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Advies Beleidsregels Schuldhulpverle-
ning gemeente Westland 2021

Geachte heer Van der Knaap,

Op 27 januari 2021 hebben wij uw reactie ontvangen op het door ons gevraagde advies op de
'Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Westland 2O21'.

Wij danken u- fra-Iélijk Íooi-heTEiïgëbraChTe po§lïeve arlV--res wààiin u tàïëíncll-eEft gëséÍen in
te kunnen stemmen met de regels.

ln uw advies vraagt u aandacht voor de voortzetting van het product budgetbeheer na het wette-
lijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). ln het belang van de schuld-
hulpvrager kunnen wij na het wettelijke traject het product budgetbeheer blijven aanbieden op
kosten van de gemeente, bijvoorbeeld ter overbrugging naar bewindvoering. Dit is maatwerk.

Tot slot staat u stil bij de vergoeding van de kosten van Wsnp-bewindvoering wanneer er geen
boedel is om deze kosten uit te betalen. U vraagt u zich af of dit laatste niet leidt tot onvoldoende
betrokkenheid van de bewindvoerder bij de schuldhulpvrager. Het salaris van de Wsnp-bewind-
voerder wordt in eerste instantie voldaan uit de boedel van de schuldhulpvrager, dus deze gaan
af van het bedrag dat voor de schuldeisers wordt gespaard. Wanneer er geen inkomsten uit de
boedel ziin zal dat nadelig zijn voor de schuldeiser. Wij hebben geen aanwijzingen wat dit voor
gevolg heeft voor de mate van betrokkenheid van de bewindvoerder bij de schuldhulpvrager.
Dit is overigens anders in het geval van de kosten voor bewindvoering, die wordt ingezet als de
schuldhulpvrager zelf geen financiële beslissingen meer mag nemen omdat hij handelingsonbe-
voegd is. Voor de kosten van deze vorm van bewindvoering is bijzondere bijstand mogelijk.
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