Minnelijke
schuldregeling:
wat is dat eigenlijk?

Welkom bij Budget, Advies en
Schulddienstverlening (BAS)
Wij zijn er voor inwoners uit de gemeenten
De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk
bij Duurstede en Zeist. In deze brochure
vindt u meer informatie over een
minnelijke schuldregeling.

Wat is een minnelijke
schuldregeling?

Een gesprek

Kunt u uw schulden niet meer volledig

Zodra u zich aanmeldt bij Budget, Advies

afossen? Heeft u hierbij hulp nodig? In dat

en Schulddienstverlening, nodigen wij u

geval kan een minnelijke schuldregeling

uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek

een oplossing voor u zijn. Een minnelijke

wordt uitgezocht of een schuldregeling in

schuldregeling is een regeling waarvoor u

uw situatie noodzakelijk en mogelijk is.

niet naar de rechtbank hoeft. Schuldeisers
zijn niet verplicht om mee te werken

De schuldregelingsovereenkomst

met een minnelijke schuldregeling. Een

Als een schuldregeling noodzakelijk

minnelijke schuldregeling wordt ook wel

en mogelijk is, dan wordt er een

een schuldregeling genoemd.

schuldregelingsovereenkomst opgesteld.
Hierin staat wat u van ons en de

Een schuldregeling duurt meestal 3 jaar.

schuldregeling kunt verwachten en

Bij een schuldregeling nemen wij namens

andersom. De schuldregeling start op

u contact op met uw schuldeisers en doen

het moment dat de overeenkomst wordt

wij een voorstel tegen fnale kwijting.

getekend.

Finale kwijting houdt in dat u een deel van
uw schuld niet meer hoeft terug te betalen.

Naast het tekenen van de overeenkomst,
staan wij stil bij het bedrag dat u

Hoe gaat één en ander in z’n werk? In vijf

maandelijks kunt afossen aan uw

stappen zetten wij het voor u op een rijtje.

schuldeisers. Dit wordt de afoscapaciteit

genoemd. De berekening van uw
afoscapaciteit bespreken wij samen.
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• Bij een schuldsanering doen wij uw
schuldeisers een aanbod om uw
schulden in één keer af te kopen. Als

Het opvragen van uw schulden

uw schuldeisers akkoord gaan, dan

Nadat de overeenkomst is getekend,

leent u het voorgestelde bedrag bij de

vragen wij eerst de hoogte van uw schuld

Kredietbank Midden Nederland. De

op bij uw schuldeisers. Daarbij vragen

Regionale Sociale Dienst staat borg

wij of de schuldeisers de schuld niet

voor deze lening. Daarna kunnen wij

meer willen verhogen. Ook vragen wij of

uw schuldeisers in één keer uitbetalen

zij de incassomaatregelen tijdelijk willen

en heeft u alleen nog een lening bij de

stopzetten. Uw schuldeisers zijn niet

Kredietbank, die u in 3 jaar terugbetaalt.

verplicht om hieraan mee te werken.

Als de lening is terugbetaald bent u
schuldenvrij.

Als de totale hoogte van uw schulden
bekend is, sturen wij de schuldenlijst ter
controle naar u op.
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De Wet schuldsanering natuurlijke

personen (Wsnp)
Als uw schuldeisers niet akkoord gaan met

Het versturen van een voorstel

een schuldregeling, dan kunnen wij namens

Als u de schuldenlijst heeft bekeken

u een verzoek doen aan de rechtbank om

en goedgekeurd, kunnen wij een

u toe te laten tot de Wet schuldsanering

schuldregelingsvoorstel versturen aan uw

natuurlijke personen (Wsnp).

schuldeisers. In dit voorstel bieden wij uw
schuldeisers aan dat u een percentage

De Wsnp duurt meestal 3 jaar. U krijgt

van uw totale schuldenlast terugbetaalt.

tijdens de Wsnp een Wsnp-bewindvoerder.

De hoogte van het percentage en het soort

Een Wsnp-bewindvoerder is iemand

schuldregeling hangt af van uw inkomen

die namens de rechtbank controleert

en persoonlijke situatie.

of u zich aan de afspraken houdt. Als
alles goed verloopt, krijgt u na 3 jaar een

Er zijn twee mogelijkheden bij een

schone lei. Een schone lei betekent dat

schuldregeling:

uw schuldeisers de schulden niet meer

• Bij een schuldbemiddeling bepalen wij aan

op kunnen eisen. De schulden die nog

de hand van uw afoscapaciteit hoeveel

openstaan, hoeft u dan niet meer terug

u in 3 jaar tijd van uw totale schuld kunt

te betalen. Het verschil met de Wsnp en

afossen. Dit verwerken wij in het voorstel.

een schuldregeling is dat de schuldeisers

Als al uw schuldeisers akkoord gaan met dit

verplicht zijn om mee te werken

voorstel, dan bent u na 3 jaar schuldenvrij.

met de Wsnp en dat u een Wsnpbewindvoerder krijgt.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brochure
nog vragen? Neemt u dan contact met
ons op. U kunt ons iedere werkdag
bellen tussen 08.00 - 17.00 uur op
telefoonnummer (030) 692 95 00.
Mailen kan ook: schuldhulp@rsdkrh.nl.

Het Rond 6e, Zeist
Postbus 13
3700 AA Zeist
T 030 692 95 00
F 030 692 95 14
E schuldhulp@rsdkrh.nl
W www.rsdkrh.nl/schulden

Kijk voor meer informatie op www.rsdkrh.nl/schulden

