
 

PRINTEN / OPSLAAN VAN DIT DOCUMENT 

Er zijn 3 opties.  

 Uitprinten en volledig met de hand invullen. (post/scannen om aan te leveren)

 Deels invullen. Printen en aanvullen met de hand. (post/scannen om aan te leveren)

 Volledig online invullen en opslaan als PDF*

*Als u het document volledig digitaal wil invullen dient u dat in een doorgang te doen. Tussentijds opslaan en de volgende

dag verder gaan is niet mogelijk.   

Om het document te bewaren als PDF gaat u als volgt te werk:  

Stap 1: Klik met de rechter muisknop op het document en kies voor “PRINTEN/AFDRUKKEN”. (of druk CTRL+P). 

Stap 2: In het geopende selectie venster kiest u voor “PRINTEN/AFDRUKKEN als PDF”. 

Aanmeldingsformulier



 

GEGEVENS BETROKKENE 

(wie wordt er aangemeld) 

BSN Nummer:

Naam:

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats:

Burgerlijke staat:

Geslacht: M V

Nationaliteit:

Email adres

Gegevens 
paspoort/ID:

Geldig tot:

ADRES GEGEVENS 

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Banknummers:

GEGEVENS PARTNER 

BSN Nummer:

Naam :

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Burgerlijke staat:

Geslacht: M V

Nationaliteit:

Email adres:
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BURGERLIJK STAAT 

gehuwd in gemeenschap van goederen 

gehuwd onder huwelijkse voorw. 

uw heeft een document van uw burg. Staat. 
(huwelijk / ger. partnerschap) 

Gescheiden.                      Sinds: 

Indien u gescheiden bent heeft u dan; 

echtscheidingsconvenant 

afspraken alimentatie/bezoekregeling 

kinderen op papier 

bewijs van advocaat dat echtscheiding aanvraag 
is gestart 

GEGEVENS KINDEREN 

Naam

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: M V

alleenstaand 

geregistreerd partnerschap 

samenwonend zonder document 

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: M V

Weduwe/Weduwenaar. Sinds: 
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Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: M V

OUDERS, OF ALS DIE ER NIET ZIJN MEERDERJARIGE BROERS EN ZUSSEN  

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: M V

HEEFT U BOVENGEMELDE FAMILIELEDEN INGELICHT 

OVER DEZE AANVRAAG 

 JA             NEE 

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: M V

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: M V

Aanmeldingsformulier



 

INDIEN BETROKKENE ZELF NIET DE 

AANVRAGER IS, WIE IS HET DAN DE 

AANVRAGER? 

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gemeente:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: M V

Relatie tot de 
rechthebbende:

GEGEVENS BEGELEIDERS BETROKKENE 

Naam:

Functie

Contactgegevens 
(tel, e-mail, 
bereikbaarheid

Instelling:

Naam:

Adres:

Postcode

Woonplaats:

Naam:

Functie:

Contactgegevens 
(tel, e-mail, 
bereikbaarheid

Instelling:

Naam:

Adres:

Postcode

Woonplaats:
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MOTIVATIE AANVRAAG BEWIND 

BETROKKENE ZELF: 

AANVRAGER (ALS DE AANVRAGER NIET DE ONDER BEWIND TE STELLEN PERSOON IS)

Aanmeldingsformulier



Aanmeldingsformulier

INKOMEN EN UITGAVEN PER MAAND ( in € ) 

Netto inkomen betrokkene

Loon/Salaris

Uitkering

Pensioen

Alimentatie

Naam werkgever of uitkerende instantie:

Netto inkomen partner:

Loon/Salaris

Uitkering

Pensioen

Alimentatie

Beslag op inkomen?

Contract type?

Naam werkgever of uitkerende instantie:

Gezamenlijk: 

Kinderbijslag (kwartaal)

Kinderopvangtoeslag

Kindgebonden budget

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Voorl. teruggaaf IB

Overige

Uitgaven 

Huur:

Rente/aflossing hypoth.

Belastingen/heffingen

Energie/gas

TV

Water

Gemeentel. lasten 

Waterschapsbelasting

Premie zorgverzekering

WA

Inboedelverzekering

Opstalverzekering

Uitvaartverzekering

Levensverzekering

Auto/fiets/brom. verz.

Nee                 Ja

tijdelijk             vast

Telefoon vast

Telefoon mobiel 

lnternet 

Combipakket (TV e.d.) 

Reiskosten

Aflossing schulden 

Alimentatie 
 

Studiekosten

Abo. krant/tijdschrift 

Abo. instanties 

Contributies (bijv. sport)



 
 

 

SCHULDEN 

Indien er sprake is van schulden, beantwoord u dan de volgende vragen zo volledig mogelijk. 

Zijn er schulden?

Zo ja, hoe hoog schat u de totale schuldenlast

Is er een actueel overzicht van de schulden (schuldenlijst)

Heeft u al hulp gezocht om uw schulden op te lossen

Zo ja, wat is de stand van zaken

 

MSNP: 

Heeft u al eerder een schuldsanering traject doorlopen?

Zo ja, wanneer was dat (jaartal)

Zijn alle toen schulden opgelost hierdoor?

Welke instantie heeft u toen begeleid?

 

WSNP: 

Is er ooit een wettelijk schuldsaneringstraject doorlopen?

Zo ja, wanneer was dat (jaartal)

Afgesloten met een schone lei?

Heeft u bewijs hiervan op papier?

Zo nee, waarom geen schone lei?

Naam WSPN bewindvoerder

Aanmeldingsformulier



 

SCHULDENLIJST 

Houd u er rekening mee, indien er sprake is van problematische schulden, er een duidelijke schuldenlijst moet worden 

samengesteld door u. Tijdens het intake gesprek kunt u hier meer informatie over krijgen. 

Voegt u alstublieft een duidelijke schuldenlijst toe met daarin; 

Schuldeiser 1 Naam deurwaarder Incassobedrag Maandelijkse aflossing 

Schuldeiser 2 Naam deurwaarder Incassobedrag Maandelijkse aflossing 

Schuldeiser 3 Naam deurwaarder Incassobedrag Maandelijkse aflossing 

Etc. 
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VERMOGEN/BEZITTINGEN RECHTHEBBENDE: 

heeft u een koopwoning?

Zo ja, wat is de WOZ waarde van deze woning?

Huidige saldo hypotheek

Heeft u een auto/brommer in uw bezit?

Heeft u spaartegoeden? Zo ja, wat is saldo

Heeft u aandelen/obligaties etc.?

KVK 

Indien er sprake is van eigen zaak (gehad) is er dan 
inschrijving in KVK op papier

Uitschrijving KVK op papier

BELASTINGEN 

heeft u belastingaangifte gedaan afgelopen 5 jaar?

TESTAMENT 

Is er een levens testament opgemaakt?

Is er een  testament opgemaakt?

Zo ja, wanneer voor het laatste een update bij de notaris.

BIJZONDERHEDEN 

Wilt u zelf nog iets melden waarvan u denkt dat het 
belangrijk is maar waar niet naar is gevraagd?
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BENODIGDHEDEN AANVRAAG: 

De aanvraag wordt in behandeling genomen als de volgende stukken in bezit zijn van BGV: 

 Kopie geldig identiteitsbewijs/verblijfdocument (géén rijbewijs)

 Bankafschriften laatste 3 mnd. Van rechthebbende, partner rechthebbende en kinderen <18 jaar

 Medische verklaring arts of psychiater waaruit blijkt dat rechthebbende niet in staat is zijn/haar financiële

belangen te behartigen. Dit kan ook CIZ indicatie zijn.

Zoveel mogelijk bewijsstukken meesturen welke betrekking hebben op de op dit formulier ingevulde gegevens;

 Meest recente salaris of

 Inkomensspecificatie

 Recente jaaropgaves

 Belastingaangiftes tot 5 jaar terug

 Beschikking toeslagen

 Recente huurspecificatie

 Vaste lasten G/L/W

 Gemeentelijke lasten / Waterschapsbelasting

 Polis WA/inboedel/uitvaart

 CAK beschikking eigen bijdrage

 Overige lasten Telekom/abonnement/sport etc.

 Indien schulden: schuldoverzicht van alle schulden

 In- /uitschrijvingsbewijs KvK

 Auto/Brommer papieren

Aanmeldingsformulier
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