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Inleiding

Voor elke gemeente zijn ondernemers een belangrijke motor van de - lokale - economie. Maar
ondernemers kunnen om wat voor redenen dan ook in de problemen raken; persoonlijke problemen, financiële problemen of een mix daarvan. En juist vanwege hun belangrijke rol, kan dat een
behoorlijke impact hebben op de lokale en regionale economie. Wat veel gemeenten niet – of in
beperkte mate - weten, is dat zij verschillende mogelijkheden hebben om ondernemers die in de
problemen zitten te helpen. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) geeft hier onder
meer handvatten voor. Maar er is meer wat de gemeente kan doen.
In deze handreiking leest u hoe u uw ondernemers kunt ondersteunen en welke instanties u daarbij
kunt betrekken. Hoe herkent u ondernemers in nood? Hoe zet u de beschikbare hulpmiddelen in?
Wat zijn voor gemeenten de voordelen van het bieden van hulp? De tips komen allemaal uit de
praktijk: we hebben daartoe met een aantal gemeenten en organisaties gesproken die ervaring
hebben met het effectief en tijdig ondersteunen van ondernemers in de problemen.

Waar praten we over?
Volgens een data-analyse van Zuidweg & Partners (schuldhulporganisatie voor ondernemers) is
23,2% van de ondernemers in Nederland kwetsbaar voor problematische schulden. Uit een profielschets, gemaakt op grond van 3.400 door Zuidweg & Partners behandelde dossiers komt het volgende beeld naar voren: het grootste aandeel hulpaanvragen, 71 %, komt van zzp’ers. Daarna
volgen bv’s (14 %), vof’s (9,5 %) en stichtingen en overige rechtsvormen (5,5 %). Daarnaast zijn er
sectoren waarin schulden meer voorkomen dan in andere: zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid,
detailhandel, financiële dienstverlening, vervoer en groothandel.

Hulp komt vaak te laat
Elke ondernemer wordt weleens geconfronteerd met financiële problemen, maar het wordt problematisch als zij met eigen middelen en kennis geen oplossing meer kunnen vinden. Slechts weinige
van deze ondernemers krijgen hulp van de gemeente bij het vinden van een oplossing. Enerzijds
omdat er in Nederland een taboe rust op financieel falen en ondernemers dus niet om hulp vragen.
Anderzijds omdat hulp voor financiële problemen niet in alle gemeenten georganiseerd is of onvoldoende toegankelijk is gemaakt.
Ondernemers die wel om hulp vragen, doen dat vaak pas wanneer de schuld en het aantal schuldeisers al enorm is opgelopen. De ondernemers die bij Zuidweg & Partners aankloppen hebben
gemiddeld een schuld van 142.000 euro en 18,4 schuldeisers. De kosten voor de ondernemer, maar
ook die voor de maatschappij kunnen zo enorm oplopen. Denk aan onderaannemers, zzp’ers en
lokale mkb’ers die vanwege een faillissement niet betaald krijgen. Of aan werknemers die hun baan
verliezen. Maar ook aan de kosten van uitkeringen en maatschappelijke middelen voor de failliete
ondernemer.
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Welke wettelijke mogelijkheden heeft een gemeente?
Wettelijk zijn er twee regelingen voor hulpverlening aan ondernemers in financiële problemen: de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandig (Bbz).
Beide wetten geven gemeenten redelijk wat beleidsvrijheid.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is een kaderwet die gemeenten de beleidsvrijheid
biedt om de hulpverlening af te stemmen op lokale en individuele omstandigheden.
In artikel 3, eerste lid, van de Wgs is de verantwoordelijkheid van het college voor de schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente vastgelegd. De wet maakt geen uitzondering voor zelfstandigen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wgs in 2012 heeft de regering aangegeven dat
het ‘niet voor de hand ligt’ dat gemeenten zelfstandigen met een nog functionerende onderneming

‘Veel gemeenten
weten niet dat
zij mogelijkheden
hebben om
ondernemers
te helpen’

toelaten tot de schuldhulpverlening, ook niet als dit bedrijf op zich levensvatbaar is. Deze passage
heeft voor verwarring gezorgd. Om de verwarring op te helderen heeft de staatssecretaris in 2017
een brief gestuurd aan gemeenten, waarin aangegeven wordt dat de toegang tot de schuldhulpverlening niet mag worden ontzegd vanwege het enkele feit dat de zelfstandige een onderneming
heeft. De betreffende passsage over schuldhulpverlening aan zelfstandigen gaat over de situatie dat
de onderneming is beëindigd en de schuldhulpverleners worden gevraagd een schuldregeling met
de schuldeisers tot stand te brengen. Deze situatie acht de regering niet wenselijk, omdat investeren
op krediet en wisselende omzetten bij een onderneming horen.
Om te kunnen beoordelen of iemand wordt toegelaten tot schuldhulpverlening zal de gemeente
altijd een individuele uitvoeringstoets moeten uitvoeren, waarin het enkele feit dat een zelfstandige
een onderneming heeft niet als uitsluitingsgrond mag worden toegepast.

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
Wanneer het bedrijf als levensvatbaar wordt beoordeeld dan kunnen ondernemers een krediet vanuit
de Bbz aanvragen. De vraag of een bedrijf al dan niet levensvatbaar is, wordt bepaald in een levensvatbaarheidsonderzoek. Gemeenten hebben binnen de Bbz de vrijheid om dit onderzoek zelf uit te
voeren of uit te besteden aan een externe partij. De Bbz biedt twee verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor bestaande ondernemers. De ondernemer kan op grond van artikel 10 bij tijdelijke
inkomstenproblemen ondersteuning krijgen door een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau in
de vorm van een periodieke renteloze lening voor 12 maanden. De gemeente kan dit tot maximaal 24
maanden verlengen. Daarnaast kan de gemeente op grond van artikel 14 bedrijfskapitaal in de vorm
van een rentedragende lening verstrekken tot een bedrag van maximaal €199.680,- (2019). De looptijd
van deze lening is 10 jaar.
NB: Per 1 januari 2020 wordt de Bbz gewijzigd. Levensvatbaarheid van de onderneming wordt het
uitgangspunt voor het verstrekken van Bbz. Dit betekent ook dat de toegang tot de Bbz voor
zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf vanaf 55 jaar, ook wel de Bbz- ouderenregeling
genoemd, wordt beperkt. Zij kunnen een beroep doen op de IOAZ of eventueel de Participatiewet.
Daarnaast gaat de financieringssystematiek veranderen. Het financiële risico bij het verstrekken van
Bbz-leningen wordt verschoven van het Rijk naar de verstrekkende gemeenten. Daartegenover staat
dat gemeenten financieel voordeel kunnen behalen bij een adequaat kredietbeheer en een juiste
selectie.

Onbekende mogelijkheden
De regering heeft bepaald dat het gemeenten vrijstaat om naast de Bbz ook nog gespecialiseerde
schuldhulpverlening voor zelfstandigen in te huren. Uit onderzoek van de Ombudsman blijkt dat er in
het traject richting een bedrijfsbeëindiging verschillende stadia zijn waarin ondernemers hulp geboden
kan worden, maar dat dat niet genoeg gebeurt. De reden: gemeenten hebben zelf niet altijd de expertise in huis en ze zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheid om gespecialiseerde schuldhulpverlening in te huren.
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2.

Tegen welke problemen lopen ondernemers aan?

Een faillissement is er niet van de ene dag op de andere. De weg daarnaartoe kent verschillende
stadia en verschillende problemen. De juiste hulp op het juiste moment kan een bedrijfsbeëindiging voorkomen. Bij de geïnterviewde organisaties haalden we de volgende voorbeelden op.

Juridische problemen

‘Een andere
manier om te
signaleren is
het organiseren
van ketensamenwerking’
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Bij een mislukte implementatie van software wordt een bedrijf benaderd om het haperende
systeem en de mislukte implementatie vlot te trekken. Dit bedrijf is uiteindelijk meer uren bij de
klus betrokken dan het bedrijf dat de opdracht aanvankelijk aannam. Hierdoor werd het hulpverlenende bedrijf de hoofdverantwoordelijke voor het mislukken van de implementatie. En
zodoende verantwoordelijk gesteld voor de implementatie Uiteindelijk was een Bbz- krediet de
oplossing voor het liquiditeitstekort.

Personele problemen
Bij de overdracht van een notariskantoor bleek het zittende personeel niet meer geschikt. Via
een vaststellingsovereenkomst moest het personeel ontslagen worden. De totale kosten konden
echter niet door de nieuwe notaris worden gedragen, en de huisbankier weigerde te betalen na
een verliesjaar en het ontbreken van zekerheden. De totale kredietbehoefte was 150.000 euro.
Die is vanuit de Bbz gefinancierd en door de nieuwe notaris binnen drie jaar terugbetaald.

Te grote investering in winkelruimte
Een fietsenhandelaar besloot net voor de economische crisis om z’n winkelruimte uit te breiden.
Een nieuw pand werd gefinancierd door de bank, in de veronderstelling dat dit een rendabele
actie was. Maar door de crisis daalde de marktwaarde van het pand dusdanig dat de bank vroeg
om een versnelde aflossing. Hierdoor ontstond een tekort aan werkkapitaal. Door inzet van de
Bbz werd extra werkkapitaal verstrekt. Ook werden er nieuwe aflossingsafspraken gemaakt met
de bank.

Wegvallen grootste klant
Na twintig jaar succesvol ondernemerschap werd een ondernemer de dupe van het faillissement
van zijn grootste klant. Deze grote opdrachtgever was goed voor 75% van de omzet. Hierdoor
ging ook de eerste ondernemer failliet. Na het afwikkeling van het faillissement en na de verkoop
van de eigen woning en het afhandelen van de schulden uit het bedrijf, kon hij wel opnieuw een
onderneming starten.
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3.

Wat kunnen gemeenten betekenen?

Gemeenten kunnen een belangrijke hulp zijn voor ondernemers in financiële problemen.
Gemeenten die al gespecialiseerde schuldhulpverlening uitvoeren, benoemen de volgende
aandachtspunten.

Neem als gemeente initiatief
Ondernemers trekken niet snel zelf aan de bel vanwege schaamte en soms door een
complexe cocktail van persoonlijke en financiële problemen. Daarom is het handig als de
gemeente initiatief neemt en proactief hulp aanbiedt. Hiermee wordt kostbare tijd gewonnen,
waardoor de schulden niet acuut worden of onnodig hoog. Daarom is het belangrijk dat de
Bbz-regeling bekend is bij medewerkers EZ; niet bij alle gemeenten is dat nu het geval.

‘Het is handig
als de gemeente
initiatief neemt
en proactief
hulp aanbiedt’

“Als een medewerker van EZ ondernemers in problemen tegenkomt, dan zou ik altijd
aanraden om het initiatief voor de hulp bij de gemeente neer te leggen. Als ondernemers
zelf moeten bellen of ergens naartoe worden doorverwezen, doen ze dat vaak niet. Als de
belastingdienst uit onze regio in gesprek is met een ondernemer en ze constateren een
probleem, dan nemen zij nog tijdens dit gesprek contact met ons op om gelijk een afspraak
te maken. Ondernemers vragen zelf niet graag om hulp, en ze gaan niet graag met de billen
bloot. Verder is het belangrijk om te weten wie binnen jouw gemeente de Bbz uitvoert, zodat
zij het verder kunnen oppakken.” Edwin Lahuis, adviseur bedrijven Regionale Organisatie
Zelfstandigen (ROZ)

Ontzorgen en ondersteunen scheelt een hoop
Het komt voor dat een bedrijf wel levensvatbaar is, maar dat de ondernemer gezondheidsproblemen heeft. Niet zelden is een dreigende burn-out het probleem dat een strakke
bedrijfsvoering in de weg staat. De gemeenten kan dan een coachingstraject aanbieden.
“Wij hielpen eens een ondernemer die een burn-out had. Het probleem was niet haar
bedrijf, maar persoonlijke kwesties. Ze had een zoon met gedragsproblemen, de school
wilde hem niet meer hebben en hierdoor kwam hij thuis te zitten. Er was ook nog een
problematische echtscheiding van een ex-partner die geen alimentatie betaalde. En de
ex-partner speelde de zoon en zijn moeder tegen elkaar uit. Hierdoor werd de zoon nog
‘moeilijker’ en kreeg de ondernemer fysieke en psychische klachten. Op het moment dat
zij bij ons aanklopte, was er een ontelbaar aantal organisaties die langs elkaar heen
werkten: het ziekenhuis, revalidatie, de psycholoog en school.” Silke Eitink, senior
adviseur schuldhulpverlening ROZ

Ondernemers zijn niet per se goed in hun administratie
Een ondernemer is vaak ergens steengoed in. Maar de administratie onder de knie krijgen
kan een ander verhaal zijn. De Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen biedt daarom
een online boekhoudcursus aan. Soms – om ergere problemen te voorkomen – kan hulp
worden geboden door een plaatselijk accountantskantoor waarmee afspraken zijn
gemaakt. Ook het ontbreken van andere ondernemersvaardigheden dan administratieve
skills kunnen - tijdelijk - een probleem veroorzaken.
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“Binnen het ROZ zijn 25, 30 coaches op vrijwillige basis bezig met ondersteuning van ondernemers op gebieden als acquisitie, inzicht in budgetteren, profilering, en time management.
We bespreken de mogelijkheden altijd met de klant. Wij gaan als schuldhulpverlener verder
dan alleen de financiële kant en proberen alles in beeld te krijgen. Klanten kunnen ons altijd
bellen als ze ergens tegenaan lopen. Ook als dat buiten de eigenlijke dienstverlening valt;
we kijken dan of wijzelf iets kunnen betekenen of dat er een andere organisatie
ingeschakeld moet worden. ” Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening ROZ

Inzicht in bedrijfsgegevens
Vaak heeft een ondernemer die bij de gemeente aanklopt geen overzicht meer in zijn
financiële situatie. Een eerste stap naar hulp is daarom het opvragen van de boekhouding om
samen met de ondernemer inzicht te krijgen in de cijfers. Ondernemers lopen meestal niet
met hun schulden te koop, dus is het erg belangrijk om dóór te vragen. Niet alleen over het
bedrijf, maar ook over de privésituatie. In sommige gemeenten is de eerste afspraak altijd bij
de ondernemer thuis of bij zijn bedrijf op locatie om goed inzicht te krijgen in de situatie.

‘In Nederland
rust er een
taboe op
financieel falen’

“Wij kijken eerst of je in staat bent om het bedrijf voort te zetten. We willen de cijfers
inzichtelijk hebben. We kijken naar het lopende jaar en de afgelopen twee jaar. Als daar
een nettoresultaat uitkomt, proberen we het bedrijf te redden. We kijken waardoor het
komt dat er een financieel probleem is ontstaan. Dat kunnen te hoge privé-uitgaven zijn,
maar ook vorderingen van deurwaarders. Als er een goed evenwicht is tussen het
nettoresultaat en de privé- en zakelijke uitgaven zetten we het schuldhulpverleningstraject
in gang.” Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening ROZ

Saneren kan een oplossing zijn
Vaak staan schulden de levensvatbaarheid van een bedrijf in de weg. Het product of de
dienst is goed, maar er is geen adequate oplossing voor het (tijdelijke) schuldenprobleem.
Dan kan een krediet van de Bbz een oplossing zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld het
afkopen van een levensverzekering zijn.
“Soms is de schuldenpositie zo hoog dat we via de Bbz, maar een deel kunnen financieren
omdat er niet meer aflossingscapaciteit is. De Bbz-lening gebruiken we om schulden af te
kopen als het bedrijf daarna alsnog levensvatbaar is en we een faillissement kunnen
voorkomen.” Edwin Lahuis, adviseur bedrijven Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)

Met het bedrijf stoppen kan ook een oplossing zijn
Niet alle ondernemers zijn uit het echte ondernemershout gesneden; soms zijn ze er
gewoon ingerold. Probeer daarom ‘de ondernemer tegen wil en dank’ ter herkennen.
Financiële problemen kunnen het gevolg zijn van het feit dat de ondernemer in bredere zin
een probleem heeft met het runnen van een onderneming.
“Er kwam een keer een man om ondersteuning vragen. In het gesprek bleek dat hij zich al
langere tijd in een problematische situatie bevond, en dat hij geen ruimte had om zelfs
kleinere uitgaven voor opdrachtgevers voor te schieten. Terwijl de opdrachten altijd van te
voren betaald moesten worden. Hij had geen geld om de OZB van de woning te betalen en
leefde van een bedrag dat beduidend onder het minimum ligt. Ook had hij financiële
verplichtingen aan zijn echtgenote die in het buitenland woont. Kortom: een mêlee aan
problemen. We hebben de ondernemer gewezen op de mogelijkheid van vrijstelling van
het betalen van OZB, het bestaan van de voedselbank en op de optie om te stoppen met
het bedrijf.” Frans Zwagemakers, adviseur Economische Zaken, gemeente Almere
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4.

Wat kun je doen om een ondernemer in problemen te herkennen?

Zoals gezegd zullen ondernemers niet snel zelf aan de bel trekken als ze met geldproblemen
zitten. Daarom is het zaak om als gemeente bedacht te zijn op signalen. Zo kan een
ondernemer bij de gemeente aankloppen met een vraag die niet direct met een financiële
kwestie te maken heeft. Tijdens het gesprek blijkt er meer aan de hand te zijn, bijvoorbeeld
privéproblemen of ziekte. Neem dan de tijd en vraag dóór.
“Een signaal dat er financieel iets aan de hand is, kan onder andere zijn dat een
ondernemer twee keer de aanslag omzetbelasting niet heeft betaald of een 0-aangifte
heeft gedaan. Heb tijdens een gesprek over de schulden altijd aandacht voor de gehele
situatie. Ook of de vaste lasten bijvoorbeeld privé worden betaald.” Silke Eitink, senior
adviseur schuldhulpverlening ROZ

Werk intern samen

‘Gebrek aan
kennis vergroot
het risico op
onjuist advies’

Binnen gemeenten heeft iedere afdeling zijn eigen speerpunten en dossiers. Daarbij
werken de verschillende afdelingen vaak niet met elkaar samen. Jammer, want
samenwerking kan de dienstverlening aan ondernemers in problemen juist ten goede
komen. Hoe handig is het als de collega die binnen het sociaal domein over de Bbz gaat
geregeld contact heeft met de adviseur economische zaken! Nauwere samenwerking
maakt vroegtijdige signalering mogelijk, met lagere kosten voor de gemeente als gevolg.
“Ik zie dat er te weinig wordt samengewerkt tussen de verschillende afdelingen in een
gemeente, terwijl het meerwaarde zou hebben om naar elkaar door te verwijzen om een
ondernemer in problemen sneller te kunnen helpen. Zo zou het signaal dat gemeentebelastingen niet zijn betaald nuttig kunnen zijn om door te geven.” Edwin Lahuis,
adviseur bedrijven Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)

Schakel het netwerk in
Een andere manier om te signaleren én gericht door te kunnen verwijzen is het organiseren
van ketensamenwerking. Om vroegtijdige signalering efficiënt te kunnen inrichten heeft
een aantal gemeenten een netwerk ingericht en met verschillende stakeholders afspraken
gemaakt. Zo heeft ISD de Kempen, de intergemeentelijke sociale dienst van de
Kempenstreek, afspraken gemaakt met maatschappelijk werk en de woningbouw om
signalen van ondernemers met schulden door te geven aan het economisch loket. Daar
wordt vervolgend bekeken of de ondernemer in kwestie ondersteuning nodig heeft.
“Wij sturen vanuit het zelfstandigenloket ondernemers door naar MKBDoorgaan, voor een
bedrijfseconomische analyse. De ondernemer moet zo snel mogelijk weten waar het
probleem zit. Helaas is daar niet in alle gemeenten de capaciteit en kennis voor. Vroeger werd
dit ook wel gedaan door de Kamer van Koophandel. Die geven nu heel veel informatie via
hun website. Als de ondernemer weet waar hij aan moet werken, kan hij zijn bedrijf wel-licht
weer snel op de rails krijgen.” Jannie van den Berg, manager Zelfstandigenloket Flevoland.

“Waar wij ook op inzetten zijn contacten met accountants, boekhouders, en wijkcentra bij
het signaleren van problemen bij ondernemers. Tal van signalen kunnen worden afgegeven.
Denk daarbij aan opmerkingen als ‘ik kan tijdelijk niet werken’, ‘ik heb al een tijd geen
opdrachten meer’, ‘mijn opdrachtgever valt weg’, ‘ik zoek iemand die meekijkt met het
bedrijf’, ‘ik wil stoppen met het bedrijf’, ‘ik vraag faillissement aan’.” Silke Eitink, senior
adviseur schuldhulpverlening ROZ
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Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Om vroegtijdige signalering tussen afdelingen, maar ook met maatschappelijke partners makkelijker te maken is
in februari 2019 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan een wijziging van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening. De wijziging moet gemeenten meer helderheid verschaffen in de regels rond
de uitwisseling van persoonsgegevens. In principe is dit onder de huidige wetgeving al mogelijk in het kader van
vroegsignalering. De wijziging geeft gemeenten een duidelijker mandaat en meer duidelijkheid over de juridische
kaders.

‘Met adequate
hulp kun je
kostenposten
voor de gemeente
voorkomen’
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5.

Risico’s en kansen bij hulp aan ondernemers in financiële problemen

Zoals gezegd biedt de wet aan gemeenten de bestuurlijke ruimte om de ondersteuning aan
ondernemers vormt te geven binnen de eigen lokale context. Met andere woorden:
gemeenten kunnen dit voor een groot deel zelf inrichten. Van de gemeenten die wij hebben
gesproken voor deze handreiking heeft een aantal daar een extern bedrijf voor ingehuurd.
Andere gemeenten bieden zelf uitgebreidere hulpverlening dan alleen het verstrekken van
Bbz-krediet. Hulp aan ondernemers inrichten kent risico’s en kansen.

Risico’s
Een veelgehoord bezwaar voor het verstrekken van een Bbz-krediet is dat dit de verplichting
geeft om een percentage terug te halen wanneer het inkomen achteraf hoger blijkt te zijn.
Voordeel is wel dat het krediet daardoor revolverend wordt.

‘Een faillissement
heeft impact
op de lokale
economie en
werkgelegenheid’

“Als het inkomen uit bedrijf omhoog gaat dient de Bbz-lening sneller te worden
terugbetaald. Ondernemers willen zelf ook graag sneller aflossen in verband met de
hoge rente. Dit geeft minder risico voor gemeenten.” Edwin Lahuis, adviseur bedrijven
Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)

Daarnaast heeft niet elke gemeente ervaring met hulpverlening aan ondernemers in
financiële problemen. Toch valt klaarstaan voor ondernemers met een financieringsvraag
óók onder gemeentelijke dienstverlening. De juiste ondersteuning kunnen bieden vraagt
om kennis van ondernemerschap, van de diverse sectoren en van de beschikbare
hulpmiddelen. Ook vraagt het om een bepaalde houding van de ambtenaren die met de
ondernemers in gesprek gaan. Gebrek aan kennis vergroot het risico op onjuist advies.
“Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen het mkb en land- en tuinbouwbedrijven. Bij
die laatste gaat het vaak over hele grote bedragen. Het is daarom van cruciaal belang om
het kennisniveau op peil houden. Ik praat weleens met gemeenten die schrikken van de
bedragen in jaarrekeningen.” Carlos Hoegen, adviseur Bbz land- en tuinbouw RvO

Verder blijkt dat er nog veel te veel onbekendheid is met de mogelijkheden die gemeenten
hebben om ondernemers te ondersteunen bij financiële perikelen. Zowel bij de ondernemers als bij de gemeenten zelf.
Ik zie dat de Bbz-regeling nog te veel onbekend is bij medewerkers EZ, en nóg meer bij
ondernemers.” Edwin Lahuis, adviseur bedrijven Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)

Kansen
Gemeenten die de hulp aan ondernemers in financiële problemen ter hand nemen, zien een
aantal voordelen. Door in te zetten op adequate hulp kun je grote kostenposten voor de
gemeente voorkomen. Vaak zijn er bij een faillissement bijvoorbeeld meerdere medewerkers
die een aanspraak doen op een gemeentelijke uitkering. Door tijdig bij te sturen kunnen dit
soort situaties worden voorkomen en wordt de druk op gemeentelijke middelen beperkt.
“Door er op tijd bij te zijn waren de zakelijke achterstanden nog te overzien; met de vaste
leveranciers zijn betalingsafspraken gemaakt. Het enige dat direct nodig was, was een
uitkering waarmee de privé vaste lasten konden worden betaald.” Edwin Lahuis, adviseur
bedrijven Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)
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Door vanuit de eigen organisatie en in samenwerking met een relevant netwerk vroegtijdig
te signaleren, kunnen veel maatschappelijke kosten worden voorkomen.
“Waar wij ook op inzetten is dat we in de regio accountants, boekhouders en wijkcentra
benaderen voor een betere bekendheid van de dienstverlening. Hierdoor kunnen zij
eerder contact opnemen bij het opvangen van signalen. Daardoor krijg je minder
ontruimingen, komen minder mensen in de bijstand en wordt er minder gebruikgemaakt
van eventuele kwijtscheldingen, maatschappelijk werk, of arbeidsbemiddeling. En een
goed lopende onderneming draagt bij aan de werkgelegenheid. ” Silke Eitink, senior
adviseur schuldhulpverlening ROZ

‘Voor gemeenten
heeft het
behoud van
lokale bedrijven
meerwaarde’

Ook voor de ondernemer zelf is schuldsanering en/of bemiddeling een kans. In tegen-stelling
tot wat veel ondernemers denken, lost een faillissement namelijk de schulden niet op. Een
faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van het bedrijf. De curator beheert
de bezittingen en bepaalt of men door mag gaan met de onderneming. De schulden blijven
volledig staan en moeten door de curator worden afgelost. Daar staat tegenover dat er bij
schuldensanering en/of bemiddeling een regeling wordt afgesproken voor de schulden. Daardoor kan een gedeelte worden kwijtgescholden, waardoor ook eerder kan worden afgelost.
“Veel bedrijven denken direct aan een faillissement, terwijl dat niet veel oplost omdat
een faillissement bij gebrek aan baten wordt opgeheven. Dat betekent dat je heel lang in
het faillissement zit en dat er niets gebeurt met de schulden. Het is zonde als je niet van
te voren hebt laten uitzoeken of je bedrijf nog levensvatbaar is.” Silke Eitink, senior
adviseur schuldhulpverlening ROZ

Ondernemers zorgen niet alleen voor werkgelegenheid in de gemeenten, maar ze maken
ook gebruik van lokale afnemers en leveranciers. Een (dreigend) faillissement heeft
daardoor ook impact op de lokale economie en werkgelegenheid. Voorkomen biedt dus
een enorme meerwaarde voor de lokale werkgelegenheid en economie.
“Vooral tijdens de laatste economische crisis zagen we het domino-effect: als er een
bedrijf omviel, viel de andere ook. De bouwvakker die de stukadoor niet meer nodig
heeft, de stukadoor die de glaszetter niet meer nodig heeft, enzovoort. De opdrachten
worden hierdoor minder en dus ook de inkomsten. De lasten blijven gelijk en kunnen niet
meer volledig worden betaald. Schulden ontstaan. Incassobureaus worden voor het
incasseren van de openstaande vordering ingeschakeld, de eigenlijke vordering wordt
door de incassokosten verhoogd. Dweilen met de kraan open. Als zo’n situatie lang blijft
aanhouden, is het stoppen van een bedrijf vaak de enige remedie.” Silke Eitink, senior
adviseur schuldhulpverlening ROZ

Een tijdelijk probleem kan veelal met een krediet worden opgelost. Maar voor commerciële
partijen zoals banken is het meestal niet aantrekkelijk om een krediet te verstrekken, omdat
de betreffende bedrijven commercieel niet interessant genoeg zijn. Voor gemeenten heeft
het behoud van lokale bedrijven zoals gezegd vaak wel meerwaarde, ook financieel. Een
relatief kleine bijdrage via een Bbz-krediet kan een groot positief effect hebben op de
lokale economie.
“De mooiste winst is een stuk werkgelegenheid voor particulieren en voor andere
bedrijven. Het is een wisselwerking.” Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening ROZ
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6.

‘Soms denken
ondernemers dat
een faillissement
hun problemen
oplost’
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Tot slot

Vanuit de wet- en regelgeving is het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers geen vereiste. Maar het staat gemeenten vrij om deze hulp in te richten en in te kopen. Bij de gemeenten die
dit doen, zien we een meerwaarde voor de lokale economie en een vermindering van de druk op de
maatschappelijke middelen. Door snel toegang te geven tot faciliteiten, voorkom je dat de schulden oplopen.
Gemeenten die ervoor kiezen om de hulp aan ondernemers in te richten, kunnen verschillende
diensten aanbieden: variërend van coaching tot sanering van de schulden. Het is daarbij goed om
te onderkennen dat ondernemers niet graag over hun schulden vertellen. Dus doorvragen en initiatief nemen zijn van groot belang.
De gemeente is meestal geen partij in een problematische financiële (en/of persoonlijke) situatie
van een ondernemer. Dat maakt de gemeente onafhankelijk en dat is een meerwaarde. Die meerwaarde wordt nog eens vermenigvuldigd door de samenwerking met partners, intern en extern.
Door die samenwerking is de kans groter dat problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Dat kan
zowel de ondernemer als de gemeente behoeden voor een escalatie van problemen.
Wilt u als gemeente uw diensten aan ondernemers in financiële problemen uitbreiden? Kijk verder
op https://www.vngrealisatie.nl/producten/financiele-steun-voor-ondernemers
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