
 

 

Aanvraagformulier  
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en  
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) 
 

1. Inleiding 
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor een 

uitkering en/of bedrijfskapitaal op grond van de Bbz en/of IOAZ. Lees de aanvraag 

zorgvuldig door, vul hem in en verzamel de benodigde bewijsstukken. In een later 

stadium kunnen aanvullende bewijsstukken nodig zijn. De vragen over de privésituatie 

hebben betrekking op de zelfstandig ondernemer én de partner. Op basis van het 

aanvraagformulier en de bewijsstukken bepalen wij uw recht op bijstand op grond van de 

Bbz. Wij kunnen een deskundige om advies vragen over uw recht op bijstand.  

 

De maandelijkse uitkering voor levensonderhoud zal in eerste instantie verstrekt worden 

als renteloze lening. Het bedrijfskapitaal wordt verstrekt als rentedragende lening. 

 

 Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen. Ik verklaar deze aanvraag 

volledig en naar waarheid in te vullen en geen belangrijke gegevens te 

verzwijgen. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens controleert en verwerkt om 

vast te stellen of ik recht heb op bijstand. 
 

2. Persoonlijke gegevens 
 Zelfstandig ondernemer Partner 

Naam en voorletters   

Burgerservicenummer   

Geboortedatum   

Adres, postcode en woonplaats   

Telefoon   

Emailadres   

 

3. Aanvraag Bbz/IOAZ 
3.1 Wat wilt u aanvragen? 

 Maandelijkse uitkering voor levensonderhoud 

 Bedrijfskapitaal ter hoogte van €  (vul bedrag in) 

 IOAZ 

 

  

http://www.bwri.nl/


3.2 Wat is de reden van uw aanvraag? 

 

 

 

 

 

 

3.3 Heeft u voorafgaand aan deze aanvraag (financiële) hulp gevraagd bij een bank, 

andere financiële instelling, familie en/of vrienden? 

 

 

 

 

 

 

4. Woon- en leefsituatie 
4.1 Wat is uw woonsituatie? 

 Zelfstandig in een huurhuis of kamer  

 Zelfstandig in een koophuis  

 Inwonend 

 Anders, namelijk… 

 

4.2 Wie zijn uw medebewoners? 

Naam Geboortedatum Relatie (bv. kind of kennis) 

   

   

   

 

4.3 Wat is uw burgerlijke staat? 

 Gehuwd/geregistreerd partner 

 Ongehuwd samenwonend 

 Gehuwd, maar de samenwoning is verbroken sinds…      (vul datum in) 

 Alleenstaand 

 

5. Inkomsten buiten de onderneming 
Welke inkomsten zijn er buiten de onderneming? 

 Geen, ga door naar vraag 6 

 Loondienst 

 Kinder- en/of partneralimentatie 

 Uitkering van het UWV, SVB of verzekering 

 Inkomen uit een andere onderneming 

 Pensioen of lijfrente 

 Studiefinanciering 

 Rente uit vermogen 

 Overig, namelijk …  

 

 
6. Bezittingen en schulden 
6.1 Welke bezittingen zijn er in Nederland en in het buitenland? 

 Bankrekeningen 

 Voertuigen (auto, boot, caravan etc.) 

 Waardepapieren (aandelen, obligaties etc.) 

 Onroerend goed (vakantiewoning, grond etc.) 

 Crypto valuta 

 Contant geld 

 Overig, namelijk … 



6.2 Wat voor schulden zijn er? 

 Geen, ga door naar vraag 7 

 Lening  

 Betalingsachterstand  

 

7. Bedrijfsinformatie 
7.1 Nadere gegevens van het bedrijf 

Naam bedrijf  

Inschrijfnummer KvK  

Inschrijfdatum KvK  

Aard activiteiten  

Vestigingsadres  

Website/Social Media  

Juridische bedrijfsvorm  

 
7.2 Wat was het netto bedrijfsresultaat over de laatste drie afgesloten boekjaren? 

Jaar Resultaat 

  

  

  

 

7.3 Wat is uw verwachting voor de toekomst? 

 Ik verwacht in … maanden (weer) zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien 

 Ik wil stoppen met mijn bedrijf en verwacht hier … maanden voor nodig te hebben 

 

7.4 Kruis hieronder aan wat op u van toepassing is 

 Ik werk minimaal 1.225 uren in mijn bedrijf en kom in aanmerking voor de 

zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst 

 Ik ben directeur groot aandeelhouder van een BV en werk minimaal 1.225 uren 

per jaar in deze BV 

 Ik ben in het bezit van de vereiste vergunningen/ontheffingen voor mijn bedrijf 

 Ik ben in het bezit van de benodigde en relevante diploma’s voor mijn bedrijf 

 Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten 

 

8. Betaalwijze 
Op welk rekeningnummer wilt u de bijstand ontvangen? 

IBAN:……………………………………………………………………………….. 

 

9. Ondertekening 
Datum       Datum 

 

 

Handtekening aanvrager    Handtekening partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bewijsstukken 
Bij uw aanvraag dient u bewijsstukken in te leveren. Bewijsstukken die al eerder bij ons 

zijn ingeleverd, hoeft u niet nogmaals in te leveren. Niet alle gevraagde bewijsstukken 

zullen in uw geval van toepassing zijn. 

 

Alle ondernemers 

 Geldig identificatiebewijs van uzelf en uw partner (paspoort of ID-kaart, geen 

rijbewijs); 

 Geldig of uw naam staand huurcontract óf een overzicht van de rente, aflossing 

en huidige stand van de hypotheek; 

 Specificaties van de door u aangekruiste inkomsten buiten de onderneming; 

 Bankafschriften van al uw persoonlijke, gezamenlijke en zakelijke bank- en 

spaarrekeningen over de afgelopen drie maanden; 

 Overzicht en bewijsstukken van de overige aangekruiste vermogensbestanddelen; 

 Overzicht en bewijsstukken van uw schulden en leningen; 

 Een uitdraai van uw kredietregistratie bij Stichting BKR (www.bkr.nl); 

 Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel; 

 Polisblad ziektekostenverzekering; 

 Afwijzing van een kredietverlenende instantie; 

 Bewijsstukken omtrent verleende vergunningen, ontheffingen en behaalde 

diploma’s m.b.t. het bedrijf. 

 

Startende ondernemers (in afgelopen 18 maanden ingeschreven bij de KvK) 

 Ondernemingsplan, waarin in ieder geval is opgenomen: 

o Persoonlijke gegevens 

o Bedrijfsactiviteiten 

o Marketingonderzoek 

o Markt- en concurrentiepositie 

o Exploitatiebegroting voor de komende drie jaren 

o Investeringsbegroting en financieringsplan 

o (Openings)balans 

 

Bestaande ondernemers (langer dan 18 maanden geleden ingeschreven bij de KvK) 

 Jaarrekeningen en aangiftes Inkomstenbelasting over de afgelopen drie 

boekjaren; 

 Kolommenbalans of winst- en verliesrekening over het lopende boekjaar 

 Polisblad van de eventuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering; 

 
 

http://www.bkr.nl/

