Inkomensbeheer

Budgetplan

Het budgetplan is gemaakt. Hierin staat heel duidelijk
welk bedrag er maandelijks nodig is om uw vaste lasten
te betalen. En hoe hoog, in uw situatie, het wekelijks
budget voor boodschappen, kleding en andere uitgaven
is. Deze bedragen bij elkaar opgeteld is het ‘Vrij Te
Laten Bedrag’ (VTLB).
Het hele bedrag boven het VTLB wordt gereserveerd
voor de schuldeisers. Dat is de ‘AflosCapaciteit’. De
afloscapaciteit hoeft niet iedere maand hetzelfde te
zijn, soms heeft u meer inkomen, soms minder. Het
VTLB is wel altijd hetzelfde bedrag, zolang er niets
verandert in uw vaste lasten of situatie. Dus ontvangt
u extra geld bijvoorbeeld door een belastingteruggave
of een erfenis? Ook dat geld wordt gereserveerd voor
schulden.
In sommige situaties heeft u geen afloscapaciteit.
Bijvoorbeeld als u een uitkering van de Wet Werk en
Bijstand heeft. Deze uitkering is een minimuminkomen.
Dit zou dan betekenen dat mensen met een bijstands
uitkering niet in aanmerking kunnen komen voor
Schuldhulpverlening. In zo’n situatie geldt een minimale
afloscapaciteit. Deze wordt jaarlijks vastgesteld
volgens een tabel. De afdeling Schuldhulpverlening is
verplicht om het bedrag dat u beschikbaar heeft voor de
schuldeisers op een aparte bankrekening te zetten.

Start inkomensbeheer

De inkomensbeheerder start daarom met het beheren
van uw inkomen (inkomensbeheer). Inkomensbeheer
kan op verschillende manieren:

1
2
3

Volledig inkomensbeheer

Al uw inkomen gaat naar de inkomens
beheerder. Iedere week krijgt u alleen
het leefgeld. Uw andere rekeningen worden
betaald door de inkomensbeheerder.
U moet alle post over te betalen rekeningen
doorsturen naar de inkomensbeheerder.

Gedeeltelijk inkomensbeheer

Al uw inkomen gaat naar de inkomens
beheerder. Samen met de consulent
bepaalt u welke rekeningen u zelf kunt
betalen. De inkomensbeheerder zorgt dat
u voldoende leefgeld krijgt en voldoende
geld om alle rekeningen te betalen.

Financieel inkomensbeheer

Al uw inkomen gaat naar de inkomens
beheerder. De inkomensbeheerder maakt
het VTLB over naar uw bankrekening.
U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling
van al uw vaste lasten, boodschappen en
overige uitgaven. De inkomensbeheerder
houdt het restant in, dit is bedrag wat u
moet sparen voor de schuldeisers.

Voor alle drie soorten beheer is het noodzakelijk dat uw
inkomen voldoende is om alles te kunnen betalen wat
er in het budgetplan staat.
Het allerbelangrijkste is, dat uw vaste lasten betaald
worden, zelfs als er daardoor minder leefgeld is. Als er
achterstanden ontstaan, kan schuldhulpverlening niet
meer doorgaan. De consulent bekijkt welk soort beheer
voor u het beste is.

Verdeling inkomensdelen bij een inkomen van € 1200,- (voorbeeld)
Inkomen
€ 1200,-

Afloscapaciteit
= beschikbaar voor aflossing van schulden

€ 200,-

Vrij te laten Bedrag
= bestemd voor vaste lasten als
huur
gas/water/licht
ziektekosten
tv/internet/telefoon
leefgeld

€ 1000,-

Definities

Consulent Schuldhulpverlening (SHV)

Hij/zij begeleidt u tijdens het gehele traject van
schuldhulpverlening, van intake tot afronden van de
schuldregeling.

Inkomensbeheerder

Hij/zij zorgt voor het reserveren van de afloscapaciteit en voor het
beheren van uw inkomen en uitgaven tijdens de schuldregeling.
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