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Trouw, 24 mei 2018  
Lees volledige artikel >> 

https://www.trouw.nl/samenleving/zzp-ers-die-in-de-schulden-zitten-stuiten-op-een-gesloten-loket~a1d75ec1/
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Schuldhulpverlening is er ook voor 

ondernemers! 
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De Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening regelt 

de schuldhulpverlening 

voor “natuurlijke personen”. 

Natuurlijke personen 

kunnen schulden uit 

onderneming hebben. 



En dat is best belangrijk: 
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• Nederland telt meer dan 1 miljoen zzp’ ers 

• Hun arbeidsmarktpositie is kwetsbaar: 

- Inkomen > 10% lager dan in loondienst,  

- relatief veel “oudere” zzp’ ers,  

- hoog percentage staking van bedrijf. 

• Bij NVVK-leden in 2017 “slechts” 2.100 in 

een traject…  

Doelgroep SHVO zeker niet alleen zzp’ers! 
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Schuldhulpverlening voor 

ondernemers vraagt om 

specialistische kennis: 

 

•  Bbz- kredieten 

•  levensvatbaarheidstoets 

•  contractuele verplichtingen 

•  Andere wet- en regelgeving     

   (bv. Belastingdienst)  
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Ingrediënten en kanttekeningen: 

• Doel: “… een minnelijke regeling van de (totale) schuldenlast 

van een ondernemer met een levensvatbaar bedrijf, zodanig dat 

de onderneming kan blijven voortbestaan” 

• Privaatrechtelijke overeenkomst 

• Opbouw gelijk aan schuldregeling voor particulieren: stabilisatie, 

VTLB, spaarsanering of saneringskrediet, enz. 

• Samenhang met andere soorten financiële dienstverlening  
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 CBS onderzoek: % laag inkomen 

 Werknemers                             1,7% 

 Zelfstandige met personeel      5,2% 

 Zelfstandige zonder personeel  9,4% 

 

 Zet in op doorgaan bij een haalbaar bedrijf 

 

 Toevoeging van schuldhulpverlening en vroeg-
signalering aan het Bbz 

 

 Hoe had het met Piet kunnen gaan? 

 

   

Facts  



Waarom als gemeente zelf organiseren? 

https://www.youtube.com/watch?v=YzhXptKdxfI&feature=youtu.be


 Welke key issues en items zijn belangrijk als je het 
als gemeente oppakt? 

 Wat moet je willen organiseren? 

 

    Voorbeelden 

(Zie ook filmpjes van ministerie SZW) 

Als je het zelf organiseert… 

https://www.youtube.com/watch?v=Igx-RSqZvIw&index=1&list=PLRvxyII_GKg8m8-Kv4mXPPGiR0MljiYa8


De Rotterdamse Zaak 

https://www.youtube.com/watch?v=TwnCNs2wGBA&feature=youtu.be


Zuidweg & partners 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y1rWzIiCSg&feature=youtu.be


ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) 

https://www.youtube.com/watch?v=V-eKesduGXE&index=30&list=UUC0wUwYTJrz4gFeYInZADSA


Schuldhulpverlening ROZ 

 220 ondernemers met financiële problemen 

 Teveel ondernemers die zich te laat melden 

 Gemiddelde schuld: € 139.000 

 Gemiddeld aantal schuldeisers: 15 

 



Doelstelling SHVO 

Bedrijf behouden 

 

Blijven voorzien in eigen inkomen 

 

Beperking van de schade 

 

(Persoonlijk) faillissement voorkomen 

 

Duurzaam schuldenvrij 



Fases SHVO (minnelijk arrangement) 

Intake 

Stabilisatie 

Verificatie 

Voorstel 

 

Dwangakkoord 

Moratorium  

Voorlopige voorziening 



Fases SHVO (wettelijk arrangement) 

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen 
(Wsnp) 

Schulden te goeder trouw ontstaan 

 

Faillissement 

Akkoord in faillissement 

Opheffen bij gebrek aan baten 



Aanvullend instrumentarium 

Adviseur blijft het bedrijf en de 
ondernemer volgen en adviseren 

 

Inzet van een coach 

 

Zo nodig: budgetbegeleiding 

 

Zo nodig: verzorgen administratie 



Geslaagde sanering/bemiddeling 

Sanering – via sanerings/bedrijfskrediet 

Crediteuren tegen finale kwijting 

 

Spaarsanering 

Reserveren afloscapaciteit (adhv inkomsten) 

Finale kwijting na 3 jaar 



Integrale samenwerking 



Kosten SHVO 

Ondernemer 

Gemeente 

Sanering via krediet 

Kosten worden in het krediet meegenomen 

Schuldregeling 

Inhouding op reserveringen 

Resterende kosten voor rekening gemeenten  

Administratie 

Afspraken met boekhouders 

Oostwerk administratief bedrijf 

 





www.rozgroep.nl  

schuldhulpverlening@rozgroep.nl/ 074–241 5100 

 

Silke Eitink: 074 – 241 5130 / 06 – 22 48 70 52 

Mariëlle van Tintelen: 074 – 241 5131 / 06 - 30 37 07 50 

 

 

 

Volg ons: 
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 Behoud bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid 
en inkomen 

 

 Besparing uitkering/re-integratie 

 

 Minder beroep op kwijtscheldingen gemeentelijke 
belastingen, huur- en zorgtoeslag 

 

 Voorkomen uithuiszetting, afsluiting energie etc. 

 

Wat levert het op? 



 Proactief; ga het communiceren!  

 Maak gebruik van wat er al is 

– In gesprek met organisaties/gemeenten die het 
al doen 

– Werkwijzer Divosa ‘Dienstverlening voor 
zelfstandigen met schulden inrichten’ 

– Animatie 

 PPO  

 Expertmeetings  

 

Wat kun je morgen anders doen? 



Animatie 

https://www.youtube.com/watch?v=qloALXcmlGI&feature=youtu.be
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