Stabilisatie

Uw aanvraag schuldhulpverlening is in behandeling
genomen en het plan van aanpak is gemaakt. De
volgende stap in het proces is ‘stabilisatie’. Dit betekent
dat u samen met de consulent uw financiële situatie
bekijkt. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw
financiële situatie. Het is belangrijk dat uw inkomen zo
hoog mogelijk is.

Kosten zo laag mogelijk

Het is ook belangrijk dat uw vaste lasten zo laag
mogelijk zijn.
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De vaste lasten zijn kosten die u moet maken
om te leven zoals:
Huur
Gas en electra
Water
Ziektekostenverzekering
WA/Inboedel -verzekering
Dit zijn de kosten die altijd betaald moeten
worden. Hier mag geen achterstand (meer)
in ontstaan.
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Er zijn kosten die wel noodzakelijk zijn,
maar lager gemaakt kunnen worden zoals:
Televisie
Internet
Telefoon
Deze kosten moeten zo laag mogelijk
gemaakt worden, dus geen extra tv zenders
of extra snel internet of extra beltegoed.
U moet zelf zorgen dat deze kosten zo laag
mogelijk zijn.
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Andere vaste lasten, die variabel zijn en
meestal niet noodzakelijk, zijn bijvoorbeeld:
	Abonnementen (tijdschriften, kranten en
dergelijke)
Loterijen
Donaties
Lidmaatschappen (kerk, verenigingen)
Deze kosten moeten worden stopgezet.
U mag geen kosten meer maken die
in deze groep vallen.

Als laatste zijn er de uitgaven voor eten,
drinken, kleding en dergelijke.
In een traject voor schuldhulpverlening is
dit bedrag om twee redenen heel laag.
	Zo min mogelijk geld uitgeven, zodat
er dan meer geld overblijft voor de
schuldeisers
	Omdat de consulent op deze manier kan
waarborgen naar de schuldeisers dat er
zoveel mogelijk geld gereserveerd wordt.

De consulent kan samen met u bepalen welke kosten
niet meer gemaakt mogen worden of welke kosten
omlaag moeten. Ook kan de consulent aangeven wat
u moet doen om uw inkomsten zo hoog mogelijk te
krijgen. De consulent is er voor u, maar ook voor uw
schuldeisers. De consulent treedt op als bemiddelaar
en stelt zich daarom zakelijk op.

Inkomsten en uitgaven aangepast?

Als alle inkomsten hoog genoeg zijn en alle
maandelijkse lasten goed zijn geregeld en zo laag
mogelijk zijn, kunt u naar de volgende fase van het
traject. In dit deel van het traject is het belangrijk dat de
gemeente beschikt over al uw gegevens, alle schulden
bekend zijn en alle benodigde documenten van het
traject in orde zijn.

Steun

Voor een goede afloop van het traject is uw persoonlijke
welzijn ook belangrijk. Het traject is namelijk zwaar en
duurt lang, zonder hulp van anderen is het niet of moeilijk
vol te houden. De consulent zal u hierin ook begeleiden.
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