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Toelichting op het Inlichtingenformulier schuldhulpverlening 
 
 
Deze Toelichting vormt een integraal onderdeel van het Inlichtingenformulier schuldhulpverlening. Bij de aanvraag 
schuldhulpverlening zal het Inlichtingenformulier en deze Toelichting samen met u doorgenomen worden. De ondertekening van 
Inlichtingenformulier en Toelichting zal plaats vinden tijdens het Aanvraaggesprek. 
 
Een aanvraag voor schuldhulpverlening komt pas tot stand als: 

● het Inlichtingenformulier samen met deze Toelichting door u wordt ingeleverd;  
● het Inlichtingenformulier én deze Toelichting gedateerd én door u - en eventuele partner - ondertekend zijn;  
● minimaal de volgende gegevens zijn bijgesloten: 

❍ een geldig ID-bewijs (een duidelijke kopie van beide zijden; bij partners beide ID-bewijs)  
❍    
❍    

Toelating tot de schuldhulpverlening 
 
In bepaalde situaties kan toelating tot de schuldhulpverlening geweigerd worden, óf kan na toelating het 
schuldhulpverleningstraject alsnog tussentijds beëindigd worden. Een gemeente zal deze situaties in de beleidsregels ‘Toelating 
tot de schuldhulpverlening’ vastgelegd hebben. Bij de aanvraag schuldhulpverlening zullen deze situaties met u besproken 
worden. 
 
Verplichtingen schuldhulpverlening 
 
Zowel bij aanvraag alsook na een eventuele toelating tot de schuldhulpverlening zijn er bepaalde verplichtingen die u dient na te 
komen. Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot een afwijzing van uw aanvraag en, na een 
eventuele toelating, tot het tussentijds beëindigen van uw schuldhulpverleningstraject. 
 
1. Inlichtingenplicht 
U bent verplicht direct alles te melden wat van invloed kan zijn op de voor u van toepassing zijnde schuldhulpverlening of voor de 
uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dat is bepaald in artikel 6 van de Wgs. 
 
Het is nodig dat wij volledig inzicht krijgen in uw financiële en huishoudenssituatie. Daarom moet u van alle schulden, inkomsten 
en eventueel vermogen, maar ook van uw huishoud-samenstelling gegevens verstrekken. Ook een actueel overzicht van Bureau 
Krediet Registratie (BKR) behoort hiertoe. Eventuele wijzigingen in uw financiële en huishoudenssituatie gedurende het traject 
schuldhulpverlening moet u direct aan ons doorgeven. 
Op bijgevoegde meeneemlijst staat welke bewijsstukken u behoort aan te leveren. 
 
2. Medewerkingsplicht 
U bent daarnaast verplicht alle medewerking te verlenen die nodig is om de voor u van toepassing zijnde schuldhulpverlening en 
de wet te kunnen uitvoeren. Dat is bepaald in artikel 7 van de Wgs. Hierna onder punt 3 t/m 7 is de medewerkingsplicht nader 
gespecificeerd. 
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3. Geen nieuwe schulden maken 
Vanaf de datum van aanvraag mogen geen nieuwe financiële verplichtingen aangegaan worden (zoals lenen, kopen op afbetaling, 
leasen, huurkoop, klantenkaarten, creditkaarten, roodstand) en behoren alle nieuwe rekeningen op tijd betaald te gaan worden 
(onder andere: huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen). 
 
4. Inspanningsverplichting 
Vanaf de datum van aanvraag wordt door u al het mogelijke gedaan om een zo hoog mogelijk inkomen te verwerven. 
 
5. Nakomen afspraken 
Alle gemaakte afspraken (zoals gespreks- en betalingsafspraken) met schuldhulpverlening worden door u nagekomen. 
 
6. Schuldregeling 
Voor de oplossing van uw schulden kan het noodzakelijk zijn om een schuldregeling op te zetten. Bij een schuldregeling zijn 
aanvullende bepalingen van toepassing, die opgenomen zijn in een afzonderlijke Overeenkomst Schuldregeling. Belangrijke 
verplichtingen zijn in ieder geval: 

● Alle schulden worden meegenomen in de schuldregeling, behoudens bepaalde uitzonderingen (zoals langlopende 
studieschulden bij DUO);  

● Alle inkomsten boven een vrij te laten bedrag worden aangewend voor aflossing schulden;  
● Vermogensbestanddelen, zoals een auto, spaarloon, levensverzekering, en de overwaarde van een eigen huis, dienen in 

principe aangewend te worden voor aflossing van schulden. Uitzonderingen kunnen soms mogelijk zijn, bijvoorbeeld een 
auto in verband met inkomensverwerving of medische omstandigheden. 

7. Gegevensuitwisseling en machtiging 
U geeft hierbij volmacht en toestemming aan PLANgroep om namens u inlichtingen in te winnen bij en te verstrekken aan derden, 
inzoverre noodzakelijk en relevant in het kader van uw aanvraag schuldhulpverlening. U stemt in met toetsing en registratie bij het 
Bureau Krediet Registratie (BKR). Tevens machtigt u de schuldhulpverlenende instelling om bij een eventuele crisissituatie 
passende maatregelen te treffen om zo te trachten deze crisissituatie af te wenden.  
 
Persoonlijke gegevens en ondertekening 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: het Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening en deze Toelichting te hebben doorgelezen, 
naar waarheid te hebben ingevuld, en met de gestelde verplichtingen akkoord te gaan. 
 

 
 
Plaats ……………………….., datum: 
 
 
Handtekening aanvrager                                                          Handtekening partner 
 
 
 
 
 
--------------------------------                                                            ----------------------------- 
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Naam aanvrager: A Schoneveld Naam partner: S Vlasman
Geboortedatum: 16-02-1986 Geboortedatum: 16-02-1986

Dick Jan Broer

Dick Jan Broer


