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SCHULDHULPVERLENING 

 

Beschrijving 

De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld, bijvoorbeeld in de 
vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, een autofinanciering of een afbetaling van 
de studiefinanciering. Daar is op zich niets mis mee. Problematisch wordt het als de 
optelsom van huur of hypotheek, de energierekening, de andere vaste lasten en de 
afbetaling van leningen zó hoog wordt, dat er te weinig geld overblijft om van te leven. 

Schulden kunnen ook ontstaan door levensproblemen. Deze problemen kunnen invloed 
hebben op uw bestedingspatroon. En, andersom geldt dat u niet meer lekker in uw vel zit, 
omdat u juist veel schulden heeft en niet meer weet hoe u daaruit kunt komen.  

 

Schuldhulpverlening is hulp voor mensen die beter met hun inkomen rond willen komen, 
ongeacht de hoogte van hun inkomsten. Het doel is om schulden te voorkomen of, als er al 
achterstanden ontstaan zijn, hiervoor naar oplossingen te zoeken.  

Daarnaast kan het Maatschappelijk Werk worden ingeschakeld om u naast het helpen met 
uw financiële problemen u te helpen uw levensproblemen op te lossen. 

 

Tevens kunt u er terecht voor financiële informatie en advies, als u bijvoorbeeld vragen heeft 
over kostgeld, betalingsregelingen e.d. 

 

Voor wie is schuldhulpverlening bedoeld? 

Voor alle inwoners van Etten-Leur en Zundert. 

Heb ik een indicatie nodig? 

Als u schulden heeft, gaat u eerst naar uw gemeente. Het meldpunt is gevestigd in Etten-
Leur. Elke gemeente moet inwoners helpen bij schulden (schuldhulpverlening). Als u wordt 
toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening, bekijkt de gemeente hoe zij u het beste 
kan helpen. Eén van de trajecten die de gemeente kan aanbieden is de minnelijke 
schuldregeling. 

Bij een minnelijk traject probeert de gemeente uw schulden te regelen met al uw 
schuldeisers. De gemeente kan hiervoor ook een schuldhulpverlener inschakelen. Een 
minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. 
Als uw schuldeisers niet willen meewerken, kunt u beroep doen op het wettelijke traject. 

De gemeente kan u ook een lening (saneringskrediet) geven waarmee u al uw schulden 
aflost. U heeft dan nog maar 1 schuld, namelijk bij de gemeente. Dit heet schuldsanering. 

Is een minnelijk traject onmogelijk? Dan kunt u aan de rechter om schuldsanering via de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) vragen. Dit heet het wettelijk traject. 

 

Eigen bijdrage? 

Nee, er is geen sprake van eigen bijdrage. 
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Contactgegevens: 

Meldpunt schuldhulpverlening 

Gemeente Etten-Leur en Zundert 

Contactgegevens: Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur 

Website: www.meedoenhartvanwestbrabant.nl/schuldhulpverlening-page/ 

 

Bemiddelingsinstanties: 

 

Surplus 

Website: www.surplus.nl 

 

GGZ Breburg 

Website: www.ggzbreburg.nl 

 

Amarant 

Website: www.amarant.nl 

 

MEE 

Website: www.meewestbrabant.nl 
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