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Instructie voor de extra inleg in de schuldregeling
Aanleiding
Vanuit de schuldbemiddelaars en de bewindvoerderskantoren kwam het verzoek om een richtlijn af te spreken
over de extra inleg bij aanvang van de schuldregeling. Op dit moment wordt hier verschillend mee om gegaan
door zowel de schuldbemiddelaars als de bewindvoerders/ aanvragers.
Wettelijk traject
De ‘spelregels’ van het wettelijke traject (Wsnp) worden gevolgd. Al het vermogen boven het VTLB komt toe
aan de boedel. Dit wil zeggen alle banksaldo’s, beleggingen, levensverzekeringen, maar ook als er vermogen
in goederen wordt geliquideerd. De waarde van die goederen komt toe aan de boedel.
De aanvrager/schuldenaar (bewindvoerder) is verplicht aan te geven welk vermogen er is.
De aanvrager/schuldenaar (bewindvoerder) zal van het vermogen dat er is mogelijk nog lopende verplichtingen
moeten betalen, zoals huur, energie etc.
Naast deze vaste lasten zijn er vaak reserveringen voor incidentele betalingen die in de toekomst gaan komen.
Een voorbeeld is het eigen risico van de ziektekosten.
De aanvrager/schuldenaar (bewindvoerder) geeft nauwkeurig aan welk deel van het vermogen niet ten goede
kan komen van de boedel. Dit ter voorkoming van het maken van nieuwe schulden.
Richtlijn KBR
Als we het bovenstaande volgen, kunnen we de volgende richtlijn aanhouden:
De extra inleg betreft het gehele vermogen boven de VTLB plus de reservering voor vooraf bekende incidentele
uitgaven.
Voorbeeldsom:
Saldo (beheer) rekening aanvrager/
schuldenaar (bewindvoerder)
VTLB
Subtotaal
Reservering ziektekosten
Extra inleg schuldregeling

€ 3000,€ 1400,- -/€ 1600,€ 385,- -/€ 1215,-

In de praktijk
Het bepalen van de extra inleg vindt plaats in overleg tussen de schuldbemiddelaar en aanvrager/schuldenaar
(bewindvoerder). Iedere bewindvoerder zal een opgaaf moeten doen waar het gereserveerde geld voor bestemd
is. In alle redelijkheid houden we ‘vermogen met een doel’, zoals huur, energie en ziektekosten, buiten de
schuldregeling. Het is niet redelijk als de start van de schuldregeling net samenvalt op het moment het inkomen
is gestort en de schuldbemiddelaar dit opvraagt als extra inleg. Kijk hierbij altijd naar het moment van de maand.
Stel dat het de 2e van de maand is en alle vaste lasten al betaald zijn, dan hoeft hiervoor geen geld
achtergehouden te worden.
Het advies is om het gesprek hierover telefonisch te laten plaatsvinden. De schuldbemiddelaar belt
aanvrager/schuldenaar (bewindvoerder) om afspraken te maken en bevestigt die afspraken vervolgens per mail
aan aanvrager/schuldenaar (bewindvoerder).

