SCHULDREGELING

Biedt uitkomst

Hulp bij schulden • Schuldpreventie • Inkomensbeheer • Sociale kredietverlening

Biedt uitkomst

Schuldregeling
Heeft u problematische schulden?
Een schuldregeling kan dan een
oplossing zijn. In deze folder leest u
hier meer over.
Wat is een schuldregeling?
Kunt u uw schulden niet (meer) zelfstandig oplossen
en heeft u hulp nodig? Dan kan er sprake zijn van
problematische schulden. In dat geval kan een
schuldregeling een oplossing zijn.
Een schuldregeling betekent dat de GKB probeert
met al uw schuldeisers een eerlijke en verantwoorde
regeling te treffen. Eerst brengen wij uw schulden in
kaart, daarna bemiddelt de GKB tussen u en uw
schuldeisers.
Schuldregelingsovereenkomst
Schulden regelen begint met het tekenen van een
overeenkomst. Hierin staat wat u van ons kunt
verwachten en wat u zelf moet doen.

Voor wie?
U kunt een schuldregeling 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?
Wij spannen ons tot het uiterste in om met uw
schuldeisers tot een eerlijke en verantwoorde regeling
te komen. Ook vragen wij uw schuldeisers om geen
verdere incassomaatregelen meer te treffen.
Daarnaast registreren wij uw schuldregeling bij het
Bureau Kredietregistratie (BKR). En we houden u op
de hoogte van de voortgang van uw schuldregeling.

Schulden in kaart brengen
Heeft u de schuldregelingsovereenkomst getekend?
Binnen een week sturen wij al uw schuldeisers een
brief. In deze brief vragen wij hoe hoog uw schulden
precies zijn. Ook vragen wij om uitstel van incassomaatregelen.
Let op!
Schuldeisers zijn niet verplicht uitstel te verlenen.
Incassokosten kunnen blijven oplopen en
loonbeslag loopt vaak door.
Heeft u problemen met een schuldeiser? Bijvoorbeeld
omdat een schuldeiser uw inboedel wil verkopen?
Neem contact met ons op. Wij proberen u dan te
helpen.

Schuldbemiddeling
Soms is een saneringskrediet niet mogelijk.
Bijvoorbeeld omdat uw inkomen niet zeker genoeg is.
Een schuldbemiddeling kan dan een oplossing zijn.
Bij een schuldbemiddeling verstrekken wij u geen
lening. Wij bekijken uw inkomen en berekenen hoeveel
u in drie jaar kunt betalen aan uw schuldeisers. Wij
doen uw schuldeisers een voorstel van dit bedrag.
Gaan uw schuldeisers akkoord? Dan spaart u maandelijks bij de GKB voor de aflossing van uw schulden.
Wij betalen daarmee jaarlijks een zo groot mogelijk
deel van uw schulden af. Ieder jaar berekenen wij
opnieuw hoeveel u kunt aflossen. Heeft u zich drie
jaar aan de afspraken gehouden, dan krijgt u voor het
restant van uw schulden kwijtschelding van uw
schuldeisers. U bent dan schuldenvrij.

Na uiterlijk zeven weken ontvangt u van ons een
overzicht van uw schulden. Het is belangrijk dat u dit
overzicht goed controleert! Na ontvangst van het
ondertekende schuldenoverzicht kunnen wij verder
met het regelen van uw schulden.

Gaan uw schuldeisers niet akkoord? Dan adviseren wij
u over de wettelijke mogelijkheden om uw schulden
te regelen.

Schulden regelen
Een schuldregeling duurt drie jaar, gerekend vanaf het
ondertekenen van de schuldregelingsovereenkomst.
Uiterlijk vier maanden na het ondertekenen van deze
overeenkomst hoort u of het ons gelukt is om uw
schulden te regelen.

Geen nieuwe schulden maken
Het is belangrijk dat u geen nieuwe schulden maakt.

Er zijn twee manieren om uw schulden te regelen:
Saneringskrediet
Wij bekijken uw inkomen en berekenen hoeveel u in
drie jaar kunt betalen aan uw schuldeisers. Dit bedrag
kunt u lenen van de GKB. Dit noemen we een
saneringskrediet. Wij doen uw schuldeisers een
voorstel en vragen hen om akkoord te gaan met
betaling van een deel van de schuld. Tegelijkertijd
vragen wij hen om het restant van de schuld kwijt te
schelden.
Gaan uw schuldeisers akkoord? Dan betaalt de GKB
hen het voorgestelde bedrag meteen uit. U bent dan
in één keer van uw schuldeisers af. U heeft alleen de
GKB nog als schuldeiser. Na aflossing van het
saneringskrediet bent u schuldenvrij.
Gaan uw schuldeisers niet akkoord? Dan adviseren wij
u over de wettelijke mogelijkheden om uw schulden
te regelen.

Wat moet u zelf doen?

Inzicht geven in uw financiële en persoonlijke
situatie
U moet ons volledig inzicht geven in uw financiële
situatie. Ook als er in uw persoonlijke omstandigheden
iets verandert moet u dat doorgeven. Bijvoorbeeld als u
gaat samenwonen of een kind krijgt.
Sparen voor de aflossing van uw schulden
U start direct na het tekenen van de schuldregelingsovereenkomst met sparen voor de aflossing van uw
schulden. Wij bekijken uw inkomen en berekenen
welk deel van uw inkomen u per maand zelf mag
besteden aan uw vaste lasten en huishoudgeld.
Dit is uw vrij te laten bedrag, ook wel ‘VTLB’ genoemd.
De rest van uw inkomen is voor de aflossing van uw
schulden bestemd.
Zoveel mogelijk aflossen
Om uw schulden zoveel mogelijk te kunnen aflossen,
moet u wel voldoende inkomsten hebben.
Wij verwachten dat u er alles aan doet om uw
inkomen te behouden, en zo mogelijk te verhogen.
Heeft u een uitkering? Dan kan het zijn dat u werk
moet zoeken. Heeft u eigen vermogen, bijvoorbeeld
een spaarrekening? Dan gebruiken we dit voor de
aflossing van uw schulden. Ook kan het zijn dat u uw
auto moet verkopen.
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U spant zich maximaal in om uw schulden af te
lossen!
Budgetbeheer
Vaak is budgetbeheer verplicht bij een schuldregeling.
Bij budgetbeheer komt uw inkomen binnen bij de GKB,
daarmee betalen wij uw vaste lasten. U blijft altijd zelf
verantwoordelijk voor uw financiële situatie. Dit betekent
onder andere dat u er zelf voor moet zorgen dat er
voldoende inkomen bij ons binnenkomt.
Schuldenoverzicht
Wij vragen uw schuldeisers hoe hoog uw schulden zijn
en sturen u hier een overzicht van. Het is belangrijk
dat u dit overzicht goed controleert! Klopt het overzicht?
Onderteken het en stuur het zo snel mogelijk aan ons
terug. Pas na ontvangst van het ondertekende
schuldenoverzicht kunnen wij verder met het regelen
van uw schulden.
Controleer uw schuldenoverzicht goed en stuur
het zo snel mogelijk ondertekend terug!

Klopt het overzicht niet? Neem dan direct contact met
ons op.

Duur
Een schuldregeling duurt drie jaar, gerekend vanaf het
ondertekenen van de schuldregelingsovereenkomst.

Kosten
Een schuldregeling kost u meestal niets. De kosten
van de aanvraag schuldregeling worden bijna altijd
betaald door de gemeente. De schuldbemiddelingskosten of rente bij een saneringskrediet betaalt u uit
uw aflossing. Het deel van uw inkomen dat u zelf mag
houden voor uw vaste lasten en huishoudgeld wordt
hier niet voor gebruikt.

Aanmelden
Wilt u hulp van de GKB? Dan moet u zich eerst
aanmelden. Hoe u zich kunt aanmelden verschilt per
gemeente. Kijk hiervoor op onze website:
www.degkb.nl of neem contact met ons op.

Contact of vragen?
U kunt een e-mail sturen naar info@degkb.nl.
Ook kunt u ons op werkdagen bellen op het telefoonnummer (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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