
In te vullen door de Gemeente

Klantnummer

Kenmerk

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl
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Inlichtingenformulier verhaal
Jong Meerderjarige

1    Persoonlijke gegevens

2    Huishouden

Burgerservicenummer         

Naam

Geboortedatum

Telefoon    E-mailadres

Burgerlijke staat 0 alleenstaand/inwonend 0 gescheiden   0 samenwonend     

0 getrouwd/geregistreerd partner (in gemeenschap van goederen) 0 getrouwd/geregistreerd partner (niet in gemeenschap van goederen)

Wie wonen er bij u in huis? (meerdere antwoorden mogelijk):

0 Een partner  Is er sprake van een tijdelijke opname in verpleeg- of verzorgingshuis?  0 Ja 0 Nee
    
    Indien ‘Ja’ graag toelichten

0 Kinderen  Aantal kinderen jonger dan 18 jaar 

    Naam kind      Geboortedatum kind

0 Andere medebewoners  Aantal medebewoners op uw adres
      Ook eigen kinderen ouder dan 18 jaar

1/2

Waarom dit formulier?
U bent onderhoudsplichtig voor uw minderjarig kind. Met de gegevens 
op dit formulier gaan wij bekijken wat u aan ons kunt betalen. Meer 
info over onderhoudsplicht vindt u op onze website 
www.leeuwarden.nl. 

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

Controle
kolom SoZa

3    Inkomen

a) Welke inkomsten krijgt u? 0 Inkomen uit werk  0 Inkomen uit uitkering 0 Inkomen eigen bedrijf

	 	 	 	 0 Overig, nl. 

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

Let op: Voeg bewijsstukken toe (loonstrook, uitkeringspecificatie of jaarrekening).
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Controle
kolom SoZa
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4    Kosten kinderen

5    Kosten (ex) echtgeno(o)t(e)

a) Welke kosten betaalt u voor uw eigen kinderen ? (meerdere antwoorden mogelijk) Bewijsstuk bijvoegen!

0 Ouderlijke bijdrage voor studerende kinderen   €   per maand

0 Alimentatie     €   per maand 

0 Kinderopvang    €   per maand

	 	 0 Ik ontvang hiervoor kinderopvangtoeslag  €   per maand 

	 	 0 Ik ontvang hiervoor geen kinderopvangtoeslag, omdat  

b) Welke kosten betaalt uw nieuwe partner voor zijn/haar kinderen ? (meerdere antwoorden mogelijk) Bewijsstuk bijvoegen!

0 Niet van toepassing

0 Ouderlijke bijdrage voor studerende kinderen   €   per maand

0 Alimentatie     €   per maand

0 Kinderopvang     €   per maand

	 	 0 Ik ontvang hiervoor kinderopvangtoeslag  €   per maand

	 	 0 Ik ontvang hiervoor geen kinderopvangtoeslag, omdat

c) Zijn er nog andere kinderen, waarvoor u een omgangregeling heeft?

0 Nee 0 Ja, kosten €   per maand. Bewijsstuk bijvoegen!

d) Hoe is deze afspraak vastgelegd? Bewijsstuk bijvoegen!

0 Onderlinge afspraak  0 Voorlopige voorziening Rechtbank 0 Alimentatiebeschikking Rechtbank

a) Betaalt u alimentatie voor uw (ex) echtgeno(o)t(e)?  0 Nee 0 Ja, kosten €   per maand. Bewijsstuk bijvoegen!

b) Betaalt uw nieuwe partner alimentatie voor een (ex) echtgeno(o)t(e)?  0 Geen nieuwe partner  0 Nee 

	 	 	 	 	 	 	 0 Ja, kosten €   per maand. Bewijsstuk bijvoegen!

6    Schulden en persoonlijke verplichtingen

a) Heeft u schuldeisers?   0 Nee 0 Ja, vul de tabel in en stuur van elke schuld een bewijs van hoogte en betaling mee.

b) Verwacht u dat uw financiële situatie binnenkort verandert?  0 Nee 0 Ja, ingangsdatum 

Reden

Naam schuldeiser      Ontstaansdatum     Oorspr. schuld         Restschuld Aflossing per/mnd 

                                  €        €            €
        
                                  €        €          €

                                  €        €   €

                                  €        €   €

7    Toelichting

      Datum en ondertekening

U kunt hier toelichting geven over andere omstandigheden die u belangrijk vindt.

Datum    Plaats

Handtekening   


