
De aanmelding bij team Schulddienstverlening 
 
Allereerst wil ik u hierbij (volgens mij mag het officieel niet meer, maar vooruit) een gelukkig 
nieuwjaar wensen en alle goeds voor 2016.  
 
Deze keer zal ik u vertellen over de aanmelding bij team Schulddienstverlening. De 
aanmeldingen verlopen via het Budget Advies Centrum. Hier heb ik u in een eerdere column 
over verteld.  
De aanmelding kan worden gedaan door de persoon, die (dreigende) financiële problemen 
heeft, zelf of in overleg met diegene, door iemand uit zijn of haar omgeving. In het laatste 
geval wordt daarna door het Budget Advies Centrum contact opgenomen met de persoon zelf.  
 
Wanneer iemand zich bij team Schulddienstverlening meldt, zal eerst worden gekeken of 
diegene bij ons aan het juiste adres is.  Als er verder geen zaken zijn die het doen van een 
aanvraag tot schulddienstverlening in de weg staan, wordt er een aanmeldformulier gemaild. 
Op het aanmeldformulier wordt naar zaken als de NAW-gegevens, de hulpvraag en algemene 
gegevens over het inkomen, de schulden en het vermogen gevraagd.  
 
Als er uit het aanmeldformulier geen bijzonderheden komen, wordt hierna een 
gegevensverzamelformulier gemaild.  Op het gegevensverzamelformulier dienen de 
inkomsten, uitgaven, de schulden en het vermogen vermeld te worden.  
 
Wanneer ook uit het gegevensverzamelformulier geen bijzonderheden komen, wordt er een 
intakegesprek gepland. Over het intakegesprek zal ik in de volgende column meer vertellen.  
 
Wanneer iemand moeite heeft met het digitaal invullen van de formulieren, kan hiervoor ook 
een afspraak worden gepland op het gemeentehuis.  
 
Het is lastig om hier een opsomming te geven van de bijzonderheden die zich kunnen 
voordoen die het doen van een aanvraag bij team Schulddienstverlening in de weg staan. Het 
advies is daarom ook altijd om contact op te nemen. Mocht dan blijken dat het niet mogelijk is 
om een aanvraag in te dienen, dan kan team Schulddienstverlening uw medewerker of u 
adviezen geven over hoe dan wel te handelen.  
 
 
Vragen? Mail naar Hanneke Gortmaker via schulddienstverlening@emmen.nl of bel 14-0591 
en vraag naar Hanneke. 
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