Doel van deze maatregel

Schulddienstverlening
Het is een gemeentelijke taak om inwoners te helpen om uit
een bedreigende of uitzichtloze schuldsituatie te komen.

Dit moet…

Dit is wenselijk…

1-Inwoners met een
uitzichtloze of
bedreigende
schuldsituatie hebben
recht op ondersteuning.
2-Zij moeten zelf doen
wat in hun vermogen
ligt om hun schulden op
te lossen. Daarbij
moeten zij hun sociaal
netwerk inschakelen.
3-Voor gezinnen met
kinderen biedt de
gemeente snelle
noodhulp om
huisuitzetting of
afsluiting nutslasten te
voorkomen.
4-Een besluit om in een
concreet geval al dan
niet schulddienstverlening te
bieden, is een formele
beschikking (bezwaar
mogelijk).

5-Het inzetten van
schulddienstverlening kan
geweigerd worden als
een eerder traject is
gestaakt of mislukt en dit
verwijtbaar is aan de
belanghebbende, of dat
de schulden zeer kort na
de afronding van een
eerdere schulddienstverlening zijn
ontstaan.
6-De weigeringsgrond
wordt niet toegepast als
de belanghebbende laat
zien dat hij inmiddels wel
voldoende medewerking
verleent om tot een
succesvolle afronding te
komen.

Dit is situationeel
7-Per geval wordt beoordeeld wat de belanghebbende
zelf kan oplossen en/of voorbereiden. Hiertoe kan ook
behoren, het opstellen van brieven, inventariseren van
schulden, nabellen van schuldeisers en overige
uitvoeringshandelingen. De begeleiding bestaat in het
op weg helpen van de belanghebbende en doen wat hij
zelf niet kan.
8-Ondersteuning van het sociaal netwerk en/of
vrijwilligers van bijvoorbeeld de papierenbrigade word
bespreekbaar gemaakt. Van de belanghebbende kan
gevergd worden dat deze ook op die manier
ondersteuning zoekt. Dit is een aan de
schulddienstverlening voorliggende voorziening.
9- Als de situatie niet duurzaam kan worden
gestabiliseerd zonder blijvende interventie, dan kan
bewindvoering ingezet worden.
10-Bij onregelbare schulden kan voorafgaand een
stabilisatietraject worden doorlopen, waar van andere
schuldeisers het opschorten van de incasso wordt
gevraagd om de onregelbare schulden te kunnen
terugbetalen.

Afwegingen…
Stabiiteit: Het is zeer belangrijk dat de situatie van de
belanghebbende ook duurzaam stabiel wordt. Daarbij hoort dat hij
inzicht krijgt in zijn situatie en handvatten krijgt om zijn situatie te
beheersen. De belanghebbende moet zicht daarin ook betrokken en
verantwoordelijk voelen.
Netwerk: De schulddienstverlening is altijd een tijdelijke
interventie.Gedurende die periode moete de belanghebbende zelf
werken aan een steunnetwerk om ook na afloop van de begeleiding
te kunnen blijven teruggrijpen.
Schuldregeling (percentagevoorstel): Bij niet aflosbare schulden,
kan aan de schuldeisers gevraagd worden om gedeeltelijke
kwijtschelding. In pricipe krijgen alle schuldeisers gelijktijdig
hetzelfde percentagevoorstel en moeten ze allemaal instemmen
(gelijkheid van schuldeisers). Weigerachtige schuldeisers kunnen via
een gerechtelijk WSNP traject tot medewerking worden
gedwongen. Respecteer de gelijkheid van schuldeisers zoveel
mogelijk.

Onregelbare schulden : Met name strafrechtelijke boetes worden
niet kwijtgescholden en kunnen ook in de weg staan aan de
Wettelijke schuldsanering (WSNP). Als dit overzienbare schulden
zijn, dan kunnen ze afzonderlijk (vooraf) worden afgelost. Dit
doorbreekt in dan de gelijkheid van schuldeisers, maar vinden wij
Toelichting…
aanvaardbaar.
De gemeentelijke taak is opgenomen in de Wet schuldhulpverlening door gemeenten. De aanspraken die inwoners hebben op (gedeeltelijke) kwijtschelding door schuldeisers is opgenomen in de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
Doel van de WSNP is om te fungeren als stok achter de deur richting schuldeisers. Om te voorkomen dat deze stok achter de deur moet worden ingezet, is het van belang om bij vrijwillige
schuldregelingen de rechten van schuldeisers (met name de gelijkheid en de volledige inzet van aanwezige betaalcapaciteit) altijd te respecteren. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
heeft hierover richtlijnen gepubliceerd, die door de gemeente worden gevolgd.

