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Geachte heer Asscher, 
 
 
Op 1 januari 2016 treedt de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Graag 
wijzen wij u middels deze brief op onze gezamenlijke zorg voor de neveneffecten van de 
WAS op de schuldhulpverlening. Wij verzoeken u dringend om te komen met een 
oplossing zodat kwetsbare personen niet geraakt worden door de Wet Aanpak 
Schijnconstructies en gemeenten en NVVK-leden hun dienstverlening aan kunnen 
blijven bieden. Hieronder lichten wij het probleem en de oplossingsrichting toe.  
 
Eerder hebben wij samen met ABU, NBBU, VHA onze zorgen geuit over de problemen bij de 
uitvoering en de verwachte effecten die haaks staan op de gedachte van deze wet. Onlangs is 
de motie Mulder aangenomen in de Tweede Kamer. Deze motie dringt aan op een 
uitzondering op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimumloon bij AMvB. Voorspoedige 
uitwerking van de motie Mulder helpt werkgevers, waaronder SW-bedrijven, om hun 
preventieve rol ter voorkoming van schulden uit te blijven voeren. Wij dringen daarop aan. 
 
Echter het probleem voor schuldhulpverlening wordt hiermee niet opgelost. Het probleem voor 
schuldhulpverlening zit in de verplichte girale betaling van loon op rekening van de werknemer 
(artikel 7a, dat verwijst naar onderdelen Burgerlijk Wetboek). De Wet Aanpak 
Schijnconstructies heeft namelijk een grote invloed op de werkzaamheden van gemeenten en 
NVVK-leden als het gaat om financieel beheer en budgetbeheer.  
 
Schuldhulpverlenende organisaties1 verrichten werkzaamheden in de sfeer van hulp- en 
dienstverlening aan personen met financiële problemen. Daartoe worden ook financieel-
technische instrumenten ingezet die ervoor moeten zorgen dat de begeleiding succesvol kan 
verlopen. De twee gebruikelijke instrumenten zijn financieel beheer en budgetbeheer. 
Financieel beheer is in het kader van een schuldregeling: het ontvangen van het hele inkomen 
van een schuldenaar, het reserveren van de afgesproken aflossing en het doorstorten van het 

                                                      
1 Gemeenten en NVVK-leden. De NVVK-leden zijn gemeenten, door gemeenten gehouden instellingen (bijv. 
maatschappelijk werk), kredietbanken, zorginstellingen en private leden die in veruit de meeste gevallen voor een 
gemeente werken. Alle leden van de NVVK zijn gecertificeerd, geauditeerd en moeten aan strenge toelatingseisen 
voldoen. 
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restant naar de rekening van de schuldenaar. Budgetbeheer kan tijdens een schuldregeling 
worden toegepast, maar ook als apart product. Dit kan ervoor zorgen dat alle vaste lasten 
worden betaald en er geen nieuwe schulden of achterstanden ontstaan. 
  
Beide diensten zijn cruciaal om de situatie te stabiliseren en verdere financiële problematiek te 
voorkomen. Door de WAS wordt een situatie gecreëerd waardoor het voor gemeenten en 
NVVK-leden onmogelijk wordt gemaakt om hun werkzaamheden te blijven verrichten. 
Gemeenten moeten andere, minder effectieve en meer kwetsbare constructies verzinnen om 
klanten financieel-technisch te ondersteunen. Een ongewenste situatie en ook niet nodig. 
Klanten hebben namelijk nadrukkelijk behoefte aan een dergelijke vorm van dienstverlening, 
vooral de meest kwetsbare klanten van de schuldhulpverlening komen in de problemen. Ook 
de meeste schuldeisers stellen budgetbeheer en financieel beheer als voorwaarde voor hun 
medewerking aan dit traject. 
  
Om te zorgen dat gemeentelijke schuldhulpverlening mogelijk blijft, pleiten wij voor een 
oplossing in de vorm van een wetswijziging en vooruitlopend vanaf 1 januari 2016 een 
gedoogconstructie.  
 
Tot slot 
Wij doen een beroep op u om gemeenten en NVVK-leden op bovenstaand punt tegemoet te 
komen. Uiteraard zijn wij bereid om het een en ander nader toe te lichten. 
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Divosa   
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