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Om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen, verlaagt het kabinet de 
drempel om toegang te krijgen tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Dat staat 
in het wetsvoorstel dat minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft gestuurd aan de Tweede 
Kamer. 

 
 
Minister Dekker: “We moeten alert zijn op het ontstaan van schulden, want die kunnen het 
leven van mensen ontwrichten. Wie toch met schulden te maken krijgt, moet uiteraard eerst 
proberen deze terug te betalen. Daarom hebben we de gemeentelijke schuldhulpverlening 
en werken we als overheid actief mee aan betalingsregelingen. Als dat niet werkt, moet 
uiteindelijk schuldsanering via de WSNP een reële optie zijn. Mensen met problematische 
schulden kunnen hier straks sneller voor in aanmerking komen, zodat zij hun leven ook weer 
sneller schuldenvrij kunnen oppakken.” 

De voorgestelde wijzigingen: 
 
1. Van vijf naar drie jaar 

Op dit moment kan iemand met problematische schulden pas na vijf jaar voldoende 
inspanning om te komen tot afbouw van schulden en het voorkomen van nieuwe schulden, 
de zogenoemde goede trouw toets, toegang krijgen tot de WSNP. Om te voorkomen dat een 
schuldoplossing te lang uitblijft en schulden ondertussen alleen maar verder oplopen, 
verkorten we deze periode naar drie jaar. 

2. Tienjaarstermijn 

Op dit moment krijgen mensen die binnen tien jaar na een eerder WSNP-traject opnieuw in 
problematische schulden komen geen toegang tot de WSNP. We willen dat de rechter de 
mogelijkheid krijgt om mensen ook binnen die tien jaar wel opnieuw toe te laten tot de WSNP 
als zij buiten hun schuld – bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis – opnieuw in 
financiële problemen zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor mensen die een eerder WSNP-
traject niet hebben kunnen afmaken, maar daartoe nu wel in staat worden geacht. 

Brede schuldenaanpak 
 
De wijzigingen maken deel uit van een breed pakket aan maatregelen die het kabinet treft 
om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve 
schuldhulpverlening en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet 
werkt in deze Brede Schuldenaanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en 



maatschappelijke organisaties. Zeker nu we nog niet weten welke effecten de coronacrisis 
nog zal hebben, is het van belang dat er een systeem paraat is waarin mensen met 
problematische schulden beter en sneller worden geholpen. 

 


