Breed moratorium

Voor schuldhulpverlening is per 1 april 2017 het instrument van een breed moratorium beschikbaar.
Dit is geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (artikel 5) en het Besluit breed moratorium.
Hieronder is op hoofdlijnen aangegeven wat een breed moratorium inhoudt en wanneer en hoe het
ingezet kan worden.

Wat houdt het breed moratorium in?
•

Het breed moratorium is een afkoelingsperiode voor de gezamenlijke schuldeisers;

•

Het doel van het breed moratorium is om een financieel stabiele situatie te creëren;

•

Aan de rechtbank kan worden verzocht deze afkoelingsperiode af te kondigen;

•

Deze periode duurt maximaal 6 maanden, maar kan ook korter zijn;

•

Tijdens het moratorium is budgetbeheer of beschermingsbewind verplicht;

•

Alleen de VKB kan een verzoek bij de rechtbank indienen. Een advocaat, beschermingsbewindvoerder of private schuldbemiddelaar kan dit dus niet. Wel kunnen ze de VKB vragen
dit instrument in te zetten.

Wanneer in te zetten?
•

Als een inwoner is toegelaten tot de schuldhulpverlening van de VKB;

•

Als er meerdere schuldeisers zijn die herhaaldelijk de financiële situatie instabiel maken;

•

Als alle andere mogelijkheden om de financiële situatie stabiel te krijgen niet werken;

•

Als de belangrijkste vaste lasten betaald kunnen worden (van de geldende beslagvrije voet);

•

Als de inwoner akkoord gaat met de wettelijke verplichtingen (o.a. medewerkings- en informatieplicht).

Hoe inzetten?
Een breed moratorium kan alleen worden ingezet via de VKB. De bevoegdheid van gemeenten om
het breed moratorium aan te vragen, is namelijk overgedragen aan de VKB.
Let op: Een breed moratorium kan dus niet door de gemeente (het college) zelf worden aangevraagd!
Contact en inloopspreekuren
Neem contact op met de VKB:
Voor cliënten:
(0596) 629 600 (van 08:30 tot 10:30 uur)
Voor ketenpartners: (0596) 693 286





mail naar: info@volkskredietbank.nl



Kijk voor de openingstijden van het kantoor van de VKB en voor informatie over inloopspreekuren op de website: www.volkskredietbank.nl.
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