Aanvraagformulier besluit bijstandsverlening
zelfstandigen
Belangrijk:
1. de invulling en de ondertekening dienen te geschieden door de uitkeringsgerechtigde en de partner.
2. indien van toepassing ook de vragen met betrekking tot de partner invullen!
3. bij het beantwoorden van een vraag waar een hokje () vermeld staat, het hokje aankruisen dat van
toepassing is.
1.

personalia
Aanvrager

Echtgeno(o)t(e)/partner

□ man □ vrouw
□ nee □ ja

□ man □ vrouw
□ nee □ ja

………………………………………………

…………………………………………………..

………………………………………………

…………………………………………………..

Identiteitsbewijs en nummer

……………………………………………………

…………………………………………………….

Geldig tot

…………………………………………………..

…………………………………………………….

naam
adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Geslacht
Verblijfsvergunning bij niet
Nederlandse nationaliteit
Soort verblijfsvergunning
Geldig tot

Rekeningnummer
Adres ouders en postcode
(indien u of uw partner jonger is
dan 21 jaar)
Neem uw legitimatiebewijs mee (bijv. paspoort). Indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, neem dan uw
paspoort mee en uw verblijfsvergunning of document van justitie of de vreemdelingendienst.

2. Eerdere bijverdiensten
Heeft u in de afgelopen 5 jaar eerder bijstand ontvangen?
U zelf

Uw echtgeno(o)t(e)/partner

□ nee □ ja

□ nee □ ja

Zo ja, tot wanneer?
In welke gemeente?
Neem de beschikking mee, waarmee de vorige uitkering is beëindigd.
3.

Burgerlijke staat

Gehuwd
Ongehuwd
Gehuwd, maar de samenwoning
is verbroken vanaf

U zelf

Uw echtgeno(o)t(e)/partner

□
□
□

□
□
□

□
□

Gescheiden vanaf
Weduwe/weduwnaar vanaf

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

□
□

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Bij scheiding de officiële stukken meenemen (o.a. echtscheidings-/alimentatiebeschikking)
4. Woonsituatie
Verblijft u in hoofdzaak op het opgegeven adres?
U zelf

Uw echtgeno(o)t(e)/partner

□ nee □ ja

□ nee □ ja

Zo nee, waar dan wel:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Zo nee, waar dan wel:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

4a. Andere inwonenden
Deelt u de woning nog met andere personen, zoals pleegkinderen, (schoon)ouders, andere
familieleden, kostgangers en/of onderhuurders?

□ nee □ ja, vermeld hieronder de volgende gegevens

van die perso(o)n(en).
Achternaam en voorletter(s)

Geboortedatum

Eventuele (familie)relatie

4b. Gezamenlijke huishouding
Indien u vraag 4a met 'nee' hebt beantwoord, kunt u deze vraag overslaan en vervolgen met rubriek 5
‘kinderen’.
Toelichting!
Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u beiden in dezelfde woning verblijft en beiden een
bijdrage levert in de kosten van de huishouding of u op enige wijze zor g draagt voor elkaar. Er is geen
sprake van een gezamenlijke huishouding als de inwonende persoon uw kind of ouder is.
Voert u met één van de bij vraag 4a genoemde personen een gezamenlijke huishouding?

□ ja. Ga verder met rubriek 5 'Kinderen'.
□nee, u dient de volgende vragen te beantwoorden.

Is één van de personen waarvan u hierboven (bij vraag 4a) de gegevens hebt ingevuld:
- uw ex-echtgeno(o)t(e)/partner of iemand waarmee u eerder een gezamenlijke
huishouding hebt gevoerd?

□nee □ja

□nee □ja
- iemand waarmee u een samenlevingscontract hebt gesloten? □ nee □ja
- de vader of moeder van een uit uw relatie geboren of erkend kind?

- iemand met wie u elders (bijv. bij de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Ministerie van VROM
(huurtoeslag)) als gezamenlijke huishouding geregistreerd staat?

□nee □ja

Indien u één of meerdere vragen in rubriek 4b met 'ja' heeft beantwoord, dan dienen de volledige
gegevens van de betreffende persoon te worden ingevuld bij iedere rubriek waarbij naar de gegevens
van de partner wordt gevraagd, te beginnen bij rubriek ‘1. Persoonsgegevens’.
5. Kinderen
Heeft u en/of uw partner de zorg voor eigen, stief- of geadopteerde kinderen, jonger dan 18 jaar èn
waarvoor u en/of uw echtgeno(o)t(e) aanspraak op kinderbijslag heeft en/of alimentatie wordt betaald?

□nee □ja, vermeld dan hieronder de gegevens van dit kind/deze kinderen.
Naam

Geboortedatum

Is er sprake van co-ouderschap?

Thuiswonend

Elders
namelijk

Wet studie
financiering

□

□, ………………… □ nee □ ja

□

□, ………………… □ nee □ ja

□

□, ………………… □ nee □ ja

□

□, ………………… □ nee □ ja

Alimentatie per
maand
€………………………
€………………………
€………………………
€………………………

□nee □ja, wat is de inhoud van de regeling:…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) eigen, stief- of geadopteerde kinderen inwonen
waarvoor geen aanspraak op kinderbijslag bestaat?

□nee □ja, hieronder de gegevens van dit

kind/deze kinderen vermelden.
Naam

Geboortedatum

WSF

Het kind heeft loon of uitkering, netto per
maand

□ nee □ ja
□ nee □ ja
□ nee □ ja
□ nee □ ja

□ nee □ ja €……………………………………………
□ nee □ ja €……………………………………………
□ nee □ ja €……………………………………………
□ nee □ ja €……………………………………………

Neem loonstroken, bankafschriften enz. van uw kind(eren) mee.
Heeft/hebben uw kind(eren) een beschikking gekregen inzake de toepassing van heffingskortingen voor
de inkomstenbelasting?

□ nee □ ja

Zo ja, voor welk bedrag of bedragen:

□maand □jaar
€………………………per: □ maand □jaar
€…………………….. per:

Eventuele ingangsdatum:………………………………………………………
U dient de beschikking(en) van de belastingdienst te overleggen.
6.

Woonlasten

Betaalt u / betalen u en uw echtgeno(o)t(e) / partner woonlasten?

□nee □ja

Zo nee, wat is de reden:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Woont u / wonen u en uw echtgeno(o)t(e) / partner in een eigen woning, woonschip of
woonwagen?

□nee □ja

Woont u / wonen u en uw echtgeno(o)t(e) / partner in een huurwoning, huurschip of
huurwoonwagen?

□nee □ja

Zo ja: naam en adres verhuurder:……………………………………………………………………………………………………………………
Ingangsdatum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De huur bedraagt per maand €………………………………………
Neem uw huurcontract mee en een bewijs van betaling van de huur.
Ontvangt u / ontvangen u en uw echtgeno(o)t(e) / partner:
Huurmatiging?

□nee □ja

Zo ja, per maand: €……………………………………..
Huurtoeslag?

□nee □ja

Zo ja, per maand: €……………………………………..
Huurt u / huren u en uw echtgeno(o)t(e) / partner een kamer

□nee □ja

Zo ja: naam en adres verhuurder:…………………………………………………………………………………………………………………….
Ingangsdatum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De huur bedraagt per maand €……………………………………..
Neem uw huurcontract mee en een bewijs van betaling van de huur.
Bent u / zijn u en uw echtgeno(o)t(e) / partner kostganger(s)

□nee □ja

Zo ja: naam kostgever:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ingangsdatum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Het kostgeld bedraagt per maand: €……………………………………..
Neem het kostgeldcontract mee en een bewijs van betaling van het kostgeld.
Is de woonsituatie van u/u en uw echtgeno(o)t(e) / partner anders dan bij één van de
vorige vragen is aangegeven?

□nee □ja

Zo ja: namelijk:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bent u/ zijn u en uw echtgeno(o)t(e) / partner woonkosten verschuldigd?

□nee □ja

Zo ja: te betalen woonkosten: per maand €……………………………………..
Dit bedrag is verschuldigd aan:
naam:…………………………………………………………………………………………………….
Adres: :…………………………………………………………………………………………………
Neem uw wooncontract mee.
7.

Ziektekostenverzekering
U zelf

Uw echtgeno(o)t(e)/partner

□nee □ja
□nee □ja

□nee □ja
□nee □ja

Naam ziektekostenverzekeraar
Polisnummer
Aanvullende verzekering
Tandartsverzekering
Neem de polis(sen) mee.

8.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ik ben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

□nee □ja

Mijn echtgeno(o)t(e)/partner is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
U zelf

□nee □ja
Uw echtgeno(o)t(e)/partner

Naam verzekeraar
Polisnummer
Neem de polis(sen) mee.
9. Algemene gegevens bedrijf/beroep
Naam bedrijf:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aard van het bedrijf/bedrijfsactiviteiten:…………………………………………………………………………………………………………………
Datum vestiging van het bedrijf:………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinds wanneer bent u als zelfstandige werkzaam:…………………………………………………………………………………………..
10. Handelsregister

□

□

Is het bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel?
nee
ja
Zo nee, waarom niet:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zo ja, wat is de inschrijvingsdatum:……………………………………… onder nummer:………………………………………………

□

□

Staat u in het Handelsregister als (mede)eigenaar ingeschreven?
nee
ja
Zo nee, omdat:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zo ja, sinds wanneer:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Bedrijfsvorm
De volgende bedrijfsvorm is bij mij van toepassing:

□Eenmanszaak □Vennootschap onder firma □Commanditaire vennootschap □ Maatschap
□Besloten Vennootschap* □ Coöperatieve vereniging WA □ Andere, namelijk:…………………………………………
*Indien u (mede)eigenaar bent van een of meerdere BV’s, dient u op een apart blad een overzicht te geven
van de verdeling van het aandelenkapitaal.
Tenzij u heeft aangegeven dat u een eenmanszaak heeft, dient u hieronder de pe rsoonsgegevens van
uw compagnons/vennoten te vermelden.
naam

Geboortedatum en plaats

Adres en woonplaats

1.
2.
3.
12. Arbeidstijdverdeling
Komt u in aanmerking voor zelfstandigenaftrek (Inkomstenbelasting)

□nee □ja

Komt uw echtgeno(o)t(e) / partner in aanmerking voor zelfstandigenaftrek (Inkomstenbelasting)

□nee □ja □ nvt

Komt uw echtgeno(o)t(e) / partner in aanmerking voor meewerkaftrek (Inkomstenbelasting)

□nee □ja □ nvt

Werkt u minstens 1225 uur per (boek)jaar in eigen bedrijf of beroep?

□nee □ja

Werkt u minstens 875 uur en uw echtgeno(o)t(e) / partner minstens 525 uur per jaar in het
eigen bedrijf?

□nee □ja □ nvt

13. Vergunningen
Vergunning

Vereist?

In bezit?

Vestigingsvergunning

□nee □ja
□nee □ja
□nee □ja
□nee □ja
□nee □ja
□nee □ja
□nee □ja

□nee □ja nr…………….. d.d…………………….
□nee □ja nr…………….. d.d…………………….
□nee □ja nr…………….. d.d…………………….
□nee □ja nr…………….. d.d…………………….
□nee □ja nr…………….. d.d…………………….
□nee □ja nr…………….. d.d…………………….
□nee □ja nr…………….. d.d…………………….

Milieubeheervergunning
Horeca-exploitatievergunning
Taxivergunning
Marktplaatsvergunning
Vergunningen ambulante handel
Andere vergunning

Indien u niet in het bezit bent van de vereiste vergunning(en): bent u wel in het bezit van een
ontheffing voor deze vereiste vergunning(en)?

□nee □ja, namelijk een ontheffing

voor:………………………………………………………………….
Afgegeven door:………………………………………………… d.d………………………………………………………..
De vragen 14 t/m 18 gaan over verschillende categorieën zelfstandigen. U hoeft alleen de vraag in te vullen,
die voor u van toepassing is:
Vraag 14 beginnende zelfstandige
Vraag 15 gevestigde zelfstandige
Vraag 16 oudere zelfstandige
Vraag 17 beëindigende zelfstandige
Vraag 18 arbeidsongeschikte zelfstandige
Na de beantwoording van vra(a)g(en) die op u van toepassing zijn, kunt u verdergaan met vraag 19.
14. Beginnende zelfstandige
De vermoedelijke startdatum is:………………………………………….

□nee □ja, namelijk………………………………………………………….
Bent u al eerder zelfstandige geweest? □nee □ja, namelijk………………………………………………………………….
Er wordt een bestaand bedrijf overgenomen

Arbeidsverleden van u zelf

Arbeidsverleden van uw partner/echtgeno(o)t(e)

Beroep:………………………………………………………………………

Beroep:………………………………………………………………………

Werkloos:

Werkloos:

□ nvt □ geheel □ gedeeltelijk

□ nvt □ geheel □ gedeeltelijk

Werkloos vanaf:……………………………………………………….
Uitkering:………………………………………………………………….
Uitkering sinds:………………………………………………………..

Werkloos vanaf:……………………………………………………….
Uitkering:………………………………………………………………….
Uitkering sinds:………………………………………………………..

Naam en adres laatste
werkgever:………………………………………………………………..

Naam en adres laatste
werkgever:………………………………………………………………..

Gewerkt van:………………………….tot:………………………….

Gewerkt van:………………………….tot:………………………….

Inschrijving UWV werkbedrijf

Inschrijving UWV werkbedrijf

□ nee □ ja

□ nee □ ja

Inschrijvingsnummer:……………………………………………...

Inschrijvingsnummer:……………………………………………...

Is u werk aangeboden?
nee
ja
Zo ja, waar en met ingang van wanneer?
……………………………………………………………………………………

Is u werk aangeboden?
nee
ja
Zo ja, waar en met ingang van wanneer?
……………………………………………………………………………………

Heeft u recent gesolliciteerd?
nee
ja
Zo nee, reden:……………………………………………………………..
Zo ja, wanneer en bij welk bedrijf?
……………………………………………………………………………………

Heeft u recent gesolliciteerd?
nee
ja
Zo nee, reden:……………………………………………………………..
Zo ja, wanneer en bij welk bedrijf?
……………………………………………………………………………………

□

□

□

□

□

□

□

□

15. Gevestigde zelfstandige
Indien u zowel behoefte heeft aan uitkering voor het levensonderhoud als aan bedrijfskapitaal, wordt de
eventuele bijstand in één bedrag als bedrijfskapitaal verstrekt. Indien u behoefte heeft aan
bedrijfskapitaal, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand om niet, over
het jaar van de aanvraag voor een Bbz-uitkering of het voorafgaande jaar. U kunt zelf kiezen over werk
jaar de bijstand om niet moet worden vastgesteld:

□

het voorgaande boekjaar

□het lopende boekjaar

Wat was de netto winst over de laatste drie afgesloten boekjaren?
Boekjaar I:…………………. Netto winst €………………………………..
Boekjaar II:……………….. Netto winst €……………………………….
Boekjaar III:……………… Netto winst €.…………………………….
Neem bewijsstukken hiervan mee.
16. Oudere zelfstandige
Sinds wanneer bent u zonder onderbreking als zelfstandige werkzaam geweest? …………………………… …………
Welk bruto inkomen uit bedrijf verwacht u de eerstkomende jaren te behalen? €……………………………………….
Wat was de netto winst over de laatste drie afgesloten boekjaren?
Boekjaar I:…………………….. Netto winst €……………………………
Boekjaar II:…………………… Netto winst €…………………………….
Boekjaar III:………………….. Netto winst €……………………………
Neem bewijsstukken hiervan mee.
17. Beëindigende zelfstandigen
Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om uw bedrijf of beroep te beëindigen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Waarom kunt u het bedrijf niet onmiddellijk beëindigen?

□wegens de voorwaarden m.b.t. het opzeggen van het huurcontract, namelijk:……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□wegens uitverkoop voorraden, verwachte termijn:…………………………………………………………………………………..
□andere reden, namelijk:………………………………………………………………………………………………………………………………
Wordt het bedrijf opgeheven? □ nee □ ja
Wordt het bedrijf verkocht? □ nee □ ja
Wordt het bedrijf overgedragen? □ nee □ ja, aan:…………………………………………………………………………………….
18. Arbeidsongeschikte zelfstandigen
Bent u arbeidsongeschikt

□

nee

□

ja

Zo ja, sinds wanneer:……………………………………………………….

□
□

geheel
duurzaam

□
□

gedeeltelijk, percentage:…………………………………………….
tijdelijk, tot:……………………………………………………………

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

□

nee

□

ja, namelijk:…………………………………………………

Naam en adres uitkeringsverstrekker:………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u een aanvraag voor een uitkering ingevolge de WAZ ingediend?

□

nee

□

ja

Zo nee, omdat:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zo ja, wat is de aanvraagdatum?................................................................................................
Waar heeft u de aanvraag gedaan?..............................................................................................
Wat is de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon?.......................................................
Wat is het registratienummer?....................................................................................................

Wilt u het bedrijf aanhouden tot het tijdstip dat op uw aanvraag voor een WAZ uitkering is beslist?

□
□
□

nee, omdat:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ja
n.v.t.
19. Inkomen

Heeft u inkomsten?

□nee □ja

Heeft uw partner/echtgeno(o)t(e) inkomsten?

□nee □ja □n.v.t.

Indien u en/of uw echtegeno(ot(e) / partner inkomsten heeft/hebben, dan moet u onderstaande kolom
invullen.
Soort inkomen

Naam
betalende
instantie/werkgever

Loon

Van u zelf

Bedrag

Van uw
echtgeno(o)t(e)/partner
per*

bruto/netto

Bedrag

€

€

□ incl. vt
□ excl. vt

□ incl. vt
□ excl. vt

€

€

€

€

Ioaw-uitkering

€

€

WW-uitkering

€

€

ZW-uitkering

€

€

Toeslagenwet

€

€

AOW-uitkering

€

€

WAZ/Wajong/WAO

€

€

ANW-uitkering

€

€

Pensioen/VUT

€

€

□ incl. vt
□ excl. vt

□ incl. vt
□ excl. vt

Studiefinanciering

€

€

Alimentatie voor
mijzelf

€

€

Alimentatie voor mijn
kind(eren)

€

€

Onkostenvergoeding
stage/vrijwilligerswerk

€

€

Overige inkomsten, te
weten:………………….......
…………………………………….

€

€

□ incl. vt
□ excl. vt

□ incl. vt
□ excl. vt

Freelance inkomen
Zelfstandig
beroep/bedrijf

Jaarstukken
bijvoegen

per*

bruto/netto

* aangeven of de inkomsten per week, per maand, per vier weken, per kwartaal, per jaar of eenmalig
zijn.
** aangeven of het een bruto of netto bedrag betreft.
Neem de bewijsstukken van alle inkomsten mee, dus ook de beschikking van de Belastingdienst.

Vervolg inkomsten
Uit kamerverhuur

Aantal kamerhuurder:
…………………………………..………………..

Totale inkomsten:
€……………………………. per maand

Van kostgangers

Aantal kostgangers:…………………..

Totale inkomsten:
€……………………………. per maand

Uit bezittingen

Soort bezittingen:……………………….

Totale inkomsten:
€……………………………. per maand

Neem de laatste loon- of uitkeringsspecificatie mee, het contract met de kamerhuurder of kostganger en
de bewijzen van ontvangen kamerhuur of kostgeld.
20. Belastingen
Heeft u en/of uw echtgeno(o)t(e) / partner over het afgelopen jaar belastinggeld teruggekregen of na
een aanslag betaald?

□nee □ja, terug ontvangen €………………………………………………

betaald €…………………………………………..
Heeft u en/of uw echtgeno(o)t(e) / partner een beschikking gekregen inzake de toep assing van
heffingskortingen voor de belastingdienst?

□nee □ja, voor welk bedrag of bedragen

□maand □jaar
€………………………. per □ maand □jaar
€………………………. per

Eventuele ingangsdatum:………………………………………………………………
U dient de beschikkingen van de Belastingdienst te overleggen.
21. Bezittingen en schulden
Hieronder dient u alle bezittingen en schulden op te geven van u, uw echtgeno(o)t(e) / partner en van
uw kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar en waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag.
Overzicht van alle bank- en spaarrekeningen
Rekeningnummer

Ten name van

Saldo
€……………………………………………………
€……………………………………………………
€……………………………………………………
€……………………………………………………

Contanten

€………………………………………………….+

Totaal
€………………………………………………….
Neem de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste drie maanden mee. Ook als u
geen of weinig saldo heeft.
Bezit(ten) u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) onroerende zaken? (Ook indien u een woning e.d. in het
buitenland bezit dient u dat op te geven).

□nee □ja

Zo ja: Dit bestaat uit:
eigen woning op het adres:....................................................................................................
geschatte waarde bij vrije oplevering:€....................................................................................
overige, te weten:........................................................... .....................................................
geschatte waarde:€................................................ ..............................................................
Bezit(ten) u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) waardepapieren?
(aandelen, obligaties, opties, spaarbewijzen, levensverzekering, lijfrente, deposito enz.)

□nee □ja

Soort waardepapier

(afkoop)waarde
€…………………………………………………………………………………
€…………………………………………………………………………………
€…………………………………………………………………………………
€……………………………………………………………………………….

Bezit(ten) u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e):
een auto?

□nee □ja, kenteken:..................... merk: .............................................
bouwjaar : ....................... type: ................... geschatte waarde €…………………………..
een motor?

□nee □ja, kenteken:..................... merk:.............................................

bouwjaar:....................... type: ................... geschatte waarde €…………………………..
een caravan?

□nee □ja, reg. nr.:....................... merk:.............................................

bouwjaar :....................... type:................... geschatte waarde €…………………………..
andere bezittingen, bijvoorbeeld sieraden?

□nee □ja, te weten:

............................................................ geschatte waarde €…………………………..
............................................................ geschatte waarde €…………………………..
Verwacht(en) u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) op dit moment vermogen te verkrijgen? (bijv. uit een
nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning)

□nee □ja, te weten:......................................................................……………………………………………
Heeft/hebben u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) nog aanspraak op geld of bezittingen?

□nee □ja, geschatte waarde €…………………………..

Heeft/hebben u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) nog aanspraak op inkomen dat betrekking heeft op de
periode voor de bijstandsaanvraag?
Soort inkomen

□nee □ja, u dient onderstaande kolom in te vullen.

Periode waarop het inkomen
betrekking heeft

(geschat) bedrag

€……………………………………………………
€……………………………………………………
Heeft u de laatste 5 jaren schenkingen gedaan? nee ja
Zo ja: aan:……………………………………………… op datum:…………………………………… Bedrag €……………………………………
Heeft/hebben u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) een inboedelverzekering afgesloten?

□nee □ja, de verzekerde waarde van de inboedel is €…………………………………………..
Heeft/hebben u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) schulden?

□nee
□ja, u dient onderstaande kolom in te vullen.

Naam schuldeiser

Ingangsdatum
schuld

Direct
opeisbaar

□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja

1

2

3

4

5

6

Oorspronkelijk
bedrag

Aflossing per
maand

Restschuld op
dit moment

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

€……………………

Neem de bewijsstukken van alle bezittingen en schulden mee.
Totaal bezit privé €…………………………… Totale schuld privé €……………………………
Totaal bezittingen eigen bedrijf €…………………………… Totale bedrijfsschuld €……………………………
Bezittingen en schulden eigen bedrijf graag specificeren d.m.v. een (recente) tussenbalans.
Welk deel van het vermogen is bestemd voor het bedrijf €………………………………… (graag apart toelichten)
Is er beslag gelegd op (een deel van) uw vermogen?

□nee □ja (graag apart toelichten)

22. Eigen woning

□nee □ja
Heeft u een hypotheek op de woning? □nee □ja
Zo ja, de hypotheek staat op naam van: □aanvrager □ echtgeno(o)t(e)/partner □
Soort hypotheek: □ annuïteiten □ levensverzekering □ spaarhypotheek
□ anders, namelijk:……………………………………………………………..
Heeft u een woning in eigendom?

beiden

Naam geldgever:…………………………………………………………………….
Adres geldgever:…………………………………………………………………….
Hoofdsom: €……………………………………………………………………………
Restant schuld: €…………………………………………………………………..
Contante waarde levensverzekering: €…………………………………………………….
Gespaard bedrag spaarhypotheek: €………………………………………………………..
Ontvangt / ontvangen u en/of uw echtgeno(o)t(e) / partner voor de woning een premie van het Rijk?

□nee □ja, namelijk €……………………….. per…………………………..

Indien u een woning in eigendom bewoont, verzoeken wij onderstaande rubriek in te vullen:
Kosten eigen woning

Per maand

Hypotheekrente

€………………………………………………………………………………

Aflossing

€………………………………………………………………………………

Premie levensverzekering i.v.m. hypotheek

€………………………………………………………………………………

Spaarpremie i.v.m. hypotheek

€………………………………………………………………………………

Eigenaarsgedeelte onroerendzaakbelasting

€………………………………………………………………………………

Rioolbelasting

€………………………………………………………………………………

Opstalverzekering

€………………………………………………………………………………

Waterschaps-/polderlasten

€………………………………………………………………………………

Erfpachtcanon

€………………………………………………………………………………

Bijdrage vereniging van eigenaren

€………………………………………………………………………………

Administratiekosten

€………………………………………………………………………………

Onderhoudskosten

€………………………………………………………………………………

Neem de hypotheekakte(n) en bewijsstukken van betaling van al uw lasten in verband met eigen
woning bezit mee.
23. Verhaal
De vragen over verhaal moet u alleen beantwoorden indien een van de volgende situaties van
toepassing is:
U bent gescheiden of u bent getrouwd, maar leeft duurzaam gescheiden of u heeft kinderen jonger dan
18 jaar die door een ex-partner zijn erkend.
Datum huwelijk:…………………………… Datum verlating:………………………………
Persoonlijke gegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e) / partner:
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum

Is de echtscheiding uitgesproken?

□nee □ja

Zo ja, is deze ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand?

□nee □ja

Zo ja, in welke gemeente per……………………….. (datum)
Indien u nog niet gescheiden bent, is de echtscheiding dan aangevraagd?

□nee □ja

Zo ja, datum aanvraag:……………………………………………………………………..
Naam van de advocaat:……………………………………………………………………..
Adres van de advocaat:………………………………………………………………………
Telefoonnummer van de advocaat:…………………………………………………..
Zo nee, waarom niet?................................................................................................................

Met uw ex-echtgeno(o)t(e) / partner is de volgende regeling getroffen m.b.t. de bijdrage in het
levensonderhoud:
Soort regeling

Voor wiens levensonderhoud of
voor welke kosten

□ alimentatie-uitspraak
□ voorlopige voorziening
□ onderlinge regeling
□ (nog) niets geregeld

Bedrag per maand
€………………………………………………….
€………………………………………………….
€………………………………………………….
€………………………………………………….

□nee □ja
Is er een voorlopige voorziening getroffen? □nee □ja
Is de boedelscheiding geregeld?

Zo ja: bedrag per maand €……………………………………………………….
Welke omgangsregeling heeft u afgesproken / is er getroffen voor de kinderen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Neem de beschikking en andere stukken rond de voorlopige voorziening, echtscheiding en alimentatie
mee.
24. Bijzondere kosten
Heeft/hebben u en/of uw echtgeno(o)t(e) / partner en/of uw (ten laste komende) kinderen het afgelopen jaar
bijzondere kosten gehad, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, opleiding enz. en kunt u hiervan bewijsstukken en
betalingsbewijzen overleggen?

□nee □ ja, welke…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bedrag: €…………………………………………. per

□maand □éénmalig

Neem bewijsstukken en betalingsbewijzen mee.
25. Andere hulp / leningen
Heeft u voorafgaande aan deze aanvraag financiële hulp gevraagd bij een bank, financieringsinstelling, familie,
vrienden of op een andere wijze?

□nee □ja

Zo ja, geef een toelichting:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
26. Betaling bijstand
(als u getrouwd bent of samenwoont, is de gemeente in principe verplicht de uitkering gesplitst uit te
betalen, tenzij duidelijk aangegeven wordt dat de uitbetaling op één rekening kan plaatsvinden)
Ondergetekende(n) wil(len) de uitkering ontvangen op het/ de volgende rekeningnummer(s):
IBAN rekeningnummer:…………………………………………………. ten name van……………………………………………………….
IBAN rekeningnummer:…………………………………………………. ten name van……………………………………………………….
Ik/wij heb(ben) dit formulier en de bijlage geheel naar waarheid ingevuld. zodat de gemeente Elburg
kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op bijstand. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij we(e)t(en)
dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist/onvolledig invullen van dit formulier
kan leiden tot het tijdelijk geheel of gedeeltelijk weigeren van de uitkering. Ten onrechte verstrekte
bijstand wordt teruggevorderd. Het niet op tijd, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast
leiden tot een financiële maatregel en/of tot strafrechtelijk vervolging.

Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Het is mij/ons bekend dat de
gemeente voor dat onderzoek inlichtingen vraagt bij die instanties die op grond van de Wet werk en
bijstand verplicht zijn deze te verstrekken en die voor het vaststellen van het recht op bijstand nodig
zijn. Ik weet/ wij weten dat wijzigingen die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden onmiddellijk
moeten worden doorgegeven aan de gemeente, zo mogelijk onder overlegging van bewijsstukken. Het
is mij/ons bekend dat mijn/onze gegevens zijn of worden opgenomen in de persoonsregistratie van de
gemeente Elburg.
Plaats:..................................................................................
Datum:..................................................................................
Handtekening van u zelf
Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner
.......................................................................... ........................................................ .................
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u met de bewijsstukken
opsturen naar:
Gemeente Elburg
Postbus 70
8080 AB Elburg

