordt het af te lossen bedrag per maand en de duur van de regeling geregistreerd.

Ook de hoogte van een eventueel afkooppercentage wordt geregistreerd.

Indeling schuldeisers in soorten

In de dossierstudie zijn de volgende soorten schuldeisers onderscheiden. Voor zover

noodzakelijk is tussen haakjes aangegeven welke schuldeisers (bijvoorbeeld) tot een

bepaald type gerekend zijn.

- Bank (banken, financieringsondernemingen)

- Belasting (Rijksbelastingdienst, gemeentelijke en provinciale belastingen, motor-

rijtuigenbelasting)

- Creditcardmaatschappijen

- Postorderbedr^ven

- Woningbouwcorporaties (inclusief andere verhuurders)

- Energiebedrijven (leveranciers van gas, water en elektriciteit)

- Ziekenfonds (inclusief particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschappij)

- Gemeentelijke Sociale Dienst

- Centraal Justitieel Incassobureau

- Telefoonmaatschappijen

- Zorg (thuiszorg, huisarts, ziekenhuis, apotheek, tandarts, fysiotherapie, kraamzorg,

exclusief ziektekostenverzekeraar)

- Ontspanning (lidmaatschappen verenigingen, vakanties, boekenclubs)
- Verzekeringsmaatschappijen
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Familie, kennissen

- Onderwijs (schoolgeld en andere kosten opleiding kinderen, kosten eigen opleiding)

- Omroep (Kijk- en luistergeld)

Informatie Beheer Groep (studiefinanciering)

- Overig (Hieronder vallen: (1) alle schuldeisers die niet goed onder een van de andere

soorten zijn onder te brengen; (2) aan deurwaarders of incassobureaus uitbestede

vorderingen in welk geval niet is te achterhalen wie de opdrachtgever was; (3) schuld-

eisers met een aandeel in het schuldenpakket van minder dan 1%, zoals garages,

dierenartsen, schilders enzovoort)
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Onderzoek schuldhulpverleners

Interviews schuldhulpverleners

Er zijn bijna 20 oriënterende face-to-face interviews gehouden met respondenten die

op verschillende wijzen betrokken zijn bij de schuldhulpverlening. Deze oriënterende

gesprekken zijn onder andere gehouden met directeuren en afdelingshoofden van sociale

diensten en kredietbanken, medewerkers van incassobureaus en afdelingen debiteuren-

beheer van grote schuldeisers, beleidsmedewerkers van instellingen zoals de VNG, en met

vier vertegenwoordigers van schuldeisers. Op basis van deze interviews zijn vervolgens

vragenlijsten samengesteld.

Er zijn 27 face-to-face interviews gehouden met medewerkers van schuldhulpverlenings-

organisaties in acht gemeenten, die voor de dossierstudie zijn geselecteerd. Deze

interviews duurden ongeveer anderhalf uur. De organisaties waar de schuldhulpverleners

werken, zijn vier kredietbanken, drie organisaties voor maatschappelijk werk en vier

gemeentelijke sociale diensten. Aan elke schuldhulpverlener zijn zeventien open vragen

gesteld (zie hierna).

De geïnterviewde schuldhulpverleners zijn niet representatief voor de landelijke populatie

schuldhulpverleners. De gegevens zijn verzameld om kwalitatieve informatie te krijgen.

Kwantitatieve conclusies kunnen op basis van de interviews niet worden getrokken.

Vragenlijst schuldhulpverleners

Kenmerken schuldenaren

1 Zijn er groepen cliënten te beschrijven waarvoor het (bijna) niet lukte om een

schuldregeling af te sluiten? (Kenmerken cliënten en schuldenpakketten) (Situatie

sinds invoering Wsnp?)

2 Wat waren de oplossingen voor de moeilijk te helpen groepen die u bij de vorige

vraag hebt genoemd voordat de Wsnp in werking trad?

3 Biedt de Wsnp voor deze groepen een oplossing?

4 Hebt u het idee dat er een bepaalde groep in de Wsnp terechtkomt?

Opstelling schuldeisers

5 Stellen schuldeisers zich sinds de inwerkingtreding van de Wsnp anders op?

6 Zijn er naar aanleiding van de invoering van de Wsnp gesprekken gevoerd met

schuldeisers om tot standaardafspraken te komen?
7 Heeft de Wsnp tot een andere benadering van schuldeisers uit uw organisatie geleid?
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Werkwijze schuldhulpverlening

8 Hoe werd de aflossingscapaciteit berekend? (Wijziging sinds invoering Wsnp?)

9 Wat gebeurde er met cliënten die een te lage aflossingscapaciteit hebben voor een

wettelijke schuldsanering?

10 Werd het vermogen meegenomen bij de berekening van de aflossingscapaciteit?

(Wijziging sinds invoering Wsnp?)

11 Werden gedeeltelijke oplossingen van een schuldenpakket geaccepteerd? (Wijziging

sinds invoering Wsnp?)

12 Werd er gekeken naar de moraliteit van de aanvrager bij het opzetten van een

schuldregeling? (Wijziging sinds invoering Wsnp?)

13 Waren er wachtlijsten voor de invoering van de Wsnp? (Wijziging sinds invoering

Wsnp?)

14 Heeft de invoering van de Wsnp voor een toename in de werkdruk gezorgd?

Inzet gemeentelijke instrumenten

15 Was het mogelijk om een beroep op bijzondere bijstand of schuldenfondsen te doen?

(Wijziging sinds invoering Wsnp?)

16 Wordt er door de invoering van de Wsnp minder gebruikgemaakt van bijzondere

bijstand of schuldenfonds?

Overig

17 Hebt u nog opmerkingen over gevolgen van de invoering van de Wsnp voor de

minnelijke schuldhulpverlening?
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Tabel bij hoofdstuk 2

Tabel 1: Succesgraad GKB 1992-1999

Jaar hulpvragen schuldregelingen slagingspercentage

1992 19.371 10.304 53

1993 23.635 9.995 42

1994 27.936 10.029 36

1995 27.239 9.661 35

1996 28.625 11.340 40

1997 30.632 11.673 38

1998 31.506 11.059 35

1998* 26.716 9.385 35

1999* 28.969 7.984 28

Exclusief gegevens Crediam Kredietbank Amsterdam. In 1999 heeft deze kredietbank het lidmaatschap van de

NVVK beëindigd.

Bron: NVVK.
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Onderzoek Wsnp-dossiers rechtbanken

Selectie rechtbanken

Uit de in totaal negentien arrondissementsrechtbanken is een steekproef van zes recht-

banken getrokken. Voor deze selectie is gebruikgemaakt van drie criteria, te weten:

- regionale spreiding;

- aantal Wsnp-zaken op 30 november 1999 (hierbij is de variatie in het aantal zaken

tussen de arrondissementen als uitgangspunt genomen);

- grootte van het arrondissement.

Er is een onderverdeling gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine rechtbanken.

Binnen elk type rechtbank is er vervolgens één met veel en één met weinig zaken

gekozen. Deze rechtbanken vertegenwoordigden op 30 november 1999, volgens gegevens

van de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch, 33% van het landelijke totale aantal

Wsnp-zaken.

Selectie dossiers

Uit de toegewezen schuldsaneringzaken zijn per rechtbank aselect dossiers geselecteerd

uit de periode 1 september 1999 tot en met 19 april 2000. In totaal zijn er in die periode

bij de zes rechtbanken 1.860 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken. In het onderzoek

zijn 438 dossiers bestudeerd. Omdat een dossier in het geval van echtparen of samen-

wonenden uit twee zaken kan bestaan, hebben de 438 dossiers betrekking op 525 Wsnp-

zaken. Dit betekent dat 28% van de lopende Wsnp-zaken uit de periode 1 september 1999

tot en met april 2000 is onderzocht (zie tabel 1; voor een vergelijking met landelijk

gegevens zie bijlage 8).

Van de tussentijdse beëindigingen die zijn omgezet in een faillissement, zijn zo veel

mogelijk dossiers per rechtbank onderzocht. In de beëindigingsvonnissen van deze zaken

staat vermeld waarom de regeling is stopgezet. Vanaf het begin tot 19 april 2000 zijn er in

totaal 66 zaken omgezet in een faillissement bij de zes rechtbanken (zie tabel 1). In totaal

zijn 32 dossiers bestudeerd. Omdat een aantal dossiers echtparen of samenwonenden

betreft, hebben deze dossiers betrekking op 40 zaken en dus 40 beëindigingsvonnissen.

Daarnaast zijn van 16 zaken alleen de beëindigingsvonnissen bekeken en geen overige

gegevens van de 285-verklaring omdat de dossiers gedurende het veldwerk niet

beschikbaar waren. In totaal zijn daarmee 56 (85%) van de 66 beëindigingsvonnissen

geanalyseerd.

Er is naar gestreefd om ongeveer 15 afgewezen verzoeken per rechtbank te onderzoeken.

Bij twee rechtbanken zijn slechts enkele afwijzingen bestudeerd, omdat de overige
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Tabel 1: Aantal Wsnp-zaken in de steekproef per rechtbank

rechtbanken

lopende zaken

totaal toepassing schuldsanering

periode 1-9-1999 t/m 19-4-2000'

steekproef aantal dossiers

steekproef aantal zaken

afwijzingen

totaal aantal afwijzingen

periode 1-12-1998 t/m 19-4-2000"

steekproef aantal dossiers

steekproef aantal zaken

steekproef aantal vonnissen

omzettingen in faillissement

totaal aantal zaken omgezet in faillissement

periode 1-12-1998 t/m 19-4-2000"

steekproef aantal dossiers

steekproef aantal vonnissen

A 8 C D E F totaal

369 588 198 191 153 361 1.860

81 74 69 71 74 69 438

90 80 95 87 97 76 525

29 24 16 79 5 89 242

15 15 4 14 3 16 67

21 15 4 14 3 16 73

17 17 4 14 5 23 80

4 5 4 17 19 17 66

4 4 4 6 5 9 32

4 5 4 16 14 13 56

Bron: Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch.

Bron: desbetreffende rechtbanken.

dossiers niet direct waren te achterhalen of omdat er slechts een handvol afwijzingen

was. In totaal zijn er 69 dossiers waarvan zowel het afwijzingsvonnis als de verklaring zijn

onderzocht. Daarnaast is van nog eens 11 afwijzingen alleen het vonnis bekeken. In totaal

zijn daarmee 80 (33%) van de in totaal 242 afwijzingsvonnissen bestudeerd (zie tabel 1).

Door de ongelijke steekproeftrekking bij de verschillende rechtbanken kunnen deze

vonnissen niet worden beschouwd als een representatieve weergave van het totale aantal

vonnissen. Uit de vonnissen kan wel worden afgeleid welke afwijzingsgronden vaak en

welke minder vaak worden gebruikt.

Onderzoeksgegevens

De meeste onderzoeksgegevens zijn afkomstig van de 285-verklaring.

- (Ex-)ondernemer. (Ex-)ondernemers zijn degenen die op de 285-verklaring hebben

aangeven dat ze de afgelopen vijf jaar een vrij beroep of bedrijf hebben uitgeoefend.

- Inkomen. Netto huishoudinkomsten per maand (in guldens) van beide partners. Het

gaat hierbij om inkomsten uit arbeid, onderneming, pensioen en/of AOW, alimentatie,

uitkeringen, tegemoetkoming ziektekostenverzekering, verhuur en ander inkomen

(bijvoorbeeld bijverdiensten).

- Vermogen. Alle vermogensbestanddelen die op de 285-verklaring moeten worden

ingevuld voor de gezamenlijke huishouding: bedragen op bank-, giro- en spaar-
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rekeningen, contant geld, effecten, onroerende zaken, en overig vermogen (bijvoor-

beeld koopsompolissen, auto, caravan, boot, aanvullende pensioenverzekering).

Bedragen op bankrekeningen onder de f 250 zijn niet meegenomen in het onderzoek.

- Vaste lasten. De vaste lasten zijn bepaald aan de hand van het nettobedrag (in

guldens) dat het huishouden per maand kwijt is aan ziektekosten, huur/hypotheek

en energie. De vaste lasten zijn gecorrigeerd voor huursubsidie.

- Type schuldeiser. De meeste typen schuldeisers spreken voor zich. Hierna staan alleen

enkele typen schuldeisers beschreven, die nadere toelichting behoeven.

- Belasting: Fiscus, gemeentelijke en provinciale belastingen, wegenbelasting

- Energiebedrijf: Leveranciers gas, water, elektriciteit

- IBG: Studiefinanciering

- Onderwijs: Schoolgeld en andere kosten opleiding kinderen, kosten eigen

opleiding, exclusief studiefinanciering (IBG)

- Ontspanning: Sportverenigingen, boekenclubs, reisbureaus, hotels

- Omroep: Kijk- en luistergeld

- Verzekering: Alle verzekeraars, exclusief ziektekostenverzekeraar

- Zorg: Thuiszorg, kraamzorg, huisarts, ziekenhuis, apotheek, tandarts. Exclusief

ziektekostenverzekeraar

- Onbekend: Deurwaarder of incassobureau, type schuldeiser onbekend

- Overig: Alles wat niet onder de andere categorieën valt. Diverse winkels,

leveranciers, dierenartsen, garages, en dergelijke

- Gegevens minnelijk traject. Op de 285-verklaring zijn de onderstaande vijf vragen

opgenomen over het minnelijk traject. De vragen 'b' en 'c' zijn doorgaans beantwoord.

De antwoorden op de overige vragen zijn vaak summier of helemaal niet ingevuld.

a Welke pogingen zijn door of namens de schuldenaar ondernomen om met de

schuldeisers tot een minnelijke regeling te komen?

b Door wie is namens de schuldenaar in de minnelijke fase onderhandeld?

c Waarom is de minnelijke regeling niet gelukt: onvoldoende aflossingscapaciteit;

de schuldenaar was niet te goeder trouw; niet alle schuldeisers gingen akkoord;

gebrek aan medewerking schuldenaar; andere reden, namelijk...?

d Welke schuldeisers zijn niet akkoord gegaan met een aangeboden minnelijke

regeling en wat was de aard van de vorderingen van die schuldeisers? (bijv.

alimentatie, strafrechtelijke boetes, terug te betalen uitkeringen, civielrechtelijke

boetes)

e. Zijn er nog bijzonderheden die voor de beoordeling van de vraag of de schuld-

sanering kan worden uitgesproken en de vraag wie tot bewindvoerder kan

worden benoemd?

- Faillissement. Op de verklaring wordt gevraagd of de schuldenaar thans failliet is en

wanneer dat faillissement is uitgesproken. Tevens wordt gevraagd naar faillissementen

in het verleden.
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Onderzoek bewindvoerders

Procedure

In de eerste fase van het onderzoek is er met vijf bewindvoerders' (twee advocaten, drie

niet-advocaten) aan de hand van een voorlopige vragenlijst een face-to-face interview

gehouden. Voor deze gesprekken zijn bewindvoerders geselecteerd, die reeds enige

ervaring hadden met Wsnp-zaken. Het aantal zaken dat ze in behandeling hadden,

varieerde tussen de 21 en 94. De informatie uit deze gesprekken is gebruikt om een

definitieve vragenlijst op te stellen. Deze vragenlijst met enkele gesloten en voor het

overgrote deel open vragen is telefonisch afgenomen bij 29 bewindvoerders in de

maanden juni en juli 2000. In deze tijd waren net de nieuwe maatregelen bekend over,

onder andere, de verhoging van de bewindvoerdersvergoeding.

De medewerking van de ondervraagden was zeer goed. Twee bewindvoerders hebben hun

medewerking geweigerd wegens tijdgebrek. De duur van de gesprekken varieerde van

een half uur tot ruim anderhalf uur.

Steekproef

De geïnterviewde bewindvoerders zijn niet representatief voor de landelijke populatie

bewindvoerders. De gegevens zijn verzameld om kwalitatieve informatie te krijgen over

hun ervaringen met de Wsnp. Op basis van de gegevens kunnen geen kwantitatieve

uitspraken worden gedaan.

Uit het bewindvoerdersregister van de Raad voor Rechtsbijstand (d.d. 3-4-2000) zijn

bewindvoerders geselecteerd met enige ervaring. Bij de raad staan veel meer advocaat-

bewindvoerders geregistreerd dan niet-advocaat-bewindvoerders. De meeste advocaten

hebben (d.d. april 2000) slechts enkele (minder dan vijf) Wsnp-zaken in behandeling,

terwijl de meeste niet-advocaten meer dan 20 zaken voor hun rekening nemen. De

bewindvoerders zijn geselecteerd uit de zes arrondissementen waar ook dossieranalyses

bij de rechtbanken zijn verricht. Omdat sommige bewindvoerders voor meer arrondisse-

menten werkzaam zijn, worden in totaal veertien verschillende arrondissementen genoemd

waar de bewindvoerders zaken hebben lopen.

In totaal, face-to-face en telefonisch, zijn 15 advocaten en 19 niet-advocaten ondervraagd.

De advocaten zijn op twee na allemaal gespecialiseerd in insolventierecht en hebben veel

ervaring met faillissementen. De niet-advocaten zijn afkomstig van het GKB (6), Bureau

1 Bij één gesprek met een advocaat was tevens een faillissementsmedewerker aanwezig.
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voor Rechtshulp (5), particuliere schuldhulpverleningsorganisaties (7) en algemeen

maatschappelijk werk (1).

Zes bewindvoerders zijn vanaf het begin van de wet werkzaam als bewindvoerder.

Negentien van de ondervraagden hebben hun eerste zaak in het eerste halfjaar van 1999

gekregen, zes in het tweede halfjaar van 1999 en drie zijn in de eerste twee maanden van

2000 begonnen.

De meeste advocaten hadden tussen de 10 en 20 Wsnp-zaken in behandeling, waarvan

gemiddeld 7 (ex-)ondernemerszaken. Het aantal zaken van niet-advocaten varieerde

tussen de 25 en 148. Het gemiddeld aantal ex-ondernemerszaken ligt bij hen op 5.

Vragenlijst interviews bewindvoerders

Kenmerken respondent

1 Voor welke rechtbanken werkt u?

2 Respondent is werkzaam als:

q advocaat-bewindvoerder

q bewindvoerder bij GKB

q bewindvoerder bij Bureau voor Rechtshulp

q bewindvoerder bij particuliere schuldhulpverlening

q bewindvoerder bij algemeen maatschappelijk werk

3 Indien advocaat: wat is uw specialisatie ...................................

4 Hoeveel Wsnp-zaken heeft u tot op heden ongeveer behandeld?

...........zaken.

...........zaken gecorrigeerd voor echtparen.

5 Hoeveel van deze zaken hebben betrekking op (ex-)ondernemers?

6 Wanneer bent u begonnen als bewindvoerder?

Maand: .....................

Jaar: ........................

Verklaring art 285

7 Welke gegevens gebruikt u van de 285-verklaring?

8 Mist u bepaalde gegevens in de verklaring?

Automatisering

9 Werkt u met het programma Opus.D?

10 Indien nee: Waarom niet?

11 Indien ja: welke versie van Opus.D gebruikt u?

q oude versie

q nieuwste versie

12 Bent u tevreden over het programma?

13 Wat zou eventueel aan het programma verbeterd kunnen worden?
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Voorlichting saniet

14 Vindt u dat schuldenaars goed voorgelicht zijn over de inhoud van de Wsnp?

15 Indien nee: Waarom niet?

Voorlichting schuldeisers

16 Vindt u dat schuldeisers goed op de hoogte zijn van de inhoud van de Wsnp?

17 Indien nee: Waarom niet?

Postblokkade en huisbezoek

Vindt u de postblokkade zinvol?

Indien ja: Waarom?

Indien nee: Waarom niet?

Functioneert de postblokkade goed?

Indien nee: Wat functioneert niet goed?

Controleert u alle post?

Vindt u huisbezoeken zinvol?

Indien ja: Waarom?

Indien nee: Waarom niet?

Voert u altijd een huisbezoek uit?

Indien nee: Wanneer niet?

29 Hoe vaak heeft u tijdens een huisbezoek iets aangetroffen dat te gelde gemaakt

kon worden?

Halfjaarlijkse verslaglegging

30 Vindt u de halfjaarlijkse verslaglegging zinvol?

31 Indien ja: Waarom?

32 Indien nee: Waarom niet?

Integrale aanpak

33 In hoeverre voelt u zich verantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken

van de schuldproblematiek bij een cliënt?

q niet verantwoordelijk

q enigszins verantwoordelijk

q zeer verantwoordelijk

34 Hoe ziet u uw taakopvatting als bewindvoerder. Is dat...

q een strikt juridische sanering

q een sanering met basisbegeleiding

q een sanering met een ruime (sociale) begeleiding

35 Wat houdt die begeleiding in?
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Beslagvrije voet

(Navragen voor afzonderlijke rechtbanken)

36 Hanteert de rechtbank in uw arrondissement een standaardberekening voor het vrij te

laten bedrag?

37 Wie maakt de berekening voor het vrij te laten bedrag?

38 Kunt u correctieposten opvoeren voor:

q woonlasten

q energie

q verwervingskosten

q ziektekosten

q studiekosten

q overige lasten

q alimentatie

39 Wat vindt u van de berekening van het vrij te laten bedrag?

40 Zou de berekening naar uw mening veranderd moeten worden?

41 Indien ja: Wat zou er dan moeten veranderen?

Saneringsplan

42 In hoeveel zaken heeft u een saneringsplan opgesteld?

43 In welk soort zaken wordt er een saneringsplan opgesteld?

Tussentijdse beëindiging

44 Heeft u al eens een verzoek gedaan tot tussentijdse beëindiging van een sanering?

45 Indien ja: Hoe vaak? Om welke reden?

46 Is de schuldsanering door de rechtbank beëindigd?

Minnelijk traject

47 Wat is uw oordeel over de kwaliteit van de minnelijke schuldhulpverlening voor

particulieren in uw arrondissement?

q geen zicht op

q weet niet

q slecht

q redelijk

q goed

48 Hoeveel zaken heeft u toegewezen gekregen van natuurlijke personen zonder eigen

zaak die naar uw mening het minnelijk traject niet voldoende hebben benut?

49 Waarom hebben zij volgens u het minnelijk traject onvoldoende benut?

50 Hebben de (ex-)ondernemerszaken die u heeft, een minnelijk traject gevolgd?
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51 Indien ja: Wat is uw oordeel over de kwaliteit van de minnelijke schuldhulpverlening

voor natuurlijke personen met een eigen zaak in uw arrondissement?

q geen zicht op

q weet niet

q slecht

q redelijk

q goed

52 Sluit het wettelijke traject naar uw mening goed aan op de minnelijke hulpverlening?

Doelstellingen wet

53 Denkt u dat het stok-achter-de-deurprincipe werkt: zullen schuldeisers eerder

akkoord gaan in het minnelijke traject door de invoering van de Wsnp?

54 Heeft u de indruk dat schuldeisers in het algemeen slechter af zijn in het wettelijke

traject dan in het minnelijk traject?

55 Waarom denkt u dat?

56 Bij hoeveel zaken die u nu heeft, schat u dat de saniet na drie jaar Wsnp weer in een

problematische schuldenpositie zal raken?

57 Wat vindt u in het algemeen van de Wsnp?

Organisatie algemeen

58 Hoe vaak heeft u contact met de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch gehad?

59 Om welke reden heeft u contact gezocht?

60 Wat is uw oordeel over de informatievoorziening van de RvR in Den Bosch?

61 Indien advocaat: Heeft u als advocaat een cursus bewindvoering gevolgd?

62 Wat is uw oordeel over de kwaliteit van de opleiding tot bewindvoerder?

63 Heeft u als bewindvoerder voldoende bevoegdheden om uw werk naar tevredenheid

uit te voeren?

64 Indien nee: Welke bevoegdheden ontbreken er volgens u?

65 Hoe tevreden bent u over de samenwerking met de griffie van de rechtbank?

(Navragen voor afzonderlijke rechtbanken)

q zeer tevreden

q tevreden

q niet tevreden/niet ontevreden

q ontevreden

q zeer ontevreden

66 Indien ontevreden: Waarover bent u ontevreden?



Bijlage 7

67 Hoe tevreden bent u over de samenwerking met de rechter-commissaris?

q nauwelijks contact mee

q zeer tevreden

q tevreden

q niet tevreden/niet ontevreden

q ontevreden

q zeer ontevreden

68 Indien ontevreden: Waar bent u ontevreden over?

69 Leest u het tijdschrift Schuldsanering?

70 Leest u de Update?

71 Bent u van plan in de toekomst als bewindvoerder werkzaam te blijven?

q ja

q nee

q weet niet

q hangt ervan af.......

72 Zijn er aspecten waar u als bewindvoerder ontevreden over bent?

73 Zijn er aspecten waar u als bewindvoerder tevreden over bent?

74 Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?
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De Centrale Database Schuldsaneringen

De Centrale Database Schuldsaneringen (CDS) van de Raad voor Rechtsbijstand regelt het

berichtenverkeer tussen bewindvoerders, gemeenten en rechtbanken. De partijen sturen

hun berichten naar de CDS en die stuurt de berichten door naar de geadresseerde. De

CDS slaat een deel van de gegevens van de 285-verklaring en het vonnis van de rechtbank

op in het eigen systeem. Er zijn twee belangrijke redenen waarom is besloten om in dit

onderzoek geen gebruik te maken van de CDS-gegevens.

1 De CDS bevat niet alle benodigde gegevens

Het CDS tapt een aantal basisgegevens van de 285-verklaring. Gegevens over type

schuldeisers, kenmerken van het minnelijk traject en gegevens over het wettelijk traject

(aflossingscapaciteit, saneringsplan) zitten niet in dit systeem.

2 De raad krijgt niet alle verklaringen binnen

Over de periode 1-9-99 tot 19-4-00 is de Wsnp landelijk op 4.174 huishoudens van

toepassing verklaard. Van deze huishoudens is in 2.887 gevallen (69%) geen verklaring

binnengekomen in het CDS-systeem. Van de 609 (ex-)ondernemershuishoudens zijn van

482 (80%) huishoudens geen verklaringsgegevens aanwezig. Er zijn diverse redenen

waarom deze gegevens ontbreken. Ten eerste omdat sommige gemeenten de verklaringen

nog niet elektronisch kunnen versturen en alleen met papieren versies werken. Ten

tweede zijn er spoedgevallen, waarbij niet altijd genoeg tijd is om een verklaring op

te stellen. Ten derde is in de zaken waarbij een faillissement wordt omgezet in een

schuidsaneringsregeling geen verklaring vereist, omdat reeds alle gegevens in het

faillissementsdossier staan. Over deze categorie schuldenaren (vaak ondernemers en

voormalig ondernemers) zijn dus ook geen achtergrondgegevens te vinden in het CDS-

systeem.

In tabel 1 zijn CDS-gegevens en de steekproefgegevens van het WODC-onderzoek

vergeleken op een aantal kenmerken. Het voordeel van de CDS-gegevens is dat het

landelijke gegevens bevat. De nadelen van het systeem zijn hiervoor genoemd. De meest

opmerkelijke verschillen betreffen het aantal (ex-)ondernemershuishoudens en de

schuldgegevens. De CDS telt 15% (ex-)ondernemershuishoudens, terwijl de WODC-

steekproef 24% (ex-)ondernemers bevat. Hiermee hangt ook de veel lagere gemiddelde

schuldenlast en het geringer aantal schuldeisers samen dat in het CDS-systeem wordt
gevonden.
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Tabel 1: Vergelijking CDS-gegevens en steekproef WODC op een aantal kenmerken van

huishoudens in de Wsnp. Periode 1-9-1999 t/m 19-4-2000

gemiddelde leeftijd

man

gemiddeld inkomen (per maand)

(ex-)ondernemer

gemiddelde schuldenlast

gemiddeld aantal schuldeisers

landelijke CDS-gegevens steekproef WODC

(1.287 huishoudens) (438 huishoudens)

37 39

57% 54%

f 2.039 f 2.071

15% 24%

f 83.063 f 105.530

8 13

Tabel 2: Vergelijking CDS-gegevens en WODC-steekproef op bewindvoerderorganisaties

benoemd bij Wsnp-huishoudens. Periode 1-9-1999 t/m 19-4-2000

bewindvoerderorganisatie

advocatuur

Bureau voor Rechtshulp

GKB

particuliere schuldhulpverlening / AMW

onbekend

tota a l

landelijke CDS-gegevens steekproef WODC

aantal % aantal %

1.854 44 206 47

537 13 47 11

1.080 26 82 19

703 17 101 23

2 0

4.174 100 438 100

De CDS-gegevens en de steekproef van het WODC zijn ook vergeleken op het type

bewindvoerder dat benoemd is bij Wsnp-huishoudens. Uit tabel 2 blijkt dat bij de zes

rechtbanken uit de steekproef verhoudingsgewijs vaker particuliere organisaties zijn

benoemd dan landelijk het geval is, en dat GKB's juist minder vaak zijn benoemd.
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Tabel bij hoofdstuk 3

Tabel 1: Gemiddelde en omvang van de vordering per type schuldeiser en frequentie

waarmee schuldeisers in Wsnp-schuldenpakketten voorkomen

schuldeiser gemiddelde

vordering

omvang

vordering

t.o.v. totale

frequentie in schulden-

pakketten

schuldbedrag

(guldens) (%) (aantal) (%)

bank 20.437 29 636 13

belasting 8.395 7 376 8

CJIB 877 0 151 3

creditcardmaatschappij 5.868 0 12 0

debetkaart 3.114 0 60 1

energiemaatschappij 1.890 1 247 5

financier 23.716 3 63 1

GAK 24.320 3 55 1

gemeent. kredietbank 4.813 0 12 0

gemeent. sociale dienst 7.756 4 223 5

Informatie Beheer Groep 2.098 0 47 1

omroep 448 0 99 2

onderwijsinstelling 1.444 0 44 1

ontspanning 759 0 145 3

postorderbedrijf 1.979 1 255 5

familie/kennissen 4.982 1 63 1

sociale verzekeringsbank 7.656 0 16 0

telefoonmaatschappij 1.621 1 301 6
verhuurder 4.524 0 14 0

verzekeringsmaatschappij 2.332 1 123 3

woningbouwcorporatie 3.896 2 209 4

ziektekostenverzekeraar 1.043 1 235 5

zorgsector 814 0 171 4

onbekend` 12.392 14 512 11

overig 16.035 30 838 17

totaal 9.110 100 4.907 100

Vordering via deurwaarder of incassobureau, opdrachtgever onbekend.
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