datum m elding
dossiernum m er
datum ontvangst

Aanvraagformulier bijstand zelfstandigen ingevolge Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 / IOAZ
Het college van burgemeester en w ethouders is verantw oordelijk voor de uitvoering van de Participatiew et /Bbz 2004
en de zorgvuldige verw erking van de persoonsgegevens op grond van Wet bescherming persoonsgegevens.
Onder partner w ordt tevens verstaan de echtgenoot, echtgenote, geregistreerde partner of degene w aarmee u een
gezamenlijke huishouding voert.

1 persoonlijke gegevens aanvrager
naam en voornaam
geboortedatum
adres
postcode en w oonplaats
telefoonnummer

bank-/girorek. nr.

soort identiteitsbew ijs

nummer

2 aanvraag
aanvrager verzoekt m.i.v.
ten behoeve van

bijstand te verlenen ingevolge de bepalingen van het Bbz-2004
mijzelf
(vul alleen 2a in)

mijzelf en partner

een derde

(vul onderstaande gegevens in)

(vul onderstaande gegevens in)

naam en voornaam
geboortedatum
adres
postcode en w oonplaats
telefoonnummer

bank-/girorek. nr.

soort identiteitsbew ijs

nummer

2a. Ik w il in aanmerking
komen voor:
bedrijfskapitaal

perio dieke uitkering

3 toelichting op aanvraag

4 verklaring en ondertekening
plaats
datum

handtekening voor ontvangst

handtekening van de
aanvrager/gemachtigde

handtekening partner

B etro kkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn, dat zijn/haar/hun gegevens do o r de gemeente o p juistheid en vo lledigheid wo rden geco ntro leerd
bij andere instanties en perso nen o p gro nd van het B esluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 en dat de verstrekte gegevens wo rden o pgeno men
in een perso o nsregistratie.
Indien u binnen dertien weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking daaro p heeft o ntvangen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift
indienen bij het co llege burgemeester en wetho uders van de gemeente.
Dit geldt niet indien u bericht heeft o ntvangen dat de afwikkeling van de aanvraag langer dan de dertien weken in beslag zal nemen.
Indien de no o dzaak to t o nverwijlde bijstand aannemelijk is en het co llege van burgemeester en wetho uders geen o f o nto ereikend to epassing geven
aan hun bevo egdheid o m bij wijze van vo o rscho t bijstand te verlenen, kunt u aan de vo o rzitter van gedeputeerde staten van uw wo o npro vincie
verzo eken een vo o rlo pige vo o rziening te treffen.

Inlichtingenformulier Bbz
1. Persoonsgegevens:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
BSN:
Soort Identiteitsbewijs(kopie toevoegen):
Nummer identiteitsbewijs:
Giro-/bankrekeningnr:
Telefoonnummer

geldig tot

Partner:
Naam:
Geboortedatum:
Soort Identiteitsbewijs(kopie toevoegen):
Nummer identiteitsbewijs:
BSN:
2. Burgerlijke staat
ongehuwd
gehuwd
samenwonend
geregistreerd partnerschap
wettig gescheiden
partnerschap beëindigd
verlaten
weduwe/weduwnaar

geldig tot

Sinds wanneer is dit het geval?
____________________________

3. Huisvesting
huurhuis (evt. schip)
eigen huis (evt. schip)
kamer / pension
woonwagen in huur
woonwagen in eigendom

4. Heeft u inwonende kinderen?*
Zo ja, vul dan onderstaande kolom in
voornamen en achternaam

geboortedatum

inwonend
ja
nee

ja

nee

school

Studiefinanciering

6. Zijn er andere inwonende personen?
ja
nee
Zo ja, vul dan onderstaande kolom in
voornamen en
geboorte- Relatie (schoon)ouder, broer, zus , vriend(in), kostganger,
achternaam
datum
onderhuurder e.d.

Voert u met een van bovenstaande personen een gezamenlijke
huishouding?
Is een van de personen waarvan u hierboven de gegevens hebt ingevuld:
- uw ex partner?
- de vader of moeder van een uit uw relatie geboren kind?
Is een van de personen waarvan u hierboven de gegevens hebt
ingevuld iemand:
- met wie u een gezamenlijke huishouding hebt gevoerd?
- waarmee u een samenlevingscontract hebt gesloten?
- waarmee u als gezamenlijke huishouding staat geregistreerd?

ja

nee

ja
ja

nee
nee

ja
ja
ja

nee
nee
nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

(Het gaat om registraties die op dit moment bestaan, dan wel in de voorafgaande 2 jaar
hebben bestaan bij de volgende instanties: gemeenten, sociale verzekeringsbank,
uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid, belastingdienst, ziekenfondsen en
ziektekostenverzekringsmaatschappijen, informatiseringsbank, stichting 1940-1945 en
vreemdelingendienst)

Voert u met broer, zus of kleinkind een gezamenlijke huishouding?
Zo ja, is een van u beiden zorgbehoeftig?
8. Inkomsten/uitkering
Heeft u inkomsten naast uw inkomsten uit bedrijf?
Zo ja, vul dan onderstaande kolom in. (kopie specificatie bijvoegen)
Netto inkomsten
ondernemer
Soort inkomsten
AOW/WW/WAO etc.

bedrag
€

pensioen

€

loondienst

€

opbrengst effecten

€

rente spaargeld

€

heffingskorting belasting

€

uit kamerverhuur
(aantal kamerhuurders
= , contract overleggen)
overige inkomsten
te weten:

€

per week/
4 week/mnd

€

9. Heeft u een eigen woning?
(bezit in buitenland telt ook mee)
Wordt deze woning door uzelf bewoont?

10. Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Zo ja, hoeveel premie betaalt u per jaar? ______________
(bewijsstukken bijvoegen)

ja

nee

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij:
dat de hierboven vermelde gegevens naar waarheid zijn verstrekt, dat hij/zij geen omstandigheden
heeft/hebben verzwegen ten gevolge waarvan, indien zij de dienst sociale zaken van uw gemeente bekend
zouden zijn, in het geheel geen, of minder, uitkering zou zijn verstrekt.
Het is ondergetekende(n) bekend, dat hij/zij zich door een onjuiste opgave aan strafrechtelijke vervolging
blootstelt/blootstellen.
datum

plaats

handtekening hoofdgerechtigde

handtekening partner

