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Nadere duiding besluitvorming private schulden 
 
De private schuldenregeling is tot stand gekomen middels een samenwerkingsverband van 
verschillende departementen (FIN, J&V, SZW, BZK, VWS) en de VNG. Besluiten werden voorbereid in 
ambtelijke werkgroepen waar ook belanghebbende die betrokken zijn bij de uitvoering deelnamen 
Naast afgevaardigden van de eerder genoemde departement en de VNG, zijn dit bijvoorbeeld 
deelnemers vanuit de NVVK (Kredietbanken), gemeenten, private schuldeisers of de KBVG 
(gerechtsdeurwaarders). Daarnaast is periodiek afgestemd met afgevaardigden van het ouderpanel 
om hen perspectief mee te nemen in de beleidsvormingsfase. Besluiten aangaande het beleid van de 
private schuldenaanpak zijn genomen in de MCTH. 
Besluitvorming is consequent getoetst aan de volgende uitgangspunten: uitlegbaarheid, juridische 
houdbaarheid en uitvoerbaarheid, en heeft in verschillende iteraties plaatsgevonden.  
 
Voorbereidend op de MCTH van begin april zijn de eerste contouren van de regeling ontworpen. De 
belangrijkste vragen waar toen antwoord op is gezocht, waren: (1) voor wie wordt de regeling 
toegankelijk, (2) welke schulden worden meegenomen en welke niet, en (3) wat wordt het 
uitvoeringsmodel?.  
 
Na beraadslaging in de MCTH is een uitvoeringsquickscan uitgevoerd door de VNG (voor de 
gemeenten), de kredietbanken, en schuldeisers en is er input verzameld bij UHT. Daarnaast zijn 
enkele specifieke elementen van de contouren van de regeling verder uitgewerkt. Op basis van de 
uitvoeringsquickscan en de verdere detaillering is in de MCTH een besluit genomen over de 
contouren van de private schuldenregeling, die vervolgens met de Kamer is gedeeld in de 7e VGR. 
 
De contouren zijn gedurende de zomer uitgewerkt in een beleidsbesluit, en zijn openstaande punten 
verder uitgewerkt. Dit zijn bijvoorbeeld de oplossing voor ouders in faillissementen en de oplossing 
voor zakelijke schulden. Hierover is op 29 september een besluit genomen, dat in de 8e VGR is 
gedeeld met de Kamer. 
 
Budgettair  
De minister van Financiën en de staatssecretaris Toeslagen en Douane zijn geïnformeerd en hebben 
ingestemd met de budgettaire gevolgen van het voorgenomen private schulden-beleid. Het resultaat 
hiervan is verwerkt in de derde en vierde Incidentele Suppletoire Begroting 2021 van het ministerie 
van Financiën. Daarnaast is in augustus j.l. in de ministerraad gesproken over de budgettaire 
gevolgen van het nog nader uit te werken nieuw herstelbeleid en de (verwachte) autonome 
toename in het aantal aanmeldingen als gedupeerde bij UHT. Naar aanleiding van deze 
augstusbesluitvorming is een reservering van € 2,2 mld. op de Aanvullende Post, verwerkt in de 
miljoenennota die op Prinsjesdag is aangeboden. 


