Intake
•
•
•
•

geschiedenis
oorzaak schulden
overzicht schulden
overzicht inkomsten/uitgaven

Sanering technisch mogelijk?

NEE

Cliënt schuldsaneringrijp?

JA

NEE

NEE

Voorzieningencheck

Voorzieningencheck

•
•
•

recht op voorzieningen beoordelen
voorzieningen aanvragen
eventueel beslagvrije voet aanpassen

•
•
•

JA

Reguliere
schuldhulpverlening

JA

Reguliere
schuldhulpverlening

recht op voorzieningen beoordelen
voorzieningen aanvragen
eventueel beslagvrije voet aanpassen

Budgetbegeleiding en

(Vast)stellen budgetvoorwaarden

psychosociale hulpverlening

Borging vaste lasten

Borging vaste lasten
•
•
•

inhouding op loon of uitkering
inkomensbeheer / stabilisatiebeheer
onderbewindstelling / curatele

•
•
•

Regelen primaire schulden
•
•
•

inhouding op loon of uitkering
inkomensbeheer / stabilisatiebeheer
onderbewindstelling

Regelen primaire schulden

opbrengst voorzieningencheck inzetten
stabiele betalingsregeling treffen
event. bijzondere bijstand / fonds

•
•
•

opbrengst voorzieningencheck inzetten
stabiele betalingsregeling treffen
event. bijzondere bijstand / fonds

Cliënt schuldsaneringrijp?
NEE

Afsluiten
Technisch stabiliseren

Stabiliseren als voortraject

Voorwaarden gericht op veilig stellen huur,
energie, water en ziektekostenverzekering.

Voorwaarden gericht op verandering
gedrag om volledige schuldregeling
mogelijk te maken.

Technisch stabiliseren

Stabiliseren als voortraject

Wie?
Wanneer uit de intakefase blijkt dat een schuldregeling via het minnelijk traject of de wsnp voorlopig
technisch niet mogelijk is.

Wie?
Wanneer uit de intakefase blijkt dat een schuldregeling
via het minnelijk traject of de WSNP technisch
mogelijk, maar de kans van slagen klein is omdat de
cliënt niet ‘schuldsaneringrijp’ is.

Doel?
De hulpverlening is gericht op het kunnen blijven
wonen, het gebruik kunnen blijven maken van energie
en water, en het verzekerd blijven voor ziektekosten.

Sanering technisch mogelijk? (§ 3.3)
Om voor een schuldsanering via het minnelijk of
wettelijk traject in aanmerking te komen, moet de cliënt
aan de volgende voorwaarden voldoen:
1 administratieve voorwaarden :
•	De cliënt en alle andere leden van het
huishouden staan ingeschreven in de
Gemeentelijke Basisadministratie.
•	De wettelijke partner heeft de aanvraag van een
minnelijke regeling mee ondertekend.
•	De cliënt is woonachtig in Nederland en beschikt
over een Burger Service-nummer.
2 voorwaarden ten aanzien van inkomsten en uitgaven :
•	De cliënt kan inzage verschaffen in de aard en de
hoogte van het inkomen.
•	Al het beschikbare vermogen is vrij gemaakt
voor de aflossing van schulden (verkoop van
de woning, vrijmaken van spaarplannen en
levensverzekeringen).
3	voorwaarden ten aanzien van het ontstaan of
onbetaald laten van de schulden :
•	De cliënt is te goeder trouw bij het ontstaan
of onbetaald laten van de schulden voor het
wettelijk traject. De afgelopen vijf jaren zijn er
geen schulden ontstaan door bv: fraude, een
veroordeling voor een misdrijf, of het recent
afsluiten van een grote lening. Er zijn hier enkele
zeldzame uitzonderingen op.
•	De cliënt is te goeder trouw voor het minnelijk
traject. Voorwaarden soms minder streng, dan
bij de wsnf. Neem hiervoor contact op met de
plaatselijke instelling voor schuldhulpverlening.
4	voorwaarden ten aanzien van een eventuele
schuldhulpverleningsgeschiedenis

•	Voor toelating tot het wettelijk traject mag
de cliënt in de tien voorafgaande jaren geen
gebruik hebben gemaakt van de wsnp. Er mag,
uitzondering daargelaten, geen sprake zijn van
een eerder voortijdig beëindigd of een succesvol
afgerond traject. Een afgewezen aanvraag is
geen beletsel.
•	Voor toelating tot het minnelijk traject
mag de cliënt in de voorgaande jaren geen
gebruik gemaakt hebben van het minnelijk of
wettelijk traject. Er geldt meestal een kortere
periode dan tien jaar. Neem voor de criteria
contact op met de plaatselijke instelling voor
schuldhulpverlening.

Doel?
De hulpverlening is allereerst gericht op het
‘schuldsaneringrijp maken’ van de cliënt, zodat de
cliënt uiteindelijk door de reguliere schuldhulpverlening
geholpen kan worden. In de tussentijd is de
hulpverlening eveneens gericht op het kunnen blijven
wonen, het gebruik kunnen blijven maken van energie
en water, en het verzekerd blijven voor ziektekosten
(technisch stabiliseren).

Cliënt schuldsaneringrijp? (§ 3.4)
Of de cliënt schuldsaneringrijp is, kan beoordeeld
worden aan de hand van de volgende criteria.
•	Cliënt weet en begrijpt wat zijn eigen aandeel is in
de oorzaak van de schulden.
•	Cliënt heeft kennis van het schuldsaneringstraject
en beseft wat de impact van het traject is (op
bijvoorbeeld zijn nabije toekomst).
•	Cliënt heeft inzicht in zijn inkomsten en uitgaven en
is in staat om deze op elkaar af te stemmen.
•	Cliënt handelt naar het beschikbare budget en heeft
kennis van wat hierbij mogelijk en onmogelijk is.
•	Cliënt heeft zijn administratie geordend en heeft
overzicht hierover, wat onder andere merkbaar is
in het feit dat hij onderscheid aan kan brengen in
de verschillende papieren en formulieren en deze
eenvoudig terug te vinden zijn in een systeem.
•	Cliënt geeft openheid van zaken (waaronder inzicht
in zijn bankafschriften), informeert de hulpverlener
tijdig en vraagt op tijd om hulp indien hij zelf een
probleem niet op kan lossen.
•	Cliënt komt afspraken na, wat onder andere
merkbaar is in het op tijd aanwezig zijn op afspraken
en het uitvoeren van afgesproken taken.
•	Cliënt werkt aan zijn psychosociale problemen die
ten grondslag liggen aan de schuldenproblematiek
en/of deze in stand houden.
•	Cliënt benut mogelijkheden om zijn financiële
situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door (extra) te
werken of door kostgeld te vragen aan inwonende
kinderen.
•	Cliënt gaat geen nieuwe schulden aan en pleegt
geen frauderende handelingen aangezien deze ook
tot nieuwe schulden leiden.
De genoemde criteria wegen niet even zwaar. Ook
is het soms mogelijk maatregelen te treffen (b.v.
onderbewind, curatele) waardoor, ondanks nietschuldsaneringrijpheid, een schuldsanering toch tot de
mogelijkheden behoort.

Informatie op website
www.rijnstad.nl/stabiliseren	Stabiliseren van schulden
www.rijnstad.nl/schulden
Juridische achtergrondinformatie schulden
www.rijnstad.nl/gebruikuwrecht
Regelingen en voorzieningen
www.rijnstad.nl/berekenuwrecht 	Rekenprogramma voor kwijtschelding belastingen, beslagvrije voet en de
Arnhemse minimaregelingen.

