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Leeswijzer Overeenkomst en Algemene Voorwaarden Schuldregeling

U krijgt een schuldregeling. Daarvoor moet u een overeenkomst
tekenen. In deze folder leest u hier meer over.

Overeenkomst schuldregeling
Voordat u een schuldregeling krijgt, tekent u een
overeenkomst schuldregeling. U tekent twee exem
plaren en stuurt beide naar de GKB. Daarna tekent de
GKB de overeenkomsten. Eén exemplaar krijgt u van
ons terug.
Ook ontvangt u de algemene voorwaarden schuldre
geling. In de overeenkomst en de algemene voor
waarden staat wat u moet doen en
wat u van ons kunt verwachten. In deze folder leest u
een samenvatting van de belangrijkste punten uit de
overeenkomst en algemene voorwaarden.

Wat kunt u van ons verwachten?
Berekenen Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)
De GKB berekent voor u uw Vrij Te Laten Bedrag
(VTLB) en maakt dit over op uw (budgetbeheer)
rekening. Het VTLB is het bedrag dat u maandelijks
zelf mag houden voor de betaling van uw vaste lasten
en voor levensonderhoud. De inkomsten boven uw
VTLB reserveren wij voor uw schuldeisers. Door een
verandering in uw situatie kan uw VTLB veranderen.
Geef wijzigingen dus op tijd door.
Informatie inwinnen en verstrekken
De GKB mag alle benodigde informatie opvragen voor
het regelen van uw schulden bij derden. Ook mag de
GKB in het kader van de schuldregeling informatie aan
derden doorgeven. De GKB registreert de schuldrege
lingsovereenkomst bij het Bureau Kredietregistratie
(BKR). Deze registratie zorgt ervoor dat het moeilijker
voor u wordt om nieuwe financiële verplichtingen aan
te gaan. De registratie blijft tot vijf jaar na het einde
van de overeenkomst staan.
Voorstel doen aan schuldeisers
De GKB doet al het mogelijke om een verantwoorde
regeling te treffen met al uw schuldeisers. Hierbij
houden we rekening met zowel uw belangen als die
van uw schuldeisers. Een schuldregeling duurt
maximaal drie jaar en in deze drie jaar spant u zich
maximaal in om uw schulden af te lossen. De GKB
kan uw schuldeisers niet verplichten om mee te werken.

Verdeling gereserveerde bedragen
De bedragen die u vanaf het tekenen van de
schuldregelingsovereenkomst aflost, reserveert de
GKB voor uw schuldeisers. Deze bedragen zijn
(na aftrek van kosten) bestemd voor uw schuldeisers.
Ook als uw overeenkomst tussentijds stopt. U krijgt
dit geld niet terug.
Om finale kwijting vragen
Wanneer u zich aan alle afspraken heeft gehouden
uit de (geslaagde) schuldregelingsovereenkomst én
wanneer u zich maximaal heeft ingespannen om uw
schulden af te lossen, vraagt de GKB uw schuldeisers
om finale kwijting. Dit betekent dat uw schuldeisers u
het deel van de schuld dat nog over is na de drie jaar
van de schuldregeling kwijtschelden (deze kwijt
schelding geldt niet voor vorderingen van het CJIB en
sommige vorderingen van de DUO).

Wat moet u doen?
Volledige openheid van zaken geven
Met het ondertekenen van de overeenkomst schuld
regeling verklaart u dat u al uw schulden aan ons
heeft opgegeven. Let op! Blijkt later dat u niet alle
schulden aan ons heeft opgegeven? Dan kunnen wij
niet verder met de schuldregeling. Daarnaast is het is
belangrijk dat u ons volledige openheid van zaken
geeft over uw financiële en persoonlijke situatie.
Geen nieuwe schulden maken
Het is belangrijk dat u geen nieuwe schulden maakt.
Let op! Maakt u wel nieuwe schulden? Dan kunnen
wij niet verder met de schuldregeling.
Wijzigingen op tijd en schriftelijk doorgeven
Het is belangrijk dat u alle wijzigingen in uw persoon
lijke en financiële situatie zo snel mogelijk schriftelijk
aan ons doorgeeft. Wanneer mogelijk met bewijs
stukken. 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.
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Zoveel mogelijk aflossen
Om uw schulden zoveel mogelijk te kunnen aflossen,
moet u een aantal dingen doen:
•U
 maakt uw volledige inkomen over aan de GKB.
Dit is niet alleen uw loon of uitkering, maar ook
bijvoorbeeld uw vakantiegeld, uw belastingteruggave,
alimentatie die u ontvangt, een erfenis of een prijs in
een loterij.
•U
 doet al het mogelijke om uw inkomen te
behouden, en zo mogelijk te verhogen.
•U
 lost af wat de GKB voor u heeft berekend.
Door een verandering in uw situatie kan uw
aflossing hoger worden. Heeft u te weinig afgelost
omdat u een wijziging te laat heeft doorgeven?
Dan moet u het verschil bijbetalen. Geef wijzigingen
dus op tijd door.
•U
 zet uw vermogen in voor de aflossing van uw
schulden. Vermogen is bijvoorbeeld een auto of een
spaarrekening. Soms moet u uw auto verkopen.
De GKB geeft aan welk vermogen u moet inzetten.
•U
 doet jaarlijks belastingaangifte en vraagt belasting
teruggave.

Einde schuldregeling
De overeenkomst schuldregeling eindigt:
•W
 anneer al uw schuldeisers akkoord gaan met
een saneringskrediet. U krijgt dan in plaats van
een schuldregelingsovereenkomst een krediet
overeenkomst.
•W
 anneer uw schuldeisers niet akkoord gaan
met ons voorstel. In dat geval wijzen wij u op
de wettelijke mogelijkheden om tot een regeling
te komen.
•W
 anneer u de afspraken uit de overeenkomst
niet nakomt.
•W
 anneer u failliet wordt verklaard of tot de Wsnp
wordt toegelaten.
•W
 anneer u verhuist naar een gemeente buiten ons
werkgebied en nog niet alle schuldeisers akkoord
zijn.
•W
 anneer u naar het buitenland verhuist.
•W
 anneer u overlijdt.
Per situatie bekijken wij of de schuldregeling kan
doorlopen of moet worden beëindigd.

Schriftelijke bewijsstukken bewaren
Bewijsstukken van uw inkomsten, vaste lasten en uw
bankafschriften moet u gedurende de schuldregeling
bewaren. Jaarlijks vindt een hercontrole plaats om te
kijken of de schuldregeling goed verloopt. Daarvoor
zijn deze bewijsstukken nodig.

Kosten
U betaalt 9% bemiddelingskosten over het bedrag
dat wij betalen aan de schuldeisers. U betaalt dit uit
uw aflossing, en niet uit het deel van uw inkomen
dat u zelf mag houden voor uw vaste lasten en
huishoudgeld.
Daarnaast betaalt u uit uw aflossing 6 euro per
maand voor het financieel beheer. Financieel beheer
betekent dat wij uw aflossing reserveren en bewaken
of u voldoende reserveert. Wordt er een sanerings
krediet verstrekt, dan betaalt u geen bemiddelings
kosten en kosten voor financieel beheer meer.
U betaalt dan rente. De rente wordt eveneens uit
uw aflossing betaald.
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