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1. Inleiding     
     

Schuldsanering is als gevolg van de Coronacrisis nog urgenter geworden. De Stichting 
beoogt mede het monopolie van de commercialisering van opkopen van schulden te 
doorbreken. De Stichting beoogt samen met de schuldenaren een andere uitweg uit de 
schulden te realiseren zonder jaren vol met stress. Het fonds dat de Stichting beoogt te 
realiseren en in stand te houden zorgt er voor dat schulden definitief afgekocht worden 
en schuldenaren de tijd krijgen een op hun inkomen afgestemde betalingsregeling 
binnen een redelijke termijn definitief en met succes af te ronden. Het fonds is bedoeld in 
stand te blijven om met hetzelfde bedrag steeds weer nieuwe schuldenaren te bevrijden 
van hun schulden en een nieuw start te gunnen. 

2. Strategie     
     

2.1 Statutaire doelstelling     
De stichting heeft ten doel: 

a. Het bevorderen van de introductie van een systeem waarin schuldenaren niet langer 
het object zijn om als melkkoe te fungeren en dat schuldenaren een veilige nieuwe 
start kunnen maken zonder continue angst voor terugval. 

b. Het instandhouden van een fonds dat particulieren en zzp-ers een nieuwe kans 
zonder schulden geeft. 

Anders Belicht Bewindvoering Curatele en Budgetbeheer streeft dit doel na door: 

a. Het werven van fondsen via donaties en schenkingen met als conditie dat de donaties 
en schenkingen an sich het fonds opbouwen en het fonds zichzelf in standhoudt. 

b. Het promoten van een systeem van minnelijke afkoop als tegenhanger van 
economische uitnutten van schulden. 

c. Het voeren van gesprekken en onderhandelingen met diverse stakeholders, zoals 
gemeente, Incasserende Overheid (CJIB en Belastingdienst) en de 
deurwaardersorganisaties voor het vereenvoudigen van procedures om te komen tot 
een acceptabele afkoopsom. 

d. Het begeleiden van het terugbetalen van de afkoopsom door de schuldenaar, zodat de 
afkoopsom weer terugvloeit in het fonds en beschikbaar blijft voor opvolgende 
schuldenaren. 
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2.2 Winstoogmerk     

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van 
winst. De rente die wordt ingecalculeerd in de terugbetaling dient voldoende te zijn om 
het fonds in stand te houden. Al het meerdere wordt aangewend om de activiteiten van 
de Stichting uit te breiden. 

2.3 Bestemming     
Behalve gemeentelijke hulpdiensten die een bijdrage leveren aan een minnelijk traject 
van schuldsanering, zijn er weinigen die trajecten van minnelijke schuldsanering actief 
als primaire doelstelling hebben. WSNP-bewindvoerders en Beschermingsbewind-
voerders verdienen aan mensen met schulden en het oplossen van schulden staat soms 
haaks op een persoonlijke verdienmodel. Het persoonlijke verdienmodel dient oplossen 
van de schulden niet in de weg te staan, hetgeen deels procedureel is aan te pakken en 
deels via voorlichting is te realiseren. 

De wettelijk vastgestelde vergoeding van een beschermingsbewindvoerder is voldoende 
om een traject van minnelijke schuldsanering op positieve wijze af te wikkelen. 
Beschermingsbewind ingeval van schulden zou inclusief opdracht moeten zijn om de 
schulden definitief op te lossen. De implementatie van deze aanpak is het belangrijkste 
speerpunt van de Stichting.  

Schuldenaren met een hoger inkomen betalen zelf de bijdrage voor schuldsanering en 
vormen een onderdeel in de VTLB-berekening en het op te stellen budgetplan. Voor 
lagere inkomens geldt dat via de bijzondere bijstand vergoeding van de kosten van 
beschermingsbewind mogelijk is. In beide situaties dient een wettelijk vastgesteld 
bedrag voor de intake gereserveerd te worden. 

Vrijwilligers en beroepskrachten dienen daarnaast (budgetbeheer) getraind te worden 
om de schuldenaar te begeleiden zodat de kansen op terugval naar schulden minimaal 
zijn. Samenwerking met gemeentelijke diensten en gemeentelijk georiënteerde 
hulpverleningsgroepen zoals de Voedselbank, ligt voor de hand. 
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3. Beleid     
     

3.1 Werving van gelden     
Anders Belicht bewindvoering curatele en budgetbeheer werft gelden via 

1. Mailings; 

2. Specifieke wervingsactiviteiten gericht op overheidsinstanties; 

3. Organiseren van voorlichtingsavonden voor beschermingsbewindvoerders; 

4. Benaderen van bedrijven en organisaties voor sponsoring; 

5. Benaderen van particulieren en organisaties voor adopteren van een of meer 
schuldenaren; 

6. Social media en online acties.   

 

3.2 Vermogen van de Stichting     
De stichting streeft schenkingen na die de voorwaarde inhouden dat het fonds zoveel 
mogelijk in stand dient te blijven om de bedragen voor afkoop van schulden steeds weer 
en weer voor nieuwe schuldenaren in te kunnen zetten. Zij runt hiertoe ook een 
onderneming die laat zien dat op het kostenniveau van bewindvoering voldoende 
mogelijkheden beschikbaar zijn voor een minnelijk traject van schuldsanering. Dividend 
of winst van deze onderneming wordt geschonken aan de Stichting om het fonds mede 
op niveau te houden. 

Een en ander conform www.ANBI.nl: 

Eigen vermogen moet beperkt blijven 

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 

werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in 

stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen conform de 

statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen; 
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4. Overige     

4.1 Beloningsbeleid     
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten 
gemaakt ten behoeve van advisering, voorlichting of anderszins worden vergoed, mits 
niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. 

4.2 Organisatie     
De financiële administratie wordt gevoerd door Marleen van Deursen 

 

4.3 Publicatieplicht     

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website 
www.stichtingandersbelicht.nl. Uiteraard wordt speciaal verantwoording afgelegd aan 
de schenkers die jaarlijks terugkoppeling vragen van de resultaten van hun schenking.
     

     

http://www.stichtingandersbelicht.nl/

