Aanvraagformulier budgetbeheer
Met dit formulier vraagt u bij de gemeente toestemming aan voor budgetbeheer. Om toestemming te
krijgen heeft u een noodzakelijkheidsverklaring budgetbeheer nodig. Budgetbeheer is alleen mogelijk bij
Schwarz Sociaal-Budgetbeheer, Stichting Budgethulp, Stichting CAV of Fivoor.
Uw gegevens

Gegevens partner

Burgerservicenummer
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Telefoonnummer
Rekeningnummer
Ziektekostenverzekering
1. Bij wie vraagt u budgetbeheer aan?
Schwarz Sociaal-Budgetbeheer

Stichting CAV

Fivoor

Stichting Budgethulp
2. Van welke organisatie heeft u een noodzakelijkheidsverklaring gekregen?

3. Heeft u een uitkering van de gemeente Delft?
Ja, ik heb een bijstandsuitkering van de gemeente Delft

(ga verder naar vraag 11)

Ja, ik heb een IOAW-uitkering van de gemeente Delft

(ga verder naar vraag 9)

Nee, ik heb geen uitkering van de gemeente Delft

(ga verder naar vraag 4)

4. Wat is uw leefsituatie?
Alleenstaande met een zelfstandige huishouding
Alleenstaande ouder (zelfstandige huishouding met 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar)
Samenwonend met partner
Anders, namelijk:
5. Heeft u kinderen?
Nee
Ja, vul hieronder de gegevens in van uw kinderen.
Naam kind

Geboortedatum

Inwonend
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Inkomen kind ouder dan 18

6. Wonen er in uw huis nog andere personen, zoals familieleden of onderhuurders?
Nee
Ja, vul hieronder de gegevens van in van de personen die bij u inwonen.
Naam

Soort relatie (bijv. familie, onderhuurder enz.)

7. Wat voor soort woning heeft u?
Huurwoning

Koopwoning

De huur per maand is

€

De huurtoeslag per maand is

€

Het hypotheekbedrag per maand is

€

8. Wat voor inkomen heeft u (en uw partner)?
Vul bij ‘Soort inkomen’ in of uw inkomen bestaat uit loon, uitkering, alimentatie, heffingskorting enz.
Soort inkomen van uzelf

Partner

Uw netto inkomen

Partner

€

€

9. Wat is het vermogen van uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar?
Rekeningnummer

Naam rekeninghouder

Saldo

Datum saldo

Vul onderstaande gegevens in als u waardepapieren heeft (levensverzekering, aandelen of obligaties).
Soort waardepapier

Ten name van

Waarde

Datum waarde

Vul onderstaande gegevens in als u overig vermogen heeft (woning (in buitenland), antiek, caravan enz.)
Soort vermogen

Ten name van

Waarde

Datum waarde

Vul onderstaande gegevens in als u een motorvoertuig heeft.
Kenteken

Ten name van

Waarde

Datum waarde

10. Heeft u aantoonbare schulden?
Soort schuld

Bedrag

11. Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee
U heeft een bijstandsuitkering

U heeft een IOAW-uitkering

U heeft ander inkomen
(loon, WW, WAO enz.)

•

•

•

•

Noodzakelijkheidsverklaring
voor budgetbeheer
Nota kosten
budgetbeheerder

•
•

•

•
•

Noodzakelijkheidsverklaring
voor budgetbeheer
Nota kosten budgetbeheer
Laatste afschrift van alle
betaal- en spaarrekeningen
van uzelf, uw partner en
kinderen jonger dan 18 jaar
Bewijsstukken van
waardepapieren (obligaties,
dividend, afkoopwaarde
levensverzekering)
Kentekenbewijs voertuig
Overzicht van uw schulden

•
•
•

•

•
•
•

•

Noodzakelijkheidsverklaring
voor budgetbeheer
Nota kosten budgetbeheer
Kopie identiteitsbewijs
vanuzelf en uw partner
Laatste afschrift van alle
betaal- en spaarrekeningen
van uzelf, uw partner enk
kinderen jonger dan 18 jaar
Bewijsstukken van
waardepapieren (obligaties,
dividend, afkoopwaarde
levensverzekering)
Kentekenbewijs voertuig
Overzicht van uw schulden
Bewijsstukken huur of
eigendomslasten woning
(hypotheekakte, WOZwaarde, hypotheekschuld)
Bewijsstukken van uw netto
inkomen

Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld en mijn gegevens gecontroleerd. De gemeente Delft
kan vaststellen of ik recht heb op bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van
het formulier strafbaar is. Het onjuist, onvolledig of vals invullen van dit formulier kan leiden tot een
boete of tot strafrechtelijke vervolging. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.
De gemeente is verplicht de gegevens te controleren. Ik stem ermee in dat de gemeente inlichtingen
vraagt bij andere instanties of personen die voor het vaststellen van het recht op budgetbeheer nodig
zijn. Ik weet dat mijn persoonsgegevens in de registratie van de gemeente Delft zijn opgenomen.
Plaats

Datum

Handtekening

Handtekening partner

Lever het formulier met de bijlagen in bij de gemeente (Stationsplein 1). Kijk op www.delft.nl voor de
openingstijden. U kunt het ook opsturen naar: Gemeente Delft, KCC, Postbus 78, 2600 ME Delft.

