schulddienstverlening

gemeente Brielle

De budgetcoach

Is verdergaande
dienstverlening nodig?

De budgetcoach kan u handige tips
geven om uw inkomsten en uitgaven
weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn
gratis en vinden bij u thuis plaats of
vanuit het gemeentehuis.

Dan kan de gemeente u een vervolgtraject aanbieden

•

De dienstverlening wordt afgestemd op
uw persoonlijke situatie en hulpvraag.
Maar altijd kijken wij of u misschien
nog recht heeft op bijzondere bijstand,
heffingskortingen, kwijtschelding, belastingteruggave of andere regelingen.
Soms is één gesprek voldoende en
soms meerdere.

Als de problemen niet kunnen worden
opgelost met één of meerdere budget
adviesgesprekken, stelt de budgetcoach
een Plan van Aanpak op voor een vervolgtraject.

• Een

overzicht van uw inkomen, uit
gaven, vermogens- en schuldenpositie;

• Een berekening van uw afloscapaciteit;
• Een volledige probleem- en risicoanalyse;
• Een advies op maat, waarin wordt omschreven welk traject de gemeente u
kan aanbieden.

Praktijkvoorbeeld
Carla heeft bijstand aangevraagd nadat
zij door haar partner was verlaten. Zij
heeft alleen de auto meegekregen en
een schuld van € 4.000,- bij 8 verschillende schuldeisers.

Algemene voorwaarden
vervolgtraject

• U bent akkoord met alle verplichtingen

uit de overeenkomst schulddienstverlening;

Nadat de financiën op een rijtje waren
gezet, heeft de budgetcoach de auto
bekeken. Het bleek te gaan om een
Suzuki Swift uit maart 2008. Carla was
totaal niet op de hoogte van de waarde.
Op advies van de budgetcoach is de
auto verkocht.

• U beseft wat de impact van het aangeboden traject is en u dient het traject af
te maken;

•U

verstrekt alle informatie die van belang is voor het traject;

Van de opbrengst heeft Carla een goedkoop autootje teruggekocht en van het
resterende geld heeft zij alle schuldeisers
in één keer afbetaald.

• U verschijnt (tijdig) op afspraken;
• U gaat tijdens het traject geen nieuwe

De budgetcoach heeft tevens haar belastingaangifte 2009 geregeld.
Zij bleek nog eens € 2.007,- terug te
krijgen. Dit is op een spaarrekening
gezet als “appeltje voor de dorst”.

• U komt de met de budgetcoach overeen-

financiële verplichtingen aan;

gekomen aflossingsverplichtingen stipt
na;
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•U

Het traject duurt maximaal 6 maanden.
Na dit traject bent u zelfstandig in staat
om uw financiële huishouden te voeren.

geeft ons toestemming om, binnen
de privacyregels, de voor de schulddienstverlening van belang zijnde informatie in te winnen bij, en te verstrekken
aan derden;

Traject gericht op schuldbemiddeling

•U

doet er alles aan om een zo hoog
mogelijk inkomen te verwerven en de
uitgaven zo laag mogelijk te houden;

Als blijkt dat u uw schulden, ondanks
al uw inspanningen, niet binnen 36
maanden kunt aflossen, spreekt men
van een problematische schuldensituatie.
In dat geval kan de gemeente u een traject gericht op schuldbemiddeling aanbieden. Tijdens dit traject wordt actief
met de schuldeisers gecommuniceerd.
De rol van de budgetcoach wijzigt in die
van schuldbemiddelaar, omdat hij zowel
uw belangen als die van de schuldeisers
moet behartigen.

•U

werkt mee aan het oplossen van
eventuele psychosociale problemen die
ten grondslag liggen aan de problematiek.
De gemeente verwacht van u dat u zich
maximaal inzet om de schuldeisers een
zo hoog mogelijk bedrag uitgekeerd te
laten krijgen.

Schuldbemiddeling is een langdurig traject waarbij veel van u wordt gevraagd.

Welke vervolgtrajecten zijn er?
Traject gericht op beheersbare schulden
Dit traject kan worden ingezet als er
sprake is van een schuldensituatie die
u met begeleiding van de budgetcoach
zelf kunt oplossen of beheersbaar kunt
maken.
De inhoud van het traject wordt op uw
situatie afgestemd.

Zo zult u gedurende een vastgestelde
periode met (veel) minder inkomsten
moeten rondkomen.
Het succes van het traject is grotendeel
afhankelijk van uw eigen motivatie en
bereidheid om alles te doen wat nodig is
om het traject te laten slagen.

De begeleiding kan onder andere
bestaan uit:

De gemeente kan u hierbij ondersteunen
en begeleiden.

• Ordenen

van belangrijke papieren ten
behoeve van de huishoudfinanciën en
het bijhouden van contante betalingen;

Problematische schulden?

• Leren

omgaan met betalingsachterstanden;

Het traject kent 3 verschillende vormen
van dienstverlening:

• Leren onderhandelen met schuldeisers;
• Het maken van een overzicht van de

• Betalingsregeling 100%
• Minnelijke schuldregeling
• Wettelijke schuldregeling

eigen inkomsten en uitgaven (gemiddelde maand- en jaarbegroting), met
speciale aandacht voor reserveringsuitgaven.
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Betalingsregeling 100%

Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)

Een betalingsregeling is een overeenkomst tussen u en de schuldeisers,
waarin wordt bepaald dat de schulden
worden terugbetaald in een vooraf
vastgesteld aantal termijnen.

Op basis van uw inkomsten en uitgaven
wordt het VTLB berekend. Dit is het
bedrag dat bestemd is voor uw levensonderhoud. Het bedrag aan inkomsten
boven VTLB is bestemd voor de schuldeisers.

Tijdens een betalingsregeling onderneemt de schuldbemiddelaar de volgende activiteiten:

Voorstel
De schuldbemiddelaar maakt een betalingsvoorstel voor de schuldeisers. Dit
voorstel is gebaseerd op uw afloscapaciteit gedurende 36 maanden.

• onderhandelen met de schuldeisers;
• er zorg voor dragen dat er een over-

eenkomst komt tussen de schuldenaar
en schuldeisers;

Minnelijk akkoord?

• erop

toezien dat u uw verplichtingen
nakomt.

Als alle schuldeisers akkoord gaan met
het voorstel, wordt de minnelijke schuldregeling voortgezet.
U dient dan 36 maanden het bedrag
aan inkomsten boven het VTLB te reserveren voor de schuldeisers. Met de
schuldeisers wordt jaarlijks afgerekend.

Het doel is het 100% betalen van de
vorderingen in een aantal termijnen.
Minnelijke schuldregeling
Een schuldregeling houdt meestal in dat
u drie jaar lang leeft van een inkomen
van ongeveer 95 procent van de bijstandsnorm. Wanneer na drie jaar de
schuld op deze wijze nog niet volledig
is afgelost, wordt de rest van de schuld
kwijtgescholden.

Geen akkoord?
Als niet alle schuldeisers akkoord gaan
kan er bij de rechter een verzoek tot
toelating tot de wettelijke schuldregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
worden ingediend.

Hoogte van de schuld bepalen
Alle schuldeisers worden door de
schuldbemiddelaar aangeschreven om
de hoogte van hun vordering op te
geven. Tevens wordt hen gevraagd te
stoppen met incassomaatregelen. Zij
zijn hiertoe echter niet wettelijk verplicht.

Wettelijke schuldregeling
Niet in alle gevallen lukt het om een
minnelijke schuldregeling te treffen.
Dat kan bijvoorbeeld als u niets kunt
aflossen of als schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel voor het
afbetalen van uw schuld.
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kan dan een oplossing
bieden.
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Bent u zelfstandig ondernemer
met financiële problemen?

Verzoekschrift Rechtbank
De gemeente geeft dan een verklaring af dat een minnelijke regeling niet
mogelijk is. Daarmee kunt u een verzoekschrift voor de WSNP indienen bij
de rechtbank Rotterdam. De gemeente
kan u hierbij helpen.

U dient in eerste instantie zelf te zoeken
naar financiering bij een bank. Onder
bepaalde voorwaarden kunt u een
kredietaanvraag op basis van het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen 2004
(Bbz) indienen bij de Afdeling Werk,
Meedoen en Inkomen van de gemeente
Spijkenisse.

Bewindvoerder
Als u wordt toegelaten tot de WSNP
stelt de rechtbank een bewindvoerder
aan. Deze bekijkt of u bezittingen kunt
verkopen en opent al uw post. Ook bekijkt hij of zij van welk budget u moet
rondkomen.
Met uw overige inkomen worden de
schulden afbetaald. U betaalt zelf de
vaste lasten en ‘normale’ rekeningen,
maar voor bijzondere uitgaven moet u
toestemming vragen aan de bewindvoerder.

Biedt de Bbz geen uitkomst omdat uw
bedrijf niet meer levensvatbaar is, dan
kunt u net als ieder ander natuurlijk
persoon een beroep doen op de schulddienstverlening. De voorwaarde is dan
wel dat u de bedrijfsactiviteiten feitelijk
heeft beëindigd.
De gemeente kan u ondersteunen bij het
beëindigen van uw onderneming, waarna het traject gericht op schuldbemiddeling kan worden gestart.

Schone lei
De schuldsanering duurt meestal drie
jaar. Als dit traject goed wordt afgerond, krijgt u een schone lei. Dat wil
zeggen dat de schuldeisers de schuld
die overblijft niet meer mogen opeisen.

De gemeente stelt grenzen aan
het doen van hernieuwde
aanvragen
Ondanks dat de gemeente uitgaat van
het principe dat niemand wordt uitgesloten van de schulddienstverlening,
worden aan de deelname wel nadrukkelijke eisen gesteld. Er wordt geen
aanbod gedaan voor een vervolgtraject,
indien:

Komt iedereen in aanmerking
voor schulddienstverlening in
Brielle?
Alle inwoners van de gemeente Brielle
van 18 jaar of ouder komen in aanmerking voor schulddienstverlening
door de gemeente. Aan deze hulp zijn
geen kosten verbonden.

• U minder dan 5 jaar geleden al een tra-

ject gericht op schuldbemiddeling heeft
gehad van de gemeente;

• U minder dan 1 jaar geleden al een traject gericht op beheersbare schulden
heeft gehad van de gemeente;
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• U minder dan ½ jaar geleden al budget

Meldpunt Budgetadvies &
Schuldbemiddeling Gemeente
Brielle

adviesgesprekken heeft gehad van de
gemeente en u daarbij voortijdig bent
uitgevallen.

Slagveld 36, 3231 AP Brielle
Postbus 101, 3230 AC Brielle
Website www.brielle.nl
e-mail: budgetloket@brielle.nl
(de budgetconsulent neemt dan binnen
een week contact met u op).

In de situaties 1 en 2 komt u wel in
aanmerking voor een budget adviesgesprek, maar in principe niet voor een
vervolgtraject.

Heeft u in uw schuldenpakket
een openstaande fraudevordering?

Telefonisch spreekuur
Dinsdag, woensdag, donderdag
van 09.30 tot 10.30 uur via
telefoonnummer 0181 471 327.

Heeft u een fraudevordering bij een bestuursorgaan (=gemeente, belastingdienst UWV Werkbedrijf et cetera) die
betrekking heeft op een periode van
minder dan 4 jaar geleden en bent u
in verband daarmee strafrechtelijk
veroordeeld of heeft u daarvoor een
sanctie of maatregel opgelegd gekregen, dan komt u in principe niet in aanmerking voor een vervolgtraject, maar
wel voor een budget adviesgesprek.

Nuttige websites:
Meer informatie over schulddienstverlening kunt u vinden op onze website
of:

•
•
•
•
•
•

Neem contact met ons op!
Heeft u hulp nodig om uit te komen
met uw inkomen of om schulden op te
lossen? Aarzel dan niet om contact op
te nemen het Meldpunt Budgetadvies
& Schuldbemiddeling in het stadskantoor van de gemeente Brielle om een
afspraak te maken.
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www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.nibud.nl
www.schulden.nl
www.wijzeringeldzaken.nl
www.helemaalblut.nl
www.wsnp.rvr.nl

Slagveld 36 - 3231 AP Brielle - Postbus 101 - 3230 AC Brielle - www.brielle.nl - Telefoon 0181 471111

