De Bewindvoerdersdesk

Hier kunnen bewindvoerders hun onder bewind
gestelde klanten versneld aanmelden voor een
schuldhulpverleningstraject. Daarvoor zijn nodig een volledig
ingevuld aanvraagformulier en een stabiele financiële situatie.
Hoe gaat de aanmelding?
Neem contact op met de bewindvoerdersdeks van de
gemeente Zoetermeer via telefoonnummer 14 079 of
via email bewindvoerdersdesk@zoetermeer.nl.
Een medewerker van de bewindvoerdersdesk neemt
telefonisch contact met u op. Dan bespreekt u samen
de hulpvraag en kort de situatie van uw client(e).
U ontvangt een aanvraag set met het verzoek deze binnen
twee weken inclusief bewijsstukken retour te sturen. Dit kan
per post of per mail. Als het dossier na controle volledig is,
start het 120-dagen schuldhulpverleningsmodel.
Reservering tijdens het traject schuldregeling
Tijdens de schuldregeling zorgt u als bewindvoerder voor
reservering van de afloscapaciteit voor de schuldeisers
conform het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Deze reservering
wordt wanneer de regeling rond is, jaarlijks tijdens een
hercontrole uitbetaald aan de schuldeisers.
Wij verzoeken u om tijdens het 120-dagen model deze
afloscapaciteit al te reserveren voor uw cliënt(e). Uw cliënt(e)
start dan direct met de schuldregeling (36 maanden de
afloscapaciteit reserveren).
Wat gebeurt er als u als bewindvoerder de afloscapaciteit
niet kan reserveren? Als alle schuldeisers akkoord zijn met
het bemiddelingsvoorstel en er een geslaagde regeling is,
dan opent de bewindvoerdersdesk een inzake-rekening.
Na opening van deze inzake-rekening kunt u de al
gereserveerde afloscapaciteit en de volgende maandelijkse
afloscapaciteit vanaf dat moment hierop overmaken.
Wat doet de bewindvoerdersdesk
De medewerker van de bewindvoerdersdesk controleert
of het dossier van de cliënt(e) stabiel is. Wanneer dit zo
is, verzoekt de medewerker de schuldeisers om een saldo
opgave. Na ontvangst van alle saldi van de schuldeisers
ontvangt u van ons een definitieve schuldenlijst met
het verzoek deze te ondertekenen. Na ontvangst van
deze getekende lijst doen wij de schuldeisers een
bemiddelingsvoorstel. Enkele weken later informeren
wij u over de uitslag van de schuldregeling.
E-mail
bewindvoerdersdesk@zoetermeer.nl
Algemeen nummer 14 079
Telefoonnummers niet voor cliënten.
Mevrouw E. Zweistra 06-25 69 67 96
Mevrouw A.M.B. Dijksman 06-55 49 60 24
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