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Aanvraag & inlichtingenformulier voor Bbz 2004 
 

1. Persoonsgegevens 
 

1.1 Persoonsgegevens 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner 

Naam en voorletter(s)   

BSN   

Geslacht     

Geboortedatum   

Adres   

Postcode/Woonplaats   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Nationaliteit   

Neem een geldige identiteitskaart of paspoort mee. 
 
1.2 Leefsituatie 
Woont u samen met één of meerdere personen?   Ja  Nee (ga naar vraag 1.3) 

 
1.2.1 Wat is de relatie met de persoon/personen waar u mee samenwoont? Uw situatie graag aankruisen. 

 Partner      Ouder(s)     Kostganger 
 

 Anders, namelijk: ______________________________________________________________________________ 
 
1.3 Kinderen 
Heeft u minderjarige kinderen waar u voor zorgdraagt? 
  Ja, vermeld hieronder gegevens.     Nee (ga naar vraag 1.3.2) 

Voornaam Achternaam Geboortedatum 

   

   

   

 
1.3.1 Is er sprake van co-ouderschap? 

 Ja, wilt u dan hieronder de inhoud van de regeling opschrijven.  Nee  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

Datum aanvraag 
 

Cliëntnummer 
 

Werkprocesnr. 
 

Gemeente Súdwest-Fryslân 
Team Ondersteuning (Bbz) 
Postbus 10.000 
8600 HA Sneek 
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1.3.2 Wonen er meerderjarige kinderen bij u in huis?  Ja, vermeld hieronder de gegevens.       Nee 

Voornaam Achternaam Geboortedatum 

   

   

   

 
 

2. Uw aanvraag 
 

2.1 U moet hetgeen u wilt aanvragen hieronder aankruisen. 
 

  Maandelijkse uitkering voor het levensonderhoud, aanvullend op de gezinsinkomsten.  
 Bij vraag 2.1.1 moet u aangeven waarom u dit aanvraagt? 
 

  Een bedrijfskrediet. Welk bedrag vraagt u aan?  €  _________________________________ 
 Bij vraag 2.1.1 moet u aangeven waar dit bedrijfskrediet voor bestemd is.  
 
2.1.1. Waarom doet u deze aanvraag? 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Bedrijfsgegevens 
 
3.1 Wat zijn de gegevens van uw bedrijf? 

Naam van het bedrijf  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Website-adres  

Aard van het bedrijf/bedrijfsactiviteiten  

Datum vestiging bedrijf  

Sinds wanneer bent u als zelfstandige werk-

zaam? 
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3.2 Is het bedrijf ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel? 
 

 Ja, sinds: _____________________ (datum aangeven). Het inschrijfnummer is: __________________________ 
Kopie uittreksel Kamer van Koophandel inleveren. 
 

 Nee, omdat (als u nee heeft ingevuld, moet u hieronder een toelichting geven).  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3.3 Voor welke bedrijfsvorm heeft u gekozen? Wilt u hieronder de juiste aankruisen.  

 
 Eenmanszaak  Vennootschap onder firma   Besloten vennootschap 
 Maatschap   Commanditaire vennootschap   Coöperatieve vereniging W.A.  

 
 Anders, namelijk:  _______________________________________________________________________________ 

 
Indien u hierboven geen eenmanszaak heeft aangekruist, moet u hieronder de persoonsgegevens van uw compag-
non/vennoten vermelden. 
 

Achternaam Voorletter(s) Geboortedatum 

   

   

   

 
 
3.4 Arbeidstijdverdeling 

Komt u in aanmerking voor zelfstandigenaftrek voor de inkomstenbelasting?  Ja  Nee 

Komt uw partner  in aanmerking voor zelfstandigenaftrek voor de inkomstenbelasting?  Ja  Nee 

Komt uw partner in aanmerking voor meewerkaftrek voor de inkomstenbelasting?  Ja  Nee 

Werkt u minstens 1.225 uur per (boek)jaar als zelfstandige?  Ja  Nee 

 
 
3.5 Vergunningen 
Heeft u alle vereiste vergunningen of daar ontheffing van?   Ja, vul dan hieronder de vergunning(en) in.  Nee 

Vergunning Nummer Datum verstrekt 

   

   

   

Lever kopieën van de vergunningen in. 
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3.6 Heeft u nog vergunning(en) nodig?   Ja, vul dan hieronder de vergunning(en) in   Nee.  

Vergunning Aanvraagdatum 

  

  

  

 
 

De vragen 4 tot en met 7 gaan over verschillende categorieën zelfstandigen. U hoeft 
alleen de vraag in te vullen, die voor u van toepassing is:  
 
Vraag 4 – beginnende zelfstandige  
U bent een beginnende zelfstandige als u korter dan 18 maanden geleden gestart bent met uw bedrijf.  
 
Vraag 5 – gevestigde zelfstandige  
U bent een gevestigde zelfstandige als u langer dan 18 maanden geleden gestart bent met uw bedrijf.  
 
Vraag 6 – oudere zelfstandige  
Wijzigen: u bent een oudere zelfstandige als u de afgelopen 10 jaar een eigen bedrijf heeft gehad én u 
bent geboren voor 1 januari 1960, maar hebt de nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
 
Vraag 7 - beëindigende zelfstandige  
U bent een beëindigende zelfstandige als u binnen 12 maanden uw bedrijf wilt beëindigen.  

 

Na beantwoording van de voor u van toepassing zijnde vraag, kunt u verder gaan met 
vraag 8.  

 
 

4. Beginnende zelfstandige 
 
4.1 Wat is de (geplande) startdatum van het bedrijf? _______________________________________________ 
Lever uw ondernemingsplan in. 
 
4.2 Neemt u een bestaand bedrijf over?    Ja   Nee 
 
 

5. Gevestigde zelfstandige. 
 
5.1 Wat was de nettowinst over de laatste drie afgesloten boekjaren? 

Boekjaar Nettowinst 

20.. € 

20.. € 

20.. € 

Lever de jaarcijfers en aangiftes inkomstenbelasting van de laatste 3 jaren in. 
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6 Oudere zelfstandige 
 
6.1 Sinds wanneer bent u zonder onderbreking als zelfstandige werkzaam geweest? 

Sinds: __________________________________ 

 

6.2 Welk bruto inkomen uit bedrijf verwacht u de eerstkomende jaren te behalen?  

€ ________________ 

 

6.3 Wat was de nettowinst over de laatste 3 boekjaren? 

Boekjaar Nettowinst 

20.. € 

20.. € 

20.. € 

Lever de jaarcijfers en aangiftes inkomstenbelasting van de laatste 3 jaren in. 
 
 

7. Beëindigende zelfstandige 
 
7.1  Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om uw bedrijf of beroep te beëindigen/verkopen/over te dragen?     
 
Aantal weken/maanden hier invullen! ________________________________________________________________ 

 
7.2 Waarom kunt u het bedrijf niet onmiddellijk beëindigen? Aankruisen wat van toepassing is.  
 

 Wegens voorwaarden opzeggen huurcontract, namelijk: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Wegens uitverkoop voorraden. De verwachte einddatum van de uitverkoop is? __________________________ 

 Andere reden, namelijk: ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
7.3. Wordt het bedrijf opgeheven?    Ja       Nee 
 
7.4  Wordt het bedrijf verkocht?    Ja       Nee 
 
7.5 Wordt het bedrijf overgedragen?   Ja, vul hieronder de gegevens in.  Nee 

Achternaam Voorletter(s) Geboortedatum 
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8. Financiële situatie 
 
8.1 Inkomen (hieronder aankruisen wat van toepassing is?) 
Ik heb inkomen.    Ja   Nee 

Mijn partner heeft inkomen.    Ja   Nee   N.v.t. 

Indien u en/of uw partner inkomen heeft/hebben, dan moet u onderstaande kolom invullen. Vul de bedragen in-
clusief vakantietoeslag in. U hoeft de toeslagen van de Belastingdienst niet in te vullen als inkomsten.  
U dient het wel aan te geven als u alimentatie ontvangt. 
 

Soort inkomen Naam betalende 
instantie/-werk-
gever 

Van mijzelf 
                                    bruto/ 
Bedrag            per         netto 

Van mijn partner 
                                bruto/ 
Bedrag            per    netto 

  €   €   

  €   €   

  €   €   

Neem de laatste inkomensspecificatie(s) mee.  
 
 
 
8.2 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?    Ja (Vermeld hieronder de gegevens).   Nee 
 
Is uw partner verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?  Ja (Vermeld hieronder de gegevens).   Nee   N.v.t. 
 

 Aanvrager Partner 
Verzekeringsmaatschappij   

Polisnummer   

Premie €          per maand/jaar €        per maand/jaar 

Lever een kopie van het polisblad in en lever een uitdraai van de meest recente betaling van de premie in. 
 
 
 
8.3 Bezittingen 
Hieronder moeten u alle bezittingen en schulden van uzelf opgeven, uw partner en van uw kinderen die jonger 
zijn dan 18 jaar. Overzicht van alle bankrekeningen. Zowel privé als zakelijk. 

IBAN Ten name van Saldo 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

Contanten € 

Lever de afschriften van alle bankrekeningen van de laatste maand in. Ook als u geen of weinig saldo heeft. 
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8.3.1 Ik/wij bezit(ten) waardepapieren (levensverzekering, aandelen, etc.)  
 Ja, vermeld hieronder de gegevens.       Nee 

Ik/wij bezit(ten): 

Geschatte waarde antiek/sieraden € 

Geschatte waarde motorvoertuigen € 

Geschatte waarde boot en/of caravan € 

Overige bezittingen € 

Lever de bewijsstukken van alle hierboven gemelde bezittingen in. 
 
8.3.2 Ik/wij verwacht(en) op dit moment vermogen te verkrijgen (bijv. uit een nog te verdelen erfenis, 
 ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning).  

 Ja, vermeld hieronder de gegevens.       Nee 
 
Het gaat om: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

De geschatte waarde is: € __________________________________________________________________________ 
 
 
8.3.3 Ik/wij heb(ben) de laatste 5 jaren schenkingen gedaan 

 Ja, vermeld hieronder de gegevens.       Nee 
 
Het gaat om: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

De hoogte van de schenking(en) is: € _________________________________________________________________ 

Wij hebben de schenking(en) gedaan aan: _____________________________________________________________ 
Lever de bewijsstukken van alle hierboven gemelde schenkingen in. 
 
 
8.3.4 Maakt u nog aanspraak op debiteurenbetalingen of achterstallig loon? 

 Ja, vermeld hieronder de gegevens.       Nee 

Soort inkomen Factuurdatum/periode gewerkt Geschatte waarde 

  € 

  € 

  € 

Lever de bewijsstukken van alle hierboven gemelde facturen of de gewerkte periode in. 
 
8.3.5 Ik/wij bezit(ten) onroerende zaken anders dan de eigen woning (ook indien u een woning of andere 
onroerende zaken in het buitenland bezit dient u dat op te geven). 

 Ja, vermeld hieronder de gegevens.       Nee 

Onroerende zaak benoemen WOZ- of geschatte waarde (keuze maken) Waarde 
 WOZ- of geschatte waarde € 

 WOZ- of geschatte waarde € 

Lever de WOZ-beschikking of het taxatierapport in. 
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8.4 Ik/wij heb(ben) schulden 
 Ja, vermeld hieronder de gegevens.       Nee 

 Naam schuldeiser Ingangs-da-
tum schuld 

Betalings-
regeling 
getroffen? 

Oorspronke-
lijk bedrag 

Aflossing per 
maand 

Restant 

1   Ja/Nee € € € 

2   Ja/Nee € € € 

3   Ja/Nee € € € 

4   Ja/Nee € € € 

5   Ja/Nee € € € 

Lever de bewijsstukken van alle schulden en de betalingsregelingen in. 
 
 

9. Woonsituatie 
 
9.1 Staat u ingeschreven bij Burgerzaken van de gemeente Súdwest-Fryslân op het adres waar u woont? 

 Ja   Nee, ik woon op het adres dat ik hieronder opschrijf. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
9.2 Heeft u woonlasten? 

 Ja, vermeld hieronder de gegevens.       Nee. 
 

 Bedrag Per maand/kwartaal 

Huur €  

Hypotheekkosten €  

Indien u huur betaalt levert het huurcontract en het bewijs van betaling van de laatste huur in. 
 
 
9.2.1 Ik/wij heb(ben) een hypotheek op mijn/onze woning 

 Ja  Nee 

Zo ja, de hypotheek staat op naam van  Aanvrager  Partner  Van u beiden 

Soort hypotheek  Annuïteiten  Lineair  Spaarhypotheek 

   Ik heb geen annuïteiten-/lineaire-/spaarhypotheek. Mijn hypotheekvorm heet:   
 

Naam geldverstrekker:  

Adresgegevens geldverstrekker  

Hoofdsom € Restant schuld € 

Contante waarde levensverzekering € 

Gespaard bedrag spaarhypotheek € 
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Eigendomskosten Per maand 

Hypotheekrente € 

Aflossing € 

Premie levensverzekering i.v.m. hypotheek € 

Spaarpremie i.v.m. hypotheek € 

Onroerende zaakbelasting € 

Opstalverzekering € 

Waterschaps-/polderlasten (eigenaarsdeel) € 

Erfpachtcanon € 

Bijdrage vereniging van eigenaren € 

Lever uw hypotheekakte(n) in en de bewijsstukken van betaling van al uw lasten in verband uw eigen woning. 
 
 

 
10. Andere hulp/leningen 
Heeft u voorafgaand aan deze aanvraag financiële hulp gevraagd bij een bank, een financieringsinstelling, fami-
lie, vrienden of op andere wijze?   
 

 Ja, geef hieronder een toelichting.   Nee, ga verder naar vraag 11. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
11. Betaling 
Ik/wij wil(len) de uitkering ontvangen: 

op IBAN: ten name van: 

Ik/wij wil(len) het bedrijfskrediet ontvangen: 

op IBAN ten name van: 
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12. Ondertekening 
 
Betrokkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn, dat zijn/haar/hun gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden 
gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet en besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 en dat de 
verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.  
Indien u binnen 13 weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking, of verdaging, daarop heeft ontvangen, kunt u de 
gemeente in gebreke stellen. Deze ingebrekestelling dient u in bij de Gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, SNEEK.  
De door u verstrekte gegevens zullen in een bestand worden opgeslagen en alleen ten behoeve van het /de gestelde doel(en) worden gebruikt. 

  

Aldus opgemaakt en getekend: 

Plaats Datum 

Aanvrager 
 
 
 
 
 
Uw handtekening 

Partner 
 
 
 
 
 
Handtekening van partner 

 
Inleverchecklist 
 
Altijd inleveren: 

- Een geldige identiteitskaart of paspoort. Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs voor de 
bijstand  

- De afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste maand. Ook als u geen of weinig saldo 
heeft. 

- Bewijsstukken van alle overige bezittingen. 
- Bewijsstukken van alle schenkingen van de afgelopen 5 jaar. 
- Bewijsstukken van alle openstaande facturen of achterstallig loon. 
- Bewijsstukken van alle schulden en de betalingsregelingen. 
- Bewijsstukken met betrekking tot geld dat u nog moet ontvangen, zgn. debiteurenlijsten.  

 
Alleen inleveren als dat op uw situatie van toepassing is: 

- Uittreksel Kamer van Koophandel.  
- De jaarcijfers van de laatste 3 boekjaren. 
- De aangifte inkomstenbelasting van de laatste 3 boekjaren. 
- Ondernemingsplan. 
- Toekenningen van de vergunningen.  
- De laatste inkomensspecificatie. 
- De WOZ-beschikking van al uw onroerende zaken. 
- De hypotheekakte(n), polissen en bewijs van betaling van de lasten in verband met uw eigen woning. 
- Huurcontract woning en bewijs van betaling laatste huur. 
- Polisblad arbeidsongeschiktheidsverzekering en de laatste betaling. 

 

Lever altijd en alleen kopieën in. 


