
Benodigde gegevens 

* Dit is een verklaring in uw eigen woorden waarin u schrijft wanneer en waardoor de schulden zijn ontstaan, wat u 
heeft gedaan om de schulden op te lossen en waarom u nu hulp heeft gevraagd. 

Benodigde stukken vóór versturen Verzoekschrift / opmaken overeenkomst inkomensbeheer 
Kopie paspoort / ID / Verblijfsvergunning * / Niet Nederlands paspoort * –  Voor- en achterkant ☐   
Bij * Kopie zorgpas en/of recente brief belastingdienst met BSN  ☐   
Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen 3 maanden ☐   
Uitkerings- of salarisspecificaties van de afgelopen 3 maanden ☐   
Voorschotschikking toeslagen lopend jaar Belastingdienst ☐   
(Voorlopige) aanslag lopend en/of voorgaand jaar Belastingdienst ☐   
Huurspecificatie of kostgeldovereenkomst lopend jaar ☐   
Zorgpolis lopend jaar en brief aanmelding als wanbetaler bij het CAK voor de bestuursrechtelijke premie ☐   
Recent schuldenoverzicht ☐   
Laatste brief of e-mail schuldeiser in geval van (dreigend) beslag of ontruiming ☐ 
Akkoordverklaring(en) ingevuld en ondertekend door meerderjarige kinderen en evt. andere familie ☐ 

Benodigde stukken vóór ontvangen beschikking / start inkomensbeheer 
Inkomsten 

Jaaropgaven voorgaand jaar ☐   
Toekenningsbeschikking uitkering of arbeidsovereenkomst ☐   
Toekenning bijzondere bijstand en/of woonkostentoeslag ☐ 
Bevestiging verzonden aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar ☐ 
Kostgeldovereenkomst meerderjarige inwonende ☐ 
Beschikking PGB ☐ 

Vaste lasten 
Aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelasting en toekenning/afwijzing kwijtschelding lopend jaar ☐ 
Factuur of contract energie ☐ 
Factuur of contract water ☐ 
Polis aansprakelijkheids-, inboedel-, rechtsbijstand- en reisverzekering  ☐ 
Polis uitvaartverzekering ☐ 
Factuur of overeenkomst tv, internet en vast bellen ☐ 
Factuur of overeenkomst mobiel bellen ☐ 
Factuur of overeenkomst van alle overige abonnementen zoals sport, tijdschriften of streamingsdiensten ☐ 
Beschikking WMO of Wlz van het CAK lopend jaar ☐ 

Schulden 
Verklaring ontstaan schulden ondertekend * ☐ 
Vonnis toelating en/of beëindiging WSNP ☐ 

Kinderen en/of (ex-)partnerschap 
Beschikking kinderbijslag SVB ☐ 
Factuur laatste 3 maanden en contract kinderopvang ☐ 
Alimentatiebeschikking ☐ 
Kopie huwelijksakte / samenlevingscontract / akte geregistreerd partnerschap ☐ 
Echtscheidingspapieren en ouderschapsplan ☐ 

Vermogen 
Kopie kentekenbewijs ☐ 
Polis auto-, motor- en brommerverzekering ☐ 
Factuur of mededeling motorrijtuigenbelasting ☐ 
Eigendomsakte, koopakte en akte van levering  ☐ 
Jaaroverzicht hypotheek voorgaand jaar ☐ 
Polis opstal-, overlijdensrisico- en levensverzekering, spaarplannen en beleggingen ☐ 

Onderneming 
Uittreksel of uitschrijfbewijs Kamer van Koophandel ☐ 
Boekhouding incl. aangifte omzet- en inkomstenbelasting voorgaand jaar ☐ 


