Beste lezer,
Misschien had u nooit gedacht dat het u zou overkomen… maar door bepaalde omstandigheden
heeft u problematische schulden. U kunt op een gegeven moment de afspraken met de
schuldeiser(s) niet meer nakomen of zit door een echtscheiding of overlijden in een moeilijke
financiële situatie. U wilt natuurlijk graag van deze schulden af.
Als u hulp wilt bij uw financiële situatie, is het verstandig om contact op te nemen met uw
gemeente. Zij verwijzen u dan door naar een organisatie bij u in de buurt die u begeleidt op het
gebied van schuldhulpverlening.
Er zijn verschillende manieren om tot een oplossing te komen. Ten eerste is het mogelijk dat er
een minnelijke regeling wordt getroffen. Er wordt dan door de schuldhulpverlener een
akkoord tussen de schuldeiser(s) en u gesloten. De schuldhulpverlener berekent uw
aflossingscapaciteit; dit is het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen.
Daarnaast wordt het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ berekend, dit is het bedrag dat u minimaal nodig
heeft om van te leven. De aflossingsperiode is meestal 36 maanden. Als u in aanmerking wilt
komen voor deze minnelijke regeling moet u ouder zijn dan achttien jaar, ingeschreven staan in
uw gemeente en een inkomen hebben.
Het kan zo zijn dat één of enkele schuldeisers niet akkoord willen gaan met een minnelijke
regeling; zij zijn dit namelijk niet verplicht. Als het niet lukt om tot een minnelijk akkoord te
komen, kunt u als tweede optie een beroep doen op het wettelijke traject: de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (hierna: WSNP). Via een
schuldhulpverleningsinstantie of de gemeente kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank.
Er wordt een toelatingszitting gehouden, waarbij u verschillende vragen van de rechter krijgt
over het ontstaan van uw schulden en uw persoonlijke leefsituatie. Daarnaast probeert de
rechter vast te stellen of het voor u haalbaar is om dit traject succesvol af te sluiten. Als de
rechter de WSNP toewijst krijgt u uiteindelijk een bewindvoerder toegewezen die toezicht houdt
op uw traject en erop toeziet dat er zoveel mogelijk geld opgehaald wordt voor de schuldeisers.
De eerste dertien maanden krijgt de bewindvoerder al uw post; op deze manier kan hij/zij
controleren of de schuldsanering goed verloopt.
Om in aanmerking te komen voor een schone lei, moet u zich drie jaar lang aan de geldende
verplichtingen houden. Deze verplichtingen houden in dat u fulltime moet werken (of
solliciteren), alle relevante informatie aan uw bewindvoerder doorgeeft (informatieplicht), geen
nieuwe schulden maakt en iedere maand de inkomsten boven uw vrij te laten bedrag afdraagt
aan de boedelrekening; de rekening waarop gespaard wordt voor de schuldeiser(s).
Na drie jaar WSNP heeft u een schone lei, soms kan er een verlening door de rechter
plaatsvinden. De schone lei houdt in dat het restant van de schulden wordt kwijtgescholden, ook
als u deze niet heeft afbetaald. De schuldeisers mogen deze vorderingen niet meer op u verhalen.
Stapt u tussentijds uit het traject of voldoet u niet meer aan de gestelde verplichtingen? Dan
kunt u uit het schuldsaneringstraject worden gezet en mag u tien jaar lang geen verzoek doen bij
de rechtbank.
Heeft u vragen over de WSNP? Wilt u bijvoorbeeld weten of u hiervoor in aanmerking komt?
Dan kunt u voor deze vragen, maar ook voor andere juridische kwesties terecht bij Stichting
Wetswinkel Twente. Wij houden elke donderdagavond van 19:45 tot 21:00 uur in wijkcentrum
‘Schöppe’ te Almelo (Clematisstraat 2) een inloopspreekuur.
Tot ziens!
Annemijn Tonen
Medewerkster Stichting Wetswinkel Twente

