
■
PLAN groep

Inlichtingenformulier
schuldhulpverlening

Medewerker
vertrouwelijk

A. Gegevens klant Registratienummer:

Burgerservicenummer / Sofinummer:

□ man' □ vrouw' 

Achternaam (geboortenaam):

Voornamen (voluit):

Adres:

Sinds:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

□ Samenwonend___________________________________

□ Gehuwd_________________________________________

□ Geregistreerd partnerschap________________________

□ Alleenstaand_____________________________________

□ Alleenstaand met inwonende minderjarige kinderen

Indien gehuwd of geregistreerd partnerschap:_________

□ in gemeenschap van goederen____________________

□ buiten gemeenschap van goederen (notariële akte bijvoegen)

□ geregistreerd partnerschap (notariële akte bijwegen)________

□ gescheiden:______________________________________

Datum echtscheiding:_______________________________

Naam ex-partner en geboortedatum:

Geboortedatum: Inwonende kinderen: □ ja / □ nee

____________ Geboortedatum: Scholing:

Kind 1___________________________________

Kind 2___________________________________

Kind 3
Nationaliteit:

Kind 4
Soort identiteitsbewijs* 1 2:
------------------------------------------------------------------------------- Kinderbi j slagnummer:____________________
Nummer identiteitsbewijs:___________________________

-------------------------------------------------------------------------------- Huidig beroep (arbeidsovereenkomst meezenden):

Bank- of girorekeningnummer:

____________________________________________________ Naam en adres huidige werkgever en/of

Heeft u nog meer bank-/girorekeningen?______________ uitkeringsinstantie:________________________

□ ja________________________________________________ _________________________________________

□ nee______________________________________________ __________________________________________

Zo ja, nummer(s) bank-/girorekeningen:______________ Personeelsnummer en/of uitkeringsnummer:

□ vaste dienst □ tijdelijke dienst tot (einddatum):

□ uitkering sinds:______________________________

Indien uitkering Werkloosheidswet, einddatum

(beschikking meezenden)

Indien uitkering WAO/WIA, laatste herkeuringsdatum

(beschikking meezenden)

Geboorteplaats:

Telefoon:

1 Bij symbool □ aankruisen wat van toepassing is
2 Paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning



B. Gegevens huidige partner Registratienummer:

Burgerservicenummer / Sofinummer:

□ man' □ vrouw1

Achternaam (geboortenaam):

Voornamen (voluit):

Indien gehuwd of geregistreerde partner
(anders dan met huidige partner):

□ in gemeenschap van goederen

□ buiten gemeenschap van goederen (notariële akte bijvoegen)

□ geregistreerd partnerschap (notariële akte bijwegen)

Indien gescheiden:

Datum scheiding:

(Alleen invullen indien onderstaande gegevens________ Naam ex-partner en geboortedatum:

afwijken van de gegevens onder A)

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Telefoon:

Nationaliteit:

Soort identiteitsbewijs2:

Nummer identiteitsbewijs:

Bank- en girorekeningnummer:

Huidig beroep (arbeidsovereenkomst meezenden):

Naam en adres huidige werkgever en/of 
uitkeringsinstantie:

Personeelsnummer en/of uitkeringsnummer:

□ vaste dienst

□ tijdelijke dienst tot (einddatum):

□ uitkering sinds:

Indien uitkering Werkloosheidswet, einddatum
(beschikking meezenden)

Indien uitkering WAO/WIA, laatste herkeuringsdatum
(beschikking meezenden)

Heeft u en/of uw partner al eens een aanvraag voor 
een schuldregeling ingediend of is eerder de schuld- 
saneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) op u 
van toepassing geweest of is er sprake geweest van 
een faillissement?

□ ja □ nee

Zo ja, nader toelichten onder punt E op de laatste 

pagina, wat de reden was dat u toen in de schulden 

terecht bent gekomen.

1 Bij symbool □ aankruisen wat van toepassing is
2 Paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning



C. Inkomen en vermogen

Inkomsten en uitgaven 
Netto inkomsten3 4 
aanvrager
Loon/salaris 
Pensioen 
Uitkering soort 
Alimentatie kind 
Alimentatie ex-partner 
Overig inkomen3

partner
Loon/salaris
Pensioen
Uitkering soort
Alimentatie kind
Alimentatie ex-partner
Overig inkomen"
gezamenlijk
Kostgeld/onderhoud
Premie sociale koopwoning
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kindgebondenbudget
Kinderopvangtoeslag
Tegemoetkoming ziektekosten werkgever

Maand6 Uitgaven

Huur/liggeld/kostgeld
Hypotheek
• rente hypotheek
• aflossingshypotheek
• opstalverzekering
• levensverzekering 
Belastingen/heffingen 
Energie gas 
Energie elektra 
Netbeheerder energie 
Netbeheerder gas 
Reinigingsrechten 
Water
Nominale premie ziektekostenverzekering 
Premie aanvullende ziektekostenverzekering 
Inboedelverzekering 
AVP (WA-verzekering)
Autoverzekering 
Overige verzekeringen 
Telefoon vast 
Telefoon mobiel 
Vervoerskosten

Maand

Vooraftrek belasting 
Kinderbijslag per kwartaal 
Woonkosten toeslag 
Heffingskortingen

Autokosten (excl. afschrijving) 
Alimentatie kind 
Alimentatie ex-partner 
Studiekosten 
Overige vaste lasten

Vermogen/bezittingen van u en uw partner
Waarde 
□ ja □ nee WOZ waarde:

huidig saldo hypotheek
Saldo bankspaarrekening: 
Merk:

soort:

Type:
gefinancierd: □ ja 
saldo:

Bouwjaar:
□ nee

Soort
Eigen woning
Geschatte vrije verkoopwaarde 
Banksparen
Auto □ ja □ nee 
Huidige waarde 
Spaargelden/spaarloonregeling5 
Levensverzekering en/of 
Koopsompolis afkoopwaarde

Aandelen/effecten (koerswaarde)
Overig vermogen6

Voorziet u binnen drie jaar na heden een wijziging in uw financiële situatie ten gevolge van te verwachten salarisverhoging, 
uitkeringen uit pensioen, lijfrente en koopsompolissen of enig ander inkomen? □ ja □ nee 
Zo ja, welke:

3 Drie meest recente inkomensspecificaties bij voegen.
4 Onder overig inkomen wordt o.m. bedoeld 13e maand, vakantiegeld/bonnen, verkoopbonus, winstdeling, enz.
5 Meest recente dagafschriften meezenden.
6 Weekinkomsten omrekenen naar maand door te vermenigvuldigen met 4,333. Vierwekelijkse inkomsten delen door 4 en vervolgens vermenigvuldigen met 4,333.



D.Schulden

Overzicht schulden

A. Woonlastenschulden particulier naam organisatie/ datum
registratienummer ontstaan
schuld schuld

1. Huurschulden

2. Hypotheekschuld/restschuld na verkoop

B. Energieschulden naam organisatie/ datum
registratienummer ontstaan

schuld

1. Energie

2. Gas

3. Water

4. Netbeheerder Energie

5. Netbeheerder Gas

C. Schulden i.v.m. ziekte naam organisatie/ datum
in de zorg ontstaan

schuld

1. Nominale premie ziektekostenverzekering

2. Premie aanvullende ziektekostenverzekering

3. Nota(s) huisarts

4. Nota(s) tandarts

5. Nota(s) medisch specialist

6. Nota(s) alternatieve genezers

7. Nota(s) apotheek

8. Nota(s) eigen bijdrage ziektekosten

D. Boetes naam organisatie/
Incassokenmerk

1. Vorderingen CJIB

2. Boetes openbaar vervoer

E. Leningen banken, contractnummer
financieringsmaatschappijen 
en roodstanden

1. Naam bank

datum
ontstaan
schuld

datum
onstaan
schuld

a.

b.

restant
schuld

restant
schuld

restant
schuld

restant
schuld

restant
schuld

aflossing 
per maand

aflossing 
per maand

aflossing 
per maand

aflossing 
per maand

aflossing 
per maand

naam
incassobureau 
of deurwaarder

naam
incassobureau 
of deurwaarder

naam
incassobureau 
of deurwaarder

naam
incassobureau 
of deurwaarder

naam
incassobureau 
of deurwaarder

d.

2. Naam financieringsmaatschappij

b.

c.

d.

3. Roodstand betaalrekening

Naam bank Rekeningnummer

b.

c.

d.

zeker
heden7
Ja/Nee

zeker
heden7
Ja/Nee

zeker
heden7
Ja/Nee

zeker
heden7
Ja/Nec

zeker
heden7
Ja/Nee

7 Onder zekerheden wordt verstaan: auto, caravan, boot, aandelen e.d.



D. vervolg schulden

F. Rijksbelastingen, uitkeringen naam organisatie/ datum restant aflossing naam
en tegemoetkomingen registratienummer ontstaan schuld per maand incassobureau

schuld of deurwaarder

1. Inkomstenbelasting

2. Loonbelasting

3. Motorrijtuigenbelasting

4. Bijstand (terugvordering en verhaal)

5. Terugvordering toeslagen

a. huurtoeslag

b. zorgtoeslag

c. kindgebondenbudget

d. kinderopvangtoeslag

e. woonkostentoeslag

6. UWV (terugvordering en verhaal)

a. W1A

b. WAO

c. WAZ

d. Wajong

e. Ziektewet

f. WAZO

7. Overige uitkeringen

a.

b.

c.

8. Studiefinanciering

9. Heffingskortingen 

G. Koop op afbetaling

1. Postorderkrediet 

Naam postorderbedrijf

contractnummer datum restant aflossing naam
onstaan schuld per maand incassobureau
schuld of deurwaarder

a.

b.

c.

d.

2. Creditcards

Naam creditcardmaatschappij

b.

c.

d.

3. Winkelpas

a.

b.

c.

d.

zeker
heden7
Ja/Nee

zeker
heden7
Ja/Nee

7 Onder zekerheden wordt verstaan: auto, caravan, boot, aandelen e.d.



I). vervolg schulden

H. Huishoudelijke lasten naam organisatie/ datum restant aflossing naam
registratienummer onstaan schuld per maand incassobureau

schuld of deurwaarder

I. Verzekeringen

a. opstalverzekering

b. inboedelverzekering

c. aansprakelijkheidsverzekering

d. kapitaalverzekering (ivm eigen woning)

e. levensverzekering

f. overige verzekeringen

2. Gemeentelijke belastingen

a. onroerend zaak belasting

b. afvalstoffenheffing

c. rioolrecht

3. Waterschapsbelastingen

4. Alimentatie (te betalen)

a. voormalig partner

b. kind(eren)

5. Abonnementen

6. Kinderopvang

7. Telefoon

8. Internet

9. Kabel

10. Kosten rechtshulp

I. Privé-schulden naam organisatie/ datum restant aflossing naam
registratienummer onstaan schuld per maand incassobureau

schuld of deurwaarder

J. Bedrijfsschulden naam organisatie/ datum restant aflossing naam
registratienummer ontstaan schuld per maand incassobureau

schuld of deurwaarder

1. Omzetbelasting

2. Debiteuren

3. Huur bedrijfspand

4. Huur inventaris

5. Accountant

zeker
heden7
Ja/Nee

zeker
heden7
Ja/Nee

zeker
heden7
Ja/Nee

7 Onder zekerheden wordt verstaan: auto, caravan, boot, aandelen e.d.



E. Ontstaansoorzaken schulden

1. Verklaring van de oorzaken waarom klant meent in 
financiële problemen te zijn gekomen.

Door wie bent u naar ons verwezen? 

Naam 

Instelling 

T elefoonnummer

Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat het 

formulier naar waarheid is ingevuld en dat kennis 

is genomen van de werkwijze van de schuldhulp- 

verlenende instelling.

Plaats: :

Datum:

Handtekening aanvrager:

Plaats: :

Datum:

Handtekening partner:
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PLnnGROEP
PLANgroep Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, tel: 071-4065141, fax:

Naam
Geboortedatum
BSN
Naam partner
Geboortedatum
BSN

Meeneemliist PLANgroep

Wij vragen u de bewijsstukken die op uw situatie van toepassing zijn in te leveren tijdens de volgende afspraak met PLANgroep. U 
dient zelf kopieën te maken. Indien er gegevens niet meer in uw bezit zijn , dient u deze op te vragen bij de betreffende instantie. Het 
niet of onvolledig inleveren kan zorgen voor vertraging of niet in behandeling nemen van de aanvraag.

Aankruisen wat voor u van toepassing is:

Algemeen:
□ geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
□ toets Bureau Krediet Registratie (BKR) (origineel)Deze kunt u opvragen bij uw bank. De kosten zijn ± € 4,95. Het duurt + 7 
werkdagen voordat u het thuisgestuurd krijgt.
□ bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle rekeningen
□ arbeidscontract, WW/WAO beschikkingen
□ notariële akte (huwelijkse) voorwaarden
□ inschrijving echtscheiding in het register van de burgerlijke stand
□ vermogen ( bijv. caravan, boot)
o uitschrijving Kamer van Koophandel
□ meterstanden gas, electra en water (in geval van achterstanden of dreigende afsluiting) 
o alle schulden per schuldeiser (1 bhef per schuldeiser)

Bewijsstukken van inkomen in kopie van:
o loonspecificaties van de laatste 3 maanden 
o uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden 
o studiefinanciering
□ beschikkingen toeslagen van ditjaar
□ voorlopige teruggave belasting
□ kinderbijslag
□ alimentatie
o te ontvangen kostgeld 
o overig inkomen

Bewijsstukken van uitgaven in kopie van:
□ huurcontracten huurspecificatie van ditjaar
o hypotheekakte & hypotheekkosten per maand
□ specificatie kost en inwoning
o laatste termijnnota gas en electra
□ laatste termijnnota water
□ polis en premie ziektekostenverzekering van ditjaar 
0 polis en premie WA-verzekering
□ polis en premie brand- en inboedelverzekering
□ polis en premie uitvaartverzekering
□ polis en premie levensverzekering
□ eventuele overige verzekeringen

Dick Jan Broer



Vervolg uitgaven:
□ gemeentelijke belastingen van dit jaarof bewijs kwijtschelding
□ waterschapsheffingen (Hoogheemraadschap) van dit jaat of bewijs kwijtschelding
□ schoolkosten
□ kosten kinderopvang
□ bijzondere medische kosten
□ abonnementen ; TV/internet
□ abonnementen ;mobiele telefoon, tijdschrift/krant e.d.)
□ abonnementen; tijdschriften/krant
□ lidmaatschappen (bijv.: sportschool, vereniging e.d.)
□ alimentatie (vonnis)
0 kentekenbewijs deel 1 en 2 van de auto 
o motorrijtuigenbelasting 
o polis en premie autoverzekering 
o vrijwaringsbewijs 
o vervoerskosten / uitgaven brandstof

Overig:
□ beschrijving ontstaan schulden, maximaal op 1 A4
□ beschikking bewindvoering
□ U dient het PLANgroep iniichtingenformulier schuldhulpverlening ingevuld mee te nemen
□ U dient de toelichting op het inlichtingenformulier schuldhulpverlening getekend mee te nemen.

LET OP! Graag deze checklist meenemen met uw (gekopieerde) gegevens.

Dick Jan Broer


