BEGRIPPENLIJST
Begrippen met betrekking tot schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Het totaalpakket aan ondersteuningsmogelijkheden om iemand met
financiële problemen te helpen. Hier onder kan dus een financieel
adviesgesprek, budgetbeheer, budgetcoaching, stabilisatie, een
minnelijke of wettelijke schuldregeling vallen. Doel van deze inzet is het
voorkomen dat schulden oplopen of escaleren en/of het oplossen van
schulden.

Minnelijke schuldregeling

Een drie jarige regeling waarbij, zonder tussenkomst van de rechter, de
schulden in zijn geheel worden opgelost. Dit kan gaan via een
saneringskrediet of een schuldbemiddeling. Bij een saneringskrediet
worden alle schuldeisers aan de voorkant van de regeling ‘afgekocht’ en
betaalt de klant drie jaar lang aan de kredietverstrekker terug. Bij een
bemiddeling krijgen de schuldeisers achteraf het afgesproken
percentage terug betaald.

Wettelijke schuldregeling

Een drie- of vijfjarige schuldregeling die op grond van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) door de rechter wordt
uitgesproken. Dit kan alleen als een minnelijke schuldregeling niet van
de grond komt. Bij een aanvraag tot toelating toetst de rechter
bijvoorbeeld of de klant te goeder trouw is geweest, of de situatie van
de klant stabiel genoeg is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen
(denk aan je maximaal inspannen om inkomen te verwerven) en of de
klant niet eerder in een wettelijke schuldregeling heeft gezeten.

WSNP-bewindvoerder

De WSNP-bewindvoerder wordt aangesteld als de klant wordt
toegelaten tot de WSNP. De bewindvoerder is er in beginsel voor de
schuldeisers en beheert de boedel. Hij of zij houdt in de gaten of de
klant zich aan de afspraken houdt en zich maximaal inspant om de
schuldeisers terug te betalen. De WSNP-bewindvoerder wordt uit de
boedel betaald.

Beschermingsbewindvoerder

Zodra iemand vanwege een lichamelijke en/of geestelijke beperking of
door problematische schulden niet in staat is zijn/haar financiële
belangen te behartigen, kan de kantonrechter iemands goederen onder
bewind laten stellen.
De beschermingsbewindvoerder neemt de administratie van de klant
over. Maar zorgt ook voor de belastingaangifte, het aanvragen van
toeslagen of een uitkering (als de klant hier zelf niet toe in staat is).
Jaarlijks moet de beschermingsbewindvoeder verantwoording aan de
klant en kantonrechter afleggen over het beheer van de boedel. Een
klant betaalt een beschermingsbewindvoerder zelf, mits hij/zij een laag
inkomen heeft (bijstandsniveau), dan vergoed de gemeente bijzondere
bijstand voor deze kosten.

Budgetbeheer

Een ondersteuningsvorm waarbij de budgetbeheerder de gehele of een
deel van de administratie van de klant verzorgt. Budgetbeheer is vaak
een onderdeel van de schuldhulpverlening aangeboden door de
gemeente. Iemand kan ook zelf in budgetbeheer gaan bij een particulier
bureau.

Risicovolle schulden

Schulden die dreigend zijn, maar nog wel zelf (zonder professionele
hulp) op te lossen. Denk aan drie of meer betalingsachterstanden
omdat er niet genoeg geld is, of achterstanden in de vaste laten of
regelmatige roodstand van meer dan €500.

Problematische schulden

Schulden die zo ernstig zijn dat iemand ze niet meer zonder
professionele hulp kan oplossen. Problematische schulden zijn
schulden die niet af te betalen zijn, ook al zou je drie jaar of langer je
maximale afloscapaciteit (het verschil tussen je inkomen en uitgaven)
inzetten.

Deurwaarder

Een openbaar ambtenaar die door schuldeisers kan worden
ingeschakeld om de schuldenaar tot betalen te dwingen.

Beslagleggen

Alleen een deurwaarder kan, na toestemming van de rechter, op grond
van een executoriale titel beslagleggen op iemands inkomen,
bankrekening, spaarrekening, inboedel of roerende zaken. Bij
beslagleggen op het inkomen, betekent dit dat een deel van het
inkomen rechtstreeks naar de deurwaarder gaat. Bij beslag op de
inboedel mag de deurwaarder de spullen van de klant verkopen, nadat
er beslag op is gelegd. Er zijn een paar uitzondering die in de wet zijn
beschreven.

Beslagvrije voet

Bij het leggen van beslag op het inkomen, moet er door de deurwaarder
rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van
het inkomen dat de klant moet behouden. Grofweg is dat 90% van de
voor de klant geldende bijstandsnorm. In de berekening wordt rekening
gehouden met de specifieke situatie van de klant. In de praktijk gaat het
vaak mis en krijgt de klant minder dan de beslagvrije voet. De klant
moet de deurwaarder dan verzoeken de beslagvrije voet te corrigeren.

Fraudevordering

Een schuld die is ontstaan door de boetes en het terugvorderen van ten
onrechte verstrekte uitkering. Een fraudeschuld kan een reden zijn voor
afwijzing van een schuldregeling in het minnelijke traject. Dat hoeft niet!
Fraudeschulden worden in de regel niet kwijtgescholden. Voor toelating
tot de WSNP wordt een fraude schuld vaak gezien als een schuld die is
ontstaan door niet te goeder trouw handelen.

Overheidsvordering

Overheidsinstanties zoals de belastingdienst, waterschappen,
provincies en gemeenten kunnen gebruikmaken van de
overheidsvordering. Dit is een bevoegdheid om ineens of in twee keer
een openstaande vordering van maximaal 1000 euro te incasseren.

Deze instanties kunnen die bedrag direct van de bankrekening van de
klant afschrijven. Voordat zij dit doen, vaardigen zij een dwangbevel uit.
Regelbare schulden

Schulden die door middel van een minnelijke of wettelijke
schuldregeling op te lossen zijn.

Niet regelbare schulden

Schulden die niet op te lossen zijn. Bijvoorbeeld doordat de schulden
niet kwijtgescholden kunnen worden.

Life-event

Een grote gebeurtenis in iemands leven die verandering met zich
meebrengt. Denk aan trouwen, samenwonen, scheiden, een overlijden
van een dierbare of partner, geboorte of verlies van een kind, het
verkrijgen of verliezen van een baan, ziek worden, veroordeeld worden,
etc.

