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Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Schuld en boete
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet je soms gebruikmaken
van informatiebron 1 en 2 in de bijlage.

Veel mensen in Nederland hebben schulden. Sommige mensen hebben veel
schulden. Een van die mensen is Hans Visser. Hij vertelt in een interview in de
krant hoe het zo gekomen is.
“Ik werkte een aantal jaren bij een bedrijf en werd ontslagen, omdat ik te vaak te
laat kwam. Ik kreeg daarna geen WW-uitkering.”
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Waarom kreeg Hans Visser kreeg geen WW-uitkering?
A Hij had geen arbeidsverleden.
B Hij had geen ww-premie betaald.
C Hij was verwijtbaar werkloos.
D Zijn vrouw had nog een klein baantje.
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“Maar je moet toch leven”, vertelt Hans, “werk was er niet. Je komt in de
Bijstand. Het weinige spaargeld gaat eraan, betalingen worden uitgesteld,
schulden lopen op. Er zit tenslotte niets anders op dan geld te lenen.”
Reguliere banken vragen een normale rente, maar die wilden hem niets lenen.
Zo kwam Hans uit bij Money Now, die hem wel € 15.000 wilde lenen, maar dan
tegen een erg hoge rente.
Æ Waarom wilde een reguliere bank geen geld lenen aan Hans? Verklaar je
antwoord.
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Gebruik informatiebron 1.
“Maar ook dit geld was niet genoeg om de oplopende schulden te betalen.
Een jaar later was het noodzakelijk een nieuwe lening af te sluiten, nu van
€ 25.000. Ik kon terecht bij Money4You. De oude lening werd helemaal
afgelost.”
Æ Met hoeveel procent zijn de kredietkosten in het tweede jaar toegenomen?
Schrijf je berekening op.
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Die tweede lening was maar een tijdelijke oplossing. Hans meldde zich bij de
stadsbank. Hij kwam in aanmerking voor schuldsanering. Hans bewoonde een
huurhuis. De bewindvoerder (de persoon die de schuldsanering regelt) had voor
Hans al een gelijkwaardige woning met een iets lagere maandhuur gevonden.
Maar gelukkig voor Hans bedacht de bewindvoerder zich. Hans mocht in zijn
oude huis blijven wonen. Hij hoefde niet te verhuizen naar een ander huurhuis.
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Geef een argument waarom de bewindvoerder zich bedacht en Hans niet hoefde
te verhuizen.
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Volgens Hans zitten er ook goede kanten aan de schuldsanering.
“Het was heel fijn toen het gas weer aangesloten werd en we weer warm water
hadden. Ik had een constructie bedacht, waarbij we emmers en een handdouche
gebruikten. Ik ben er wel erg handig van geworden, van al dat klussen.”
Gas, water en elektriciteit kunnen bij schuldsanering afgesloten worden.
Waar wordt dan op bezuinigd?
A op de dagelijkse uitgaven
B op de incidentele uitgaven
C op de vaste lasten
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Gebruik informatiebron 2.
Als Hans zich aan de regels houdt die gelden bij de schuldsanering, kan hij na
drie jaar van zijn schulden af zijn. Dit betekent wel dat sommige schuldeisers
hun geld niet krijgen of maar voor een deel. Hans vindt echter dat hij na drie jaar
wel genoeg geboet heeft voor zijn financiële ellende.
Æ Geef eerst een argument voor en daarna een argument tegen deze
regeling.
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Schuld en boete
Informatiebron 1
Kredietkosten
Geleend geld

Rente per maand

€ 15.000
€ 20.000
€ 25.000

€ 125,00
€ 150,00
€ 187,50

€ 15.000
€ 20.000
€ 25.000

€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

Informatiebron 2
De Wet Schuldsanering helpt mensen van hun schulden af en voorkomt een
persoonlijk faillissement. Op verzoek wordt een regeling getroffen en als je je
daaraan houdt kun je in drie jaar van je schuld af zijn. Een deel van je schuld
wordt kwijtgescholden. Het valt bepaald niet mee om je aan alle regels te
houden.
Als je je niet aan de regels houdt wordt er niets kwijtgescholden, moet je rente
betalen over je schuld en krijgen de schuldeisers vrij spel.
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