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Aan: 

Dhr. P. Van den Bosch, bestuursvoorzitter Stichting BKR 

 

Cc:  

Mevr. drs. C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen 

Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Onderwerp: Eerder verwijderen registraties minnelijke schuldregelingen 

Contact: secretariaatwethoudermoorman@amsterdam.nl  

 

Amsterdam, 21 december 2022 

 

 

Geachte heer Van den Bosch, 

 

Via deze brief willen we u ervan op de hoogte stellen dat we als G4 per 1 januari 2023 overgaan tot een 

eerdere verwijdering van registraties van minnelijke schuldregelingen in het Centraal Krediet 

Informatiesysteem (CKI). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet financieel toezicht 

(Wft) verplicht gemeenten en kredietbanken om aan Stichting BKR door te geven als minnelijke 

schuldregelingen worden getroffen. Deze worden door u geregistreerd in het CKI. Na afloop van een 

schuldregeling blijft de registratie nog vijf jaar staan. U vermeldt daarover op uw website het volgende: 

 

“De einddatum die wordt gemeld, is de datum waarop de rechter de schone lei heeft uitgesproken. Vanaf die 

datum blijft je registratie nog 5 jaar staan. Daarna verwijderen we de registratie. We bewaren je gegevens 5 

jaar, omdat mensen met betaalproblemen vaak opnieuw in de problemen komen. Dit willen we graag 

voorkomen.” 

 

In onze steden zien we dat de huidige werkwijze een hardvochtige uitwerking heeft op onze inwoners.    

We ontvangen regelmatig signalen dat mensen die weer schuldenvrij zijn door registraties die langdurig 

blijven staan worden belemmerd om hun leven weer op te pakken en bv. een investering te doen in hun 

bedrijf of een huis te kopen. Er is dan ondanks de afloop van een schuldregeling nog geen sprake van een 

schone lei. U geeft aan te willen voorkomen dat mensen met betaalproblemen opnieuw in de problemen 

komen. Dat onderschrijven we, maar in uw meest recente Schulden Monitor 2021 blijkt dat het overgrote 

deel van de mensen (87%) structureel uit betalingsproblemen blijft. Zij hebben nog wel lange tijd last van 

de registratie van hun minnelijke schuldregeling.  

 

Als G4 vinden we dat de registraties van minnelijke schuldregelingen sneller moeten worden verwijderd. 

Het ligt voor de hand om de registratieduur gelijk te stellen aan de die van wettelijke schuldregelingen 

(WSNP). In het insolventieregister worden registraties 6 maanden na afloop van een schuldregeling 

verwijderd. Harmonisatie met die norm zorgt voor eenduidigheid in het stelsel en een in onze ogen 

redelijke overbruggingstermijn waarmee het snel opnieuw oplopen van betalingsproblemen wordt 

voorkomen. 
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Via de NVVK en de VNG hebben we ons standpunt al vaker bij u onder de aandacht gebracht. Dit heeft 

nog niet geleid tot een andere werkwijze. Als G4 hebben we er daarom toe besloten om per januari 2023 

over te gaan tot het zelfstandig verwijderen van registraties van minnelijke schuldregelingen. Dat zullen 

we met ingang van die maand doen voor alle inwoners die hun minnelijke schuldregeling succesvol 

hebben afgerond. Als (zonder overleg) sprake is van een betalingsachterstand op de aflossing van een 

saneringskrediet zullen we hier niet toe overgaan. 

 

Ons standpunt en de aanstaande aanpassing van onze werkwijze hebben we reeds aan het kabinet en de 

Tweede Kamer doorgegeven en we zullen hen ook een afschrift van deze brief doen toekomen. Ook de 

NVVK en de VNG zullen we van onze aanpassing op de hoogte stellen. We hopen dat dit ertoe leidt dat 

de reguliere werkwijze op korte termijn structureel door u wordt gewijzigd.  

 

Hoogachtend,  

 

Wethouder Marjolein Moorman, gemeente Amsterdam  

Wethouder Enes Yigit, gemeente Rotterdam 

Wethouder Mariëlle Vavier, gemeente Den Haag  

Wethouder Linda Voortman, gemeente Utrecht  

 


