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Budgetbeheer
Heeft u moeite met het beheren van
uw inkomsten en uitgaven? Budget
beheer kan dan een oplossing zijn.
In deze folder leest u hier meer over.
Wat is budgetbeheer?
Bij budgetbeheer beheert de GKB uw inkomsten en
betaalt daar uw vaste lasten van. Ook adviseren wij u
over hoe u uw inkomsten kunt verruimen en uw
uitgaven kunt verlagen.
Budgetbeheer is meestal verplicht bij een schuldrege
ling. Vaak is budgetbeheer nodig om ervoor te zorgen
dat uw vaste lasten (weer) op tijd worden betaald.
De kans op betalingsachterstanden of nieuwe schulden
wordt hierdoor kleiner. Soms stelt een schuldeiser
budgetbeheer daarom als voorwaarde.

Voor wie?
U kunt budgetbeheer aanvragen als:
•U
 18 jaar of ouder bent, en in ons werkgebied woont.
Of er aanvullende voorwaarden zijn bepaalt uw
gemeente. Kijk hiervoor op onze website: www.
degkb.nl of neem contact op met uw gemeente.

Wat kunt u van ons verwachten?
Evenwicht in uw inkomsten en uitgaven
De basis van het budgetbeheer is het budgetplan.
Samen met u kijken we naar uw inkomsten en
uitgaven. Ook bekijken we welke uitgaven u nog kunt
verwachten. We maken afspraken met u over welke
betalingen we voor u gaan doen en hoeveel huis
houdgeld u krijgt. Deze afspraken leggen we vast in
uw budgetplan. Het is belangrijk dat uw uitgaven niet
hoger zijn dan uw inkomsten.
Budgetplan
Een plan voor evenwicht in uw inkomsten en
uitgaven!

Sparen en betalen
Wanneer u budgetbeheer heeft, betekent dit dat u een
rekening heeft bij de GKB. Op deze rekening komen uw
inkomsten binnen. U tekent hiervoor een machtiging.
Zodra uw inkomen binnen is, zorgen wij ervoor dat
hiervan eerst uw belangrijkste maandelijkse vaste
lasten worden betaald. Dit zijn de woonlasten, de
water- en energienota, de ziektekostenpremie en
belangrijke verzekeringen. Heeft u een schuldregeling,
dan sparen we ook voor de aflossing van uw schulden.
Ook zetten wij alvast geld apart voor rekeningen die niet
maandelijks komen. Dit doen we in een reservering,
een soort spaarpotje. Zo is bijvoorbeeld een reservering
verzekeringen bedoeld voor een niet-maandelijkse
verzekeringsnota. U kunt het geld uit deze reservering
niet gebruiken voor een andere betaling.
Huishoudgeld
Het geld dat over is, is bedoeld voor uw huishoudgeld
en overige vaste lasten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de telefoonnota of een abonnement. Samen met u
kijken we welke verdeling verantwoord is. U ontvangt
uw huishoudgeld per week of per maand.
Als er ruimte voor is, zetten we ook geld apart voor
onvoorziene uitgaven. Bijvoorbeeld voor een nieuwe
stofzuiger als de oude kapot is.
Dagafschrift of Mijn GKB
U krijgt elke maand per post een gratis overzicht
(dagafschrift) met daarop al uw inkomsten, betalingen
en reserveringen. Maar u kunt in plaats daarvan ook
kiezen voor gratis online budgetbeheer via Mijn GKB.
U kunt dan 24 uur per dag via internet uw budgetbe
heerrekening inzien.
Verwerking van wijzigingen
Geeft u een wijziging door, dan verwerken wij die zo
snel mogelijk. Houdt u er wel rekening mee dat het
soms meer dan een maand kan duren voordat de
wijziging in kan gaan. Is er voor een betaling geen
ruimte in uw budgetplan? Dan laten wij u dit weten en
overleggen wij met u.

Wat moet u zelf doen?
Zorgen voor voldoende inkomen
Om het budgetbeheer goed te laten verlopen, is het
belangrijk dat er iedere maand voldoende inkomen
binnenkomt. U moet hier zelf voor zorgen. Is uw
inkomen erg laag, dan kunt u misschien een aanvul
ling krijgen. Verandert uw inkomen, geef ons dat dan
op tijd door.

Komt er niet voldoende inkomen bij ons binnen,
dan kunnen wij niet al uw vaste lasten betalen,
en ontstaan er (nieuwe) schulden! Dit kan
betekenen dat wij u niet verder kunnen helpen.
U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Zorgen voor een bankrekening zonder roodstand
Voor het ontvangen van uw huishoudgeld heeft u een
eigen bankrekening nodig. U mag op deze rekening
niet rood staan. Staat u wel rood, dan is het mogelijk
dat u uw huishoudgeld niet kunt opnemen. Soms
betekent dit dat u een nieuwe rekening moet openen.
Automatische incasso’s stopzetten
Betaalt u uw vaste lasten per automatische incasso?
Dan moet u deze automatische incasso’s stopzetten.
Zo voorkomt u dat uw vaste lasten dubbel worden
betaald.
Wijzigingen op tijd doorgeven
Het is belangrijk dat u alle wijzigingen in uw persoon
lijke en financiële situatie zo snel mogelijk aan ons
doorgeeft. Een persoonlijke wijziging is bijvoorbeeld de
geboorte van een kind. Ook als u wilt gaan verhuizen
moet u dit doorgeven. Een financiële wijziging is
bijvoorbeeld een verhoging van uw huur. Het is erg
belangrijk dat u eerst met ons overlegt voor u nieuwe
financiële verplichtingen aangaat. Wij kijken dan of
hier ruimte voor is in uw budgetplan. Een nieuwe
verplichting is bijvoorbeeld een nieuwe verzekering
of abonnement.
Geeft u wijzigingen niet (tijdig) aan ons door,
dan kunnen er (nieuwe) schulden ontstaan. Dit
kan betekenen dat wij u niet verder kunnen
helpen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Nota’s inleveren voor niet-maandelijkse
betalingen
Nota’s voor de niet-maandelijkse betalingen moet u op
tijd bij ons inleveren. Wij kijken dan of het mogelijk is
de nota uit de daarvoor bedoelde reservering te
betalen. Levert u een nota niet op tijd in, dan kan er
een achterstand ontstaan. Dit is dan een nieuwe schuld.
Dat kan betekenen dat wij u niet verder kunnen
helpen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Dagafschriften controleren
U krijgt per post of via uw Mijn GKB online een
overzicht (dagafschrift) van alle inkomsten, betalingen
en reserveringen. Controleer dit overzicht goed!
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Duur

Aanmelden

Meestal duurt budgetbeheer twee tot drie jaar. Dit is
afhankelijk van uw gemeente. Kunt u uw budget (weer)
zelf beheren, dan stopt het budgetbeheer.

Hoe u zich kunt aanmelden verschilt per gemeente.
Kijk hiervoor op onze website: www.degkb.nl of
neem contact met ons op.

U kunt uw budgetbeheer altijd opzeggen. Dit moet
schriftelijk. De opzegtermijn is één maand. Houdt u er
wel rekening mee dat stoppen met budgetbeheer
tijdens een schuldregeling kan betekenen dat wij niet
verder kunnen met de schuldregeling. U moet dan zelf
uw schulden regelen.

Contact of vragen?

Kosten
De GKB kan u vragen om een vergoeding voor het
uitvoeren van uw budgetbeheer. Uiteraard informeren
wij u hierover.

U kunt een e-mail sturen naar info@degkb.nl.
Ook kunt u ons op werkdagen bellen op het telefoon
nummer (0592) 366 099. Meer informatie vindt u op
onze website: www.degkb.nl.
U kunt ons ook bezoeken aan de Overcingellaan 15
in Assen. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.degkb.nl. Ons postadres is: GKB, Postbus
426, 9400 AK te Assen.
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