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Geachte Raad,
Hierbij geven wij u een korte update over de uitvoering van het beleidsplan schuldhulpverlening
Wassenaar 2021-2024.
Wij hebben u reeds geïnformeerd dat vanaf 1 juli 2021 de gemeenten Leidschendam-Voorburg,
Wassenaar en Voorschoten een nieuwe schuldhulpverlener hebben, namelijk Kredietbank
Nederland. In deze update willen wij u graag informeren over wat dit in de praktijk betekent:
-

Vanaf 1 juli 2021 komen alle nieuwe aanmeldingen voor schuldhulpverlening binnen bij
Kredietbank Nederland.

-

Vanaf 1 juli 2021 draagt PLANgroep inwoners van Wassenaar met een lopend
schuldhulpverleningstraject over aan Kredietbank Nederland.
Cliënten van PLANgroep die worden overgedragen hebben hierover een brief ontvangen vanuit de
gemeente. In deze brief wordt aangekondigd dat het dossier wordt overgedragen. Wanneer het
dossier daadwerkelijk wordt overgedragen ontvangt de cliënt een welkomstbrief van Kredietbank
Nederland en een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

-

Inwoners waarvan het schuldhulpverleningstraject binnen een half jaar is afgerond, worden in
principe niet overgedragen aan Kredietbank. PLANgroep rondt deze trajecten nog af.
Deze inwoners ontvangen dan ook geen brief over de overdracht.
Inzetten saneringskredieten
In het op 26 januari 2021 door de gemeenteraad van Wassenaar vastgestelde beleidsplan
schuldhulpverlening 2021-2024, is als onderdeel van de strategie “Het leveren van stresssensitieve dienstverlening” opgenomen dat de gemeente onderzoek gaat doen naar het inzetten
van saneringskredieten.
In het door Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg verrichte onderzoek komt naar voren dat
een groot aantal gemeenten van klein tot groot al gebruik maken van saneringskredieten.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. de gemeenten Culemborg, Tilburg, Rotterdam en Amsterdam.
Daarnaast laat het jaarverslag 2020 van het NVVK zien dat in 2020 er voor het eerst meer
saneringskredieten zijn ingezet dan schuldbemiddeling. Op basis van het onderzoek als geheel zijn
hieronder de voor- en nadelen voor het inzetten van saneringskredieten beschreven.
-

Een saneringskrediet is een manier van schuldregelen die mogelijk kan bijdragen aan het
verminderen van stress onder inwoners met schulden.
Het onderzoek dat bestond uit deskresearch en het bevragen van meerdere gemeenten en
relevante instanties is inmiddels afgerond. Schuldregeling is het belangrijkste onderdeel van de
curatieve schuldhulpverlening. Hierbij worden de schulden opgelost.
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-

Het college van Wassenaar heeft op 12 oktober 2021 besloten om naast schuldbemiddeling
ook met saneringskredieten te gaan werken. Bij een saneringskrediet wordt berekend
hoeveel een inwoner kan aflossen per maand en wordt een betalingsvoorstel gedaan aan
de schuldeisers. Als zij akkoord zijn, leent de inwoner geld bij de Kredietbank. Met dit geld
betaalt de Kredietbank de schuldeisers van de inwoner meteen af. De inwoner houdt dan
nog maar één schuldeiser over en betaalt in 3 jaar het krediet terug. Dit zorgt voor
overzicht en rust waardoor de inwoner zich weer kan richten op de toekomst. Na aflossing
van het saneringskrediet is de inwoner schuldenvrij.

-

De inzet van saneringskredieten brengt een beperkt risico op oninbaarheid met zich mee.
In afwachting van het landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten1 koopt de gemeente dit
risico af bij de Kredietbank. De kosten hiervoor zijn in de resterende maanden van dit jaar
beperkt en zal worden bekostigd uit de budgetten voor schuldhulpverlening. De kosten
voor de inzet van saneringskredieten voor 2022 en verder wordt bepaald door de instroom
van het aantal inwoners in de schuldhulpverlening en de mogelijke voorwaarden van het
Landelijk Waarborgfonds. Het uitgangspunt is dat de lasten hiervan zoveel mogelijk gedekt
worden binnen de bestaande budgetten voor schuldhulpverlening. Indien de begroting niet
toereikend blijkt te zijn, zal de raad hier tijdig bij betrokken worden.

-

Door te werken met saneringskrediet (1 schuld), kan ook aangesloten worden bij Collectief
Schuldregelen (1 deal) en het Schuldenknooppunt (1 kanaal).

-

Collectief Schuldregelen betekent dat niet meer per cliënt met de afzonderlijke schuldeisers
onderhandeld hoeft te worden. Schuldeisers geven vooraf akkoord op betaalvoorstellen en
handelen dossiers collectief af. Dat zorgt voor snellere doorlooptijden en minder rompslomp
bij gemeenten en schuldeisers.

-

Het Schuldenknooppunt is een centrale digitale voorziening voor gestandaardiseerd
berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Er zijn minder handelingen
nodig. Dit maakt schuldregelen sneller en efficiënter en er is minder ruimte voor fouten.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Waarborgfonds
Eventuele risico’s van het niet terugbetalen van de saneringskredieten kunnen via het landelijke Waarborgfonds
worden gedekt. Minister Koolmees van het ministerie SZW heeft eerder dit jaar aan de Tweede Kamer
medegedeeld (Kamerbrief 11 maart 2021) dat dit fonds medio 2021 beschikbaar komt. Het NVVK, de landelijke
branchevereniging voor schuldhulpverlening, die betrokken is bij het tot stand brengen van dit fonds, laat bij
navraag weten dat dit fonds naar verwachting in de 2de helft van 2021 operationeel wordt. Dit Waarborgfonds
biedt voor gemeenten een collectieve oplossing om het risico van niet terugbetalen van de kredieten landelijk af
te dekken. Het is de bedoeling dat gemeenten een beroep kunnen doen op het Waarborgfonds als het
saneringskrediet onverhoopt niet kan worden afgelost. Door ons hierbij aan te sluiten, zijn we dus gedekt voor
eventuele risico’s.
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