MEERJARIG BELEIDSPLAN STICHTING
STEUNFONDS INSOLVENTIE

Inleiding
Het hebben van schulden is voor veel mensen een zware last. De maatschappelijke gevolgen
zijn groot, maar vooral ook de gevolgen voor de personen in kwestie. Er is een groot aantal
regelingen beschikbaar waar een beroep op kan worden gedaan zoals de wettelijke
schuldsanering. Niettemin zijn de voorwaarden soms prohibitief voor toetreding tot de WSNP
of zou met een kleine financiële ondersteuning wel toegang verkregen kunnen worden dan
wel een veel minder ingrijpende schuldhulpvoorziening soelaas kunnen bieden. Ook kan het
behulpzaam zijn bij aanvang van een traject, de gesaneerde schuld over te nemen en met
cliënten een afbetalingsregeling af te spreken. Het steunfonds streeft ernaar om door
ondersteuning te bieden aan personen de maatschappelijke gevolgen daarvan te beperken. Om
het maatschappelijke effect zo groot mogelijk te laten zijn, wordt de doelgroep benaderd via
organisaties en instellingen, die betrokken zijn bij groepen van personen uit de doelgroep. In
de praktijk komt individuele benadering niet voor: hooguit in die gevallen dat individuen
worden voorgedragen voor ondersteuning.

Doel van de Stichting Steunfonds Insolventie
De Stichting Steunfonds Insolventie (hierna kortweg: het steunfonds) heeft als doel personen
in staat te stellen om op basis van een plan hun financiële situatie weer langdurig op orde te
krijgen door een op maat gesneden financiële ondersteuning te bieden.

Werving financiële middelen
De inkomsten bestaan uit in hoofdzaak uit giften, tot het verzamelen waarvan de
bestuursleden zich zullen inzetten, aangezien bij de start van het steunfonds de middelen
ontbreken om een min of meer professionele werving op te zetten. Zodra daartoe wel de
middelen beschikbaar zijn zal een wervingsplan worden opgesteld en kunnen derden in
opdracht van het bestuur zich binnen de kaders van dat plan eveneens inzetten. Ook andere
vormen van (tijdelijke) financiering zijn mogelijk.
De stichting heeft een website ( https://ssfi.nl), die mede gebruikt wordt om aan de vereiste
publieke verantwoording te kunnen voldoen.

Het beheer van het vermogen
Met de verkregen financiële middelen worden geen risicodragende activiteiten ondernomen,
anders dan in de statuten en in dit beleidsplan is voorzien voor de besteding van het

vermogen. Het uitgangspunt is dat het vermogen beheerd wordt als een revolving fund.
Financiële ondersteuning wordt geboden met zo sluitend mogelijke afspraken met cliënten,
om de terugbetaling aan het fonds te garanderen. Hoewel enig risico niet kan worden
uitgesloten, wordt daarmee het revolving fund karakter maximaal geborgd.
Voor de boekjaren 2017 en 2018 is het uitgangspunt dat maximaal 15 % van de inkomsten
worden besteed aan andere kosten dan die in de doelstelling van het steunfonds zijn genoemd,
uiteraard voorzover dit daadwerkelijke kosten zijn die verband houden met het beheer van het
steunfonds. De administratiekosten, de controle door een externe deskundige van de
jaarstukken en de toetsing zoals genoemd maken onderdeel uit van dit percentage.
Het streven is dit % in de loop der jaren terug te brengen tot 10%.
De administratie (inclusief de jaarstukken zoals vermeld in de statuten van het steunfonds)
wordt uitbesteed.

Werkwijze: de besteding van het vermogen
Doelgroepen
Het steunfonds maakt geen onderscheid in doelgroepen: in beginsel behoort eenieder die een
schuldhulpvraag heeft tot de doelgroep. Wel zal in alle gevallen moeten worden voldaan aan
onderstaande voorwaarden voor ondersteuning van deze personen.
Het steunfonds ontwikkelt zich tot een netwerk-organisatie, waarbij, door aan te sluiten bij
enkele bestaande organisaties, het beoogde algemene maatschappelijke effect (verminderen
van de maatschappelijke problemen rondom schulden) zo groot mogelijk wordt. Daarbij
streven we naar samenwerking met organisaties die uitdrukkelijk tot doel hebben het systeem
van schuldhulpverlening te veranderen, in die zin dat zowel het belang van de
schuldhulpvragende als het maatschappelijk belang worden gediend.
In het benaderen van de doelgroepen wordt daarom vooral ingestoken op contacten met
organisaties die groepen van personen uit de doelgroep onder hun verantwoordelijkheid
hebben. Deze contacten worden gelegd via het Insolventieloket. De contacten tot nu toe
betreffen:
•
•
•

Het Instituut voor Publieke Waarden. Dit Instituut combineert het oplossen van
individuele problemen, met onderzoek en adviezen op structureel niveau ten behoeve van
de overheid;
Enkele werkgevers in het zuiden van het land.
De lagere overheden: Gemeente Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Amsterdam en
mogelijkerwijs Rotterdam.

Voorwaarden voor ondersteuning van personen
Het steunfonds kan en wil alleen financiële ondersteuning bieden onder de ontbindende
voorwaarde van het op orde krijgen van de financiële situatie van de persoon in kwestie. Dat

moet blijken uit een plan, tot de uitvoering waarvan betrokken persoon zich verbindt. Dit plan
wordt onafhankelijk getoetst en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan het steunfonds. Een
dergelijk plan is per definitie maatwerk. Ook de vraag of, en zo ja in welke mate een
tegenprestatie gevraagd wordt, moet in dat plan worden beargumenteerd en vastgelegd.
In de statuten is voorzien dat de Stichting Steunfonds Insolventie uitsluitend plannen in
behandeling neemt van door haar toegelaten instellingen. Onder plannen wordt tevens
verstaan: door de toegelaten instelling beoordeelde en geaccordeerde plannen van derden.
Dat betreft thans:
- Het Insolventieloket (www.insolventieloket.nl)
Bij plannen van derden beoordeelt het steunfonds uitsluitend of bovengenoemde toets
zorgvuldig heeft plaatsgevonden en neemt zo snel mogelijk (binnen tien werkdagen) een
beslissing. Hierbij wordt zo nodig gebruik gemaakt van de in artikel 5, lid 10 vastgelegde
werkwijze. Daarbij wordt de brief en toegevoegd formulier als omschreven in de bijlage. De
gegevens zijn niet herleidbaar tot herkenbare personen vanwege de in acht te nemen privacy.
Bij plannen van het Insolventieloket neemt de secretaris van het bestuur de toetsende rol over.
De financiële ondersteuning is vormvrij: het kan een gift zijn, een lening – in welke vorm dan
ook –, dan wel dat een deel van de schuld onder nader te bepalen voorwaarden wordt
afgekocht of overgenomen.
Uitbetaling vindt plaats conform het plan, nadat dit plan door alle overige betrokken partijen
is goedgekeurd en betrokkene voor de uitvoering daarvan zich heeft verbonden door
ondertekening van dat plan.
Overige uitgaven
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging; uitsluitend gemaakte kosten kunnen worden
gedeclareerd.
Over de vergoeding van een eventueel te benoemen directeur zullen nadere afspraken worden
gemaakt en vastgelegd in het beleidsplan. Voor het huidige beleidsplan geldt dat geen
directeur wordt benoemd.

Ten slotte
Het oorspronkelijke beleidsplan was opgesteld bij de start van het steunfonds en uit dien
hoofde summier. Het voornemen was om maximaal één jaar na de oprichting een besluit te
nemen over eventuele aanvullingen of aanpassingen. Hetzelfde geldt voor het eventueel
opstellen van een reglement. In mei 2018 is een eerste aanpassing doorgevoerd, waarbij de
zich ontwikkelde praktijk in het beleidsplan is verwerkt.
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