Onderzoek naar de toegang tot de wettelijke schuldsanering (wsnp)1
Wie kan meedoen?

Wat onderzoekt de Nationale ombudsman?
Wij onderzoeken wat er gebeurt met mensen bij wie het niet
lukt om problematische schulden in een minnelijk traject
(via de gemeente) op te lossen. Weten zij de weg naar de
wettelijke schuldsanering (via de rechtbank) te vinden?
Lopen ze tegen problemen aan bij de aanvraag? En wat
gebeurt er als de rechtbank die afwijst?

U heeft hulp (gehad) van de gemeente voor uw problematische schulden
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Waarom dit onderzoek?
Het aantal mensen dat wettelijke schuldsanering (via de
rechtbank) aanvraagt, daalt al jaren. Dat vindt de Nationale
ombudsman zorgelijk, want dan blijven mensen langdurig in
de schulden zitten.
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Hoe meld ik mij aan voor het onderzoek?

Waarom meedoen?
Uw verhaal helpt ons om knelpunten in kaart te brengen.
De Nationale ombudsman gaat de overheid vragen om die
knelpunten op te lossen.
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Wij gaan graag met u in gesprek.
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U zou ons enorm helpen als u zich aanmeldt
voor ons onderzoek. Dat kan door een mail met
uw naam en telefoonnummer te sturen naar
wsnp@nationaleombudsman.nl. Belt u ons
liever? Dat kan op werkdagen van 9.00-17.00
uur op 0800 33 55555.
Wij nemen dan binnen twee weken contact
met u op om een belafspraak te maken voor
februari. Tijdens die belafspraak stelt een
medewerker u een aantal vragen over uw
schuldentraject. Als u uw ervaringen liever via
e-mail of per brief met ons wilt delen, is dat
natuurlijk ook mogelijk.

Welke vragen kan ik verwachten?
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Als u meedoet met ons onderzoek, stelt één
van onze medewerkers u tijdens de belafspraak
vragen over uw situatie, de hulp die u krijgt bij
uw schulden en de problemen waar u tegenaan
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Hoe zit het met mijn privacy?
Wij gebruiken uw antwoorden alleen om de
knelpunten rond de toelating tot de wettelijke
schuldsanering in kaart te brengen. Uw naam
komt niet in het rapport. En wij delen uw
gegevens niet met anderen.
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Wet schuldsanering natuurlijke personen

