
 

 

Casus Gemeentelijke schuldhulpverlening  
Inwoners met geldproblemen vormen een kwetsbare groep binnen uw gemeente. Als gemeente moet u 
ervoor zorgen dat deze mensen ondersteuning krijgen. De gemeente heeft op grond van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening een regierol. U bent verantwoordelijk voor een plan over integrale 
schuldhulpverlening aan uw inwoners. 
 
Bij schuldhulpverlening kunnen verschillende instrumenten ingezet worden. Bijvoorbeeld budgetbeheer, 
beschermingsbewind of curatele. De gemeente kan dit zelf doen of u kunt uw inwoners doorverwijzen naar 
professionele particuliere hulpverleners. 
  
Mevrouw B.: “Ik zat in diepe schulden en dit had grote invloed op mijn leven en welzijn. Mijn gemeente 
heeft mij erg goed geholpen om er weer uit te komen. Ik kon kiezen tussen gemeentelijk budgetbeheer of 
een particulier kantoor. Ik heb bij beide een intake gedaan en koos uiteindelijk voor het particuliere kantoor, 
omdat deze het beste bij mij paste.” 

 
Zelf uitvoeren of aan de markt overlaten? 
Bij de keuze om wel of niet zelf schuldhulpverleningsdiensten aan te bieden, is het belangrijk dat u zich o.a. 
de volgende vragen stelt: 
- Zijn er al commerciële partijen actief in uw gemeente?  
- Kan de gemeente de activiteit overlaten aan de markt? Bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen 

aan de activiteit of door een subsidie te verstrekken? 
 
Eerlijk concurreren met ondernemers 
Kiest de gemeente ervoor om ook zelf bijvoorbeeld budgetbeheer of beschermingsbewind aan te bieden? 
Zorg dan dat uw gemeente eerlijk concurreert met commerciële aanbieders. Het aanbieden van 
budgetbeheer of beschermingsbewind is namelijk geen taak die aan gemeenten is opgedragen. Dat blijkt al 
uit het feit dat er ook particuliere ondernemingen zijn die deze dienstverlening aanbieden. De gemeente 
treedt dus in concurrentie met commerciële kantoren. Dat betekent dat de gemeente zich moet houden aan 
de 4 gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid. Zo hebben commerciële aanbieders in uw gemeente een 
eerlijke kans om te ondernemen. 
 
Voorbeeld 
Een voorbeeld van een situatie waarin een gemeente concurreert met particuliere bewindvoerders vindt u 
hier.  
 
 
 

 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen-concurrentie-en-marktwerking-concurrentie-door-overheden/wet-markt-en-overheid
https://www.acm.nl/nl/publicaties/deventer-moet-kosten-voor-particuliere-bewindvoerders-vergoeden



