Bijlage 1

Vragenlijst bepaling aflossingscapaciteit/beslagvrije voet
______________________________________________________________________________________________________
Uw dossiernummer is:
______________________________________________________________________________________________________
Vul deze vragenlijst in en stuur deze naar ons op
De vragen bestaan uit vijf onderdelen:
Uw inkomen wordt niet meer volledig aan u uitbetaald.
1. uw persoonlijke gegevens
Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen,
2. uw inkomsten
rekenen wij voor u uit. Wij hebben (financiële) informatie
3. uw woonkosten
van u nodig om dit bedrag uit te rekenen.
4. uw zorgkosten
Beantwoord daarom de vragen die hieronder staan
5. uw kinderbijslag en kindgebonden budget
Heeft u (bank)afschriften of loonstroken waarop uw antwoorden bevestigd staan? Stuur deze dan mee. Dit zijn bewijsstukken.
____________________________________________________________________________________________________
Onderdeel 1: uw persoonlijke gegevens (en die van uw eventuele partner)
1a
Wat is uw geboortedatum?
1d
Hoeveel leden heeft uw huishouden?

1b

□

____ - ____ - ______
Heeft u een partner met wie u samenwoont?

Wat is zijn of haar geboortedatum?

□

één
twee
meer
Wat is de leeftijd van degene van het huishouden

1f

met het hoogste inkomen: __________________
Wonen er kinderen tot 18 jaar in uw woning?

□ ja □ nee
1c

□

1e

□

□

____ - ___ - _______
ja
nee
_______________________________________________________________________________________________________
Onderdeel 2: uw inkomsten
U volgt een opleiding:
2a

2b

2c

□

□ hbo

□

□

□ universiteit

Wat zijn uw netto inkomsten? (per week/maand/4weken)
werkgever 1 / uitkering 1 € ________________

mbo
U bent:

werkgever 2 / uitkering 2 € ________________
Wat zijn de netto-inkomsten van uw partner? (week/maand)
werkgever 1 / uitkering 1 €_________________
werkgever 2 / uitkering 2 €_________________
Ontvangt u studiefinanciering?

thuiswonend
uitwonend
Het bedrag dat u aan studiefinanciering ontvangt:
€______________ (per maand)
2d

Ontvangt u een partnertoeslag?

□

□

□ nee

□

ja
nee
ja
Uw antwoord ‘ja’? Beantwoord dan de vragen over studiefinanciering. 2e

□

Ontvangt u een eenoudertoeslag?

□

ja
nee
______________________________________________________________________________________________________
Onderdeel 3: uw woonkosten
3a
Wat is de huur die u betaalt? Of wat is de rente van uw hypotheek?
€______________
per maand
3b
Wat is de huurtoeslag die u (samen met uw partner) ontvangt?
€______________
per maand
3c

Heeft u een aangepaste woning in verband met een handicap?

□ ja □ nee
□ ja □ nee

3d
Verblijft u in een inrichting voor verpleging of verzorging?
______________________________________________________________________________________________________
Onderdeel 4: uw zorgkosten
4a
Welk premiebedrag betaalt u (samen met uw partner) voor uw zorgverzekering?
€___________ per maand
4b
Wat is het bedrag dat u (samen met uw partner) aan zorgtoeslag ontvangt?
€___________ per maand
______________________________________________________________________________________________________
Onderdeel 5: uw kinderbijslag en kindgebonden budget
5b Ontvangt u (of uw partner) een kindgebonden budget?

□

5a
Ontvangt u (of uw partner) kinderbijslag?
ja
Is uw antwoord ‘ja’? Geef dan aan voor hoeveel kinderen u
kinderbijslag ontvangt.
Aantal kinderen tot 12 jaar?

Aantal kinderen van 12 tot 16 jaar?

□ kind(eren)

□ nee

□

□

ja
nee
Is uw antwoord ‘ja’? Geef dan aan welk bedrag u krijgt.
€____________
Is uw antwoord ‘nee’? Geef dan aan wat het
verzamelinkomen van u en uw partner is.

□ kind(eren)
□ kind(eren)

€____________

Aantal kinderen van 16 en 17 jaar?
_____________________________________________________________________________________________________
Ik verklaar dat ik deze vragen compleet en correct heb beantwoord.
Naam:
datum:
________________________________
Plaats:
handtekening:
________________________________

Bijlage 2

Toelichting vragenlijst
In deze bijlage krijgt u extra informatie voor het invullen en opsturen van de vragenlijst.
Vul de vragenlijst compleet en correct in
Om uit te rekenen welk deel van uw inkomsten u zelf blijft ontvangen, hebben wij (financiële) informatie van u nodig, Wij stellen u
daarom vragen over vijf zaken. Op deze bladzijde leggen wij u precies uit welke informatie dat is. Het is namelijk heel belangrijk dat
u de vragen compleet en correct beantwoordt. U bent er zo zélf verantwoordelijk voor dat u het bedrag ontvangt waar u recht op
heeft. (En zo voorkomt u dat de beslagvrije voet niet past bij uw inkomsten en uitgaven.)
Let op:
•
Zorg ervoor dat u alle vragen compleet en correct beantwoordt. Soms hoeft u alleen maar het goede antwoord te
omcirkelen. Soms hoeft u alleen maar bedragen of aantallen in te vullen.
•
U dient bankafschriften van de laatste drie maanden, waarop uw antwoorden bevestigd staan, mee te sturen. Dit
zijn bewijsstukken, zodat wij zeker weten dat uw antwoorden correct zijn, en dat u de beslagvrije voet ontvangt waar u
recht op heeft. Zonder die stukken wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.
•
Heeft u geen partner? Geef dan alleen antwoord voor uzelf.
•
Verandert uw (financiële) situatie? Geef dit dan direct aan ons door.
Onderdeel 1: uw persoonlijke gegevens (en die van uw partner, als u die heeft)
Bij deze vragen geeft u antwoorden voor uzelf en voor uw partner. Heeft u geen partner? Dan hoeft u alleen antwoord voor uzelf te
geven. Bij het aantal leden van uw huishouden gaat het niet alleen om u en uw partner, maar ook om inwonende minder- of
meerderjarige kinderen en overige personen, zoals een inwonende ouder, broer of zus.
Onderdeel 2: uw inkomsten
Ontvangt u loon, een uitkering of partneralimentatie? Tel dan al deze bedragen bij elkaar op, zodat wij weten wat uw inkomen per
week, maand of vier weken is. Ook de volgende zaken zijn bijvoorbeeld inkomsten en moet u hierbij optellen:
•
•

huur die u ontvangt (als u of uw partner iets verhuurt).
een voorlopige teruggave van de Belastingdienst (als u of uw partner deze ontvangt).

Onderdeel 3: uw woonkosten
Het kan zijn dat u huurtoeslag ontvangt. Of u wel of geen toeslag ontvangt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. U
ontvangt geen huurtoeslag als uw inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt. Ook kan het zijn dat u geen huurtoeslag ontvangt,
omdat de Belastingdienst een schuld van u verrekent, of omdat iemand beslag heeft gelegd op uw toeslag. Vult u in deze gevallen
€ 0,00 in bij de huurtoeslag.
Onderdeel 4: uw zorgkosten
Het kan zijn dat u zorgtoeslag ontvangt. Of u wel of geen toeslag ontvangt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. U
ontvangt geen zorgtoeslag als uw inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt. Ook kan het zijn dat u geen zorgtoeslag ontvangt,
omdat de Belastingdienst een schuld van u verrekent, of omdat iemand beslag heeft gelegd op uw toeslag. Vult u in deze gevallen
€ 0,00 in bij de zorgtoeslag.
Onderdeel 5: uw kinderbijslag en kindgebonden budget (als u dat ontvangt)
Heeft u kinderen? Dan krijgt u misschien kinderbijslag en/of een kindgebonden budget. Een kindgebonden budget is een bijdrage
in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hoe hoog het bedrag is dat u ontvangt, hangt af van de hoogte van uw inkomen,
hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Als u al uw inkomsten bij elkaar optelt, is dat uw verzamelinkomen. Voorbeelden van
inkomsten kunt u vinden in de toelichting bij onderdeel 2. Wilt u weten wat uw verzamelinkomen is van een bepaald jaar? Kijk dan
op uw belastingaanslag van dat jaar. Uw verzamelinkomen staat daarop aangegeven.

