










































Tot slot

De casus “Piet” is gebaseerd op waargebeurde verhalen met als doel inzichtelijk te 

maken waar ondernemers in de praktijk tegenaan lopen als zij in financiële problemen 

komen. Het verhaal van Piet is zo geschreven dat deze gebruikt kan worden om te 

bepalen op welk moment een gemeente vindt dat ondersteuning aan zelfstandigen 

geboden zou moeten worden. Ook kan de casus gebruikt worden om te toetsen of deze 

hulp ook daadwerkelijk beschikbaar én toegankelijk is. Als dat niet het geval is kan het 

gebruikt worden om de discussie aan te gaan voor het organiseren van de benodigde 

ondersteuning. 

De aanbevelingen in dit document zijn binnen de huidige wet- en regelgeving te 

realiseren door aanpassingen van het gemeentelijk beleid. Over Rood is altijd bereid 

hierover met u van gedachten te wisselen en mee te denken.  

Over Rood heeft als missie de positie van zelfstandigen met (risico op) schulden in 

Nederland te verbeteren. Wij zijn u daarom dankbaar als u onbevangen naar de proble-

matiek van ondernemers wilt kijken en dit document met zo veel mogelijk politici en 

ambtenaren wilt delen. 

Heeft u behoefte aan verdere toelichting, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij 

gaan graag met politici en ambtenaren over dit onderwerp in gesprek. Want Piet ’s 

leven zou vermoedelijk heel anders gelopen zijn als hij met relatief geringe middelen 

zijn dierenwinkel had kunnen voortzetten. 

Coöperatie Over Rood

Peter van Bergen,

Directeur



Inhoudsopgave

1 Inleiding 

2 Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk: de casus 

5 De huidige situatie in Nederland 

6 Omvang van het probleem 

7 Hoe past Bbz 2004 in het schuldhulpplaatje? 

7 De beperkingen van Bbz

8 Waarom is schuldhulp voor ondernemers niet in alle gemeenten mogelijk? 

9 Verschillen tussen en overeenkomsten met particuliere schuldenaren 

10 Tijdverlies en oplopende schulden door toetsing bij aanvraag  

 aanvulling inkomen

10 Wat kan de gemeente doen? 

11 Schulddienstverlening die gratis wordt 

12 Terughoudend met advies om te stoppen 

13 Kosten achterstand administratie als noodzakelijke kosten vergoeden

14 Inzet van vrijwilligers

15 Optimaal gebruik maken van het Bbz 

16 Vroegsignalering

17 Laagdrempelige preventieve hulp

18 Budgetbewaking 

20 Tot slot 




