Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen?
Dan kan schuldhulpverlening u misschien een oplossing bieden. Schuldhulpverlening is bedoeld voor
alle inwoners van de gemeente Etten-Leur die hun schulden zelf niet meer kunnen oplossen.
Welke vormen van schuldhulpverlening zijn er?
De gemeente Etten-Leur werkt samen met plangroep Nederland en Surplus welzijn. Deze
samenwerking heet het Meldpunt Schuldhulpverlening Etten-Leur. Alle aanmeldingen voor
schuldhulpverlening moeten worden ingediend bij de gemeente Etten-leur. Daar vindt de eerste
beoordeling plaats, de intake. De gemeente stelt aan de hand van uw inkomen, vermogen, vaste
lasten en de hoogte van de schulden vast of er sprake is van een problematische schuldsituatie.
- Schuldbemiddeling.
Bent u in staat uw schulden volledig te betalen dan probeert de gemeente een
bemiddelingsvoorstel met uw schuldeisers te treffen. Dit heet schuldbemiddeling.
- Schuldsanering.
Bent u niet in staat uw schulden binnen de gestelde termijn te betalen, dan probeert de
gemeente de schuldeisers een aflossing aan te bieden die in uw vermogen ligt, tegen
kwijtschelding van het deel van de schulden die u niet kunt betalen. (Bod tegen finale
kwijting). Als de schuldeisers hiermee akkoord gaan, heeft u een schuldsanering. De
schuldeisers of schuldhulpverlener kan voorwaarden stellen aan de hulpverlening, zodat u
binnen de aflossingsperiode niet opnieuw schulden maakt. De meest voorkomende
voorwaarden zijn budgetvoorlichting, budgetbegeleiding en budgetbeheer. Mochten uw
schuldeisers niet akkoord gaan met een bod tegen finale kwijting , dan wordt u
doorverwezen naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. Deze wet is
onderdeel van de faillissementswet. De rechter kijkt waarom de schuldsanering (het
minnelijke traject) niet is gelukt en hoe de schulden zijn ontstaan. Onverantwoordelijk
koopgedrag of fraude kan een reden zijn om het verzoek af te wijzen. Ook als u in de tien jaar
voor het verzoek gebruik heeft gemaakt van de WSNP, kan de rechter het verzoek afwijzen.
Wordt u toegelaten tot de WSNP, dan moeten de schuldeisers meewerken. Gedurende een
periode van 3 of 5 jaar wordt een deel van uw inkomen en bezittingen gebruikt om zoveel
mogelijk de schulden af te lossen. Tijdens de regeling stelt de rechter een bewindvoerder
aan. Na afloop stelt beoordeelt de rechter of de regeling goed is verlopen.
- Budgetvoorlichting.
Budgetvoorlichting is een kort traject waarin u informatie en advies krijgt over hoe u kunt
rondkomen met uw besteedbaar inkomen. Zo krijgt u inzicht in uw financiële mogelijkheden,
waardoor u zelfstandig in staat bent rond te komen.
- Budgetbegeleiding.
Budgetbegeleiding is een intensieve begeleiding, waardoor u inzicht krijgt in uw financiële
mogelijkheden. Uw vaardigheden komen ook aan de orde. Het doel van budgetbegeleiding is
dat u zelfstandig in staat bent rond te komen. Budgetbegeleiding duurt langer dan
budgetvoorlichting.
- Budgetbeheer.
Bij budgetbeheer beheert de Plangroep uw inkomen. PLangroep zorgt voor het betalen van
uw vaste lasten. U krijgt alleen huishoudgeld uitbetaald. De periode van budgetbeheer wordt
in samenspraak met u afgesproken en kan ook afgebouwd worden. Er zijn drie vormen van
budgetbeheer; Budget totaal, plus en basis. Bij budgetbeheer totaal zal u altijd begeleiding
krijgen, dit kan iemand vanuit de gemeente zijn, maar ook van andere instanties waaronder
Surplus.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met mevr. A. Koopman, bereikbaar op
werkdagen tussen 9 en 10 uur op telnr:076-5024572.

