Bureau Benedictus Garyp, duidelijkheid in schuldsanering
Heeft u schulden, ligt er beslag of wordt uw woning ontruimd? Vaak zijn er nog mogelijkheden!
Meer dan ooit hebben mensen te maken met schulden en
de gevolgen daarvan. 700.000 huishoudens hebben te
maken met een zogeheten “problematische schuld”…
Velen daarvan zien door de bomen het bos niet meer.
In het dorp Garyp, centraal in
Friesland gelegen aan de Wâldwei
tussen Leeuwarden en Drachten,
zit Bureau Benedictus B.V.
Bureau Benedictus is sinds 2002
gespecialiseerd in schuldhulp aan
zowel particulieren als ondernemers in Noord-Nederland.
Bij Bureau Benedictus werken
zeventien mensen waarvan vijf
bewindvoerders die door de
rechtbank worden benoemd in
wettelijke schuldsaneringen, de
WSNP (Wet Schuldsanering
Natuurlijke personen). Naast de
WSNP houden wij ons bezig met
het vinden van oplossingen voor
schulden en allerlei problemen die

daarmee vaak samen gaan.
Vijf adviseurs houden zich
dagelijks bezig met het treffen van
regelingen met schuldeisers en
alles wat daarbij komt kijken.
In de praktijk merken wij dat
mensen veelal niet weten welke
oplossingen en mogelijkheden er
zijn om de schulden op te lossen.
Het begint altijd met een gratis
adviesgesprek waarbij we samen
met u de situatie in kaart brengen
en we de (on)mogelijkheden
bespreken. Bureau Benedictus
werkt vaak in opdracht van de
gemeenten Smallingerland en
Opsterland. Woont u in een van

Mevrouw X werd door de gemeente naar ons doorverwezen voor hulp met haar
schulden. Na een scheiding is de echtelijke woning met verlies verkocht en haar
ex-man was met de noorderzon vertrokken. Het aflossen van de restschuld aan
de bank zou tientallen jaren duren en inmiddels was er ook nog beslag gelegd
op haar loon. Via een verzoek aan de rechter is het beslag opgeheven en is er
een regeling aan de schuldeisers aangeboden. De bank en een aantal kleine
schuldeisers wilden meewerken maar de Belastingdienst niet. Tegen de
Belastingdienst is een verzoek dwangakkoord ingediend en de rechter heeft
beslist dat ook de Belastingdienst (verplicht) moet meewerken.
De regeling wordt op dit moment uitgevoerd en mevrouw heeft na lange tijd
eindelijk weer zicht op een schuldenvrije toekomst. Als schuldeisers niet
hadden willen meewerken en de rechter anders zou hebben besloten, dan zou
er een beroep gedaan zijn op de WSNP. Ook daarmee is een schuldenvrije
toekomst te behalen.

deze gemeenten? Vraag dan bij
ons naar de mogelijkheden.
Vaak moeten er eerst problemen
worden opgelost voordat we aan
een
schuldregeling
kunnen
beginnen. Voor het opheffen van
beslagen, het voorkomen van
woningontruiming of afsluiting
van gas en elektriciteit kunnen we
een
voorlopige
voorziening
vragen aan de rechter. De rechter
kan dan in een uitspraak bepalen
dat een beslag, ontruiming of
afsluiting tijdelijk niet mag
gebeuren. Deze werkzaamheden
doen wij “pro deo”, de overheid
betaalt vrijwel alle kosten en u
alleen een eigen bijdrage.
Aan de schuldeisers wordt een
regeling aangeboden waarbij kort
gezegd uw vermogen (voor zover

dat er is) en uw spaarcapaciteit
over een bepaalde periode
(meestal
drie
jaar)
wordt
aangeboden tegen kwijtschelding
voor het restant.
Als het berekende bedrag door
familie of vrienden beschikbaar
kan worden gesteld dan bieden we
directe betaling aan.
Als dat niet mogelijk is dan spaart
u dat onder begeleiding bij elkaar
over de afgesproken periode.
Om de schuldregeling te kunnen
uitvoeren moeten alle schuldeisers
meewerken. Zijn er één of meer
schuldeisers die weigeren of niet
reageren, dan wordt de schuldregeling als dwangakkoord bij de
rechtbank ingediend. De rechter
kan dan in de uitspraak bepalen dat

die schuldeisers verplicht mee
moeten werken.
Zijn er veel schuldeisers tegen, is
er onduidelijkheid over de
schulden of is het dwangakkoord
afgewezen dan doen we een
beroep op de WSNP. Dit is een
soort als laatste redmiddel om van
je schulden af te komen. U moet
wel aan een aantal voorwaarden
voldoen om te worden toegelaten.
Bij toepassing van een WSNP
gelden een aantal verplichtingen
zoals
het
aanleveren
van
informatie, werken & solliciteren,
spaarcapaciteit afdragen en geen
nieuwe schulden maken!
De rechtbank benoemt een
bewindvoerder die dat controleert.
Als u alle verplichtingen nakomt
dan ontvangt u na drie jaar de
schone lei.
Neem vrijblijvend contact op!

Bureau Benedictus BV
Greate Buorren 16
9263 PM Garijp
Telefoon 0511-52 20 34
www.bureaubenedictus.nl

