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Geachte fractie, 

 

U heeft het college op 23 juni 2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden. 

 

Vraag 1 

Bent u op de hoogte van de ontwikkeling binnen de rechtbanken? 

 

Antwoord vraag 1 

Ja, wij zijn op hoofdlijnen op de hoogte. Wij hebben kennis genomen van de pilot 

schuldenfunctionaris bij de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Limburg en de wens 

van de Raad van Rechtspraak om een schuldenfunctionaris bij alle rechtbanken aan te 

bieden. 

 

Vraag 2 

Bent u bereid om in contact te treden met de rechtbank om binnen dit arrondissement 

een dergelijke pilot ook hier te starten en bent u bereid hieraan medewerking te 

verlenen? 

 

Antwoord vraag 2 

Nee, wij nemen zelf niet het  initiatief.  Als wij gevraagd worden door de Rechtbank Breda 

om deel te nemen aan een pilot willen wij dit in principe wel doen. Op dit moment zijn wij 

nog volop aan de slag om alle actiepunten van het beleidsplan schuldhulpverlening te 

implementeren én we maken ons zorgen over de gevolgen van de energiecrisis en de 

impact van deze crisis op de inzet van de medewerkers.  Wij hebben daarom de focus 

gelegd op de uitvoering van het beleidsplan schuldhulpverlening.  

 

Vraag 3 

Bent u bekend met de verwijsindex schuldhulpverlening? 



 

 

 

 

 

 

Vraag 4 

Klopt het dat Waalwijk hierbij nog niet is aangesloten? 

 

Vraag 5 

Bent u voornemens dit te gaan doen? 

 

Vraag 6 

Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord op vraag 3 tot en met vraag 6 

Wij hebben kennis genomen van de verwijsindex schuldhulpverlening (VISH).  

Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moeten schuldeisers geïnformeerd 

worden over de start van een hulpverleningstraject.  De hulpverleningstrajecten worden 

uitgevoerd door de Kredietbank Nederland. De Kredietbank Nederland informeert daarom 

alle  schuldeisers. Zij maken  o.a. gebruik van het systeem van VISH. Via VISH kunnen 

overigens enkel deurwaarderskantoren worden geïnformeerd. De overige schuldeisers 

worden  op andere wijze in kennis gesteld door de Kredietbank Nederland.  Omdat deze 

taak is ondergebracht bij de Kredietbank Nederland is er voor ons geen noodzaak om ons 

aan te sluiten.   

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 

Bijlagen: 

geen 

 


