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AANVRAAGFORMULIER Bbz 

 

Dit formulier zenden naar: 

Gemeente Gennep 
Postbus 9003 
6590 HD Gennep 
noodsteun@gennep.nl 
 

Meer weten? Neem dan contact op 
met de gemeente. 
T (0485) 49 41 41 
E gemeente@gennep.nl 

Ruimte voor Poststempel  
(niet invullen) 

 

 
1. Persoonsgegevens  

Burgerservicenummer    

Naam  

Woonadres  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer (vast / mobiel)  

E-mailadres  

  
2. Persoonsgegevens partner  

Ik heb een partner: O Nee O Ja, vul in: 
 

Burgerservicenummer    

Naam  

Woonadres  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer (vast / mobiel)  

E-mailadres  

 
3. Reden aanvraag  

Uitkering Bbz  
 
O Levensonderhoud  
O Krediet (lening) 
 
Ik heb tot nu toe geleefd van:  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
 
Mijn financiële situatie is gewijzigd door :  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
 
4. Ingangsdatum uitkering  

De ingangsdatum van de uitkering is in principe de datum waarop u zich bij het Werkplein hebt gemeld. Als u een 
andere ingangsdatum wenst, is het van belang dat u aangeeft waarom u niet eerder een melding hebt gedaan.  
 
Gewenste ingangsdatum : ______________________________________ 
 
Reden van de late melding : _____________________________________ 
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5a. Woningdeling / gezamenlijke huishouding  
 
Ik woon met meerdere personen (anders dan kinderen) op dit adres    O Nee O Ja  
Zo ja, één of meer van de volgende situaties is op mij van toepassing    O Nee O Ja, kruis aan  
 
Ik leef gehuwd of ongehuwd samen met een partner *      O  
Ik deel met een van de bewoners in de kosten van de huishouding *    O 
Ik heb eerder (on)gehuwd samengeleefd met een van de bewoners *    O  
Ik heb een kind van en/of erkend door een van de andere bewoners *   O 
Ik heb een samenlevingscontract met een van de andere bewoners *    O 
Ik sta elders met een van de bewoners als partners geregistreerd *    O  
Ik verzorg/verpleeg een medebewoner of ik ben zelf hulpbehoevend *    O 
 
*voor de partner moet u ook de vragen onder 2 en 9 invullen!  
 
5b. Kinderen  
 
Ik heb de zorg over kinderen; voor hen wordt kinderbijslag ontvangen    O Nee O Ja  
Ik heb andere thuiswonende kinderen (zonder kinderbijslag)     O Nee O Ja, vul in 
 

Naam BSN nummer Geboortedatum 

      

      

      

      

      

 
6. Wonen en woonlasten  
 
Ik betaal huur, hypotheek, kostgeld of andere woonlasten     O Nee O Ja, vul in 
 
Huur/ hypotheek rente per maand € _________________________  
 
Mijn huidige woonsituatie is als volgt:  
 
Huurwoning / -schip          O  
Koopwoning / -schip          O  
Bij ouders inwonend          O  
Onderhuurder / kostganger         O  
Kamerbewoner          O 
Woonwagen           O  
Kraakpand / kraakwacht         O  
In een inrichting / tehuis         O  
Groepshuisvesting (woongroep)        O  
Geen vaste woon- / verblijfplaats        O 
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7. Inkomsten 
 
Ik heb inkomsten          O Nee O Ja, vul in  
 
Inkomsten per maand netto: € ____________  
 
Loondienst           O  
Als zelfstandige          O  
Arbeidsongeschiktheidsuitkering        O  
Werkloosheidsuitkering         O  
Alimentatie           O  
Studiefinanciering (WSF)         O  
Pensioen en/of lijfrente         O  
Inkomen uit vermogen          O  
 
Andere inkomsten uit ________________________ :  € ____________ 
 
8. Inkomsten partner 
 
Ik heb inkomsten         O Nee O Ja, vul in  
 
Inkomsten per maand netto: € ____________ 
 
Loondienst           O  
Als zelfstandige          O  
Arbeidsongeschiktheidsuitkering        O  
Werkloosheidsuitkering         O  
Alimentatie           O 
Studiefinanciering (WSF)         O  
Pensioen en/of lijfrente         O  
Inkomen uit vermogen          O  
 
Andere inkomsten uit ________________________ :  € ____________ 
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9. Vermogen privé  
 
Het gaat hierbij om de bezittingen en schulden van uzelf, en – indien aanwezig – van de partner, en van de kinderen 
jonger dan 18 jaar.  
 
Ik heb schulden en/of betalingsachterstanden       O Nee O Ja, vul in  
 
Totaalbedrag van de schulden: € ____________ 
 
Ik heb een tegoed aan geld op mijn bank- en/of spaarrekening     O Nee O Ja, vul in  
 
Totaal aantal (spaar)rekeningen : __ 
 
(in de volgende tabel specificeren)  

Tenaamstelling Rekeningnummer Saldo 

      

      

      

      

      

 
Ik heb verdere bezittingen zoals: onroerend goed, contant geld, auto’s en/of waardepapieren 
O Nee O Ja, vul in  
 
Overige bezittingen en geld € ____________ 
 
10. Gegevens zelfstandig bedrijf of beroep  
 
Ik heb een eigen bedrijf  O Nee O Ja, vul in  

 
Ik ben actief als zelfstandig ondernemer sinds het jaar:  

 

Inschrijfnummer KvK. / Branche:  

(Vestigings)Adres bedrijf: straat + nummer  

postcode + plaats  

 
Mijn bedrijf bestaat uit: O Eén bedrijf O Meerdere bedrijven 
 

Naam bedrijf Eigenaren Bedrijfsvorm 

      

      

      

      

      

 
Ik ben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid       O Nee O Ja  
Ik heb onlangs een krediet aangevraagd bij de bank of andere financiële instelling O Nee O Ja 
  
!Let op: Bij meerdere eigenaren moet iedere eigenaar afzonderlijk aanvragen. 
 
11. Betaalwijze uitkering  
 
Ik wil de uitkering ontvangen op IBAN-rekeningnummer:  _____________________________________________  
De rekening staat op naam van: O Mezelf O Op naam van: _____________________________________________ 
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12. Bewijsstukken 
 
U dient kopieën van de volgende bewijsstukken in te leveren bij de aanvraag Bbz. 
Kruist u aan welke kopie bewijsstukken u hierbij mee inlevert van uzelf (en van uw eventuele partner,  
aangegeven met *) 
  
• Geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (géén rijbewijs !)   O  
(* partner ook)  
• Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen zakelijk en privé (met saldo)      O   
van de laatste 3 maanden voor de aanvraag (* partner + minderjarige kinderen ook)  
• Bewijzen van schulden plus betalingsbewijzen, gesplitst privé én zakelijk      O  
• Laatste overzicht van salaris, uitkering of studiefinanciering (* partner ook)      O  
• Inschrijving Kamer van Koophandel (bij meerdere bedrijven inschrijving van alle bedrijven)    O  
• Bewijs van verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (indien van toepassing)      O  
• Bewijsstukken m.b.t. het recht op nalatenschap nu of in de toekomst       O  
• Bewijsstukken m.b.t alimentatieverplichting (ontvangst / te betalen)       O  
• Bewijsstukken van laatste wijziging van maandelijks te betalen woonlasten (huur of hypotheek   O  
incl. stand hypotheek en meest recente BSGW-aanslag met daarop de WOZ waarde van de woning) Bij aanvraag 
bedrijfskrediet:  
• Uitdraai van het Bureau Kredietregistratie (BKR) (indien sprake van schulden)     O  
 
Gevestigde ondernemer:  
• Bewijsstukken m.b.t. rechtmatige vestiging inclusief vergunningen       O  
• Jaarrekeningen van de laatste drie jaar         O  
• Aangiften en aanslagen Inkomstenbelasting van de laatste drie jaar (* Partner ook)     O  
• Voorlopige bedrijfscijfers van het lopende jaar + Btw-aangiftes lopend jaar      O 
  
(Door)Startende ondernemer:  
• Ondernemingsplan             O 
  
13. Verklaring en ondertekening  
 
• Ik heb alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord  
• Ik heb géén informatie achtergehouden.  
• Ik weet dat ik strafbaar ben als ik niet de juiste of onvolledige informatie geeft. Ik moet dan de uitkering geheel of   
gedeeltelijk terugbetalen.  
• Ik weet dat ik alle veranderingen in mijn woonsituatie, vaste lasten, inkomsten en bezittingen meteen moet 
doorgeven aan de gemeente.  
• Ik weet dat wanneer ik een beroep doe op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) of de Wet 
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), het noodzakelijk kan 
zijn dat mijn gegevens doorgestuurd worden naar externe organisaties voor een bedrijfseconomisch advies en/of 
schuldverificatie.  
• Ik geef de gemeente Venlo toestemming om de juistheid en volledigheid van mijn (verstrekte) gegevens te 
onderzoeken en daarbij mijn gegevens uitwisselt in het belang van mijn aanvraag.  
 
Ondertekend te:_____________________ op ______-______-__________ 
     
 
 
 
_____________________    _____________________ 
Handtekening       Handtekening partner 
 
 
 
 


