Vaststellen belastbaarheid in het kader van de WSNP
In deze folder wordt een toelichting gegeven op de vraag van uw patiënt om te
bevestigen dat hij/zij bij u bekend is met bepaalde klachten. Er wordt nadrukkelijk niet
van u verwacht een verklaring af te geven over uw patiënt, waarbij u een oordeel geeft
over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen
wel of niet te doen.
In het kader van de WSNP zal een saniet (schuldenaar) zich maximaal moeten inspannen
om inkomen te verdienen voor de schuldeisers. Indien een saniet aangeeft dat hij of zij
niet in staat is om te werken omdat er sprake is van lichamelijke of psychische klachten zal
de belastbaarheid vastgesteld moeten worden. Om de belastbaarheid te kunnen
vaststellen zal de saniet gekeurd moeten worden door de GGD.
De rechter commissaris zal toestemming verlenen voor een arbeidsgeneeskundige
keuring in het kader van de WSNP als er wordt aangetoond, middels een schrijven van
een huisarts of behandelaar dat er sprake is van lichamelijke of psychische klachten. U
wordt vriendelijk verzocht schriftelijk te verklaren dat meneer/mevrouw bij u bekend is
met lichamelijke of psychische klachten. Meer informatie omtrent de klacht hoeft u niet
met de bewindvoerder te delen. De GGD zal, indien zij dat noodzakelijk achten, bij u of
de behandelaar aanvullende medische informatie opvragen. U wordt dus niet verzocht
een verklaring op te stellen over de arbeidsgeschiktheid.
Voor een saniet (schuldenaar) in de schuldsanering is het van belang om de
belastbaarheid op de juiste wijze vast te stellen. Indien de belastbaarheid van een saniet
niet op de juiste wijze wordt vastgesteld zal hij/zij de verplichting opgelegd krijgen om te
gaan werken. Dit zou haaks kunnen staan op het herstel van de saniet/patiënt. Hierdoor
loopt een saniet ook het risico de verplichtingen in de schuldsanering niet na te kunnen
komen, met het gevolg dat er geen schone lei verleend kan worden.
Indien u vragen heeft is de bewindvoerder altijd bereid het één en ander nader toe te
lichten. U kunt haar van maandag tot en met donderdag bereiken op nummer:
015 2031000 of per mail: info@eresbewindvoering.nl
Voor nadere informatie omtrent de WSNP kunt u ook terecht op de site:
www.eresbewindvoering.nl of www.bureauwsnp.nl
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