ROZ

schuldhulpverlening voor ondernemers

Het ROZ werkt voor bijna alle gemeenten
in Twente en de Achterhoek.
Onze dienstverlening is voor inwoners van
deze gemeenten en is veelal kosteloos.

Wilt u meer weten over onze
schuldhulpverlening of een ondernemer
doorverwijzen? Neem dan contact
met ons op via 074 241 5100 of

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)
is de adviesorganisatie in Twente en de
Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Wij bieden advies, begeleiding,
coaching en trainingen aan ondernemers en
starters. Ook beschikken wij over financiële
mogelijken (Bbz) en schuldhulpverlening
voor ondernemers.

schuldhulpverlening@rozgroep.nl.
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Kent u een ondernemer die de rekeningen niet

“Veel ondernemers denken dat een faillissement aanvragen de oplossing is om van hun

meer kan betalen en waarbij de schulden oplopen?

schulden af te komen, maar dat is niet zo. Adviseer de ondernemer om zo snel mogelijk

Het ROZ adviseert en begeleidt ondernemers bij het afwikkelen
van schulden. Samen met de ondernemer zoeken wij naar
oplossingen. Onze schuldhulpverlening wordt zoveel mogelijk

contact met ons op te nemen, zodat wij hierin kunnen adviseren”
Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening

aangepast aan de persoonlijke situatie. Als ROZ bemiddelen
wij tussen de ondernemer en zijn schuldeisers. Wij zijn er voor
de klant én de schuldeiser.

> Noodzakelijk om bedrijf te
beëindigen

Ook wanneer het faillissement al is aangevraagd,

Ook als het bedrijf niet voortgezet kan worden, zijn er

kunnen er nog mogelijkheden zijn om tot een akkoord

mogelijkheden om het bedrijf (zonder faillissement) op

met de schuldeisers te komen en een faillissement te

Het ROZ beoordeelt of, ondanks de schulden, de toekomstperspectieven

een goede manier te beëindigen. Het ROZ begeleidt

voorkomen.

van het bedrijf goed zijn. Is het bedrijf levensvatbaar, dan bekijken we of de

de ondernemer hierbij. De schuldeisers ontvangen een

ondernemer in aanmerking komt voor een Bbz-krediet* om de schulden te

voorstel voor een zogenoemde ‘minnelijke schuldrege-

Op tijd signaleren

financieren of te saneren.

ling’, zonder tussenkomst van een rechter en bewind-

Als intermediair signaleert u vaak als eerste wanneer

Saneren houdt in dat wanneer de schulden niet volledig gefinancierd kunnen

voerder. Als alle schuldeisers akkoord gaan met dit

het financieel niet goed gaat met een ondernemer.

worden met een krediet, we de schuldeisers een ‘voorstel tegen finale kwij-

voorstel, betekent dit dat de ondernemer drie jaar lang

Hoe eerder de ondernemer wordt doorverwezen naar

ting’ doen. Als de schuldeisers hiermee akkoord gaan, wordt het restant van

een deel van het inkomen reserveert voor de schuld-

ons, hoe groter de kans dat de schuldhulpverlening

de schulden kwijtgescholden.

eisers. Wanneer de ondernemer tijdens deze drie jaar

slaagt. Onze schuldhulpverlening is er op gericht om in

voldoet aan alle voorwaarden van de schuldregeling,

potentie goede bedrijven in de lucht te houden.

wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.

Daar kunt u aan bijdragen door vroegtijdig te signaleren

Er zijn verschillende situaties waarin wij de ondernemer met schulden
kunnen helpen:

> Voortzetten bedrijf mogelijk

Het is ook mogelijk om een schuldhulpverlengingstraject te realiseren met

en te verwijzen.

geld anders dan een Bbz-krediet, bijvoorbeeld een lening van een familielid. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden? Neem dan
contact met ons op.

> Bedrijf al beëindigd
Heeft de ondernemer het bedrijf recentelijk beëindigd?
Ook dan proberen wij het minnelijke traject op te starten en doen wij de schuldeisers een voorstel.

*Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dit is een wettelijke
regeling die ROZ uitvoert voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek.
Het Bbz kent onder andere een kredietmogelijkheid en inkomensaanvulling
voor ondernemers in problemen.
Meer informatie over deze regeling: www.rozgroep.nl/bbz.

> Faillissement al aangevraagd

