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Deze aanvraag is voor: 

Achternaam  ☐man         ☐vrouw 

Voorna(a)m(en)  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit  

ID bewijs ☐ Identiteitskaart                  ☐ Paspoort  

ID nummer  

  

Adres  

Postcode  

Telefoon  

Mobiele telefoon  

Emailadres  

Burgerlijke staat ☐ gehuwd in gemeenschap van goederen 

☐ gehuwd onder huwelijkse voorwaarden 

☐ geregistreerd partnerschap        

☐ ongehuwd       

☐ gescheiden sinds 

 

Gegevens partner: 

☐ Verzoekt ook om beschermingsbewind 

Achternaam  ☐man         ☐vrouw 

Voorna(a)m(en)  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit  

ID bewijs ☐ Identiteitskaart                  ☐ Paspoort  

ID nummer  

  

Adres  

Postcode  

Telefoon  

Mobiele telefoon  

Emailadres  

Burgerlijke staat ☐ gehuwd in gemeenschap van goederen 

☐ gehuwd onder huwelijkse voorwaarden 

☐ geregistreerd partnerschap        

☐ ongehuwd       

☐ gescheiden sinds 
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Kinderen 

Achternaam  

Voorna(a)m(en)  

Burgerservicenummer  

Nationaliteit  

Adres (als anders dan aanvrager)  

Pc en woonplaats (als anders dan aanvrager)  

Telefoonnummer  

Onderwijsvorm  

☐ Inwonend                  ☐ Uitwonend  

 

Achternaam  

Voorna(a)m(en)  

Burgerservicenummer  

Nationaliteit  

Adres (als anders dan aanvrager)  

Pc en woonplaats (als anders dan aanvrager)  

Telefoonnummer  

Onderwijsvorm  

☐ Inwonend                  ☐ Uitwonend  

 

Achternaam  

Voorna(a)m(en)  

Burgerservicenummer  

Nationaliteit  

Adres (als anders dan aanvrager)  

Pc en woonplaats (als anders dan aanvrager)  

Telefoonnummer  

Onderwijsvorm  

☐ Inwonend                  ☐ Uitwonend  

 

Achternaam  

Voorna(a)m(en)  

Burgerservicenummer  

Nationaliteit  

Adres (als anders dan aanvrager)  

Pc en woonplaats (als anders dan aanvrager)  

Telefoonnummer  

Onderwijsvorm  

☐ Inwonend                  ☐ Uitwonend  

 

Zijn er nog andere inwonende? ☐ Nee       ☐ Ja, nl 
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Voor een goed verloop van het traject, is het soms goed te kunnen overleggen met betrokken 

hulpverleners. Graag ontvangen wij hun gegevens voor overleg.                                                                                            

Begeleider  

Naam  

Organisatie  

Adres  

Pc Woonplaats  

Telefoonnummer  

Emailadres  

                                               

Aanvullende vragen: 

Waar woont de verzoeker? ☐ Eigen woning    ☐ Huurwoning    ☐ Instelling    ☐ Opvanghuis 

Bij eigen woning: Hypotheekschuld:                        WOZ waarde: 

Is de verzoeker in het bezit 

van een auto? 

☐ nee       

☐ Ja  kenteken:                                         waarde: 

Zo ja, is dit nodig ivm ziekte 

of werk? 

☐ nee 

☐ Ja, omdat 

Is er een brommer/ scooter? ☐ nee               

☐ ja  kenteken:                                         waarde: 

Is er een boot? ☐ nee               

☐ ja  ligplaats:                                          waarde: 

Is er een caravan? ☐ nee               

☐ ja  kenteken:                                         waarde: 

Zijn er aandelen of overige 

waarde papieren? 

☐ nee               

☐ ja  nl bij:                                                waarde: 

Zijn er overige zaken van 

waarde als bv antiek? 

☐ nee               

☐ ja  nl:                                                     waarde: 

Is er sprake van onverdeelde 

nalatenschap/ vordering? 

☐ nee               

☐ ja  nl:                                                     waarde: 

Is er een testament 

opgemaakt? 

☐ nee 

☐ ja, bij notaris 

Is er een digid code? Gebruikersnaam: 

Wachtwoord: 

 

 

Meterstanden: 

Cijfers achter de komma hoeven niet ingevuld te worden 

 

Elektriciteit Gas Water 

kWh m3 m3 

                                                                                                              

 

Begeleider  

Naam  

Organisatie  

Adres  

Pc Woonplaats  

Telefoonnummer  

Emailadres  
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Overzicht inkomen en uitgaven 

Bank: 

Hier ook graag de rekeningnummers van de inwonende kinderen onder de 18 invullen 

Rekeningnummer  

Op naam van  

Saldo   

 ☐ betaalrekening                    ☐ spaarrekening 

 

Rekeningnummer  

Op naam van  

Saldo   

 ☐ betaalrekening                    ☐ spaarrekening 

 

Rekeningnummer  

Op naam van  

Saldo   

 ☐ betaalrekening                    ☐ spaarrekening 

 

Rekeningnummer  

Op naam van  

Saldo   

 ☐ betaalrekening                    ☐ spaarrekening 

 

Rekeningnummer  

Op naam van  

Saldo   

 ☐ betaalrekening                    ☐ spaarrekening 

 

Creditcard: 

Creditcardnummer  

Op naam van  

Maatschappij (VISA/ American express etc.)  

Kredietlimiet/ roodstand  

 

Creditcardnummer  

Op naam van  

Maatschappij (VISA/ American express etc.)  

Kredietlimiet/ roodstand  
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Inkomsten Bedrag per maand Partner 

Salaris (netto) € € 

Uitkering  

☐ Gemeente 

☐ UWV 

☐ SVB 

€ € 

Overige inkomsten € € 

Alimentatie € € 

Bijzondere bijstand € € 

Voorlopige teruggave € € 

Huurtoeslag € € 

Zorgtoeslag € € 

Kindgebondenbudget € € 

Kinderopvangtoeslag € € 

Kinderbijslag (per kwartaal) € € 

 

Uitgaven Bedrag per maand Partner 

Huur/ hypotheek € € 

Energie € € 

Water € € 

Gemeentelijke belastingen € € 

Waterschapslasten € € 

   

Premie zorgverzekering € € 

Overige zorgkosten € € 

WMO Eigen bijdrage € € 

   

Motorrijtuigenbelasting € € 

Premie autoverzekering € € 

Benzinekosten € € 

Reiskosten OV € € 

   

Premie WA & inboedel € € 

Premie uitvaartverzekering € € 

Overige premie verzekering € € 

   

Internet/ tv/ telefoon € € 

Telefoon mobiel € € 

Contributies/ abonnementen € € 

Schoolgeld € € 

Kinderopvangkosten € € 

Alimentatie € € 

Overig € € 

Overig € € 
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Schulden: 

                    

  

Organisatie Bedrag Incasso/ deurwaarder Aflossing per maand 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

8. 

 

   

9. 

 

   

10. 

 

   

11. 

 

   

12. 

 

   

13. 

 

   

14. 

 

   

15. 

 

   

16. 

 

   

17. 

 

   

                                                              

Heeft u in een minnelijk 

traject gezeten? 

 

Zo ja, schone lei d.d.  

Voortijdig beëindigd? 

Zo ja, reden 

 

Heeft u in een WSNP 

schuldregeling gezeten? 

 

Zo ja, schone lei d.d.  

Voortijdig beëindigd? 

Zo ja, reden 
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Organisatie Bedrag Incasso/ deurwaarder Aflossing per maand 

18. 

 

   

19. 

 

   

20. 

 

   

21. 

 

   

22. 

 

   

23. 

 

   

24. 

 

   

25. 

 

   

26. 

 

   

27. 

 

   

28. 

 

   

29. 

 

   

30. 

 

   

31. 

 

   

32. 

 

   

33. 

 

   

34. 

 

   

35. 

 

   

36. 

 

   

37. 

 

   

38. 

 

   

 

 

Aanvullende vragen mbt de schulden  
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Is er de afgelopen 5 jaar belastingaangifte 

gedaan? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Is er kwijtschelding aangevraagd voor de 

gemeentelijke belastingen en 

waterschapslasten? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Is er beslag gelegd op inkomen/ inboedel? ☐ Ja, door: 

 

☐ Nee 

Zijn er openstaande CJIB Boetes? ☐ Ja  

☐ Nee 

Zo ja, graag aanvinken welke boetes het 

betreft: 
(zie letter rechtsboven op de brief van het CJIB) 

☐ M Verkeersboetes/ Mulder 

☐ Z Premie zorgverzekering 

☐ O Strafbeschikking/ OM afdoening 

☐ S Geldboetevonnis/ Strabis 

☐ W Schadevergoedingsmaatregel 

☐ P Ontnemingsmaatregel 

☐ E Europese boete 

☐ H Kostenveroordeling huurcommissie 

☐ T Transactievoorstel/ Trias 

Heeft u een fraudevordering op naam staan? ☐ Ja, betreft 

 

☐ Nee 

 

Overige 

opmerkingen 

 

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld 

Naam  

 

Datum  

 

Handtekening  

 

 

 

 

 

 

 

Naam  

 

Datum  

 

Handtekening  
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Checklist 

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zijn de volgende bewijsstukken nodig: 

(als van toepassing) 

 

 

☐ Meest recente salaris- of uitkeringsspecificatie 

☐ Specificatie pensioen 

☐ Beschikking toeslagen en voorlopige teruggave belastingdienst 

☐ Bewijzen van ontvangen alimentatie 

☐  Bewijzen van afspraken mbt kostgeld van inwonende ouder dan 18 jaar 

☐ Bewijzen van overige inkomsten 

☐ Bankafschriften van cliënt, partner en kinderen onder de 18 jaar (laatste 3 maand) 

 

☐ Recente huurspecificatie 

☐ Huurcontract 

☐ Hypotheekakte 

☐ Jaaropgave hypotheekschuld 

☐ WOZ-waarde eigen woning 

☐ Bewijsstukken van eigen vermogen als antiek, caravan, beleggingen, spaarloonregelingen etc. 

☐ Kentekenbewijs van de auto 

☐ Polissen WA-, Inboedel-, opstal- en uitvaartverzekering 

☐ Polissen auto-, brommer-, scooterverzekeringen 

☐ Polis levensverzekering 

☐ Polis ziektekostenverzekering 

☐ Beschikking eigen bijdrage zorg 

☐ Beschikking kinderbijslag 

☐ Echtscheidingsconvenant/ ouderschapsplan 

 

☐ Bewijsstukken van alle vaste lasten 

☐ Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten 

☐ Kopie van alle laatst ontvangen brieven mbt de schulden 

☐ Belastingaangiftes van de laatste 5 jaar & de aanslag ontvangen van de belastingdienst 

 

☐ Kopie arbeidsovereenkomst 

☐ Medische verklaring van een arts of een sociaal verslag van een hulpverlener. Hierin moet 

worden vermeld dat de cliënt op dit moment niet in staat mag of kan worden geacht zijn/ haar 

financiën naar behoren te kunnen beheren. De verklaring dient te worden ondertekend door 

de arts/ hulpverlener. 

☐ Kopie bankpas(sen) 

☐ Kopie van een geldige ID-kaart of paspoort van de cliënt 

☐ Uittreksel uit het bevolkingsregister 
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