
U heeft financiële problemen. Misschien is dit wel één 
van de redenen dat u in de gevangenis zit. Als u niets 
doet, worden uw schulden alleen maar groter. U moet 
dus een oplossing vinden voor uw geldproblemen. 
Wat kunt u nu doen? En wat kunt u doen op het mo-
ment dat u vrij komt?

Informeer uw schuldeisers
De mensen of bedrijven die geld van u krijgen zijn schuldeisers. 
Laat deze schuldeisers weten dat u in de gevangenis zit. U kunt uw 
schuldeisers vragen om uw schuld te ‘bevriezen’. Dat betekent dat 
ze stoppen met het berekenen van rente over uw schuld. Zo wordt 
uw schuld niet groter. Schuldeisers zijn niet verplicht hieraan mee 
te werken. Zodra u vrijkomt, moet u natuurlijk wel zelf contact 
opnemen met uw schuldeisers. Dan kunt u afspraken maken 
over hoe u uw schuld terug gaat betalen. Heeft u hulp nodig 
bij het regelen van uw schulden? Neem dan contact op  met de 
schuldhulpverlening in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Bewijs dat u in de gevangenis zit
Weet u niet precies wie er geld van u krijgt? Dan kunt u uw contact  -
persoon machtigen om dit voor u uit te zoeken. Via Bureau Buiten-
  land kunt u of uw contactpersoon een ‘detentieverklaring’ 
opvra gen. De brief die uw contactpersoon ontvangt van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken kan ook gebruikt worden als 
detentieverklaring. Hiermee kunt u bij uw schuldeisers aantonen 
dat u echt in de gevangenis zit. Bureau Buitenland heeft ook een 
goede voor beeld brief om uw schuldeisers op de hoogte te stellen 
van uw situatie. 

Hoe komt u van uw schulden af? 
Zodra u uit de gevangenis komt, moet u beginnen met het 
betalen van uw schulden. Dat kan op twee manieren: minnelijke 
schuldsanering of wettelijke schuldsanering.

• Minnelijke schuldregeling
Bij een minnelijke schuldregeling stelt een schuldhulpverlener 
een plan op om uw schulden terug te betalen. Er wordt gekeken 
hoeveel u per maand kunt terugbetalen. Dat bedrag wordt ver-
deeld over de verschillende schuldeisers. De minnelijke schuld-
regeling is vrijwillig. Uw schuldeisers zijn dus niet verplicht om 
hieraan mee te werken. Informeer bij de gemeente waar u staat 
ingeschreven hoe de schuldhulpverlening is georganiseerd. 

• Wettelijke schuldsanering 
Gaan één of meer schuldeisers niet akkoord met een minnelijke 
schuldregeling? Dan kunt u een beroep doen op de Wet Schuld-
sanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Een rechter bepaalt of 
u hiervoor in aanmerking komt. Een wettelijke schuldsanering 
is alleen mogelijk als er eerst een minnelijke schuldregeling is 
voorgesteld aan de schuldeisers. De wettelijke schuldsanering 
duurt drie jaar. Als u zich na drie jaar aan alle afspraken heeft 
gehouden, kan het zo zijn dat de meeste schulden worden 
kwijtgescholden.

Schulden CJIB 
Heeft u openstaande verkeersboetes? Uw zorgpremie niet 
betaald? Of ontvangt u toeslagen van de Belastingdienst waar 
u geen recht (meer) op heeft? Dan heeft u schulden bij het CJIB 
(Centraal Justitieel Incassobureau). Vraag dan Bureau Buitenland 
om een overzicht van deze schulden. Het CJIB werkt namelijk niet 
mee aan bevriezing van schulden. Alleen in uitzonderlijke gevallen 
is een afbetalingsregeling mogelijk. Toch adviseert Bureau 
Buitenland u een overzicht van uw schulden op te vragen zodat 
u inzicht heeft in uw geldproblemen. Dat is handig wanneer u 
terugkeert naar Nederland. Kijk voor meer informatie op 
www.cjib.nl.

Studiefinanciering of studieschuld
Ontvangt u studiefinanciering van DUO (Dienst Uitvoering 
Onder wijs) of heeft u een studieschuld? Dan moet u DUO laten 
weten dat u in de gevangenis zit. Als u bezig was met een studie, 
moet u de studiefinanciering stopzetten vanaf het moment van 
uw arrestatie. Denk er ook aan om uw ‘reisproduct’ stop te zetten. 
Als u bezig was met het aflossen van uw studieschuld, kunt u het 
aflossen maximaal vijf jaar stopzetten. Uw contactpersoon kan dit 
via het internet regelen. Hij of zij heeft dan uw DigiD nodig of kan 
het wijzigingsformulier downloaden op www.duo.nl.

Meer weten? 
Al deze informatie en meer kunt u ook terugvinden op 
www.reclassering.nl/buitenland.

Bureau Buitenland
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