Minnelijke schuldsanering
Een schuldsanering is een regeling waarin u in drie jaar zoveel mogelijk spaart voor uw
schuldeisers. Als u zich aan de regels houdt, bent u na drie jaar schuldenvrij. Dit betekent dat u
de rest van uw schulden niet meer hoeft terug te betalen. Een minnelijke schuldsanering is een
schuldsanering zonder dat u naar de rechtbank hoeft. Lees hier hoe zo’n regeling werkt:
De stappen van een minnelijke schuldsanering
1. Eerst laten we uw schuldeisers weten dat u zich heeft aangemeld bij schuldhulpverlening.
We vragen hun om door te geven hoe hoog uw schuld is
2. Als de schuldeisers hebben geantwoord, krijgt u een overzicht van alle schuldeisers en
bedragen. Als dit overzicht klopt, zet u hierop uw handtekening.
3. Daarna doen we een voorstel aan uw schuldeisers. In het voorstel staat hoeveel procent van
uw schulden u in drie jaar kunt aflossen. Dat berekenen we aan de hand van uw 'vrij te laten
bedrag' (vtlb). Dit is het geld dat u nodig hebt om uw vaste lasten te betalen en van te leven.
Het bedrag is ongeveer hetzelfde als het inkomen van iemand in de bijstand. Heeft u hoge
kosten, dan kunnen we daar (soms) rekening mee houden. Al het inkomen dat hoger is dan uw
vtlb, moet u betalen aan de schuldeisers. Het kan ook zijn dat u (een deel van) uw spaargeld
moet betalen. Alles wat u betaalt wordt na drie jaar verdeeld over de schuldeisers.
4. De schuldeisers antwoorden op het voorstel. Ze gaan akkoord of niet akkoord.
5. Als alle schuldeisers akkoord gaan is de volgende stap een schuldbemiddeling of een
saneringskrediet.
Schuldbemiddeling: Als alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het voorstel, moet u drie
jaar lang zoveel mogelijk betalen aan uw schulden. Krijgt u in die periode meer inkomsten? Dan
moet u meer betalen.
Saneringskrediet: U kunt u een lening aanvragen om uw bij de Kredietbank Nederland. Met
deze lening kan een deel van de schulden afgelost worden. Dit heet een saneringskrediet. Een
saneringskrediet kunt u aanvragen als alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het voorstel
én als het zeker is dat u in de komende drie jaar niet meer inkomsten krijgt. U betaalt daarna
drie jaar lang de lening en rente terug aan de Kredietbank.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of een schuldsanering gelukt is?
Het opvragen van de schuldeisers, het ondertekenen van het schuldenoverzicht, het doen van
het voorstel en het antwoord van de schuldeisers, duren samen meestal ongeveer 120 dagen.
Hoe lang het precies duurt hangt af van hoe goed u en uw schuldeisers meewerken.
Wat kan ik doen als mijn schuldeisers niet mee willen werken?
U kunt dan twee dingen doen:
• In sommige gevallen kunt u de rechter vragen om de schuldeisers te dwingen akkoord te
gaan. Dit heet een dwangakkoord. Als de rechter de schuldeisers dwingt om mee te werken,
blijft uw minnelijke schuldregeling doorlopen.
• Vragen aan de rechter of om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen
(Wsnp). Dit is een schuldregeling via de rechter. Uw budgetconsulent kan u helpen om een
verzoek bij de rechter te doen.
Afspraken
Voor het slagen van de schuldsanering is het belangrijk dat u zich aan de volgende afspraken
houdt:
• U geeft alle informatie over uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen door aan MDF.
• U overlegt van tevoren alles met ons wat ervoor kan zorgen dat uw geldzaken veranderen.
Bijvoorbeeld als u ander werk wilt gaan doen of dure dingen wilt kopen of verkopen. Of als u
wilt verhuizen of iemand bij u wilt laten inwonen.
• U betaalt zoveel u kunt af aan uw schulden. Dit betekent ook dat u ook moeite moet doen om
meer inkomen te krijgen. Daarom verwachten wij van u dat u fulltime gaat werken. Als u geen
werk heeft, maar wel kunt werken, moet u solliciteren.
• U betaalt zelf al uw vaste lasten op tijd en compleet.
• U maakt u geen nieuwe schulden.
Redenen om de schuldsanering te stoppen:
• U houdt zich niet aan de regels. U kunt dan tien jaar lang niet meer in een schuldsanering.
• U kunt het hele bedrag van uw schulden terugbetalen of (voor een deel) afkopen met
bijvoorbeeld een erfenis.
• U heeft zich drie jaar aan de afspraken van de schuldsanering gehouden. U hoeft dan de rest
van de schulden niet meer terug te betalen en bent schuldenvrij.
Ook is het belangrijk dat u weet:
• Dat we netjes met uw gegevens omgaan. Meer hierover leest u op onze website:
www.mdflevoland.nl/privacy-gegevens
• Dat we van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uw gegevens mogen
uitwisselen met anderen, zoals met uw schuldeisers.
• Wat onze spelregels zijn (zie www.mdflevoland.nl/spelregels).
• Dat we een schuldsanering moeten doorgeven aan de Stichting Bureau Krediet Registratie
(BKR) in Tiel. Dit kan ervoor zorgen dat u geen nieuwe lening kunt krijgen.

