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Onderwerp: Convenant Minnelijke Schuldregeling Nederlandse Vereniging 

voor Volkskrediet (NVVK) 

Geachte raadsleden, 

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wil afspraken maken met 

gemeenten over hun rol als schuldeiser. Gemeenten zijn namelijk vaak schuldeiser in 

een problematische schuldensituatie. Gemeenten zijn echter ook schuldhulpverlener en 

willen adequaat schuldhulp bieden. Dit is in het belang van de inwoner, de gemeente als 

schuldhulpverlener en de gemeente als schuldeiser. Om het schuldhulpverleningsproces 

te bespoedigen heeft de NVVK een Convenant ontwikkeld waarin lokale overheden bij 

voorbaat akkoord gaan met een voorstel tot minnelijke schuldregeling. Het doel van het 

Convenant is een snellere afwikkeling voor mensen die hulp vragen voor hun 

problematische schulden. 

Het Convenant regelt voor inwoners die een beroep doen op schuldhulp dat: 

1. De gemeentelijke incasso wordt opgeschort (zoals 0.a. boetes, leges etc.) 

Opschorten betekent schuldenrust voor de inwoner en ruimte om samen met de 

schuldhulpverlener op zoek te gaan naar een oplossing voor de problematische 

schuldensituatie. 

2. Bij voorbaat akkoord wordt gegaan met schuldregeling 

Met het ondertekenen van het Convenant verbinden wij ons aan de belangrijkste 

afspraak; het altijd aanvaarden van het minnelijk voorstel, tenzij bijzonderheden 

worden aangegeven die instemming met het akkoord belemmeren (bijvoorbeeld 

frauduleuze handelingen). Het bij voorbaat akkoord bespoedigt het proces. Naast 

het feit dat we onze inwoners hier een dienst mee bewijzen, hopen we hiermee 

ook het goede voorbeeid te geven aan andere schuldeisers. 

(geanonimiseerd)

3. Gemeentebreed wordt ingestemd met het akkoord 

Ondertekening van het Convenant veronderstelt een gemeentebreed uniform 

beleid, waardoor een minnelijke schuldregeling sneller en effectiever ingezet kan 
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worden. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Gemeenten die deelnemen aan ondertekening van dit convenant zijn Brunssum, 

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Sittard-Geleen, Stein en de 

Heuvelland gemeenten. Dit zijn eveneens gemeenten die zijn aangesloten bij de 

Kredietbank Limburg, als uitvoerende organisatie voor schuldhulpverlening. 

Aansluiten bij het convenant sluit ook aan op het beleidsplan schuldhulpverlening 

2022-2025. Hierin vinden we terug dat we niet willen verzanden in details en de 

vaart in een schuldregeling willen houden. Door aansluiting dragen we uit dat we 

sociaal willen incasseren en een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid willen voeren. 

Hierdoor geven we als gemeente 'het goede voorbeeld’ aan andere schuldeisers 

over hoe je invuling zou moeten geven aan het begrip 'sociale incasso'. 

Er is sprake van een groep natuurlijke personen die in een problematische 

schuldsituatie verkeert of dreigt te geraken. Dit leidt tot tal van maatschappelijke 

problemen zoals armoede, sociale uitsluiting en gezondheidsproblemen. Met 

snelle en effectieve schuldhulp kunnen wij als dienstverlener de nadelige 

gevolgen van de problematische schuldensituatie beperken. 

Het convenant is op 29 november 2022 vastgesteld in het college. Regionale 

ondertekening van het convenant heeft reeds plaatsgevonden. In afstemming 

wordt gezocht naar een passend moment waarop wethouder B namens 

Eijsden-Margraten zal ondertekenen. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 
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