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Veelgestelde vragen Financiële Winkel 
 

Wat kan ik doen om uit de schulden te raken? 

Heeft u betalingsachterstanden en kunt u de (vaste) lasten niet langer betalen? Zoek direct contact met de 

betreffende instanties en vertel wat er aan de hand is. Wellicht is er een mogelijkheid om een 

aflossingsregeling te treffen om zo de achterstand in te lopen. Zie verder www.zelfjeschuldenregelen.nl 

voor tips. Lukt het niet om zelf uw zaken te regelen? Dan kunt u terecht bij de Financiële Winkel van 

Delft. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl, zoek op ‘Financiële Winkel van Delft’. 

Er is beslag gelegd op mijn inkomen, mag dat zomaar? 

Ja, er mag zomaar beslag worden gelegd op uw inkomen. Een deurwaarder kan dit bijvoorbeeld doen via 

een vonnis of dwangbevel. Als dit gebeurt moet de beslaglegger de beslagvrije voet bepalen. Dit is het 

bedrag dat u maandelijks over moet houden om uw lasten van te betalen en van te leven. Alles boven de 

beslagvrije voet ontvangt de beslaglegger. De beslaglegger moet bij de berekening van het beslag rekening 

houden met uw gezinssituatie en uw lasten voor wonen en zorgverzekering. Het is belangrijk dat u de 

juiste informatie aanlevert.  

Er zijn ook schuldeisers die zonder vonnis beslagleggen, zoals: de Belastingdienst, de gemeente en het 

UWV. U ontvangt dit soort dwangbevelen per post.  

Hoelang duurt een schuldregeling? 

Er zijn 2 mogelijkheden. Een minnelijk- en een wettelijk traject.  

1. U moet eerst het minnelijk traject doorlopen. Lukt dit niet dan is er in de meeste gevallen nog de 

mogelijkheid om een beroep te doen op het wettelijk traject; de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen (WSNP). De totale duur van het minnelijk traject is minimaal 4 jaar, en bestaat uit een 

voorbereidingsfase van 9 tot 12 maanden, en de aflossingsperiode van 36 maanden aan de schuldeisers. 

De duur is mede afhankelijk van de individuele situatie, en hoe snel de informatie wordt aangeleverd door 

de hulpvrager, derden en schuldeisers.  

2. De aanvraag om in aanmerking te komen voor het wettelijk traject WSNP (de Wet Schuldsanering  

natuurlijke Personen) loopt via de rechtbank. Dit gebeurt als blijkt dat niet alle schuldeisers mee willen 

werken en het minnelijk traject dreigt te mislukken. De rechter doet gemiddeld binnen 2 tot 3 maanden 

uitspraak. Daardoor wordt de schuldregeling met enkele maanden verlengd.  

Ik heb bezittingen in het buitenland zoals land, huis etc. Moet daar iets mee gebeuren als ik 

in aanmerking wil komen voor schuldbemiddeling?  

Als u in de schuldregeling terecht komt valt al uw vermogen in de “boedel”. Een stuk land, een 

(vakantie)huis etc. in het buitenland hoort hier ook bij en is vermogen. Bij een schuldregeling moet u al 

uw vermogen en alles boven het vrij te laten bedrag (90% van de bijstandsnorm) gebruiken om uw 

schulden af te lossen. Dit betekent dat u het huis, land etc. moet verkopen. 

http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
http://www.delft.nl/
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Ik heb een auto. Mag ik die auto houden in de schuldregeling?  

De regel is dat de auto verkocht moet worden, tenzij er een reden is waarom u wel in het bezit moet 

blijven van een auto. Dit kan zijn vanwege een handicap of door werkzaamheden zoals het draaien van 

nachtdiensten. De schuldhulpverlener bepaalt wat gezien de inkomsten en uitgaven mogelijk is. Indien een 

auto noodzakelijk is voor werk, wordt een werkgeversverklaring opgevraagd. Soms is er sprake van 

medische beperkingen maar zijn de kosten zo hoog (benzine, verzekeringen etc.) dat eigen vervoer niet te 

regelen is. Een alternatief in deze situatie kan een tegemoetkoming in de vervoerskosten zijn, via de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

 

Mag ik op vakantie tijdens de schuldregeling? 

U mag op vakantie maar er wordt geen extra geld gereserveerd voor een vakantie. Zolang het u lukt 

binnen het vrij te laten bedrag geld opzij te zetten voor een vakantie zullen wij u dit niet verbieden. Mocht 

u recht hebben op vakantiegeld dan kunt u dat ook gebruiken voor uw vakantie. Houdt er wel rekening 

mee dat u uw geld maar 1 keer kunt uitgeven. Gaat uw koelkast stuk? Dan kan het zijn dat u geen 

financiële middelen meer heeft omdat deze zijn uitgegeven voor vakantie. Mochten er door de vakantie 

nieuwe schulden ontstaan, dan stopt de Financiële Winkel direct de bemiddeling. De consequentie is dat u 

dan minimaal drie jaar niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Heeft u een bijstandsuitkering? 

Dan moet u uw vakantie afstemmen met uw consulent.  

 

Ik ga scheiden en heb een koopwoning op naam van mij en mijn ex-partner. Kom ik in 

aanmerking voor schuldhulpverlening? 

Er zijn mogelijkheden, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 Past de maandelijkse hypotheek betaling in het budget? 

 Is er overwaarde of onderwaarde op de woning? 

 Wie betaalt de maandelijkse hypotheek betaling, man of vrouw? 

 Gaat uw ex mogelijk aanspraak doen op gebruik van de woning, verplichten tot verkoop of er 

zelf in wonen? 

 Is de hypotheek in de toekomst een mogelijke schuld? 

 

Zijn er kosten verbonden aan een schuldregeling? 

In het voortraject zijn er geen kosten verbonden aan een schuldregeling. Als de schuldregeling start, zijn 

er wel situaties die geld kosten. Het gaat om bemiddelingskosten bij de jaarlijkse berekening van het vrij te 

laten bedrag, in combinatie met uitbetaling van de gereserveerde gelden aan de schuldeisers. De kosten 

bedragen 9% van de afloscapaciteit. Bij de verstrekking van een saneringskrediet wordt door de 

kredietverstrekkende instantie rente berekend over het verstrekte krediet. Het percentage van de rente 

is wisselend en wordt in mindering gebracht op het krediet. De schuldeisers ontvangen de rest van het  

bedrag. 
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Mag ik verhuizen als ik in de schuldhulpverlening zit? 

Ja, iedereen heeft het recht om te verhuizen naar een andere gemeente. De schuldregeling stopt in Delft 

als u naar een andere gemeente verhuist. U moet opnieuw een schuldregeling aanvragen bij de gemeente 

waar u gaat wonen. Het is dus niet (altijd) verstandig om te verhuizen.  

Mag ik trouwen als ik in de schuldregeling zit? 

Als u in de schuldregeling zit mag u trouwen. Laat u goed informeren of het in uw situatie verstandig is,  

en welke vorm het beste is. De nieuwe situatie kan invloed hebben op uw lopende schuldregeling 

vanwege de (financiële) situatie van uw partner. Laat u vooraf goed informeren! 

Mijn partner en ik zijn uit elkaar, kan ik een schuldregeling aanvragen? 

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dient u een scheiding aan te vragen of een scheiding 

van tafel en bed. De scheiding moet uitgesproken zijn voordat u een verzoek indient voor een 

schuldregeling. Is er sprake van een geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze allereerst laten 

ontbinden. Zolang de echtscheiding niet is geregistreerd in het huwelijksgoederenregister, is er geen 

sprake van een echtscheiding. Zodra dit wel is geregeld, bent u niet meer aansprakelijk voor de schulden 

die uw (ex) partner nog maakt. 

Ik ben getrouwd geweest “in gemeenschap van goederen”. Nu kloppen de schuldeisers bij 

mij aan voor aflossing van een schuld. Kan dat? 

Ja, dat kan. Was u in gemeenschap van goederen getrouwd of was er sprake van een geregistreerd 

partnerschap? dan blijft u beiden aansprakelijk voor de afbetaling van de openstaande vorderingen die 

gemaakt zijn tijdens het huwelijk. U blijft aansprakelijk, ook al zijn er vooraf onderling afspraken gemaakt 

over de afbetaling van schulden.   

 

Ik heb een eigen woning. Is schuldhulpverlening mogelijk? 

Misschien is schuldhulpverlening mogelijk. Er moeten een aantal zaken onderzocht worden zoals: zit er 

overwaarde in het huis, zijn de hypotheeklasten in verhouding tot de inkomsten en andere vaste lasten te 

dragen, is er bij de aflossing van de hypotheek geen sprake van vermogensopbouw of zijn er 

mogelijkheden met de hypotheekverstrekker om een betalingsregeling te treffen? Wij adviseren u naar het 

inloopspreekuur te komen om te beoordelen wat mogelijk is.   

Moeten mijn thuiswonende kinderen ook meebetalen aan mijn schulden? 

Het spaargeld van kinderen onder de 18 jaar moet gebruikt worden voor aflossing van schulden. 

Thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder zijn verplicht om een vaste bijdrage per maand te betalen 

voor kost en inwoning. Hun spaargeld blijft buiten beschouwing. 

Ik heb een eigen bedrijf maar er zijn financiële problemen. Wat kan ik doen? 

U kunt (tijdelijk) ondersteuning krijgen via de gemeente Delft, volgens het Bijstandsbesluit Zelfstandigen 

(BBZ). Ook is er de regeling Zelfstandigen van Bescheiden Omvang (ZBO). Voor informatie en advies 
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kunt u een afspraak maken met het Bureau Zelfstandigen via telefoonnummer 14015 of maak online een 

afspraak, ga naar www.delft.nl zoek: ondersteuning voor ondernemers.   

 

Wilt u geen doorstart maken? Maak dan online een afspraak met de Financiële Winkel van Delft op 

www.delft.nl. Het spreekuur is op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 

13.30 tot 16.30 uur aan het Stationsplein 1. Op woensdag is er geen spreekuur. 

Ik heb een eigen bedrijfje gehad maar ben gestopt. Is schuldhulpverlening mogelijk? 

Voordat er sprake is van schuldhulpverlening mag u: niet meer ingeschreven staan bij de Kamer van 

Koophandel, dient uw personeel ontslagen te zijn en moet u in het bezit zijn van de definitieve aanslagen 

van de belastingdienst. Daarmee wordt de definitieve schuldenlast en aflossing bepaald en alle  

schuldeisers een aanbod gedaan. 

 

Inwoners van Delft met een bijstandsuitkering die geen vermogen hebben kunnen in aanmerking komen 

voor kwijtschelding van de lokale lasten. Het betekent dat ze dan niet hoeven te betalen. Dit geldt ook 

voor mensen met een AOW-uitkering en een (klein) pensioen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor: het 

rioolafvoerrecht, de afvalstoffenheffing, leges huisvestingsvergunning, leges identiteitskaart, en leges een 

paspoort. Voor meer informatie en bedragen kijk op www.delft.nl  

 

Op afspraak 

Begeleiders van instellingen, bewindvoerders en budgethouders kunnen, als zij samen met de klant naar 

het spreekuur willen komen, een aparte afspraak laten inplannen. Hiervoor zijn 4 momenten van 30 

minuten per week gereserveerd. Wilt u als begeleider een afspraak maken? Bel 14015 en vraag naar de 

Financiële Winkel van Delft. Heeft u vragen? Stel ze gerust via het contactformulier.  

 

Bellen 

Heeft u vragen? Stel uw vraag via het contactformulier op www.delft.nl of bel 14015. Bereikbaar op 

werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.  

 

 

http://www.delft.nl/
http://www.delft.nl/

