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1. Persoonsgegevens cliënt (aanvrager)

Burgerservicenummer :  ...............................................................................  

Achternaam :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Voorletters :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum :  ....................................................................................................  (dag / maand / jaar)

 man  vrouw

2. Verklaring cliënt (aanvrager)

De cliënt (ondergetekende) verklaart ermee bekend te zijn dat: 

 een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem of haar van toepassing is. Stuur kopie van het toelatingsvonnis Wsnp mee.

 een buitengerechtelijke schuldsaneringsregeling op hem of haar van toepassing is, die is vastgelegd in een ‘schriftelijk akkoord’.  

 Dit akkoord is ondertekend door de cliënt en de schuldhulpverleningsinstantie. Het wordt uitgevoerd en voldoet aan de voorwaarden  

 genoemd in art. 4 onderdeel d. van ‘Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand’. Stuur kopie van het schriftelijk akkoord mee.

De cliënt (ondergetekende) verklaart ermee bekend te zijn dat: 

• de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het burgerservicenummer (BSN) de gegevens van het

inkomen en vermogen verstrekt;

• de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de gemeentelijke basisadministratie) de persoonsgegevens en het BSN

controleert;

• de verstrekte gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;

• het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot

strafvervolging.

De cliënt (aanvrager) verklaart dat hij of zij alle gegevens volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

Naam : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum verklaring :  ............................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening cliënt (aanvrager) :  ...........................................................................................................................................................................................................

Als u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand 
een groot gedeelte van de kosten van de advocaat. Is er een 

wettelijke of buitengerechtelijke schuldsaneringsregeling op u van 
toepassing? Dan betaalt u mogelijk een lagere eigen bijdrage.  

                                                  Kruis aan wat van toepassing is.

Eigen verklaring
Schuldsaneringsregeling1
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