Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Inlichtingenformulier
inzake debiteuren

In te vullen door de Gemeente
Klantnummer
Kenmerk

Waarom dit formulier?
U heeft ten onrechte een bedrag aan uitkering ontvangen. Dit bedrag
moet u terugbetalen. Met de gegevens op dit formulier bekijken wij
hoeveel u per maand aan ons kunt terugbetalen.

Opsturen
Stuur het ingevulde formulier met bewijsstukken naar ons toe. Het
formulier kunt u opsturen naar Gemeente Leeuwarden, Uitvoering
Sociaal Domein team Invordering Antwoordnummer 3434 8900 VB
Leeuwarden

Controle
kolom SoZa

1 Persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer									
Naam
Geboortedatum			 Geboorteplaats					
Telefoon				 E-mailadres

2 Huishouden
Hoeveel personen staan er ingeschreven op uw adres? 				

(Aantal)				

Wie zijn deze personen (meerdere antwoorden mogelijk)?		
0 Partner
							0 Kind jonger dan 18
							0 Kind ouder dan 18
							0 Kostganger
							0 Andere bewoners, nl.

3 Inkomsten op dit adres
0 Inkomen uit uitkering

0 Inkomen eigen bedrijf

b) Welke inkomsten krijgt uw partner? 0 N.v.t. 0 Inkomen uit werk 0 Inkomen uit uitkering
Deze informatie is nodig voor een juiste
vaststelling van uw totale inkomen.
0 Overig, nl.

0 Inkomen eigen bedrijf

a) Welke inkomsten krijgt u?

0 Inkomen uit werk		
0 Overig, nl.

Let op: Voeg bewijsstukken toe (loonstrook, uitkeringspecificatie of jaarrekening).

4 Woonlasten
a) Wat is uw woonsituatie?
				
				
b) Woonlasten huurwoning
Let op: Voeg bewijsstukken toe (betaling
huur, servicekosten en toeslagen-	
beschikking belastingdienst).
				

0 Ik woon in een huurwoning. Ga verder naar vraag 4b.
0 Ik woon in een koopwoning. Ga verder naar vraag 4c.
Nettohuur

€		

,- per maand.

Servicekosten €		

,- per maand.

Ontvangt u huurtoeslag?		

0 Ja, €		

,- per maand.

							0 Nee, omdat
0 Niet aangevraagd
									 0 Er ligt beslag op mijn toeslag
									 0 Mijn huur is te hoog
									 0 Overig, nl.			
c) Woonlasten koopwoning
Let op: Voeg bewijsstukken toe
(betaling aflossing, rente).		

Aflossing

€		

,- per maand.

Rente

€		

,- per maand.

				

Teruggaaf belastingen

€		

,- per maand.

				

WOZ-waarde

€		

,- per maand.
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5 Ziektekosten
a) Premie ziektekosten 		

€		

,- per maand.

b) Premie ziektekosten partner

€ 		

,- per maand.

c) Krijgt u zorgtoeslag?		

0 Ja, € 		

,- per maand.

				
0 Nee, omdat
0 Niet aangevraagd
						 0 Er ligt beslag op mijn toeslag
						 0 Overig, nl.
Let op: Voeg bewijsstukken toe (betaling zorgpremie en toeslagenbeschikking belastingdienst)
d) Is er sprake van een achterstand in de betaling van de ziektekostenpremie? (meerdere antwoorden mogelijk)
Let op: Voeg bewijsstukken toe (overzicht van de totale achterstand)
0 Ja, ik heb zelf een betalingsachterstand

0 Ja, mijn partner heeft een betalingsachterstand		

0 Nee

6 Kosten overig
a) Vink aan wat van toepassing is. Meerdere antwoorden mogelijk. Bewijsstuk bijvoegen!
0 Ouderlijke bijdrage voor studerende kinderen 		

€ 		

per maand

0 Alimentatie 				

€ 		

per maand

0 Kinderopvang				

€ 		

per maand

€ 		

per maand

0 Ik ontvang hiervoor kinderopvangtoeslag

0 Ik ontvang hiervoor geen kinderopvangtoeslag, omdat
b) Betaalt u nog andere kosten voor uw kinderen?		

0 Nee

0 Ja, bedrag per maand €		

,-

Zo ja, dit zijn kosten voor (stuur bewijsstuk(ken) mee)

7

Aflossingsvoorstel
Met welk maandbedrag wilt u de vordering aflossen? (Een hoger maandbedrag zorgt voor een snellere aflossing)
0 €50,-

0 €75,-

0 €100,- 0 anders, nl. €		

,- per maand.

8 Schulden en andere persoonlijke verplichtingen
a) Heeft u schulden? 		

0 Nee
0 Ja, vul onderstaande tabel in en stuur van elke schuld een bewijs van het saldo en de maandbetaling mee.

Naam schuldeiser				

Restschuld

Aflossing per/mnd

						
€		
								
						
€		

€

		

€

€

		

€

						

€		

€ 		

€

						

€		

€ 		

€

						
€		
								
						
€		

€

		

€

€

		

€

						

€		

€ 		

€

						

€		

€ 		

€

						

€		

€ 		

€

						

€		

€ 		

€

b) Verwacht u dat uw financiële situatie binnenkort verandert?		
					
		
Reden

Ontstaansdatum

Oorspr. schuld

0 Nee
0 Ja, ingangsdatum
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9 Toelichting
U kunt hier toelichting geven over andere omstandigheden die u belangrijk vindt.

Datum en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat onjuist invullen van de vragen strafbaar is. Op grond
van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. De gemeente is daarbij bevoegd om bij andere instanties of personen inlichtingen in
te winnen die nodig zijn voor het vaststellen van mijn financiële situatie. Ik stem er mee in dat dat gebeurt. Veranderingen in mijn situatie
meld ik direct.
Datum				 Plaats
Handtekening			
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