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Deel dit artikel

Schuldspecialisten spraken dit voorjaar nog van de stilte voor de storm. Na de
zomer zou er een golf aan faillissementen en schuldsanering komen. Toch blijft
het nog relatief stil.
Directeur Annemieke Bosma van Bureau Benedictus in Garyp, een van de
grotere schuldsaneringskantoren van het noorden, verwacht dat die stilte nog
wel tot in december kan aanhouden. Het aantal mensen dat via de Wsnp (Wet
schuldsanering natuurlijke personen) zijn schulden probeert op te lossen, ligt
momenteel zelfs nog lager dan vorig jaar.

Dat is het directe gevolg van de pandemie, legt Bosma uit. ,,Particulieren
worden vaak door gemeenten naar ons doorverwezen, en die gemeenten zijn
lange tijd dicht geweest. Het is pas nu dat er weer meer mensen op de
gemeentekantoren aan het werk zijn.’’ Ook uit de ondernemerswereld krijgen de
vijf bewindvoerders van Bureau Benedictus tot dusver weinig aanmeldingen.
,,De belastingdienst heeft tot eind juli gewacht met het sturen van aanmaningen
en als je er als ondernemer achteraan belt, dan wordt het eerst even niet zo
spannend’’, vertelt Bosma. Bovendien stellen de steunmaatregelen van de
overheid veel ondernemers in staat om hun huur en lonen door te betalen.
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In 2019 deden 4.637 mensen met succes een
beroep op de wet
Toch adviseert de directeur niet te lang te wachten met een saneringstraject.
,,Je kunt misschien wel net doen alsof er niks aan de hand is, maar dat is dan
wel uitstel van executie.’’ Sinds 2015 vertoont de Wsnp een sterk dalende
curve. Zo wezen rechters vorig jaar 1.260 schuldsaneringen minder toe dan een
jaar eerder.

In 2019 deden 4.637 mensen met succes een beroep op de wet. Daarvan
kwamen er 812 uit Friesland, Groningen of Drenthe. Bureau Benedictus
behandelde132 klanten. Zij kunnen in drie jaar tijd verlost zijn van al hun
schulden. Soms schakelen de bewindvoerders een rechter in, om te voorkomen
dat hun cliënt uit huis wordt gezet of zijn auto moet inleveren.
Zo’n drastische maatregel kan een oplossing in de weg staan, legt Bosma uit.
,,Als zo’n iemand zijn auto voor het werk nodig heeft, kom je natuurlijk niet
verder.’’ Met een door de rechter opgelegde voorlopige voorziening kun je
voorkomen dat het zover komt. In Nederland werden vorig jaar 272 voorlopige
voorzieningen aangevraagd.

Snelheid is geboden
De meeste zaken zijn in Amsterdam en Noord Nederland. ,,Wij hebben er
gemiddeld een per week’’, zegt Bosma. ,,Die mensen verschijnen dan maandag
bij ons op de stoep en dan zeggen ze: donderdag word ik uitgezet.’’ Snelheid is
dan geboden. ,,Andere rechtbanken reageren vaak minder enthousiast op zulke
zaken, maar de rechtbank Noord-Nederland werkt gelukkig goed mee.’’
Het schuldenfront mag dan nog verstild lijken, Bosma verwacht niet dat dit zo
blijft. ,,Zo’n crisis werkt heel lang na. Dat zag je ook bij de kreditcrisis van 2008.
Vijf jaar daarna kwamen mensen er alsnog door in de problemen.’’
Kredietverzekeraar Atradius voorspelt dat Nederland dit jaar een derde meer
faillissementen krijgt te verwerken dan vergelijkbare Europese landen. Volgens
econoom Theo Smid van Atradius wordt onze economie het komende anderhalf
jaar getroffen ,,door de tweede ronde-effecten van de crisis, zoals een sterke
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stijging van de werkloosheid en het aantal faillissementen. De moeilijkste
periode moet in zekere zin nog beginnen.”

https://www.lc.nl/economie/De-golf-aan-schuldsanering-blijft-vooralsnog-uit-en-dat-kan-nog-wel-even-zo-blijven-25977716.html?harvest_referrer=…

3/3

