
MELDINGSFORMULIER ONDERNEMERS PERIODE 
JANUARI 2022 TOT EN MET MAART 2022

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bezoekadres Postadres Digitaal 

Raadhuisplein 1 Postbus 352 www.iasz.nl  

Tel: (023) 548 58 68 2101 HA  Heemstede 2100 AJ  Heemstede info@iasz.nl  

✓ Bent u getroffen door de Coronamaatregelen en kunt u privé niet
rondkomen van uw bedrijf of beroep, dan kunt u misschien een beroep
doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Als u dit meldingsformulier aan ons toestuurt, dan ontvangt u van ons een uitgebreid 
aanvraagformulier. 

De Bbz-regeling is anders dan de Tozo die u misschien eerder heeft ontvangen. Om in aanmerking te 
komen voor Bbz moet uw bedrijf levensvatbaar zijn. Dit betekent zoveel als dat uw bedrijf op termijn 
voldoende inkomsten moet kunnen genereren om alle zakelijke- en privékosten (inclusief de aflossing 
van schulden) te kunnen betalen. Dit laten wij toetsen door een extern bureau. Ook moeten wij 
rekening houden met andere inkomsten dan uw bedrijfsinkomen (bijv. ook de inkomsten van uw 
levenspartner). De Bbz-uitkering vult uw (gezamenlijk) inkomen aan tot de voor u van toepassing 
zijnde bijstandsnorm. 

Meldingsdatum: 

1. UW GEGEVENS

Belanghebbende Partner 

Burgerservicenummer (BSN) 

Voorletters en achternaam 

Straat/huisnummer 

Postcode/woonplaats 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel 

Voorschot nodig? 
Wanneer het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten door ons zijn ontvangen doen wij ons 
uiterste best om zo snel mogelijk op uw aanvraag te beslissen. Omdat er een levensvatbaarheidstoets 
moet plaatsvinden vergt de afhandeling waarschijnlijk een aantal weken tijd. Als u in geldnood komt 
dan kunt u vragen om een voorschot. Het voorschot is gebaseerd op het verschil tussen de voor u van 
toepassing zijnde bijstandsnorm en het door u verwachte (gezins-)inkomen over de maand januari. Als
achteraf blijkt dat u (deels) ten onrechte een voorschot hebt ontvangen moet u dit terugbetalen.  

2. VERZOEK OM VOORSCHOT JANUARI 2022
U kunt in aanmerking komen voor een voorschot over de maand januari wanner uw netto
gezinsinkomen lager is dan hieronder gesteld. Bent u jonger dan 21 dan gelden voor u afwijkende 
lagere normen. Klik hier voor een overzicht van alle normen. 

€ 1559,58 Voor een echtpaar € 1091,71 Voor een alleenstaande (ouder)

Ik heb een voorschot nodig over de maand januari 2022  Ja  Nee

Netto inkomsten: Belanghebbende Partner 

Uit bedrijf of beroep,  ja €  nee  ja €  nee

Uit loondienst, alimentatie, 
uitkering, verhuur, etc. 

 ja €  nee  ja €  nee

https://www.iasz.nl/fileadmin/iasz/Formulieren/2021-07_Bijstandsnormen.pdf


3. VERKLARING & ONDERTEKENING

Met het indienen van dit formulier verklaart u akkoord te zijn met deze werkafspraken 

Plaats Datum 

Handtekening belanghebbende Handtekening partner 

Nadat wij dit meldingsformulier hebben ontvangen, sturen wij u per mail een aanvraagformulier toe en 
een lijst met daarop de benodigde bewijsstukken die u moet toevoegen. 
Pas wanneer wij het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier hebben ontvangen is er sprake 
van een aanvraag. 

Wat moet u doen 

• Vul het meldingsformulier in

• Onderteken het formulier

• Verzend het formulier via een
beveiligde e-mailomgeving naar
aanvragen2020@iasz.nl, klik HIER

Stuur de volgende bewijsstukken mee: 

• Kopie van uw identiteitsbewijs
(paspoort/ID, geen rijbewijs)

• Kopie bankpas

Per post 

Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken 
Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede 

Vergeet niet uw aanvraag op te slaan! 

https://app.zivver.com/l/start/38982e70-a59d-416f-bfff-c773ed75f2a9
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