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Checklist aan te leveren documentatie
o
o

Kopie geldig ID bewijs (voor- en achterkant)
Verplicht
Gegevens inwonende kinderen of medebewoners. Verplicht

Is cliënt in staat zelf op de Rechtbank te verschijnen?
Is er sprake van verslaving?
Is betrokkene agressief?
Zijn er schulden?
Schuldenoverzicht bijgesloten?
Is er sprake van Budgetbeheer / schuldhulpverlening / WSNP?
Zo ja: bij welke instantie?

Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee

Overige gegevens zoveel als mogelijk.
Inkomen
o
o
o
o
o
o

Specificatie van de uitkering, het loon, de AOW, het pensioen, alimentatie, enzovoort
Beschikking Belastingdienst toeslagen van het lopende jaar
Beschikking Belastingdienst voorlopige aanslag van het lopende jaar
Bewijs Belastingaangifte voorgaand jaar
Wanneer u een partner heeft, dienen deze gegevens ook van de partner te worden aangeleverd.
Wanneer u een medebewoner (kind, inwonend familielid, enz.) heeft, dienen deze gegevens ook van
deze persoon te worden aangeleverd.

Uitgaven
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Huurspecificatie
Polis ziektekostenverzekering of de bestuursrechtelijke premie
Gas en licht
Water
Hoogheemraadschap / Waterschap. Indien van toepassing: bewijs kwijtschelding
Gemeentebelasting. Indien van toepassing: bewijs kwijtschelding
WA/Inboedelverzekering
Uitvaartverzekering
Laatste drie nota’s kabel/telefoon/mobiel/internet
Overige uitgaven

Bankafschriften
o
o
o

Bankafschriften van de laatste drie maanden
Dit geldt voor elke bankrekening die u heeft
Dit geldt (eventueel) ook voor mutatieoverzichten van budgetbeheer
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Bezittingen
o
o
o
o

Auto: voeg documentatie toe van verzekering, wegenbelasting e.d.
Eigen huis: voeg documentatie toe van hypotheek, opstalverzekering, VVE e.d.
Brommer: voeg documentatie toe van verzekering e.d.
Overige: voeg documentatie toe omtrent het bezit

Schulden
Stichting Veritas Vertegenwoordiging voert geen schuldhulpverlening uit. Wel kan inkomensbeheer of
beschermingsbewind een traject schuldhulpverlening ondersteunen. Aan te leveren:
o Schuldenlijst
o Alle correspondentie van een eventueel schuldhulpverleningstraject van de gemeente
o Alle vonnissen, verslagen en correspondentie van een Wsnp traject

Contra-indicaties onderbewindstelling en inkomensbeheer
-

Er is een partner die niet onder bewind gesteld wil worden, of niet in inkomensbeheer wil komen
Er is volgens de bank sprake van bankfraude geweest
U heeft geen vast inschrijfadres

Mocht u van mening zijn dat bewindvoering ondanks de contra-indicaties toch mogelijk is? Aarzel niet en neem
even contact op: 010 211 02 33.

