Inlichtingen
schulddienstverlening

Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
per mail opsturen. Velden met een * zijn verplicht.

In te vullen door de gemeente
teamnaam

naam medewerker

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

datum ontvangst

Invullen in blokletters
Alleen met een correct ingevuld
burgerservicenummer neemt
de gemeente deze aanvraag in
behandeling

Ondergetekende
achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)

BSN (9 cijfers)

Indien van toepassing

voorletters

e-mailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

en zijn/haar partner
achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)

BSN (9/10 cijfers)

voorletters

e-mailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

Wat is uw leefsituatie?
alleenstaand

alleenstaande ouder

gehuwd

geregistreerd partnerschap

samenwonend

sinds

Als u gehuwd bent, is dat op huwelijkse voorwaarden?
ja

nee

Als u in het buitenland gehuwd bent, is dit huwelijk dan ingeschreven in het register in
Den Haag?
ja

nee

Bent u gehuwd geweest?
ja

nee

249 BCO 06 21

Zo ja, welke situatie is van toepassing?

blad 1/15

weduwe/weduwnaar

gescheiden van tafel en bed

gehuwd en gescheiden levend

wettig gescheiden

Bijvoorbeeld huwelijk, samenwoning, echtscheiding

Verandert er binnenkort iets in uw leefsituatie?

ja

nee

Zo ja, wijziging

Heeft u inwonende kinderen?
Zo ja, vermeld hieronder de
gegevens (aankruisen wat van
toepassing is)

vanaf datum

Gegevens kinderen
achternaam

man

voorletters

vrouw

school

achternaam

man

school

achternaam

man

vrouw

school

Verandert er binnenkort iets in
uw huidige situatie? (bijvoorbeeld
gezinsuitbreiding,
kind uit huis)

school

geboortedatum

studie
geboortedatum

werk
voorletters

vrouw

studie

werk
voorletters

achternaam

man

werk
voorletters

vrouw

geboortedatum

studie
geboortedatum

werk

studie

Verandert er binnenkort iets in uw leefsituatie?
ja

nee

Zo ja, wijziging

vanaf datum

Huisvesting/woonsituatie
Welke woonsituatie is van toepassing?
in een huurwoning/wagen/boot van naamnaam verhuurder

op kamers bij

naam verhuurder

in een pension

in een inrichting ter verpleging/
verzorging

in een koopwoning
Als hier sprake van is, dan
gegevens hiernaast invullen

Aankoopsom

Aankoopdatum

soort hypotheek

restant schuld hypotheek (€)

anders,

blad 2/15

WOZ waarde (€)

namelijk

Inwonende personen
Wonen er naast uw eventuele partner en/of kinderen andere personen in de woning?
(bijvoorbeeld pleegkinderen, ouders, andere familieleden, kostgangers, onderhuurders)
nee

ja

Zo ja, vermeld hier de gegevens
achternaam

soort relatie

voorletters

geboortedatum

voorletters

geboortedatum

voorletters

geboortedatum

voorletters

geboortedatum

hij/zij is mijn

achternaam

hij/zij is mijn

achternaam

hij/zij is mijn

achternaam

hij/zij is mijn

blad 3/15

Inkomen
U kunt meer mogelijkheden
invullen

Hieronder de inkomsten uit arbeid en/of uitkeringen vermelden (per maand)
netto bedrag
van uzelf (€)

netto bedrag
van uw partner (€)

In loondienst
Reiskostenvergoeding (vast)
Als zelfstandig ondernemer
Als u of Uw partner een uitkering geniet, vermeldt dan het soort uitkering en het bedrag

pensioen
Alimentatie
Kinderbijslag
Kostgeld
Onderhuur
Tegemoetkoming
studiekosten
Tegemoetkoming
ziektekostenverzekering
Eindejaarsuitkering/13e maand
Vakantiegeld
Overige inkomsten (bv krantenwijk)
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget
Voorlopige teruggave
Heffingskortingen

blad 4/15

Uzelf

Als u inkomsten uit arbeid heeft, vermeld hieronder de gegevens van de
werkgever(s).
naam werkgever
in dienst sinds

adres

huisnummer toevoeging

postcode + woonplaats

vaste aanstelling

tijdelijke aanstelling tot

kans op verlenging:
ja

nee

naam werkgever

in dienst sinds

adres

huisnummer toevoeging

postcode + woonplaats

vaste aanstelling

tijdelijke aanstelling tot

kans op verlenging:
ja
Uw partner

nee

naam werkgever

in dienst sinds

adres

huisnummer toevoeging

postcode + woonplaats

vaste aanstelling

tijdelijke aanstelling tot

kans op verlenging:
ja

nee

Is er beslag op uw inkomen gelegd?
ja

nee

Is er beslag gelegd op het inkomen van uw partner?
ja
(bijvoorbeeld beëindigen uitkering
ZW/WW/WIA/WWB,werk gevonden, tijdelijke aanstelling loopt af)

n.v.t.

Verandert er binnekort iets in uw financiële situatie?
ja

met ingang van

blad 5/15

nee

nee

Zo ja wijziging

arbeids-/uitkering verleden
Wat was de ontwikkeling van het inkomen in de afgelopen 2 jaar?
(soort inkomen-loon,uitkering,
pensioen- en nettomaandbedrag
melden)

Vermogen
Heeft u één of meerdere bankrekening?
nee

ja, ik vermeld hier de gegevens

rekeningnummer/IBAN (NL 12 ABCD 1234 567 890) ten name van

per datum

saldo

roodstand

rekeningnummer/IBAN

per datum

ten name van

saldo

roodstand

rekeningnummer/IBAN (NL 12 ABCD 1234 567 890) ten name van

per datum

saldo

roodstand

rekeningnummer/IBAN (NL 12 ABCD 1234 567 890) ten name van

per datum

saldo

roodstand

Heeft u een spaarrekening?
nee

ja, ik vermeld hier de gegevens

rekeningnummer/IBAN (NL 12 ABCD 1234 567 890) ten name van

per datum

saldo

rekeningnummer/IBAN (NL 12 ABCD 1234 567 890) ten name van

per datum

saldo

rekeningnummer/IBAN (NL 12 ABCD 1234 567 890) ten name van

per datum

blad 6/15

saldo

rekeningnummer/IBAN (NL 12 ABCD 1234 567 890) ten name van

per datum

saldo

Heeft u een auto, motor, caravan, boot en/of andere roerende zaken?
nee

ja, ik vermeld hier de gegevens

soort (bij auto en motor: merk, type en kenteken vermelden)

per datum

(dag)waarde

soort (bij auto en motor: merk, type en kenteken vermelden)

per datum

bouwjaar

(dag)waarde

soort (bij auto en motor: merk, type en kenteken vermelden)

per datum

bouwjaar

(dag)waarde

soort (bij auto en motor: merk, type en kenteken vermelden)

per datum

bouwjaar

bouwjaar

(dag)waarde

Heeft u andere onroerende zaken (bijvoorbeeld tweede huis, vakantiehuis, garage, enz.)?
nee
aankoopsom

ja, ik vermeld hier de gegevens
per datum

soort hypotheek

*Zie aanslag Onroerende
Zaakbelasting

restant hypotheek

per datum

Waarde WOZ*

per datum

Heeft u andere waardevolle bezittingen (bijvoorbeeld aandelen, aandelenlease, obligaties, spaarbewijzen, koopsompolis, kunstobjecten, enz.)?
nee

ja, ik vermeld hier de gegevens

soort

waarde

blad 7/15

per datum

soort

waarde

per datum

soort

waarde

per datum

soort

waarde

per datum

Verwacht u vermogen uit een nog te verdelen boedel (bijvoorbeeld in verband met erfenis, ontbonden huwelijk)?
nee

ja, ik vermeld hier de gegevens

omschrijving

waarde

per datum

omschrijving

waarde

per datum

omschrijving

waarde

per datum

omschrijving

waarde

per datum

Verwacht u geld en/of bezittingen van personen / instanties?
nee

ja, ik vermeld hier de gegevens

naam

waarde

naam

blad 8/15

per datum

per datum

waarde

naam

waarde

per datum

naam

waarde

per datum

Uitgaven (alleen invullen wat van toepassing is)
Woonlasten per maand
Huur (zonder huurtoeslag)

Hypotheeklasten (zonder fiscaal
voordeel, aflossing-rente)

Kamerhuur

Kostgeld

Termijnbedrag energieleverancier

Onroerende-zaakbelasting

Gemeentelijke heffingen

Waterschapsbelasting

Termijnbedrag water

Verzekeringen (premies)

maand

kwartaal

half-jaar

jaar

maand

kwartaal

half-jaar

jaar

Inboedel/brandverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Begrafenisverzekering

Ziektekostenverzekering

Levensverzekering

Opstalverzekering

Overige lasten

blad 9/15

(Mobiele) telefoon

Studiekosten/schoolgeld

Abonnement
(bijvoorbeeld krant, tijdschrift)

Lidmaatschap (bijvoorbeeld sportvereniging, vakbond)

Alimentatie

Verhaalsplicht/Onderhoudsplicht

Ouderlijke bijdrage (WSF)

Ondersteuning familie in buitenland

blad 10/15

Kinderopvang
(zonder kinderopvangtoeslag)

Bijzondere kosten (bijvoorbeeld niet
vergoede kosten ten gevolge van
ziekte/handicap)

Openbaar vervoerskosten

Autokosten (verzekering, belasting,
brandstof)

Hondenbelasting

Kleding (gemiddeld)

Vrije tijd/Hobby/Uitgaan (gemiddeld)

Verhaalsplicht/Onderhoudsplicht

Vakantie

Huishoudelijke uitgaven

maand

kwartaal

half-jaar

jaar

maand

kwartaal

half-jaar

jaar

Eten, drinken, wasmiddel e.d.

Persoonlijke verzorging

Zakgeld gezinsleden

Diversen (huisdier, verjaardagen)

Reserveringen

blad 11/15

Overzicht schulden (verplicht in te vullen)
Schuldeiser

ontstaansdatum

Schuldeiser

ontstaansdatum

Schuldeiser

ontstaansdatum

Schuldeiser

ontstaansdatum

Schuldeiser

ontstaansdatum

Schuldeiser

ontstaansdatum

Schuldeiser

ontstaansdatum

Incassobureau/
deurwaarder

schuldhoogte
op dit moment

betaling
per maand

schuldhoogte
op dit moment

betaling
per maand

schuldhoogte
op dit moment

betaling
per maand

schuldhoogte
op dit moment

betaling
per maand

schuldhoogte
op dit moment

betaling
per maand

schuldhoogte
op dit moment

betaling
per maand

schuldhoogte
op dit moment

betaling
per maand

schuldhoogte
op dit moment

betaling per
maand

schuld op naam van

Incassobureau/
deurwaarder

schuld op naam van

Incassobureau/
deurwaarder

schuld op naam van

Incassobureau/
deurwaarder

schuld op naam van

Incassobureau/
deurwaarder

schuld op naam van

Incassobureau/
deurwaarder

schuld op naam van

Incassobureau/
deurwaarder

schuld op naam van

Totaal

blad 12/15

Toelichting Schuldenoverzicht
Hoe/waaraan is (in geval van leningen bij banken en/of financieringsmaatschappijen) het
geleende geld besteed?
Niet van toepassing

Zijn er één of meer schulden die u niet erkent en hierdoor betwist?
nee

ja, ik vermeld hier de gegevens

Schuldeiser

hoogte schuld

Staan al uw schulden op uw eigen naam?
nee

ja

Bent u wel eens failliet verklaard?
nee

ja

Zo ja, vemeld hier de datum

Bent u eerder toegelaten tot de WSPN?
nee

ja

Zo ja, vermeld hier de datum

blad 13/15

Toelichting schuldsituatie
Waarom dient u een verzoek om regeling van uw schulden in?

Hoe denkt u dat uw schuldsituatie het beste geregeld kan worden?

Wat is/zijn volgens u de oorzaak/oorzaken van uw schulden?

Hebt u al eens hulp gehad bij betalingsproblemen of schulden?
nee

ja

Zo ja, van welke instelling?

Heeft u contact met een hulpverlenende instelling?
nee

ja

Zo ja, van welke instelling?

naamcontact persoon

telefoonnummer

Wat heeft u zelf ondernomen om uit de schuldsituatie (bijvoorbeeld d.m.v. betalingsregelingen) te komen?

Door wie of welke instelling bent u naar de Kredietbank Rotterdam verwezen?

Heeft u op dit moment een verslavingsprobleem? (bijvoorbeeld drugs, alcohol, gokken)?
nee

ja

Heeft u hiervoor op dit moment hulp?
blad 14/15

namelijk

nee

ja

Zo ja, van welke instantie?

naam begeleider

telefoonnummer

Heeft u een verslavingsprobleem gehad?
nee
ja
Zo ja, namelijk

Verklaring / Ondertekening
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en bereid te zijn volledig inzicht
te geven in mijn financiële omstandigheden. Ik machtig de Kredietbank Rotterdam, in
verband met mijn verzoek, informatie te verstrekken aan belanghebbenden dan wel informatie op te vragen bij derden.
Rotterdam,

Indien van toepassing

datum

handtekening

datum

handtekening partner

In te vullen tijdens inlever gesprek
In dit formulier zijn (in letters)

wijzigingen aangebracht, waarmee ik akkoord ga.
Rotterdam,

Indien van toepassing

blad 15/15

datum

handtekening

datum

handtekening partner

