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Aanvraag 
Participatiewet/Bbz 2004 
Verkort formulier 
(noodprocedure)

In te vullen door de gemeente
Teamcode E-mailadres (team)

Naam medewerker

Telefoonnummer

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij 
omgaan met uw persoonsgegevens vindt u op Rotterdam.nl/privacy 
en in het informatieblad “uw gegevens” (deze vindt u op de pagina 
www.rotterdam.nl/werken-leren/werk-en-inkomen).

Versturen
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar 
emailadres Bbz.RBZ@rotterdam.nl

In te vullen door de aanvrager Ondergetekende

Verplichte bijlage: 
Kopie ID bewijs (geen rijbewijs) 

Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen) Voorletters

Alleen met een correct ingevuld 
burgerservicenummer neemt de 

gemeente deze aanvraag in 
behandeling

Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers) Telefoonnummer (10 cijfers)

E-mailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

Indien van toepassing En mijn partner
Verplichte bijlage: 

Kopie ID bewijs (geen rijbewijs)
Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen) Voorletters

Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

Gegevens kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen?

Nee Ja

Indien van toepassing Ontvangt u alimentatie voor dit/deze kind(eren)?

Nee Ja Bedrag €

Indien van toepassing Heeft u een co-ouderschapsregeling voor dit/deze kind(eren)?

Nee Ja

http://Rotterdam.nl/privacy
http://www.rotterdam.nl/werken-leren/werk-en-inkomen)
mailto:Bbz.RBZ@rotterdam.nl
mailto:uwnaam@voorbeeld.nl
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Aanvraag

Toelichting bij bedrijfskapitaal: 
Er geldt een maximum bedrag 
van € 10.157 en is bedoeld om 

liquiditeitsproblemen op te lossen.

Wat vraagt u aan?

Uitkering levensonderhoud

Verplichte bijlage bij kapitaal: 
Onderbouwing kredietbehoefte

Bijzondere bijstand

Verplichte bijlage bij kapitaal: 
Onderbouwing kredietbehoefte

Bedrijfskapitaal Bedrag €

Wat is uw bankrekeningnummer?
Verplichte bijlage: 

Recent rekeningafschrift waaruit 
tenaamstelling en saldo blijkt

IBAN (NL 12 ABCD 1234 1234 12)

Welke situatie is op u van toepassing?
Sinds wanneer bent u ondernemer? (dag / maand / jaar)

Indien van toepassing Wilt u uw bedrijf beëindigen?

Nee

Ja

Gegevens bedrijf

Verplichte bijlage: 
Uittreksel KvK

Wat is de naam van uw bedrijf?

Welke rechtsvorm heeft uw bedrijf?

Eenmanszaak

VOF

BV

Anders, namelijk:

Bedrijfsresultaat

Bijlage, indien beschikbaar: 
Uitdraai boekhouding 

of  concept jaarcijfers 2019 
Alternatief: 

Uw laatste BTW aangifte

Wat is het netto resultaat over het laatste boekjaar?

Boekjaar Resultaat €
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Gegevens vermogen

Bijlage, indien van toepassing: 
Bij ja: Overzicht hypotheekrente 

Bij nee: Huurspecificatie

Heeft u (een) eigen woning(en)?

Nee Ja

Hoeveel bedragen uw bezittingen?

Bedrag €

Hoeveel bedragen uw schulden?

Privé Bedrag €

Zakelijk Bedrag €

Gegevens arbeidsongeschikheidsverzekering

Toelichting: 
Wij vragen dit om uw recht op 
toeslagen te kunnen bepalen. 

Bijlage, indien beschikbaar: 
Bewijsstuk van uw AOV

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee

Ja, de premie bedraagt per jaar €

Verklaring en ondertekening

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. 

Rotterdam, datum (dag/maand/jaar) Handtekening van mezelf

Indien van toepassing Rotterdam, datum (dag/maand/jaar) Handtekening van mijn partner

Versturen

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar emailadres  
Bbz.RBZ@rotterdam.nl

mailto:Bbz.RBZ@rotterdam.nl
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