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Informatieblad (problematische) schulden
Het beschermingsbewind is/wordt uitgesproken wegens verkwisting of het hebben van
problematische schulden. Wat zijn problematische schulden? Deze vraag is moeilijk te
beantwoorden, omdat het geheel afhankelijk is van uw inkomsten en uitgaven. Wij spreken van een
problematische schuld als u langdurig niet aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en er geen
eigen geld is om uw schulden binnen 3 jaar mee te kunnen betalen.
Hebt u een verzoek tot onderbewindstelling ingediend en is er sprake van schulden? Of bent u reeds
onder bewind gesteld en hebt u schulden? Dan zijn er vijf mogelijke opties. De bewindvoerder
inventariseert, analyseert de schulden en stelt een schuldenoverzicht op. Het regelen van schulden is
maatwerk en geen situatie is gelijk. De vijf opties zijn:
(1) Het treffen van betalingsregelingen bij enkele betalingsachterstanden.
(2) De totale schuldenlast kan binnen 3 jaar afgelost worden en er is sprake van 6 of meer
schuldeisers.
* betalingsregelingen treffen.
De nadruk gedurende het beschermingsbewind niet ligt op het oplossen van problematische
schulden (als doel op zich) maar op het accepteren en het stabiliseren van de situatie. Na het
vaststellen en in kaart brengen van de schuldpositie zal er gekeken worden naar een passende
oplossing.
De bewindvoerder is niet verplicht om tot schuldhulpverlening over te gaan. Indien mogelijk dient de
bewindvoerder met u af te spreken of hij hiertoe (zo nodig) zal over gaan of niet.
(3) De totale schuldenlast kan niet binnen 3 jaar worden afgelost.
* voorbereiding aanvraag Msnp (Minnelijk schuldsanering Natuurlijke Personen) traject;
* aanmeld-, intake- en in overleg mogelijk vervolggesprekken bijwonen.
(4) De voorbereiding Wsnp (Wettelijk Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject.
* voorbereiden van de zitting op de rechtbank;
* de zitting bijwonen;
* Wsnp-bewindvoerder periodiek voorzien van informatie inzake de financiële administratie.
Inlichtingen betreffende bijvoorbeeld de sollicitatieplicht vallen hier niet onder.
(5) Er zijn onoplosbare (problematische schulden).
* de vaste lasten zoveel mogelijk betalen;
* het bewaken van de beslagvrije voet;
* CJIB boete en fraudevordering(en) worden opgepakt.
In de genoemde situaties kan de bewindvoerder niet garanderen dat in de toekomst een eventueel
beslag op bijvoorbeeld: het inkomen, inboedel etc. kan worden voorkomen. Indien een deurwaarder
beslag wil leggen, gaat de bewindvoerder een beslag proberen te voorkomen door een deurwaarder,
indien mogelijk, een minimale betalingsregeling aan te bieden. Hier moet wel afloscapaciteit (het
bedrag dat iemand maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn schulden) voor
aanwezig zijn. De deurwaarder is echter niet verplicht om de betalingsregeling te accepteren.
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Het verschil tussen beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen
bewindvoering (Wsnp)
Beschermingsbewind is geen (onderdeel van) Wsnp.
* bij de Wsnp kunnen de bestaande schulden vanaf het moment van toelating tot de regeling niet
meer oplopen (mits u zich aan de voorwaarden houdt), bij beschermingsbewind is dit niet het geval;
* bij de Wsnp worden de bestaande schulden na 3 jaar vanaf het moment van toelating tot de
regeling kwijtgescholden (mits u zich aan de voorwaarden houdt), bij beschermingsbewind is dit niet
het geval;
* bij de Wsnp is het zo dat invorderingsmaatregelen, beslag en doorberekening van rente en kosten
moeten worden stopgezet, bij beschermingsbewind is dit niet het geval;
* bij de Wsnp kan er geen beslag gelegd worden op inkomen, inboedel en overige bezittingen, bij
beschermingsbewind is dit niet het geval.
Verklaring
Hierbij verklaar ik dat ik voorgaande heb doorgenomen met de bewindvoerder. Het is voor mij
duidelijk hoe de onder bewindstelling wordt geregeld en wat dit voor mij betekent.
Plaats
Datum

:______________________________________________________________
:______________________________________________________________

Handtekening :______________________________________________________________
Naam
:______________________________________________________________

Budgetbureau Maatwerk is aspirant-lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele
Bewindvoerders (NBPB). Kijk voor meer informatie op http://www.nbpb.nl/.
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