Verbod commerciële schuldhulp

Veel organisaties bieden hulp bij schulden. Bij de meeste organisaties hoeven cliënten niet te
betalen en is de hulp gratis. Er zijn echter ook organisaties die geld vragen voor hun
werkzaamheden, waarbij de kwaliteit van de hulp ook nog te wensen overlaat.
Om te voorkomen dat organisaties misbruik maken van mensen met schulden heeft de wetgever
in de Wet op het consumentenkrediet geregeld dat schuldbemiddeling verboden is, tenzij sprake
is van:





gratis schuldbemiddeling;
schuldbemiddeling door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door
gemeenten gehouden instellingen, die zich krachtens hun doelstelling met
schuldbemiddeling bezighouden;
schuldbemiddeling door o.a. advocaten, curatoren (faillissement), bewindvoerders (wsnp)
en deurwaarders.

Het verbod op schuldbemiddeling tegen betaling geldt alleen voor schulden die geheel of
gedeeltelijk voortvloeien uit krediettransacties. Het gaat hierbij niet alleen om leningen en
roodstanden, maar ook om schulden vanwege telefoonabonnementen met inbegrepen
telefoontoestel. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een telefoonabonnement met
inbegrepen toestel in beginsel aangemerkt moet worden als kredietovereenkomst, tenzij de
aanbieder aannemelijk kan maken dat de abonnementskosten niet (mede) strekken tot afbetaling
van de telefoon.
Van augustus 1998 tot juli 2000 gold het Tijdelijk vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars
waarbij onder bepaalde voorwaarden wel schuldbemiddeling tegen betaling toegestaan was. Dit
besluit is echter niet verlengd. Er is een nieuw vrijstellingsbesluit in voorbereiding (2013) die via
internet ter consultatie is voorgelegd.
Schuldbemiddeling tegen betaling door gewone organisaties is dus verboden en strafbaar.
Organisaties die het verbod overtreden kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Medewerkers
werkzaam bij Belastingdienst / Bureau economische handhaving zijn aangewezen voor het
toezicht op de naleving De buitengewoon opsporingsambtenaren zijn bevoegd tot het opspoten
van overtredingen op grond van art. 47 en 48 van de Wet op het consumentenkrediet, die op
grond van de Wet op de economische delicten strafbaar zijn gesteld.
Een overeenkomst om schulden tegen betaling te regelen is nietig. Dit heeft tot gevolg dat alles
wat betaald is op grond van onverschuldigde betaling van de organisatie teruggevorderd kan
worden. Het terug eisen van het geld moet vanwege verjaring binnen 5 jaar gebeuren.
Er zijn organisaties die proberen via slimme constructies de wet te omzeilen. Het regelen van de
schulden is dan gratis, maar tegelijkertijd moet voor het inkomensbeheer wel worden betaald.
Wanneer sprake is van een verwevenheid tussen de gratis schuldbemiddeling en het betaalde
inkomensbeheer is dit volgens de Hoge Raad eveneens strafbaar. De overeenkomst is ook dan
nietig. Alles wat betaald is kan ook dan op grond van onverschuldigde betaling worden
teruggevorderd.
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