
 
 

 

Vragenlijst 

Gelieve deze vragenlijst zo zorgvuldig en volledig mogelijk in te vullen 
 

Persoonsgegevens Verzoeker Partner 

Achternaam    

Man/vrouw    

Voornamen voluit    

Sofinummer/BSN nummer    

Soort en nummer     

identiteitsbewijs    

Adres vorig    

Postcode en woonplaats vorig    

Adres huidig    

Postcode en woonplaats huidig    

Geboortedatum en -plaats    

Nationaliteit    

Telefoon vast en mobiel    

E-mail    

Bankrekeningnummers    

Spaarrekeningen    

Kluis    

Samenwonend    

Gehuwd gemeenschap van 
goederen  

  

Gehuwd buiten    

gemeenschap van goederen    

Geregistreerd partnerschap    

Alleenstaand    

Alleenstaand met kinderen    

Gescheiden sinds    

Naam ex-partner en 
geboortedatum  

  

Eerder onder bewind gesteld    

Eerder WSNP    

Detentie    

Lopende gerechtelijke  
procedures  

  

Naam advocaat    

Contactpersonen    

  
  



 
 

 

 

Kinderen achternaam voornamen geboortedatum 

1       

2       

3       

4   .   

 
 

Inkomsten Verzoeker Partner 

Beroep     

Opleiding     

Naam en adres werkgever     

Tijdelijk/vast contract/ 
personeelsnummer 

    

Loon/salaris     

Naam en adres      

uitkeringsinstantie     

Uitkering sinds wanneer/      

tot (einddatum)     

WAO/WIA: laatste      

herkeuringsdatum     

Pensioen     

Pensioeninstantie/nrs.     

Alimentatie partner     

Alimentatie kind     

Huurtoeslag     

Zorgtoeslag     

Kostgeld/onderhoud     

Tegemoetkoming 
ziektekosten werkgever 

    

Vooraftrek belasting     

PGB     

Kinderbijslag p/kw     

Kinderopvangtoeslag     

Kindgebonden budget     

Ligt er beslag op de 
inkomsten 

    

Diversen     

 
 
  



 
 

 

 
 

Uitgaven Verzoeker Partner 

Huur/liggeld/kostgeld     

Rente en aflossing 
hypotheek 

    

Belasting/heffingen     

Gas/elektra     

Reinigingsrechten     

Water     

Waterschappen     

Zorgpremie nominaal     

Zorgpremie aanvullend     

CVZ     

Verzekeringen 
WA/inboedel/auto/ uitvaart 

    

Andere verzekeringen     

Auto/scooter     

Vervoerskosten     

Telefoon 
vast/mobiel/internet 

    

Gemeentelijke belastingen 
of kwijtschelding 

    

Alimentatie/studiekosten     

Netbeheer energie/gas     

Diversen     

 
 

Schulden   

Globale inschatting, 
hoegrootheid en aard, 
(specificatie komt apart aan 
de orde) 

  

Kunt u in het kort 
omschrijven wat de oorzaak 
van uw schulden is en hoe u 
in financiële problemen bent 
(bijvoorbeeld door 
echtscheiding)? 

  

Heeft u te maken met een 
loonbeslag?  

  

Heeft u regelingen 
getroffen? 
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