
 
 

INLICHTINGENFORMULIER Bbz  
 
Bureau Zelfstandigen      
Barneveld  
Scherpenzeel 
Woudenberg 
 
Toelichting: (Wordt ingevuld door BZ) 

Leest u dit formulier rustig door. U moet dit 
formulier volledig en duidelijk invullen. Van alle 
verstrekte gegevens dient u bewijsstukken bij te 
voegen of tijdens het gesprek te laten zien 
Hiervan worden fotokopieën bewaard in uw 
dossier 
Kruist u de hokjes aan en vult u de overige 
gegevens op de juiste plaats in. Waar sprake is 
van ‘uw gezin’ worden uzelf, uw  
(eventuele) partner en thuiswonende kinderen 
bedoeld. 
 

Clientnummer 21644 

Werkproces-
nummer 

        

Consulent  

 

Gemeente Woudenberg 

   .    
1 Persoonsgegevens 

 
 Aanvrager Echtgeno(o)t(e) / partner 

Burgerservicenummer                    

Achternaam   

Voorvoegsels   

Voornamen (1e voluit)   

Geslacht  man   vrouw  man   vrouw 

   

Straat +huisnummer   

Postcode +woonplaats   

Telefoonnummer (thuis)   

Telefoonnummer (mobiel)   

Geboortedatum   

Nationaliteit   

   

Identiteitsbewijs  Nr:  Nr: 

Geldig tot   

Verblijfsvergunning  ja   nee  ja   nee 

Soort vergunning   

Geldig tot   

         
Vergeet niet de volgende gegevens en / of documenten van u en uw partner mee te nemen bij uw 
bezoek: 
uw burgerservicenummer dat door de belastingdienst is verstrekt 
uw identiteitsbewijs (paspoort – europese identiteitskaart → géén rijbewijs) 
indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft: uw paspoort en tevens uw verblijfsvergunning of het 
document van justitie of de vreemdelingendienst. 

 

2 Burgerlijke staat Aanvrager Echtgeno(o)t(e) / partner 

Gehuwd / samenwonend / niet verlaten vanaf: vanaf: 

Gehuwd, de relatie is verbroken vanaf: vanaf: 

Ongehuwd   

Weduwe / weduwnaar vanaf: vanaf: 

Gescheiden van tafel en bed vanaf: vanaf: 

Gescheiden vanaf: vanaf: 

Let op! De officiële stukken meenemen (o.a. echtscheidingsvonnis /-convenant, alimentatiebeschikking) 
 
 



Bureau zelfstandigen  blad 2 van 12 

3 Huisvesting 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e) / partner 

Ik verblijf / wij verblijven in 
hoofdzaak op het opgegeven 
adres 

 
 ja   nee 

 
 ja   nee 

Zo nee, waar dan wel: 
 

Woonplaats: Adres: 

Ik betaal / wij betalen 
woonlasten 

 ja   nee 
 

 ja   nee 

Zo nee, wat is de reden: 
 

  

Ik woon / wij wonen in bij ouders  ja   nee 
 

 ja   nee 

Ik woon / wij wonen in een eigen 
woning (of schip of woonwagen) 

 ja   nee  ja   nee 

Ik woon / wij wonen in een 
huurwoning 

 ja   nee  ja   nee 

 
Zo ja:  Naam verhuurder : ______________________________________________________ 
  Adres   : ______________________________________________________ 
  Plaats   : ______________________________________________________ 
  Ingangsdatum  : ______________________________________________________ 
 
De huur bedraagt per maand  : € _________________________ 
 
Ik ontvang / wij ontvangen   huurtoeslag     ja   nee 
     huurmatiging     ja   nee 
    
Zo ja, welk per maand   : € _________________________ 
  
Let op! Neem uw huurcontract mee, een bewijs van betaling van de huur, de toekenningsbeschikking huurtoeslag 
en een bewijs van eventuele huurmatiging. 
 

Ik huur / wij huren een kamer   ja   nee  ja   nee 

 
Zo ja:  Naam verhuurder : ______________________________________________________ 
  Adres   : ______________________________________________________ 
  Plaats   : ______________________________________________________ 
  Ingangsdatum  : ______________________________________________________ 
 
De huur bedraagt per maand  : € _________________________ 
Let op! Neem uw huurcontract mee, een bewijs van betaling van de kamerhuur 
 

Ik ben / wij zijn kostganger   ja   nee  ja   nee 

 
Zo ja:  Naam kostgever  : 
______________________________________________________ 
  Adres   : ______________________________________________________ 
  Plaats   : ______________________________________________________ 
  Ingangsdatum  : ______________________________________________________ 
 
Kostgeld bedraagt per maand  : € _________________________ 
 
Let op! Neem uw kostgangerscontract mee. 
 

Mijn woonsituatie is anders  ja   nee  ja   nee 

 
Zo ja, namelijk : ___________________________________________________________________________ 
 

Hiervoor zijn woonkosten 
verschuldigd 

 ja   nee  ja   nee 

 
Zo ja, woonkosten per maand :  € _________________________ 
 
Dit bedrag is verschuldigd aan : _______________________________________________________ 
 
Let op! Neem bewijsstukken mee. 
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4 Kinderen 

A. Ik en / of mijn partner heb(ben) de zorg voor eigen- en/of stiefkind(eren), die jonger zijn dan 18 
 jaar en waarvoor aanspraken op kinderbijslag bestaan:  Nee  Ja 
Indien ja, vermeld de volgende gegevens: 
 

Voorletters, achternaam  

Geboortedatum   Thuiswonend  Elders wonend 
Adres/woonplaats: 
 
 

Alimentatiebedrag p/m €  

    

Voorletters, achternaam  

Geboortedatum   Thuiswonend  Elders wonend 
Adres/woonplaats: 
 
 

Alimentatiebedrag p/m €  

    

Voorletters, achternaam  

Geboortedatum   Thuiswonend  Elders wonend 
Adres/woonplaats: 
 
 

Alimentatiebedrag p/m €  

Let op! Neem de alimentatiegegevens mee. 
 
B. Er is sprake van co-ouderschap:  Nee  Ja 
 
Zo ja, inhoud van de regeling:   
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
C. Ik en / of mijn partner heb(ben) eigen en / of stiefkind(eren) inwonen, waarvoor geen aanspraak op 
kinderbijslag bestaat:  Nee  Ja 
 
Zo ja, vermeld de volgende gegevens: 

Voorletters, achternaam Geboortedatum 

  

  

Voorletters, achternaam Geboortedatum 

  

  

Voorletters, achternaam Geboortedatum 

  

  

Achternaam + voorletters Geboortedatum 

  

 
5 Gezamenlijke huishouding 

 
In mijn woning heeft iemand anders ook zijn hoofdverblijf waarbij sprake is van het voor elkaar zorgen door middel 
van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding:  Nee  Ja 
 
In mijn woning heeft ook mijn ex-echtgenoot of degene met wie ik eerder een gezamenlijke huishouding voerde zijn 
/ haar hoofdverblijf:       Nee  Ja 
 
In mijn woning heeft ook de vader of moeder van een uit onze relatie geboren of erkend kind zijn / haar verblijf: 
         Nee  Ja 
 
In mijn woning heeft ook degene waarmee ik een samenlevingscontract heb gesloten zijn / haar hoofdverblijf: 
         Nee  Ja 
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In mijn woning heeft ook degene zijn / haar hoofdverblijf met wie ik elders als gezamenlijke huishouding sta 
geregistreerd:        Nee  Ja 
 
Let op! Als u één of meerdere vragen met ja beantwoordt, dienen de volledige gegevens van de betreffende 
persoon te worden ingevuld bij vraag 1: Persoonsgegevens. 
 
6 Andere inwonenden 

 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e) / partner 

Ik deel/ wij delen de woning nog 
met andere personen, zoals met 
pleegkinderen, ouders, andere 
familieleden, kostgangers of 
onderhuurders 

 
 ja   nee 

 
 ja   nee 

     

 Naam Geb.datum   

1   Familierelatie  nee 
 ja 

2   Familierelatie  nee 
 ja 

3   Familierelatie  nee 
 ja 

4   Familierelatie  nee 
 ja 

7 Ziektekostenverzekering 
 
     Aanvrager   Echtgeno(o)t(e) / partner  
Verzekerd tegen ziektekosten   nee  ja    nee  ja  n.v.t. 
Naam maatschappij  : _____________________  _____________________  
Inschrijvings-/polisnummer : _____________________  _____________________  
Premie per maand  : € ___________________  € ___________________ 
Aanvullende verzekerd  :  nee  ja    nee  ja  
Zo ja, welke pakket  : _____________________  _____________________ 
Premie aanvullende verzekering:  € ___________________  € ___________________ 
 
Let op! Neem polis ziektekostenverzekering mee. 
 
8 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 
    Aanvrager   Echtgeno(o)t(e) / partner  
Verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid  nee  ja    nee  ja  n.v.t. 
Naam maatschappij  : _____________________  _____________________ 
Telefoon   : _____________________  _____________________ 
Registratie-/polisnummer : _____________________  _____________________ 
Premie per maand  :  € ___________________  € ___________________ 
 
Let op! Neem polis Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en premieverplichting mee. 
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9 Inkomen 
 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e) / 
partner  

Ik / wij heb(ben) naast de inkomsten uit het bedrijf een 
ander inkomen   

 nee  ja  nee  ja    n.v.t. 

 
Zo ja, welke: 
 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e) 
/ partner  

Aangeven over 
welke periode 
betaald wordt 

Loon               incl 
vt 

 excl vt € €  

Freelance inkomen € €  

Voorlopige teruggaaf € €  

Heffingskortingen,  
te weten:  
 

€ €  

Een sociale zekerheidsuitkering,  
te weten: 
  

€ €  

Pensioen  incl vt  excl vt € €  

Studiefinanciering € €  

Alimentatie: (partner) € €  

Alimentatie (kinderen) € €  

Onkostenvergoedingen stage e.d € €  

Anders, t.w.:  
  
 

 incl 
vt 

 excl vt 
 

€ €  

 
Let op! Neem specificaties mee van uw inkomen en de beschikking voorlopige teruggave van de belastingdienst 
(voor- en achterkant). 
 
Ik / wij heb(ben) inkomsten uit vermogen:       nee  ja  
Zo ja, welk soort: ___________________________________________________________________________ 
Totale inkomsten per maand  : € ___________________ 
 
Ik / wij heb(ben) over het afgelopen boekjaar belastinggeld  
terugontvangen of op aanslag betaald        nee  ja  
Zo ja, terugontvangen    : € ___________________  
Betaald     : € ___________________ 
 
Let op! Neem bewijsstukken en betalingsbewijzen mee. 
 
10 Bezittingen en schulden 

Hieronder dient u alle bezittingen en schulden op te geven van u, uw partner en van uw kinderen die jonger zijn 
dan 18 jaar waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag. 
 
Overzicht van alle bank- en spaarrekeningen: 

Soort rekening Nummer Saldo 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

Contanten  € 

      Totaal:   € 

Ik / wij bezit(ten) waardepapieren  nee  ja 

Zo ja, soort waardepapier: 

 Waarde: € 

 Waarde: € 

 Totaal:    € 

Let op! Neem de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden mee. Ook als u geen of 
weinig saldo heeft. Neem ook bewijsstukken van de waardepapieren mee. 
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Ik/ wij verwacht(en) binnenkort te beschikken over een vermogen (bijv. uit een nog te verdelen erfenis, 
boedelscheiding, beëindigde samenwoning:       nee  ja 
Zo ja, betreft  : ____________________________________________________________________ 
Geschatte waarde : € ___________________ 
 
Ik/ wij heb(ben) nog aanspraak op geld of bezittingen:      nee  ja  
Zo ja, betreft  : ____________________________________________________________________ 
Geschatte waarde : € ___________________ 
 
Ik/ wij heb(ben) nog aanspraak op inkomen dat betrekking 
heeft op de periode voor de bijstandsaanvraag:       nee  ja  
Zo ja, betreft  : ____________________________________________________________________ 
Bedrag   : € ___________________ 
 
Ik/ wij bezit(ten) onroerende zaken:        nee  ja  
Zo ja, bestaat uit  eigen woning (bij vrije oplevering) € ___________________ 
    woning(en) in het buitenland  € ___________________ 
    overige:    € ___________________  + 
     Totaal   € ___________________ 
 
Ik/ wij bezit(ten) inboedel in onze eigen woning(en):      nee  ja  
Zo ja, betreft  : ____________________________________________________________________ 
Bedrag   : € ___________________ 
 
 
 
 
Ik/ wij bezit(ten) roerende zaken:         nee  ja  
 
Zo ja, bestaat uit   een auto    € ___________________ 
     een motor    € ___________________ 
     een caravan:    € ___________________ 
     een boot:    € ___________________ 
     antiek e.d.    € ___________________ 
     sieraden e.d.    € ___________________ + 
      Totaal   € ___________________ 
 
 
Overige bezittingen:          nee  ja  
Zo ja, betreft:        € ___________________ 
         € ___________________  +  
    Totaal   € ___________________ 
 
Ik/ wij heb(ben) de laatste 5 jaren schenkingen gedaan:      nee  ja  
Zo ja, aan: _________________ d.d. ________________   € ___________________ 
          aan: _________________ d.d. ________________   € ___________________ 
+      Totaal   € ___________________ 
 
Ik/ wij heb(ben) schulden:         nee  ja  
 
Zo ja,   Naam schuldeiser: ____________________________________________________________           
  Ingangsdatum schuld: _______________ Terugbetalingsverplichting:   nee  ja 
  Oorspronkelijk bedrag: € ____________ Restant: € ____________ 
  Aflossing: € __________  per maand  
 
Let op! Neem de bewijsstukken mee van alle bezittingen en schulden. 
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11 Eigen woning 
 
Waarde(s) woning(en)     Geschatte waarde: WOZ-waarde: 
Eigen woning     nee  ja € __________________ € __________________ 
Woning(en) in het buitenland:   nee  ja € __________________ € __________________ 
Overige:     nee  ja € __________________ € __________________  
 
Ik / wij heb(ben) een hypotheek op mijn / onze woning      nee  ja  
Zo ja, hypotheek staat op naam van:  aanvrager  partner  beiden 
Soort hypotheek     annuïteiten 
      spaarhypotheek 
      aflossingsvrij 
      anders, te weten: 
Geldverstrekker:   Naam : 
______________________________________________________ 
    Adres : ______________________________________________________ 
    Plaats : ______________________________________________________ 
 
Hoofdsom    : € ___________________ 
Restant schuld    : € ___________________ 
Contante waarde levensverzekering : € ___________________ 
Gespaard bedrag spaarhypotheek : € ___________________ 
 
Ik / wij ontvang(en) een bijdrage van het Rijk voor de eigen woning:    nee  ja 
Zo ja, hoeveel    : € ___________________ 
 
Eigendomskosten per maand: 

Hypotheekrente €  

Aflossing €  

Premie levensverzekering ivm hypotheek
  

€  

Spaarpremie i.v.m. hypotheek €  

Eigenaarsgedeelte 
onroerendzaakbelasting 

€  

Rioolbelasting €  

Opstalverzekering €  

Waterschapslasten €  

Erfpachtcanon €  

Bijdrage vereniging van eigenaren €  

Administratiekosten €  

Onderhoudskosten €  

Anders, te weten:  
 
 

€  

 
Let op! Neem uw hypotheekakte(n) mee en de bewijsstukken van betaling van al uw lasten i.v.m. het eigen 
woningbezit. 
 
12 Eerdere bijstandsverlening 

 
Ik / wij heb(ben) eerder bijstand ontvangen  ja  nee 
Vorm van ontvangen bijstand    periodieke uitkering  krediet  beide 
In de gemeente        ___________________________________________ 
Let op! Neem de beschikking mee of voeg deze bij waarmee de bijstand / uitkering is toegekend en / of beëindigd. 
 
13 Andere financiële hulp / leningen 

 
Ik / wij heb(ben) voorafgaande aan de aanvraag financiële hulp gevraagd bij 
een bank, een financieringsinstelling, familie, vrienden of op andere wijze:  ja  nee 
 
Toelichting: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Let op! Neem bewijs van afwijzing mee. 
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Let op!  
De vragen 14 t/m 17 gaan over de verschillende categorieën zelfstandigen. U hoeft alleen de vraag / vragen 
te beantwoorden die voor u van toepassing is / zijn. Na beantwoording van de op u van toepassing zijnde 
vraag / vragen kunt u verder gaan met vraag 18. 
 

 Beginnende zelfstandige (vraag 14) 
 Gevestigde zelfstandige (vraag 15) 
 Oudere zelfstandigen (vraag 16) 
 Beëindigende zelfstandigen (vraag 17) 

 
14 Beginnende zelfstandige 

 
De vermoedelijke startdatum is:   ________________________________________ 
Overname bestaand bedrijf:    Ja, per ____________________  Nee 
C.   Ik ben al eerder zelfstandige geweest;  Ja, periode: ____________________  Nee 
 
15 Gevestigde zelfstandige 

 
Let op! Als u zowel behoefte heeft aan een uitkering voor levensonderhoud als aan een bedrijfskapitaal wordt de 
eventuele bijstand voor de kosten van levensonderhoud als bedrijfskapitaal verstrekt. Als u behoefte heeft aan 
bedrijfskapitaal, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand om niet voor de kosten 
van levensonderhoud over het jaar van de Bbz-aanvraag of het jaar daaraan voorafgaand (u hoeft de verstrekte 
bijstand voor de kosten van levensonderhoud dan niet terug te betalen).  
 
A Over welk jaar wilt u dat de bijstand voor de kosten van levensonderhoud om niet word vastgesteld?   
  
       Voorafgaand boekjaar: 20_ _  Dit boekjaar 20_ _ 
 
B Nettoresultaat over de laatste 3 boekjaren: Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
      Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
      Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
Let op! Nettowinst = de brutowinst na aftrek van de bedrijfskosten maar vóór de aftrek van belasting. 
 
16 Oudere zelfstandige 

 
A Ik ben zonder onderbreking als zelfstandige werkzaam geweest sinds: ________________________ 
B De nettowinst die ik de eerstkomende  jaren verwacht te behalen is: 
      Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
      Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
      Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
 
 
C Nettoresultaat over de laatste 3 boekjaren: Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
      Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
      Boekjaar: 20_ _  Netto: € _______________ 
Let op! Nettowinst = de brutowinst na aftrek van de bedrijfskosten maar vóór de aftrek van belasting. 
 
17 Beëindigende zelfstandige 

 
A Ik denk mijn bedrijf te beëindigen per:  _______________________________________________ 
 
B Ik kan het bedrijf niet onmiddellijk beëindigen: 
 
   in verband met voorwaarden voor het opzeggen van het huurcontract, namelijk:  
   ____________________________________________________________________ 
   in verband met de uitverkoop van voorraden / inventaris, de te verwachten termijn is:  
   ____________________________________________________________________ 
   andere reden, namelijk:  
 
  __________________________________________________________________ 
 
C Het bedrijf wordt opgeheven:    Ja  Nee 
D Het bedrijf wordt verkocht:    Ja  Nee 
E  Het bedrijf wordt overgedragen:   Ja  Nee 
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18 Algemene gegevens bedrijf / beroep 
 

Naam van het bedrijf  

Straat + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer  

Aard bedrijf/bedrijfsactiviteiten  

Datum vestiging bedrijf  

Als zelfstandige werkzaam sinds  

 
19 Handelsregister 

 
Ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel:   ja, sinds: __________  Inschrijvingsnr: ____________________
  

 eigenaar   mede-eigenaar 
 

 nee, omdat:___________________________________________ 
 
Let op! Bewijsstukken van inschrijving(en) in het Handelsregister van de KvK meenemen. 
 
20 Bedrijfsvorm 

 
Welke bedrijfsvorm is van toepassing:  Eenmanszaak 
      Maatschap 
      Vennootschap onder firma 
      Commanditaire vennootschap 
      Besloten vennootschap 
      Coöperatieve vereniging W.A. 
      Anders, namelijk: ------------------------------------------------------- 
 
Let op! Indien u (mede)eigenaar bent van een of meerdere BV’s dient u een overzicht te geven van de verdeling 
van het aandelenkapitaal.\ 
 
De persoonsgegevens van mijn compagnons / vennoten zijn: 

Naam +voorletters  Geboortedatum  

Adres  Woonplaats  

    

Naam +voorletters  Geboortedatum  

Adres  Woonplaats  

    

Naam +voorletters  Geboortedatum  

Adres  Woonplaats  

    

Naam +voorletters  Geboortedatum  

Adres  Woonplaats  

 
21 Arbeidstijdverdeling 

 
Ik kom in aanmerking voor zelfstandigenaftrek (Inkomstenbelasting):   ja  nee 
Mijn echtgeno(o)t(e) / partner komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek:  ja  nee 
Ik werk minstens 1225 uur per (boek)jaar in eigen bedrijf of beroep:   ja  nee 
Ik werk minstens 875 uur en mijn partner minstens 525 uur per jaar 
in eigen bedrijf of beroep:        ja  nee 
Mijn partner komt in aanmerking voor meewerkaftrek:     ja  nee 
 
22 Vergunningen / opleidingen 

 
Vergunning:    Vereist    In  bezit 
Vestigingsvergunning    ja  nee    ja  nee 
Milieubeheervergunning    ja  nee    ja  nee 
Cafévergunning     ja  nee    ja  nee 
Restaurantvergunning    ja  nee    ja  nee 
Taxivergunning     ja  nee    ja  nee 
Markplaatsvergunning    ja  nee    ja  nee 
Vergunning ambulante handel   ja  nee    ja  nee 
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AOV-opleiding     ja  nee    ja  nee 
Andere vergunning    ja  nee    ja  nee   
 
Omschrijving:  _______________________________________________________ 
    
Ik / wij heb(ben) een ontheffing voor de vereiste vergunningen:  ja  nee  
Indien ja, waarvoor een ontheffing en door wie afgegeven en op welke datum: 

Ontheffing voor  

Afgegeven door  

Datum afgifte  

 
Let op! Bewijsstukken meenemen / bijvoegen! 
 
23 Werk en opleiding aanvrager 

 
A. Ik heb in het verleden gewerkt of een uitkering ontvangen:  Nee  Ja 
Zo ja:  Werkgever / uitkerende instantie : _________________ Soort werk : _________________ 
 Uitkering van – tot  : _________________ Reden einde : _________________ 
 Werkgever / uitkerende instantie: _________________ Soort werk : _________________ 
 Uitkering van – tot  : _________________ Reden einde : _________________ 
 Werkgever / uitkerende instantie : _________________ Soort werk : _________________
 Uitkering van – tot  : _________________ Reden einde : _________________ 
Let op! Ontslagbewijzen en uitkeringsbewijzen meenemen / bijvoegen. 
 
B. Ik heb opleidingen en cursussen gevolgd:    Nee  Ja 
Zo ja:  Gevolgde opleiding / cursus:  _____________________________________________ Opleiding / 
cursus van - tot: ___________________ Diploma:  Nee  Ja 
 Gevolgde opleiding / cursus:  _____________________________________________ Opleiding / 
cursus van - tot: ___________________ Diploma:  Nee  Ja 
 Gevolgde opleiding / cursus:  _____________________________________________ Opleiding / 
cursus van - tot: ___________________ Diploma:  Nee  Ja 
  Gevolgde opleiding / cursus:  _____________________________________________ Opleiding / 
cursus van - tot: ___________________ Diploma:  Nee  Ja 
Let op! Diploma’s en uitschrijvingsbewijs laatste opleiding meenemen / bijvoegen. 
 
24 Werk en opleiding partner 

 
A. Mijn partner is beschikbaar voor de arbeidsmarkt:    Nee  Ja 
Indien nee: - Mijn partner is met mij werkzaam in het bedrijf:   Nee  Ja 
- Andere reden, namelijk: ______________________________________________________ 
 
Indien ja: - Mijn partner staat ingeschreven bij het UWV:   Nee  Ja 
 
B. Mijn partner heeft in het verleden gewerkt of een uitkering ontvangen:  Nee  Ja 
 
Zo ja:  Werkgever / uitkerende instantie : __________________ Soort werk : __________ Uitkering 
van – tot  : __________________  Reden einde : __________ 
 Werkgever / uitkerende instantie : __________________ Soort werk : __________ Uitkering 
van – tot  : __________________  Reden einde : __________ 
Let op! Inschrijvingsbewijs UWV meenemen / bijvoegen. 
 
C. Mijn partner heeft opleidingen en cursussen gevolgd:    Nee  Ja 
 
Zo ja:  Gevolgde opleiding / cursus:  _______________________________________________________ 
 Opleiding / cursus van - tot: _______________ Diploma:  Nee  Ja 
 
 Gevolgde opleiding / cursus:  _______________________________________________________ 
 Opleiding / cursus van - tot: _______________ Diploma:  Nee  Ja 
Let op! Diploma’s en uitschrijvingsbewijs laatste opleiding meenemen / bijvoegen. 
 
D. Mijn partner heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering:   Nee  Ja 
Zo ja:  Uitkering vanaf: ___________________ Registratienummer : ________________  
     Arbeidsongeschiktheidspercentage: _____% 
 
E Voor mijn partner zijn er andere belemmeringen om te werken:   Nee  Ja 
Zo ja, welke: ______________________________________________________________________________ 
Let op! Besluit UWV meenemen / bijvoegen. 
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25 Betaling bijstand 

 
A. Ik / wij wil(len) de uitkering ontvangen op: 
     IBAN-nr: ______________________ t.n.v. ________________ 
B. Mijn partner en ik willen de uitkering ontvangen op aparte rekeningen, te weten: 
     IBAN-nr: ______________________ t.n.v.  
     IBAN-nr: ______________________ t.n.v.  
C. Ik/ wij wil(len) het krediet ontvangen op: 
     IBAN-nr: ______________________ t.n.v.  
Let op! Neem kopie van bankpasjes mee. 
 
26 Nadere toelichting 
Ik / wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Barneveld kan 
vaststellen of ik / wij recht heb(ben) op bijstand. Ik / wij heb(ben) niets verzwegen. Ik weet / wij weten 
dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier 
kan leiden tot beëindiging of vermindering van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt 
teruggevorderd. Het kan tevens leiden tot een administratieve sanctie of tot stafrechtelijke vervolging. 
Ik weet / wij weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering/bedrijfskapitaal kunnen beïnvloeden, 
onmiddellijk moten worden doorgegeven aan de gemeenten / Bureau Zelfstandigen onder overlegging 
van de bewijsstukken. Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Ik / wij 
stem(men) ermee in dat de gemeente inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het 
vaststellen van het recht op bijstand nodig zijn. 

Plaats: _________________ Datum: ________________ 
  
_______________________ 
Handtekening aanvrager 

_______________________ 
Echtgeno(o)t(e) / partner 

  
 
Onderstaand gedeelte pas invullen na controle door Bureau Zelfstandigen 
 
Zijn er na inlevering van dit formulier wijzigingen aangebracht?     Nee   Ja 
 
Indien ja, onder welke rubrieken? 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 
Ondergetekenden(n) heeft/hebben kennis genomen van de wijziging en gaat/gaan daarmee akkoord. 
  

Plaats: _________________ Datum: ________________ 
  
_______________________ 
Handtekening aanvrager 

_______________________ 
Echtgeno(o)t(e) / partner 
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Checklist inlichtingenformulier 
 

  

Vraag Bij dit inlichtingenformulier zijn kopieën gevoegd van: Aanvrage
r 

Partner 

01 De uitgereikte formulieren, volledig ingevuld en ondertekend 
Burgerservicenummer (originele verklaring belastingdienst) 
Paspoort / legitimatie (geen rijbewijs) 
Verblijfsvergunning / arbeidsvergunning 

 
 
 
 

 
 
 
 

02 Echtscheidingsakte / - convenant / voorlopig vonnis 
Alimentatiebeschikking 

 
 

 
 

03 Huurcontract, kwitanties / overschrijvingen huur (laatste 3 mnd.),  
toekenningsbeschikking huurtoeslag en een bewijs van eventuele 
huurmatiging. 

  

07 Zorgverzekeringspolis en premieoverzicht    

08 Polis arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)   

09 Specificatie inkomsten uit arbeid / pensioen / verzekering etc. 
  
 (laatste 3 mnd.): 

  

10 Afschriften alle bank/-spaarrekeningen afgelopen 3 maanden 
Overzicht en bewijzen van bezittingen en schulden (privé en 
zakelijk) 
Overzicht en bewijzen van schulden (leningen, financieringen, 
  
 kredieten ect. (privé en zakelijk) 

  

11 Koopovereenkomst/Eigendomsakte woning 
Hypotheekakte woning en overzicht huidige hypotheekschuld 
WOZ-aanslag koopwoning 
Gespecificeerd overzicht huidige woonkosten koopwoning 
  
 (met bewijsstukken) 

  

12 Beschikking beëindiging eerdere bijstandsverlening   

13 Bewijsstukken / afwijzingen andere financiële hulp   

14 Volledig ingevuld ondernemingsplan (voorzien van bewijsstukken)   

15-18 Jaarrekeningen (balans, V&W-rekening, toelichting) laatste 3 
boekjaren 
Omzetspecificatie per maand van het huidige boekjaar 
Belastingaanslagen en -aangiften laatste 3 jaar 

  

18 WAZ / WAO-aanvraag   

19 Uittreksel Handelsregister KvK   

20 Samenwerkings- / vennootschapscontract / statuten / 
aandelenregister 

  

22 Kopieën van de aanwezige vergunningen respectievelijk ontheffing 
daarvan  

  

23 Ontslagbewijs laatste werkgever  
Uitkeringsbewijzen  
Diploma's / uitschrijvingsbewijs opleiding(en)  

  

24 Inschrijvingsbewijs als werkzoekende bij UWV Partner 
Ontslagbewijs laatste werkgever Partner 
Uitkeringsbewijzen Partner 
Diploma's / uitschrijvingsbewijs opleiding(en) Partner 

  

25 Kopie bankpasje(s)   

00 Overige gegevens: 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


