
         

     

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

               

     

        

     

   

        

             

         

       

          

     

     

    

         

 

            

        

             

       

             

          

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

AANVRAAGF RMULIER VERLENGING Bbz-uitkering Participatiewet (PW) 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 

Met dit formulier vraagt u verlenging van uw Bbz-uitkering aan. Het formulier dient volledig 

ingevuld en ondertekend te worden. U dient kopieën van de gevraagde bewijsstukken mee te 

sturen.  riginele bewijsstukken worden niet teruggestuurd. 

Vul dit formulier volledig en duidelijk in. De gemeente neemt alleen een volledig ingevuld en 

ondertekend formulier in behandeling. 

1. Persoonlijke gegevens 

 mschrijving Belanghebbende Partner/echtgeno(o)t(e) 

Achternaam 

Voorletters 

Geboortedatum 

Nationaliteit 

Adres 

Postcode/ woonplaats 

Burgerservicenummer (BSN) 

Telefoonnummer 

Bankrekeningnummer 

ID-bewijs (soort) 

ID-nummer 

Geldig tot 

E-mailadres 

Website 

NB Kopie geldig legitimatiebewijzen meesturen. Een rijbewijs is voor Werk en Inkomen geen geldig legitimatiebewijs 

aangezien hierop geen nationaliteit staat. 

BIJ  NDERSTAANDE VRAGEN SVP AANKRUISEN WAT VAN T EPASSING IS 

2. Woonsituatie 

❍ U woont op een kamer/etage 

❍ U bent kostganger 

❍ U bent verhuisd (kopie huurcontract en betalingsbewijs meesturen) 

❍ U woont in een woning/woonboot/woonwagen die u huurt en waarvan u hoofdbewoner bent 

❍ U woont in een woning/woonboot/woonwagen waarvan u eigenaar bent 

❍ U woont in een tehuis voor opvang/verzorging/verpleging 

❍ U woont in huis bij ❍ ouders ❍ eigen-/stief-/adoptief kind 

❍ U woont in een kraakpand 

❍ U woont anders, te weten: 

❍ U bent gaan samenwonen 

❍ De volgende personen hebben zich ingeschreven op mijn adres: 

3.  ndernemerschap 

❍ Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer _________________________ 

❍ Ik ben van rechtsvorm veranderd (nieuwe inschrijving bijvoegen) 

❍ Ik voldoe nog aan het urencriterium van de Belastingdienst (1225 uur op jaarbasis) 

❍ Mijn bedrijfsactiviteiten zijn gewijzigd (schriftelijke toelichting geven) 

❍ Ik ben (nog) tijdelijk arbeidsongeschikt (documentatie ziekteverloop door een arts of specialist meesturen. 

Hieruit dient de aard en duur van de arbeidsgeschiktheid te blijken) 



      

 

  

 

 

  

  

       

  

        

 

      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                         

          

 

  

                

          

 

   

                     

                

               

    

               

               

              

                

 

         

 

         

 

        

 

            

    

              

              

           

               

                

4.  verige netto inkomsten (exclusief vakantiegeld) 

Soort inkomen 

Belanghebbende Partner/echtgeno(o)t(e) 

❍ er zijn geen inkomsten, anders dan 

uit ondernemerschap 

❍ er zijn geen inkomsten, anders dan uit 

ondernemerschap 

❍ Loondienst € € 
❍ Zelfstandig bedrijf/beroep € € 
❍ Alimentatie € € 
❍ Kinderalimentatie € € 
❍ ZW € € 
❍ WA /AAW € € 
❍ Stagevergoeding € € 
❍ WW € € 
❍ Wachtgeld € € 
❍ Toeslagenwet € € 
❍ A W/AWW € € 
❍ Pensioen € € 
❍ VUT € € 
❍ I AW/I AZ € € 
❍ Huur € € 
❍  nderhuur € € 
❍ Studiefinanciering € € 
❍ Kostgeld € € 
❍ Waardepapieren € € 
❍ Rente € € 
❍ Schenkingen € € 
❍ Anders, te weten € € 

NB Kopie van bewijsstuk van bovenstaande meesturen, indien van toepassing 

5. Vermogen 

❍ Ik beschik niet over vrij opneembaar vermogen dat gebruikt kan worden voor het eigen levensonderhoud 

❍ Ik heb een erfenis/gift ontvangen van €_____________________ (bewijsstukken meesturen) 

6. Verklaring 

Ik heb alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik niet de juiste of 

onvolledige informatie geef. Ik moet de uitkering dan geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Ik weet dat ik alle 

veranderingen in mijn woonsituatie, vaste lasten, inkomsten en bezittingen meteen moet doorgeven aan de afdeling 

Werk en Inkomen. 

Wanneer u een beroep doet op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), dan kan het zijn dat wij uw gegevens 

doorsturen naar externe organisaties voor een bedrijfseconomisch advies en/of schuldverificatie. U geeft dan ook 

de gemeente hierbij toestemming om uw gegevens uit te wisselen in het belang van uw aanvraag. 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

Utrecht, datum __________________________ Utrecht, datum _______________________________ 

Handtekening __________________________ Handtekening _______________________________ 

 nderstaande documenten dient u samen met dit ondertekende formulier te overleggen: 

• Jaarrekening afgelopen boekjaar 

• Winst en verliesrekening over huidig boekjaar; van 1 januari tot en met heden 

• Verklaring voortzetting bedrijf: een onderbouwing van de levensvatbaarheid van uw bedrijf middels een 

(financiële) prognose, waaruit blijkt hoeveel maanden u nog uitkering nodig heeft 

• Plan van aanpak: welke acties onderneemt u om uw omzet en resultaat te vergroten? 

• Kopieën van afschriften van alle bankrekeningen, zowel zakelijk als privé, van de afgelopen drie maanden 



 

           

  

   

  

  

   

     

 

     

      

Stuur dit formulier, bovenstaande documenten en de kopieën van bewijsstukken naar 

Gemeente Utrecht 

Werk en Inkomen 

Bureau Zelfstandigen 

Antwoordnummer 9129 

3500 ZA Utrecht 

(een postzegel is niet nodig) 

 f mail naar bbz@utrecht.nl 

Kijk voor meer informatie op: utrecht.nl/bbz 

mailto:Ofmailnaarbbz@utrecht.nl
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