
Aanvullend plan van aanpak

Wat is het inkomen van betrokkene?

Kunnen de vaste lasten uit dit inkomen betaald worden? □ Ja □ Nee

Zo nee, Wat is de belangrijkste oorzaak hiervan en hoe gaat u proberen hier verandering in te 

brengen?

Wat is het totaalbedrag aan schulden?  (schuldenoverzicht bijvoegen)

Is er sprake van een huurachterstand? □ Ja □ Nee

Zo ja, hoe hoog is deze?

Loopt er een ontruimingsprocedure of is er reeds een ontruimingsvonnis gewezen? □ Ja □ Nee

Indien er reeds een ontruimingsvonnis is gewezen, wordt de ontruiming doorgezet? □ Ja □ Nee

Welke maatregelen neemt u in dit verband?

bij problematische schulden/verkwisting
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Kenmerk rechtbank 
(indien bekend)

Naam curator/bewindvoerder

Naam behandelaar 
(indien van toepassing)

Naam betrokkene

1.

2.

3.

4.
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2 van 3

5.

6.

7.

8.

Zijn er afbetalingsregelingen afgesproken? □ Ja □ Nee

Zo ja, wilt u per regeling vermelden welke schuldeiser dit betreft, wat de hoogte van de oorspron-

kelijke schuld was, wat de hoogte van de restantschuld is en wat het bedrag is waarmee maande-

lijks wordt afbetaald.

Worden de afbetalingsregelingen nagekomen? □ Ja □ Nee

Is er beslag gelegd op het inkomen of andere vermogensbestanddelen van betrokkene? 

□ Ja □ Nee

Zo ja, door welke schuldeiser, waarop en voor welk bedrag?

Wat is de beslagvrije voet?

Als er sprake is van beslag, wordt de beslagvrije voet gerespecteerd? □ Ja □ Nee

Zo nee, welke maatregelen neemt u om dit te veranderen?

Zijn er andere executiemaatregelen getroffen? □ Ja □ Nee

Zo ja, welke en door wie?
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9.

Datum

Handtekening curator/ 
bewindvoerder

Kunnen de schulden gesaneerd worden? □ Ja □ Nee

Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wordt dit aangepakt?

Ondertekening 
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Datum

Handtekening betrokkene/
rechthebbende
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