Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten, Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
T (0341) 359 611
E info@putten.nl

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Aanvraag
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële
ondersteuning.

Gegevens aanvrager
Voorletters

: …………….….……. Voornamen : ...........................................................

Voorvoegsel(s)

: …………….....……. Achternaam : ...........................................................

Straatnaam

: ………………………………………………………...…………………...…….

Huisnummer

: ……….………..……. Toevoeging : ...........................................................

Postcode

: ………………..…….. Woonplaats : ...........................................................

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………………...…….
Geboortedatum

: …………………………...………………………………………………...…….

E-mailadres

: ……………………………...……………………………………………...…….

Telefoonnummer

: ………………..…….. Mobiel

IBAN

: …………………………...………………………………………………...…….

: ………………………………………….

Gegevens partner
Voorletters

: …………….….……. Voornamen : ...........................................................

Voorvoegsel(s)

: …………….....……. Achternaam : ...........................................................

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………………...…….
Geboortedatum

: …………………………...………………………………………………...…….

E-mailadres

: ……………………………...……………………………………………...…….

Telefoonnummer

: ………………..…….. Mobiel

: ………………………………………….

Doelgroep
Geef aan tot welke doelgroep u behoort. U kunt op de site www.krijgikbbz.nl een vraagboom
doorlopen om dit voor uzelf te bepalen.
 U wilt een onderneming starten of bent korter dan 1,5 jaar geleden gestart.
 U bent langer dan 1,5 jaar ondernemer en hebt tijdelijk financiële ondersteuning nodig.
 U bent ondernemer, geboren voor 1 januari 1960, en heeft financiële ondersteuning nodig.
 U bent ondernemer en moet noodgedwongen stoppen met uw bedrijf.
 U bent ondernemer, 55 jaar of ouder en wilt binnen 1,5 jaar stoppen met uw bedrijf.
Aanvraag
U doet een aanvraag voor:
 Bedrijfskapitaal.
 Inkomensaanvullende uitkering.
 Beide.

Wat is de reden dat u een aanvraag doet?
……………………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………....
Gewenste ingangsdatum: ...…………………………………………………...…………………...…….
Verwachte einddatum

: ...…………………………………………………...…………………...…….

Voor welke maand(en) vraag u de uitkering aan?
 December 2021
 Januari 2022
 Februari 2022
 Maart 2022
Alleen invullen als het om bedrijfskapitaal gaat of beide:
Hoogte bedrag

: ………………………………………………………...…………………...…….

Noodzakelijk voor voortbestaan :  ja  nee
Gegevens onderneming
Naam onderneming

: ………………………………………………………...…………………...…….

Straatnaam

: ………………………………………………………...…………………...…….

Huisnummer

: ……….………..……. Toevoeging : ...........................................................

Postcode

: ………………..…….. Woonplaats : ...........................................................

Ingeschreven

:  ja  nee

KvK nummer

: …...………………………………………………………………………...…….

Inschrijfdatum

: …...………………………………………………………………………...…….

Bedrijfspand

:  geen  huur  koop

Rechtsvorm bedrijf (BV,ZZP etc.) : ………………………………………………………………………
Bij BV; bezit u alleen of samen met andere eventueel
werkzame directeuren meer dan 50% van de aandelen? :  ja  nee
Bij VOF; het aantal vennoten is ……
Korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Alleen invullen als het om een beëindiging van onderneming gaat:
Verwachte datum

:……………………………………………………………………...…….

Wijze beëindiging

:  opheffing 

verkoop  overdracht

Alleen invullen als u een starter bent:
Situatie voorafgaand aan onderneming:
 WW  (dreigend) ontslag
 opzegging  anders, namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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Hoeveel netto inkomen verwachten u en uw eventuele partner in de maanden waarvoor u
de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvraagt per maand te hebben?
In het vierde kwartaal van 2021 wordt Bbz (levensonderhoud) niet als lening verstrekt (per
maand). Om dit te kunnen doen moet het verwachte inkomen (zowel uit bedrijf als andere
bronnen) per maand worden opgegeven. Hiermee kan de hoogte van de uitkering worden
vastgesteld. Om de levensvatbaarheid van het bedrijf vast te kunnen stellen worden daarnaast
een aantal andere vragen over de inkomsten uit bedrijf gesteld, bijvoorbeeld het netto
bedrijfsresultaat uit voorgaande jaren.
Verwachte inkomsten
December 2021

Januari 2022

Verklaring



Ja



Ja

inkomen onder



Nee



Nee

bijstandsniveau
Verwachte

€ ………………………

€ ………………………..

Verwachte

€ ………………………

€ ………………………..

inkomsten uit

Inkomsten uit arbeid

Inkomsten uit arbeid

arbeid of

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

uitkering

Wajong

Wajong

Overige uitkering

Overige uitkering

Pensioen

Pensioen

Eenmalig

Eenmalig

Dag

Dag

Week

Week

Vier weken

Vier weken

Maand

Maand

Verwachte

€ ………………………..

€ ………………………..

overige

Soort inkomsten:

Soort inkomsten:

inkomsten

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Eenmalig

Eenmalig

Dag

Dag

Week

Week

Vier weken

Vier weken

Maand

Maand

inkomsten uit
bedrijf

Uw totale netto inkomen: …………………………………………………………………………..
(Uw totale netto inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering en overig
inkomen.)
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Verwachte inkomsten
Februari 2022

Maart 2022

Verklaring



Ja



Ja

inkomen onder



Nee



Nee

bijstandsniveau
Verwachte

€ ………………………

€ ………………………..

Verwachte

€ ………………………

€ ………………………..

inkomsten uit

Inkomsten uit arbeid

Inkomsten uit arbeid

arbeid of

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

uitkering

Wajong

Wajong

Overige uitkering

Overige uitkering

Pensioen

Pensioen

Eenmalig

Eenmalig

Dag

Dag

Week

Week

Vier weken

Vier weken

Maand

Maand

Verwachte

€ ………………………..

€ ………………………..

overige

Soort inkomsten:

Soort inkomsten:

inkomsten

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Eenmalig

Eenmalig

Dag

Dag

Week

Week

Vier weken

Vier weken

Maand

Maand

inkomsten uit
bedrijf

Uw totale netto inkomen: …………………………………………………………………………..
(Uw totale netto inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering en overig
inkomen.)

Staatssteun
Ik verklaar dat ik ervan op de hoogte ben dat, wanneer ik een aanvraag voor een lening
bedrijfskapitaal doe en dit wordt toegekend, mijn onderneming staatssteun ontvangt.
Let op: voor deze regeling geldt dat:
-

De gemeente achteraf kan controleren of de verstrekte inlichtingen volledig en juist zijn.

-

De gemeente geld kan terugvorderen.

-

De gemeente een boete moet opleggen bij doelbewust misbruik.
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Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld, op de hoogte bent van de
gestelde voorwaarden en overige informatie in de toelichting en dat u bekend bent met het feit
dat de verstrekte gegevens door de gemeente worden verwerkt voor de uitvoering van de
regeling. Op de verwerking zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing.
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..
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Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Toelichting
Aanvraag Bbz
-

Wij kijken bij de versoepelde Bbz-uitkering niet naar uw vermogen.

-

U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand.

-

Wij stellen de versoepelde Bbz-uitkering per kalendermaand vast in plaats van per
boekjaar. Bij uw aanvraag geeft u een schatting van uw inkomsten. Eind januari 2022
ontvangt u een inkomstenverklaring. Daarin vult u uw werkelijke inkomsten in. Zijn uw
inkomsten hoger dan verwacht? Dan betaalt u het te veel ontvangen bedrag terug. Zijn uw
inkomsten lager dan verwacht en hebt u te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen wij een
bedrag na.

-

U hoeft de Bbz-uitkering niet terug te betalen. Het is dus geen voorlopige lening.

Voorwaarden
U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:
-

U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.

-

U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.

-

U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.

-

Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.

-

Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u woont in Nederland.

-

U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.

Aanvraag indienen
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u uitsluitend mailen naar: info@putten.nl onder
vermelding van “Indienen aanvraag Bijstand voor zelfstandigen (uw naam)”. Bij deze aanvraag
voegt u de volgende documenten toe:
-

Kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

-

Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden.

-

Een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018, 2019 en 2020.

-

Overzicht schulden

-

Overzicht omzet en kosten van maanden waarover wordt aangevraagd.

Wanneer krijgt u de ondersteuning?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning.
De gemeente gaat uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien
wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente probeert om u uiterlijk binnen 4 weken te
laten weten waar u aan toe bent.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op via telefoonnummer (0341) 359 611.
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