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Kerken & SchuldHulpMaatje

Signaalkaart

Wat kun je doen bij een crisissituatie? 
Als iemand door betalingsachterstanden te maken krijgt met 
(dreigende) huisuitzetting, afsluiting van gas, water en licht 
of uitsluiting van de zorgverzekering, spreken we van een 
crisissituatie. Er is onmiddellijke actie noodzakelijk. 

Wat kun je als kerk betekenen?
Wat zijn de do’s en don’ts?
Schuldhulpverlening een vak is waar 
professionals voor zijn opgeleid. 
De ondersteuning van kerken en 
vrijwilligersorganisaties is daarop een 
waardevolle aanvulling. 

Lees meer over Do’s en Don’ts 
als je mensen in schulden wilt 
ondersteunen op: 
https://eerstehulpbijschulden.nl/
dos-en-donts/

Bepaal wat je hulpvrager moet doen met de checklist 
crisissituatie op:
www.eerstehulpbijschulden.nl/checklist-crisissituatie/ 

Nog meer tips staan op:
bit.ly/effectiefhelpen

Het is wel belangrijk te weten wat je wel en niet mag doen. 
• Belangrijk: je mag nooit in naam van de hulpvrager informatie opvragen, 

formulieren invullen, schulden opvragen of betalingen doen  
• Ga uit van de mogelijkheden van de ander, richt je op zelfredzaamheid
• Handel niet als inkomensbeheerder of bewindvoerder
• Help overzicht te creëren
• Neem geen documenten mee naar huis
• Laat iemand zelf bellen of schrijven
• Geef geen geld 
• Bij forse problemen: verwijs door naar gemeente
• Blijf in contact
• Schakel SchuldHulpMaatje in voor deskundige vrijwilligershulp

https://eerstehulpbijschulden.nl/dos-en-donts/
https://eerstehulpbijschulden.nl/dos-en-donts/
http://www.eerstehulpbijschulden.nl/checklist-crisissituatie/
http://bit.ly/effectiefhelpen


Wanneer verwijs je door?
Als hulpvragers zich melden is 
het belangrijk om eerst overzicht 
te krijgen over de schuldsituatie 
en eventuele andere problemen. 
Onderzoek met je hulpvrager of 
er recht is op tegemoetkomin-
gen, regelingen of kwijtschelding 
van lokale lasten met behulp van 
www.berekenuwrecht.nl.
 
Als het niet lukt om de begro-
ting sluitend te krijgen of om 
betalingsregelingen te treffen is het 
raadzaam om door te verwijzen naar 
de gemeente. Dat geldt ook als on-
danks je hulp, of die van een vrijwil-
ligersorganisatie, de schulden blijven 
toenemen.  

Hoe is de schuldhulpverlening geregeld in Nederland? 
De gemeente is wettelijk verplicht om inwoners met schulden te helpen. Dat 
kan in samenwerking met (vrijwillige) schuldhulporganisaties. Daarnaast zijn 
er allerlei andere organisaties die persoonlijke hulp of advies verlenen bij 
schulden. Bij het ondersteunen van mensen in schulden is het belangrijk te 
weten hoe de schuldhulpverlening in je gemeente georganiseerd is. Vraag 
het na bij de gemeente. 
De schuldhulpverlener zal na grondige inventarisatie van de schuldsituatie 
proberen te komen tot een oplossing via het minnelijke traject. Alleen als 

dat niet lukt wordt de rechter ingeschakeld 
om een wettelijk traject (WSNP of 
schuldsanering) te starten. 

Met wie of wat krijg je maken als je schulden hebt? 
De mensen die geholpen worden in de schuldhulpverlening hebben 
gemiddeld 43.300 euro schuld bij 14 schuldeisers (NVVK, 2018). 
Goed om te weten:
Incassobureaus mogen namens schuldeisers aanmaningen sturen, maar 
alleen deurwaarders zijn wettelijk bevoegd om beslag te leggen op 
bijvoorbeeld loon of inboedel. De beslagvrije voet is het deel van het 
inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden. Dit bedrag is nodig voor 
de eerste levensbehoeften. Drinkwaterbedrijven mogen pas afsluiten nadat 
een vaste procedure is gevolgd en als vaststaat dat er geen onveilige situaties 
ontstaan. De zorgverzekering is weliswaar verplicht en de premie relatief 
hoog, maar lage inkomensgroepen hebben recht op zorgtoeslag. 

Kijk voor meer informatie over 
deze Brede Schulden Aanpak en 
de bewustwordingscampagne 
‘komuitjeschuld’ op:
http://bit.ly/komuitjeschuld

Meer uitleg over hoe 
schuldhulpverlening in 
Nederland is georgani-
seerd is te vinden op:
bit.ly/alles-over-schulden

Of iemand in aanmerking komt 
voor uitkeringen, toeslagen en 
belastingvoordelen zoek je na op:
bit.ly/check-uitkering

Wat doet de overheid?
Wat doen andere organisaties?
De landelijke overheid is gestart met 
een pakket van maatregelen om 
de schuldenproblematiek terug te 
dringen, met alle partijen die een rol 
spelen in de schuldhulpverlening.

CONTACT

samenhartvoormensen.nl

info@samenhartvoormensen.nl

071-2000 100

Samen Hart voor Mensen is een inititatief van SchuldHulpMaatje samen met de kerken 
in Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door:

http://bit.ly/komuitjeschuld
http://bit.ly/alles-over-schulden
http://bit.ly/check-uitkering
https://www.legerdesheils.nl
https://cgk.nl
https://www.gkv.nl
https://www.kansfonds.nl
https://www.kerkinactie.nl/
http://www.rkdiaconie.nl/
http://www.welstand.nl/home
https://www.missienederland.nl/
https://ngk.nl
http://www.perki-nl.org
https://schuldhulpmaatje.nl
https://www.stichtingrotterdam.nl
http://vpe.nl
http://www.vincentiusvereniging.nl
https://diaconaalsteunpunt.nl/
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