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Gemeenten maken serieus werk van het verbeteren van hun dienstverlening aan burgers en bedrij-

ven. Een belangrijk onderdeel bij het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening bestaat uit de 

vermindering van de administratieve lasten: het terugdringen van de tijd die de burger of ondernemer 

kwijt is aan het aanvragen en afnemen van producten of diensten. Om gemeenten te ondersteunen bij 

het terugdringen van de administratieve lasten heeft de VNG de afgelopen periode haar modelveror-

deningen gedereguleerd. Als gemeenten de nieuwe modellen overnemen, maken ze al een flinke slag 

met de reductie van de administratieve lasten. 

Naast het verminderen van de regels kan ook meer service worden geboden door de indieningvereis-

ten bij een aanvraag van een product of dienst te beperken tot die informatie die juridisch en vanuit 

het oogpunt van dienstverlening noodzakelijk is voor het nemen van de beslissing. Met indieningver-

eisten wordt gedoeld op alle formulieren, gegevens of bewijsstukken die burgers en bedrijven moe-

ten inleveren bij het doen van een aanvraag. Uit dit verkennende onderzoek dat de VNG heeft laten 

uitvoeren blijkt dat hier nog een groot reductiepotentieel ligt. Alleen al het feit dat er zulke grote 

verschillen zijn tussen gemeenten in wat ze voor eenzelfde product uitvragen aan indieningvereisten, 

wijst daarop. Daarnaast is gebleken dat gemeenten informatie uitvragen die noch juridisch, noch voor 

de dienstverlening noodzakelijk is. Ook wordt informatie opgevraagd waarover de gemeente reeds 

kan beschikken. Deze informatie is bekend binnen de eigen organisatie of is op te vragen bij een an-

dere overheidsinstelling. 

Het aantal indieningvereisten kan dus worden gereduceerd. Dit verkennende onderzoek bevat een op-

somming van de indieningvereisten voor de 60 meest gevraagde gemeentelijke producten. Bij elk pro-

duct wordt indicatief aangegeven welke noodzakelijke informatie alleen door de aanvrager verschaft 

kan worden, welke informatie u in principe kunt hergebruiken en welke informatie eigenlijk helemaal 

niet nodig is. Op basis hiervan kunt u  controleren of u niet teveel informatie uitvraagt. 

Ik realiseer me dat de implementatie hiervan verre van eenvoudig is. De bewijslast die u vraagt aan een 

Voorwoord
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burger of ondernemer voor het leveren van een bepaald product of dienst is vaak een directe afspiege-

ling van het achterliggende werkproces van de behandelend ambtenaar. Het verloop en de afhande-

ling van het werkproces heeft dus directe invloed op het schrappen van bewijslast. Voordat u aan de 

slag gaat met het verminderen van de bewijslast is het dan ook noodzakelijk het bestaande werkproces 

te analyseren en vervolgens te herontwerpen. 

Hiertoe geeft deze handreiking een aantal handvatten. Ik hoop dat u het overzicht en de implemen-

tatieadviezen met belangstelling zult lezen en dat het u (en uw gemeente) zal aanzetten tot het 

beperken van de indieningvereisten. Daar heeft niet alleen de aanvrager maar ook de gemeente zelf 

baat bij.

Andries Heidema 

Burgemeester gemeente Deventer 

Ambassadeur Minder Regels Meer Service
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1.1 Vooraf
Gemeenten werken hard aan het verbeteren van de dienstverlening en de vermindering van de admi-

nistratieve lasten. Dit is geen eenvoudige opgave. Bij het verbeteren van de dienstverlening moeten 

gemeenten oog hebben voor tal van zaken. Denk bijvoorbeeld aan het herinrichten van dienstver-

leningsprocessen, het verbeteren van gemeentelijke informatievoorziening of het dereguleren van 

plaatselijke verordeningen. Deze publicatie vestigt de aandacht op een tot nu toe onderbelicht domein 

als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening: de bewijsstukken en gegevens die gemeenten 

vragen aan hun inwoners, ondernemers en vrijwilligers bij het aanvragen van producten en diensten.  

Deze bewijsstukken en gegevens worden ook wel indieningvereisten genoemd. In deze publicatie 

sommen wij minutieus op welke indieningvereisten minimaal noodzakelijk zijn voor het aanvragen van 

bijvoorbeeld een evenementenvergunning of bijzondere bijstand. Ook schetsen wij welke gegevens u 

voor het leveren van een goede dienst uit andere informatiebronnen kunt onttrekken en welke indie-

ningvereisten mogelijk helemaal overbodig zijn. 

Het verminderen van bewijslast lijkt eenvoudig. De praktijk is echter anders. De bewijslast die u vraagt 

aan een burger of ondernemer voor het leveren van een bepaald product of dienst is vaak een directe 

afspiegeling van het achterliggende werkproces van de behandeld ambtenaar. Het verloop en de 

afhandeling van het werkproces heeft dus directe invloed op het schrappen van bewijslast. Voordat 

u aan de slag gaat met het verminderen van de bewijslast is het dan ook verstandig eerst goed naar 

het bestaande werkproces te kijken. Is het werkproces überhaupt noodzakelijk? Kan de vergunning of 

dienst die aanleiding is voor het werkproces misschien niet worden afgeschaft? Bij afschaffing van het 

product vervalt direct alle bewijslast voor de burger of ondernemer. Wanneer afschaffen geen optie is 

kunnen er misschien nog andere maatregelen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan het verkleinen 

van de doelgroep die een vergunning moet aanvragen of het toepassen van een vertrouwensomke-

ring richting de burger die maandelijkse verantwoording voor het gebruik van een dienst overbodig 

maakt. Al deze zaken hebben direct invloed op de hoeveelheid bewijslast. Wij adviseren u voordat u 

de bewijslast gaat schrappen eerst het proces dat schuil gaat achter het product of dienst grondig te 

1 Inleiding
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herontwerpen. Als leidraad hierbij kunt u voor ieder proces vier zogenaamde procesherontwerpvragen 

stellen: 

1 Kunnen wij de vergunning of dienst afschaffen?

2 Kunnen we de vergunning of dienst door iemand anders laten aanbieden?

3 Kunnen we het aantal klantcontacten verminderen?

4 Kunnen we de vergunning of dienst sneller en/ of slimmer leveren?

Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen zult u merken dat een goed uitgewerkte gemeente-

lijke dienstverleningsvisie noodzakelijk is. Wat voor een dienstverlener wil de gemeente eigenlijk zijn? 

Wil zij zoveel mogelijk producten en diensten aanbieden? En via welke dienstverleningskanalen moe-

ten deze producten en diensten dan worden aangeboden? Hoe gaat de gemeente om met de verschil-

lende klantbehoeften? Maar ook: wat betekent de wijze waarop wij onze dienstverlening organiseren 

voor de wijze waarop wij onze organisatie inrichten?  

Het verminderen van de bewijslast is een maatregel die past bij de laatste procesherontwerpvraag. 

Wanneer u de voorgaande vragen hebt beantwoord kunt u aan de slag met het in kaart brengen van 

de noodzakelijke bewijslast. Deze publicatie helpt u daarbij. 

1.2 Vermindering van indieningvereisten – op weg naar een limitatieve lijst
In het onderzoek dat de basis vormt voor dit advies zijn voor de 60 meest gebruikte gemeentelijke pro-

ducten de indieningvereisten in kaart gebracht. Hierbij zijn de vragen die moeten worden beantwoord 

op de verschillende aanvraagformulieren in kaart gebracht, maar zijn ook de “losse” bewijsstukken die 

gemeenten uitvragen geïnventariseerd.  

Na deze inventarisatie is per indieningvereiste vastgesteld of er een juridische basis bestaat voor het 

vragen van het betreffende indieningsvereiste. Dat wil zeggen of het uitvragen van dit specifieke 

indieningvereiste is vastgelegd in een juridische bron. Het vragen van een indieningsvereiste kan juri-

disch zijn vastgelegd in zowel landelijke als lokale wet- en regelgeving. Als er geen juridische basis is, 

dan is er geen formele grond om deze informatie te vragen. Wel kan het zijn dat het vanuit dienstver-

leningsoogpunt wenselijk is deze informatie alsnog uit  te vragen (zoals bijvoorbeeld het telefoonnum-

mer van de aanvrager). Als ook dat niet het geval lijkt te zijn, worden deze indieningvereisten zonder 

juridische basis of dienstverlenende aard op de zogenoemde discussielijst gezet. De discussielijst bevat 

de indieningvereisten die mogelijk geschrapt kunnen worden omdat ze overbodig zijn.

Vervolgens is voor de overblijvende indieningvereisten (die een juridische basis hebben of die nood-

zakelijk blijken voor het leveren van een goede dienst) getoetst in hoeverre het betreffende gege-

ven hergebruikt kan worden. De gemeente kan informatie hergebruiken wanneer zij of een andere 

overheidsorganisatie reeds in het bezit is van het gegeven. De burger of ondernemer wordt op deze 

wijze ontzien. Uitgangspunt hierbij is het principe van de eenmalige gegevensuitvraag. Bij het toetsen 

van de mogelijkheid tot hergebruik zijn verschillende informatiebronnen bekeken. De belangrijkste 

bronnen voor hergebruik zijn vastgelegd in het landelijke Stelsel van Basisregistraties. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de informatie die onderdeel uitmaakt van de Basisregistraties Personen, Kadaster of 

Voertuigen. De indieningvereisten die informatie betreffen die is vastgelegd in een van de landelijke 

basisregistraties hoeven niet meer aan de klant te worden gevraagd. Naast informatie die beschik-

baar is via de bekende Basisregistraties is in het onderzoek ook gekeken of de indieningvereisten op 

een andere plek binnen de gemeente of andere overheidsorganisatie al bekend zijn. Wanneer dit het 

geval was, werden ook deze indieningvereisten onder de categorie hergebruik geplaatst. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een dossiernummer van een eerdere vergunningaanvraag of een uitspraak van een 

rechter. De indieningvereisten die informatie betreffen die kan worden hergebruikt zijn ook op de 

discussielijst geplaatst. Meer achtergrond bij het hergebruiken van informatie vindt u in hoofdstuk 2 

van deze publicatie. 
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De indieningvereisten die overbleven na het doorlopen van bovenstaande stappen zijn op de lijst Limi-

tatieve indieningvereisten geplaatst. Deze lijst bevat dus per product de indieningvereisten die:

• een juridische basis hebben of noodzakelijk zijn voor het leveren van een goede dienst, en 

• nog niet bekend zijn binnen de overheid en niet hergebruikt kunnen worden. 

Bovenstaande werkwijze laat zich het beste in onderstaande beslisboom samenvatten:

Afbeelding 1: Beslisboom Vermindering Indieningvereisten

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar het onderzoeksrapport op onze website 

www.minderregelsmeerservice.nl. Hieronder een korte impressie:

Te veel gevraagd?

“Rond het aanvragen en toekennen van 70 gemeentelijke producten en diensten vragen gemeenten in totaal niet minder 

dan 3950 indieningvereisten. Voor 1991 indieningvereisten is geen juridische basis gevonden. Enkele daarvan zijn vanuit 

een oogpunt van dienstverlening wel wenselijk. Als we die correctie toepassen, blijven er ongeveer 2000 indieningvereis-

ten met juridische basis over. Van deze indieningvereisten betreffen 626 indieningvereisten een gegeven dat binnen de 

eigen organisatie of binnen de overheid te vinden is. Als gemeenten die informatie hergebruiken, blijven er nog 1374 

indieningvereisten over. Deze indieningvereisten, en niet meer, zijn toereikend om deze 70 producten en diensten te leve-

ren. Hierbij gaat het om indieningvereisten die een formele basis hebben, die nodig zijn voor het leveren van een goede 

dienst en die niet binnen de overheid beschikbaar zijn.”

1.3  Aandachtspunten bij dit advies
Het advies “Te veel gevraagd? Minder indieningvereisten, meer service” heeft een omvangrijk karak-

ter. Niet geheel verrassend, want dit advies gaat over een belangrijk deel van alle werkprocessen in de 

gemeente. Graag willen wij u een drietal aandachtspunten meegeven:

Het realiseren van de productadviezen is niet eenvoudig. Uw gemeentelijke dienstverleningsvisie, 

de wijze waarop uw organisatie is georganiseerd en samenwerkt, de huidige inrichting van klant- en 

werkprocessen en de mogelijkheden tot hergebruik van gegevens in uw gemeente bepalen allen voor 

een belangrijk deel de mate waarin u ons advies kunt realiseren;

De inhoud van het advies heeft een dynamisch karakter. Wij willen met dit advies geen statische stan-

daard of procesbeschrijving neerzetten voor een belangrijk deel van de gemeentelijke producten en 

diensten. Wij hopen vooral dat u op basis van dit advies de discussie met elkaar zoekt over het nut en 

noodzaak van een groot aantal indieningvereisten. 

De lijst van indieningvereisten is niet compleet of altijd juist gegroepeerd. Indieningvereisten verschil-
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len per gemeente. Het onderliggende onderzoek is gebaseerd op een beperkt aantal gemeenten. Dat 

betekent dat niet alle indieningvereisten die alle Nederlandse gemeenten vragen in deze publicatie 

zijn opgenomen. Wel zijn wij ervan overtuigd dat een goede indicatie wordt gegeven. Tot slot zal 

vanwege het grote aantal indieningvereisten door ons niet altijd de juiste afweging zijn gemaakt. 

Mogelijk hebben sommige indieningvereisten wel een juridische basis of kunnen zijn niet worden her-

gebruikt. Wij roepen u daarom ook vooral op om eventuele ervaringen of correcties op het advies met 

ons te delen. Uw reacties zijn per mail van harte welkom op informatiecentrum@vng.nl.     

1.4 Leeswijzer 
In deze publicatie treft u voor 60 gemeentelijke producten en diensten een advies rond het verminde-

ren van de indieningvereisten. Voorafgaand aan het advies op productniveau hebben wij in hoofdstuk 

1 al stilgestaan bij het belang van het procesherontwerp van een product of dienst voordat u aan de 

slag gaat met het verminderen van de indieningvereisten. Vervolgens hebben wij op hoofdlijnen uit-

eengezet op welke wijze wij tot dit advies zijn gekomen. Tot slot hebben wij een aantal aandachtspun-

ten en beperkingen geschetst bij dit advies. 

In hoofdstuk 2 van dit advies bieden wij nog meer achtergrond bij het verminderen van indieningver-

eisten. Deze achtergrond is met name relevant voor diegene die verantwoordelijk is voor de algemene 

aansturing en realisatie van eventuele verbeteringen op basis van dit advies. In hoofdstuk 2 tref u 

ondermeer:

1 een concreet plan van aanpak bij het schrappen en hergebruiken van indieningvereisten;

2 een aantal procesuitgangspunten bij het inrichten van een dienstverleningsproces;

3 een toelichting op het Stelsel van Basisregistraties en de (on)mogelijkheden bij het hergebruiken 

van gegevens.

Hoofdstuk 3 bevat een advies op productniveau voor 60 veel aangevraagde gemeentelijke producten 

en diensten. Een omvangrijk advies. Dit is natuurlijk een gevolg van het grote aantal indieningvereisten 

dat wij in het onderzoek hebben aangetroffen. De productadviezen zijn per beleidsdomein gegroe-

peerd. Wij stellen voor dat de individuele product adviezen over de beleids- en procesverantwoordelij-

ke medewerkers in de gemeente worden verdeeld. Een overzicht van de Limitatieve indieningvereisten 

rond het aanvragen van leerlingenvervoer zijn natuurlijk niet interessant voor de medewerker bouwen 

en wonen. De indieningvereisten per productadvies zijn ondergebracht in twee lijsten: 

A De lijst van limitatieve  indieningvereisten: Dit zijn de bewijsstukken en gegevens die u aan de 

aanvrager moet uitvragen, omdat deze informatie nodig is voor het nemen van de beslissing, en 

omdat u deze informatie niet langs een andere weg kunt verkrijgen. Bij ieder productadvies wordt 

een onderscheid gemaakt tussen de algemene indieningvereisten voor het doen van de aanvraag en 

productspecifieke indieningvereisten. 

B De discussielijst: Dit zijn indieningvereisten die u niet meer aan de aanvrager moet vragen. Deel B 1 

van deze lijst bevat indieningvereisten die u zelf kunt opzoeken, omdat deze informatie binnen de 

eigen organisatie of bij een andere overheidsinstelling is te vinden. Deel B 2 van deze lijst bevatten 

de indieningvereisten die geschrapt kunnen worden, omdat het geen juridische basis heeft en ook 

vanuit het oogpunt van goede dienstverlening niet relevant is. 

Tot slot: Een aantal producten zijn voorzien van extra procesachtergrond. Het betreft producten waar 

een aantal belangrijke procesherontwerpmaatregelen kunnen worden genomen. Met deze procesach-

tergrond roepen wij u op om eerst te kijken in hoeverre u voor het betreffend product deze heront-

werpmaatregel kunt realiseren. Laat u zich op de website www.minderregelsmeerservice.nl inspireren 

door gemeenten die de herontwerpmaatregelen reeds hebben genomen.   
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In dit hoofdstuk schetsen wij hoe u werk maakt van het verminderen van de indieningvereisten. We 

schetsen een beknopt plan van aanpak, geven een aantal generieke procesuitgangspunten voor ieder 

dienstverleningsproces en beschrijven de (on)mogelijkheden van hergebruik van gegevens.   

2.1  Schrappen van indieningvereisten – een plan van aanpak
Zoals gezegd is de reductie van indieningvereisten een omvangrijke operatie. Bovendien zijn niet alle 

indieningvereisten even gemakkelijk te schrappen. Hergebruik van gegevens binnen de gemeente 

bijvoorbeeld vergt vaak een omvangrijke technische operatie. Wij adviseren daarom om met de een-

voudiger producten te beginnen, en voor de ingewikkelder producten een inventarisatie te maken van  

indieningvereisten die relatief eenvoudig te schrappen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van 

hergebruik van gegevens van de RDW, KvK, Kadaster. Deze gegevens zijn vaak nu al via een Basisre-

gistratie of via een directe verbinding met de betreffende overheidsinstelling te hergebruiken. Het 

schrappen van deze indieningvereisten is dan een start voor het volledig doorlichten en schrappen van 

alle overbodige indieningvereisten voor die producten. Deze quick-wins geven energie en zorgen voor 

een vliegende start van uw omvangrijke operatie.1 

1 Voor meer quick-wins rond het verminderen van indieningvereisten verwijzen wij u naar het gezamenlijke advies van de VNG en 
Actal: www.actal.nl/downloadfile/6170/6277 

2 Aan de slag
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Bij het structureel verminderen van indieningvereisten stellen wij een kort plan van aanpak voor:

1 Breng per product in kaart welke indieningvereisten te veel worden uitgevraagd 
2 Stel op basis van onze productenadviezen een lijst met te schrappen indieningvereisten op
3 Verifieer deze lijst met proceseigenaren (de uitkomsten kunt u terugkoppelen aan de VNG als 

deze afwijken van ons advies)
4 Ga met producteneigenaren, jurist en informatiearchitect om de tafel om een plan van aanpak 

voor het schrappen van overbodige indieningvereisten te maken
5 Realiseer de reductie (benoem eventueel een project)
6 Maak van het schrappen van indieningvereisten een continue proces
7 Beperk toekomstige indieningvereisten door bij het uitvragen van indieningvereisten een juridi-

sche bron verplicht te stellen
8 Versterk de medewerkers. Zorg ervoor dat zij weten wat de juridische basis is van een indie-

ningvereiste, en wat de achterliggende reden is om deze informatie te vragen. Als medewerkers 
hiervan op de hoogte zijn, zijn zij beter in staat invulling te geven aan hun discretionaire ruimte 
tussen wet- en regelgeving, beleid en hun feitelijke werkproces. Goed geïnformeerde medewer-
kers kunnen onderbouwde keuzes maken over het wel of niet uitvragen van indieningvereisten

9 Maak hergebruik van gegevens mogelijk in uw organisatie. Benut ten volle de mogelijkheden die 
de elektronische bouwstenen van de Basisregistraties bieden

10 Zet in op gedragsverandering bij uw medewerkers, door een werkhouding te stimuleren waarbij 
het streven naar een zo laag mogelijk aantal indieningvereisten een vanzelfsprekendheid is. Het 
natuurlijke uitgangspunt in de dienstverlening aan burgers en bedrijven moet er een van vertrou-
wen zijn. Alleen dan zullen medewerkers het huidige niveau van uitvragen van indieningvereis-
ten los kunnen laten.

2.2  Procesuitgangspunten bij het verbeteren van dienstverlening
Gemeenten bieden uiteenlopende producten en diensten aan burgers en ondernemers aan. Deze pro-

ducten en diensten komen vaak voort uit een directe vraag van de klant (denk aan een subsidie of een 

uitkering), of zijn noodzakelijk om een maatschappelijk belang te borgen of om de afname van een 

dienst te verantwoorden (denk aan een evenementenvergunning of rechtmatigheidsformulier). Bij het 

aanvragen van een product of dienst moet de aanvrager van het product aan een aantal (wettelijke) 

vereisten voldoen. Om te toetsen of de aanvrager voldoet aan deze vereisten vraagt de gemeente vaak 

informatie uit aan de burger of ondernemer. Het uitvragen van informatie om een product te leveren 

tot het uiteindelijk leveren van de product of dienst door de gemeente moet als een proces worden 

gezien. Dit proces bestaat uit verschillende stappen. Hieronder is zo’n proces in de vorm van een pro-

cesschema weergegeven.

Afbeelding 2: Generiek GEMMA procesmodel op hoog niveau2

2 Deze afbeelding is afkomstig uit Gemma-Procesarchitectuur: Principes, modellen en standaarden voor het inrichten van 
gemeentelijke dienstverleningsprocessen EGEM, 2009
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Proceskeuzes die van invloed zijn op de indieningvereisten

Ieder proces heeft dus een aantal standaardonderdelen. Indieningvereisten die de aanvrager moet 

aanleveren worden bij de “Intake” aan de klant uitgevraagd. Gegevens die de behandeld ambtenaar 

gaat hergebruiken worden in de processtap “Behandelen” zelf opgezocht. Voorafgaand aan de intake 

staat de gemeente nog voor een aantal belangrijke beslissingen:  

Voor de intake

Ieder proces start met een intake. In deze intake-fase worden de indieningvereisten aan de aanvrager 

uitgevraagd. Voorafgaand aan de intake heeft de gemeente voor met name autonome producten 

en diensten de ruimte om een aantal procesherontwerpmaatregelen toe te passen. Denk hierbij met 

name aan het afschaffen van het product, het proactief leveren van het product of het verkleinen van 

de doelgroep die het product moet aanvragen. Bij afschaffing, proactief leveren of verkleining van de 

doelgroep is de winst in termen van vermindering van indieningvereisten het grootst. De aanvrager 

hoeft dan namelijk geen indieningvereisten meer aan te leveren. 

Hoe organiseren we de intake?   

De gemeente kan de intake op verschillende manieren organiseren. De gemeente kan kiezen voor een 

warme of koude intake. Bij een “warme” intake vraagt de gemeente per formulier (digitaal of fysiek) 

vooraf slechts de persoonsgegevens (BSN, achternaam en geboortedatum), contactgegevens en de 

voorzieningswens. Op basis van deze gegevens wordt contact opgenomen met de klant en worden 

verdere vragen die noodzakelijk zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag in een persoon-

lijk gesprek uitgevraagd. Eventueel zoekt de gemeente zelf nog aanvullende gegevens op in daartoe 

beschikbare bronnen. De warme intake wordt veel toegepast bij WMO-aanvragen, grote bouwaan-

vragen of evenementenvergunningen. Bij een koude intake vraagt de gemeente per formulier alle 

noodzakelijke informatie uit die nodig is voor het behandelen van de aanvraag. Tussen de intake en 

het in behandeling nemen van de aanvraag is er geen contact met de klant. De klant krijgt alleen te 

weten of het betreffende product of dienst wordt toegekend. De wijze waarop de gemeente de intake 

organiseert heeft grote invloed op de bewijslast die aan de burger of ondernemer wordt gevraagd. 

Verantwoording: vertrouwen of wantrouwen

Rond sommige producten en diensten zijn burgers verplicht het gebruik achteraf te verantwoorden. 

Denk hierbij met name aan subsidies of uitkeringen. Ook hier staat de gemeente voor een belangrijke 

beslissing. Hoe wil zij de verantwoording organiseren? Hierbij moet de gemeente een balans vinden 

tussen het controleren van de rechtmatigheid en het terugdringen van de administratieve lasten. 

Wanneer het controleren van rechtmatigheid prevaleert zal de gemeente vaak veel en frequent 

verantwoordingsinformatie uitvragen aan de burger. De gemeente kan echter ook kiezen voor een 

vertrouwensomkering. Hierbij wordt bij het toekennen van een voorziening de benodigde informatie 

uitgevraagd en getoetst. Het uitgangspunt is dat de gemeente vooraf al maatwerk heeft geleverd. 

Gemeenten doen er verstandig aan om vooraf te kiezen voor een bepaalde wijze van verantwoording, 

alvorens zij bewijslast gaan schrappen. De verantwoordingssystematiek is van directe invloed op de be-

wijslast van de aanvrager. Zie hiervoor ook www.minderregelsmeerservice.nl voor de model Algemene 

subsidieverordening en voor de handreiking inzake rechtmatigheid en risicoanalyse bij verstrekkingen 

aan derden (te verschijnen december 2010).

Tot slot: indieningvereisten bij identificatie 

De eerste stap van de intake van een aanvraag bestaat uit de identificatie van de klant. De wijze van 

identificeren, en de hierbij noodzakelijke indieningvereisten, hangt samen met het kanaal waarop 

de aanvraag binnenkomt bij de gemeente. Wij onderscheiden voor het aanvragen van producten of 

diensten drie kanalen: digitaal, per post of aan de balie. Om de klant te identificeren worden via de 

kanalen verschillende indieningvereisten gevraagd: 

1 Digitale aanvraag - Digid van de aanvrager

2 Aanvraag per post - BSN van de aanvrager, achternaam en geboortedatum

3 Aanvraag aan de balie - Tonen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de aanvrager
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Het uitvragen van kopieën van legitimatiebewijzen is dus overbodig. Wanneer de aanvrager een instel-

ling is, is het uitvragen van de naam van de instelling, de contactgegevens en het eventuele KvK-num-

mer afdoende. Dit geldt voor alle productadviezen in hoofdstuk 3. 

2.3 Hergebruik van gegevens, er gaat een wereld voor u open
Gemeenten vragen op grote schaal informatie aan burgers en ondernemers, die zij binnen de eigen 

gemeente of bij andere overheidsorganisaties kunnen vinden. Hergebruik van gegevens vindt mo-

menteel niet of nauwelijks plaats. Dat komt omdat de werkprocessen binnen de gemeente hierop nog 

niet zijn ingericht. Op dit moment ligt de focus in gemeenten vooral nog op het realiseren van de (NUP) 

e-overheidsbouwstenen of interne zaaksystemen. Om het hergebruik van informatie te optimaliseren, 

moeten gemeenten hun informatiehuishouding anders gaan inrichten. Informatie die op andere plek-

ken binnen de organisatie of binnen de overheid bekend is, moet doorstromen naar plaatsen binnen 

de gemeentelijke organisatie waar deze informatie nodig is. Om te komen tot minder indieningvereis-

ten bij het aanvragen van producten of diensten moeten ambtenaren die de aanvragen behandelen 

dus kunnen beschikken over deze informatie. Het ontsluiten en hergebruiken van informatie verbe-

tert niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening, maar kan ook leiden tot lagere uitvoeringskosten 

voor gemeenten. Hiervoor is het noodzakelijk dat gemeenten meer focussen op het gebruik maken 

van ondersteunende voorzieningen die hergebruik mogelijk maken. Daarbij kan gedacht worden aan 

vooringevulde e-formulieren, zaaksystemen of interne GBA-koppelingen. In deze paragraaf wordt u 

meegenomen in de wondere wereld van het hergebruik van informatie. 

2.3.1 Basisregistraties en de informatiehuishouding van de overheid

Veel informatie die noodzakelijk is voor het toekennen van producten of diensten komt voort uit één 

van de bouwstenen van het Stelsel van Basisregistraties. In onderstaand figuur ziet u een overzicht van 

de bouwstenen die zijn opgenomen in het stelsel.  

Figuur 1: Stelsel van Basisregistraties
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In onderstaand figuur treft u een overzicht van de informatiehuishouding van de overheid. Uiterst links 

treft u de burger en bedrijf die een product of dienst van de overheid willen afnemen. Deze komt bin-

nen via verschillende kanalen. De overheidsinstellingen die de producten en diensten aanbieden treft 

u in de oranje kolom. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn zij via een “servicebus” 

aan elkaar verbonden. Bovendien hebben zij toegang tot verschillende Basisregistraties (kolom uiterst 

rechts). 

Figuur 2: Informatiehuishouding binnen de overheid
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3.1  Inleiding
In het productadvies in hoofdstuk 5 schetsen wij welke indieningvereisten niet langer aan de aanvrager 

hoeven worden gevraagd, maar kunnen worden hergebruikt uit andere informatiebronnen. In deze 

paragraaf geven wij een overzicht van de informatiebronnen die terugkomen in onze productadvie-

zen. Tevens geven wij per bron aan of gemeenten er op dit moment gebruik van kunnen maken. Ook 

geven wij per bron aan of gemeenten bilaterale afspraken moeten maken met de organisatie die de 

bron beheert voordat zij gebruik kunnen maken van de gegevens. Tot slot geven we aan bij welke 

bronnen doelbinding van het gebruik van een bepaald gegeven, het hergebruik ervan voor andere 

doelen (voorlopig) verhindert.

3.2  De bronnen voor hergebruik
Een bron is een bestand met gegevens dat door een bepaalde organisatie wordt bijgehouden voor de 

uitvoering van haar taak. We onderscheiden drie soorten bronnen. De eerste soort zijn de basisregis-

traties zoals die in het NUP zijn benoemd. De tweede soort zijn de registraties die niet in het NUP zijn 

benoemd. De derde en laatste soort zijn de interne zaaksystemen van overheidsinstellingen.

De basisregistraties en registraties zijn bestanden met gestructureerde informatie (databases), bijvoor-

beeld naam- adres- woonplaatsgegevens of waarde van een onroerende zaak. De zaaksystemen zijn 

systemen met ongestructureerde informatie, bijvoorbeeld beschikkingen of fotomateriaal.

De basisregistraties en registraties zijn bestanden die de feitelijke status van een object in de werke-

lijkheid beschrijven. Bijvoorbeeld de burgerlijke status van een inwoner of een voertuig dat APK is 

gekeurd. De zaaksystemen zijn systemen die informatie bevatten over de manier waarop de status van 

een object is veranderd. Bijvoorbeeld afschriften van beschikkingen of verleende vergunningen die de 

toestemming vormen om een gebouw aan te passen.

3 Hergebruik
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In onderstaande tabel is het onderscheid tussen de drie soorten bronnen opgenomen:

Onderdeel NUP Gestructureerde infor-

matie

Beschrijft 

status

Beschrijft 

proces

Basisregistraties Ja Ja Ja Nee

Registraties Nee Ja Ja Nee

Zaaksystemen Nee Nee Nee Ja

De bronnen kunnen centraal of decentraal bijgehouden worden. Bronnen die centraal worden bijge-

houden zijn bronnen die voor heel Nederland op één plaats en door één organisatie worden bijgehou-

den. Bijvoorbeeld de basisregistratie Kadaster (BRK). Bronnen die decentraal worden bijgehouden zijn 

bronnen die op meerdere plaatsen worden bijgehouden voor een bepaald geografisch gebied. Het 

bekendste voorbeeld is de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Gegevens uit een aantal decentrale bronnen zijn via één centraal punt op te vragen. Wanneer er voor 

decentrale bronnen één centraal punt is ingericht, noemen we dat een landelijke voorziening. De ge-

meentelijke basisadministratie voorzieningen (GBA-V) is een voorbeeld van een landelijke voorziening. 

Via deze voorziening is het voor een gemeente mogelijk de gegevens van personen op te vragen die in 

een andere gemeente zijn ingeschreven. Niet alle decentrale bronnen beschikken over een landelijke 

voorziening. Een voorbeeld is de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). Deze registratie is 

wel door alle gemeenten in gebruik, maar wordt niet beschikbaar gesteld via een landelijke voorzie-

ning.

Niet alle bronnen die gegevens bevatten die als indieningvereiste worden uitgevraagd zijn bronnen 

die worden beheerd door de overheid. Ook medische instellingen, notarissen, Kamers van Koophandel, 

het bedrijfschap horeca, het hoofdbedrijfschap detailhandel, en het bureau kredietregistratie beheren 

bronnen die gegevens bevatten die als indieningvereiste worden uitgevraagd.

Niet alle basisregistraties uit het NUP zijn belangrijk bij de reductie van indieningvereisten. Voor geen 

enkel gemeentelijk product wordt bijvoorbeeld gevraagd naar informatie uit de Basisregistratie In-

komen (BRI). Evenmin wordt informatie gevraagd op het domein van de Registratie Niet Ingezetenen 

(RNI). 

3.3  Hergebruik uit basisregistraties
3.3.1 Negen basisregistraties waar de gemeente nu al op aan kan sluiten

De basisregistraties uit het NUP komen beschikbaar via de landelijke voorzieningen Digikoppeling, 

Digimelding en Digilevering.  Digikoppeling is een set standaarden en voorzieningen ten behoeve van 

de elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties. Digimelding is een centrale voor-

ziening waarmee partijen kunnen terugmelden naar basisregistraties. Digilevering is een generieke 

voorziening voor de levering van gegevens uit basisregistraties. Het is onderdeel van GOB (Generieke 

Ontsluiting Basisregistraties), dat naast voorzieningen zoals Digilevering nog in andere standaarden en 

gemeenschappelijke diensten voorziet.3

Gemeenten kunnen via deze landelijke voorzieningen beschikken over gegevens in de basisregistraties 

waar zij zelf geen registratiehouder van zijn. Afspraken over het aansluiten van basisregistraties op 

de landelijke voorzieningen worden centraal gemaakt. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de 

aansluiting op de landelijke voorzieningen.

3 Bron is: https://wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/Stelselhandboek/  opgehaald op 11 november 2010.



19Vereniging Van nederlandse gemeenten

Van de dertien basisregistraties die in het NUP zijn benoemd zijn er negen basisregistraties waarvan 

eind 20104:

• de wet- en regelgeving is afgerond

• de basisregistratie operationeel en/of technisch is gerealiseerd, inclusief:

• de landelijke voorziening

• het beheer

• de basisregistratie is gevuld

Dit betekent dat gemeenten direct aan kunnen sluiten op deze basisregistraties om de reductie van 

indieningvereisten te realiseren door gegevens uit die basisregistraties te gebruiken in hun werkproces-

sen. 

Het gaat hierbij om de volgende basisregistraties:

• Basisregistratie Inkomen (BRI)

• Basisregistratie Kadaster (BRK)

• Basisregistratie Topografie (BRT)

• Basisregistratie Voertuigen (BRV)

• Basisregistratie Waarde Onroerende zaken (WOZ)

• Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)5

• Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)

• Nieuw Handelsregister (NHR)

Voor deze basisregistraties is het eind 2010 echter nog niet duidelijk of:

• de relaties en koppelingen met andere basisregistraties werken

• zij gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen Digikoppeling, Digimelding en Digile-

vering

• afnemers zijn aangesloten en de basisregistraties voor de publiekrechtelijk relevante taken worden 

gebruikt

3.3.2 Vier basisregistraties waar de gemeente nog niet op aan kan sluiten

De vier overige basisregistraties zijn nog niet operationeel of gevuld. Voor deze basisregistraties is wel 

een planning vastgesteld waarin is opgenomen wanneer dit gereed is. In het laatste kwartaal van 2011 

is de wetgeving voor de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) van kracht. In dat kwartaal is de RNI opera-

tioneel en gevuld. De wetgeving van de basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is volgens de 

planning in het tweede kwartaal van 2012 van kracht. Deze basisregistratie is operationeel en gevuld 

in het laatste kwartaal van 2012. De wetgeving van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is in het laat-

ste kwartaal van 2010 van kracht. Deze basisregistratie is in het laatste kwartaal van 2011 operationeel 

en in het laatste kwartaal van 2012 gevuld. Voor de Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en 

Uitkeringen (BLAU) is gepland dat de wetgeving in het laatste kwartaal van 2011 van kracht is. De data 

waarop deze basisregistratie operationeel of gevuld is moet nog worden gepland.

Pas als de wetgeving, het operationeel brengen en het vullen van deze basisregistraties is afgerond 

kunnen gemeenten de basisregistraties implementeren. Dat betekent dat gemeenten de basisregistra-

ties technisch kunnen implementeren door ze (via de gemeenschappelijke voorzieningen) te koppelen 

aan de gemeentelijke systemen. Vervolgens kunnen gemeenten deze basisregistraties implementeren 

in hun processen door gegevens uit deze basisregistraties te gebruiken bij het leveren van diensten. In 

onze productadviezen zijn de gegevenselementen uit deze vier basisregistraties al wel opgenomen. 

Het overzicht van basisregistraties is opgenomen in onderstaande tabel:

4 Zie: https://wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/Stelselhandboek/Stand%20van%20zaken%20basisregistraties, opgehaald op 11 november 
2010.

5 De BAG bestaat uit twee registraties en wordt daarom dubbel geteld. De BAG bevat de basisregistratie adressen en de 
basisregistratie gebouwen.
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BASISREGISTRATIES (NUP)    

Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT VROM X   X    

Basisregistratie Inkomen BRI FIN X   X   X

Basisregistratie Kadaster BRK VROM X   X   X

Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen BLAU SZW X X    

Basisregistratie Ondergrond BRO VROM X   X    

Basisregistratie Topografie BRT VROM X   X   X

Basisregistratie Voertuigen BRV V&W X   X   X

Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken WOZ FIN   X X   X

Basisregistraties Adressen en Gebrouwen BAG VROM   X X   X

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens GBA BZK   X X   X

Nieuw Handelsregister NHR EZ   X   X X

Registratie Niet Ingezetenen RNI BZK X   X    

3.4 Hergebruik uit registraties
3.4.1 Eén registratie waar de gemeente nu al gebruik van kan maken

De organisaties die de registraties beheren zijn: gemeenten, andere overheidsorganisaties en derde 

partijen. De gegevens in de registraties die de gemeente zelf beheert zijn beschikbaar binnen de 

gemeente en kunnen door de gemeente worden hergebruikt om indieningvereisten te reduceren. Op 

basis van de producten in dit rapport gaat het alleen om de bodemkwaliteitskaart van de gemeente.

3.4.2 Vijf overheidsregistraties waarvoor de gemeente bilateraal afspraken moet maken om te 

kunnen aansluiten

De registraties die worden beheerd door andere overheidsorganisaties en derde partijen zijn geen on-

derdeel van het NUP. Met deze registraties worden op landelijk niveau geen afspraken gemaakt om ze 

via de gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar te stellen. Gemeenten moeten met de organi-

saties die deze registraties beheren bilateraal afspraken maken over het hergebruik van gegevens. Het 

gaat om de volgende registraties die worden beheerd door overheidsorganisaties:

• Basisregister Onderwijs (BRON, beheerd door OCW-DUO)

• Basisregister Instellingen (BI, beheer door OCW-CFI)

• Centraal Rijbewijzenregister en Bromfietscertificatenregister (CRB, beheerd door RDW)

• Register aangemelde bedrijven OPTA

• Wet Kenbaarheid Publiekrechterlijke Beperkingen-Landelijke Voorziening (WKBP-LV, beheerd door 

Kadaster)

3.4.3 Drie niet-overheidsregistraties waarvoor de gemeente bilateraal afspraken moet maken om aan 

te kunnen sluiten

Het gaat om de volgende registraties die worden beheerd door organisaties die geen onderdeel zijn 

van de overheid:

• Registratie BKR (Beheerd door Bureau Kredietregistratie)

• Register van het Centraal Registratiekantoor (CRK) van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)

• Ledenregsitratie Bedrijfschap Horeca
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Het overzicht van registraties is opgenomen in onderstaande tabel:
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REGISTRATIES

Basisregister Onderwijs BRON OCW-DUO X   X    

Basisregistratie Instellingen BI OCW-CFI X   X    

Bodemkwaliteitskaart gemeente   Gemeente     X    

Centraal Rijbewijzenregister en Bromfietscertifica-

tenregister

CRB RDW X   X    

Ledenregsitratie bedrijfschap Horeca   Bedrijfschap Horeca X     X  

Register aangemelde bedrijven OPTA   OPTA X   X    

Register van het Centraal Registratiekantoor (CRK) 

van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)

  Hoofdbedrijfschap De-

tailhandel

X     X  

Registratie BKR   Bureau Kredietregistratie X     X  

Wet Kenbaarheid Publiekrechterlijke Beperkingen-

Landelijke Voorziening

WKPB-LV Kadaster X   X    

3.5 Hergebruik uit zaaksystemen
3.5.1 Drie zaaksystemen waar de gemeente nu al gebruik van kan maken

De organisaties die de zaaksystemen beheren zijn: gemeenten, andere overheidsorganisaties en derde 

partijen. De gegevens in de registraties die de gemeente zelf beheert zijn beschikbaar binnen de 

gemeente en kunnen door de gemeente worden hergebruikt om indieningvereisten te reduceren. Op 

basis van de producten in dit rapport gaat het alleen om:

• Gemeente-archief

• Zaaksysteem Schuldhulpverlening

• Zaaksysteem van de gemeente

3.5.2 Negen zaaksystemen van overheidsorganisaties waarvoor de gemeente bilateraal afspraken 

moet maken om te kunnen aansluiten

De zaaksystemen die worden beheerd door andere overheidsorganisaties en derde partijen zijn geen 

onderdeel van het NUP. Met deze zaaksystemen worden op landelijk niveau geen afspraken gemaakt 

om ze via de gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar te stellen. Gemeenten moeten met de 

organisaties die deze zaaksystemen beheren bilateraal afspraken maken over het hergebruik van gege-

vens. Het gaat om de volgende registraties die worden beheerd door overheidsorganisaties:

• Zaaksysteem Belastingdienst

• Zaaksysteem Bureau Selectie en Detentiebegeleiding

• Zaaksysteem DUO / IB-groep

• Zaaksysteem Immigratie- en Naturalisatiedienst

• Zaaksysteem Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

• Zaaksysteem Politie

• Zaaksysteem rechtbank

• Zaaksysteem uitkerende instantie6

• Zaaksysteem UWV Werkbedrijf

6 “Zaaksysteem uitkerende instantie” is opgenomen bij de zaaksystemen die worden beheerd door overheidsorganisaties en 
zaaksystemen die worden beheerd door niet-overheidsorganisaties omdat, naast de overheid, ook private partijen uitkeringen 
verstrekken. Bijvoorbeeld pensioenuitkeringen. 
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3.5.3 Vier zaaksystemen van niet-overheidsorganisaties waavoor de gemeente bilateraal afspraken 

moet maken om te kunnen aansluiten

Het gaat om de volgende registraties die worden beheerd door organisaties die geen onderdeel zijn 

van de overheid:

• Zaaksysteem Kamer van Koophandel

• Zaaksysteem medische instelling

• Zaaksysteem notaris

• Zaaksysteem uitkerende instantie

Het overzicht van zaaksystemen is opgenomen in onderstaande tabel:
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ZAAKSYSTEMEN

Gemeente-archief   Gemeente   X X    

Zaaksysteem Belastingdienst   Belastingdienst X   X    

Zaaksysteem Bureau Selectie en De-

tentiebegeleiding

  Bureau Selectie en Detentiebegeleiding   X X    

Zaaksysteem DUO / IB-groep   DUO / IB-groep X   X    

Zaaksysteem Immigratie- en Naturali-

satiedienst

  Immigratie- en Naturalisatiedienst X   X    

Zaaksysteem Kamer van Koophandel   Kamer van Koophandel   X   X  

Zaaksysteem Landelijk Bureau Inning 

Onderhoudsbijdragen

  Landelijk Bureau Inning Onderhouds-

bijdragen

X   X    

Zaaksysteem medische instelling   Medische instelling   X   X  

Zaaksysteem notaris   Notaris   X   X  

Zaaksysteem Politie   Politie   X X    

Zaaksysteem rechtbank   Rechtbank   X X    

Zaaksysteem Schuldhulpverlening   Gemeente   X X    

Zaaksysteem uitkerende instantie   Uitkerende instantie   X X    

Zaaksysteem UWV Werkbedrijf   UWV Werkbedrijf   X X    

Zaaksysteem van de gemeente   Gemeente   X X    
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4.1 Inleiding
Doelbinding is het principe dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven 

en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verzameld (artikel 7, WBP). Dit betekent dat niet 

iedere registratie met gegevens die tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn voor ieder doel gebruikt 

mag worden. Gemeenten mogen niet zonder meer gegevens uit een registratie gebruiken in hun pro-

ducten. Hieronder gaan we kort in op doelbinding en gegevens die niet herleidbaar zijn naar natuur-

lijke personen. Daarna gaan we in op de wet- en regelgeving die van toepassing is op basisregistraties. 

Vervolgens gaan we in  op wet- en regelgeving die uitwisselen van gegevens verplicht waardoor het 

doelbindingsprincipe niet van toepassing is.

4.2 Doelbinding en niet-natuurlijke personen
Doelbinding is alleen van toepassing op gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Doel-

binding is niet van toepassing op gegevens die niet herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Dit bete-

kent dat gemeenten in principe geen rekening hoeven te houden met het doelbindingsprincipe als een 

product wordt aangevraagd door een rechtspersoon die geen natuurlijk persoon is (een bedrijf). In dit 

geval mogen gegevens tussen registraties in principe altijd worden uitgewisseld. Wanneer een product 

door een bedrijf wordt aangevraagd bestaat de mogelijkheid dat de gegevens die de gemeente vraagt 

te herleiden zijn tot natuurlijke personen. Hier ontstaat een spanningsveld tussen de aanvrager (niet-

natuurlijk persoon) en gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen die onderdeel zijn van 

de aanvraag. Gemeenten moeten hier per gegeven toetsen of het doelbindingsprincipe van toepassing 

is. 

4.3 Wet- en regelgeving en basisregistraties
De basisregistraties hebben ieder hun eigen wetgeving. In deze wetgeving is vastgelegd op welke ma-

nier de gegevens uit de basisregistraties gebruikt mogen worden. Onderstaande tabel laat zien welke 

voor welke basisregistraties de wet en regelgeving al van kracht is. Ook laat de tabel zien wanneer 

wet- en regelgeving van kracht wordt voor de basisregistraties waarvoor dat nog niet het geval is.

4 Doelbinding
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Basisregistratie Datum wetgeving van kracht

GBA X

NHR X

BAG X

BRT X

BRK X

BRV X

BLAU Q4-2011

BRI X

WOZ X

RNI Q4-2011

BGT Q2-2012

BRO Q4-2010

4.4 Wet- en regelgeving voor uitwisselen van gegevens
Naast de wetgeving per basisregistratie is er ook wetgeving die het uitwisselen van gegevens tussen or-

ganisaties verplicht stelt. Het principe van doelbinding is ondergeschikt aan deze wet- en regelgeving. 

Als deze wet- en regelgeving van toepassing is moet de gemeente zich aan die wet- en regelgeving 

houden en is doelbinding niet van toepassing. Een voorbeeld is de Wet eenmalige gegevensuitvraag 

werk en inkomen (WEU). Hierin is ondermeer geregeld dat de RDW gegevens uitwisselt met UWV om 

een vermogenstoets uit te voeren wanneer een uitkering wordt aan gevraagd.

4.5 Wat moet een gemeente doen om doelbindingsprincipe niet te schenden bij her-
gebruik gegevens?

Om op een correctie manier om te gaan met doelbinding en te voorkomen dat een gemeente het 

principe van doelbinding schendt is het nodig om per product een analyse uit te voeren. De analyse 

bestaat er uit dat de gemeente van het product expliciet het doel benoemt dat zij met het product wil 

bereiken. Vervolgens stelt zij van iedere registratie die gegevens voor hergebruik levert vast:

1 of er wetgeving van toepassing is op de registratie die het uitwisselen van gegevens verplicht of 

belemmert

2 wat het doel is van de registratie

Als er geen wetgeving van toepassing is die uitsluitsel geeft op de vraag of de gemeente gegevens uit 

mag wisselen toetst de gemeente of het doel waarvoor de registratie is opgezet in strijd is met het 

doel van het product (artikel 9, WBP). Wanneer deze doelen niet tegenstrijdig zijn aan elkaar mag de 

gemeente gegevens uitwisselen met die registratie. 



25Vereniging Van nederlandse gemeenten

5 Advies indieningvereisten per product

Inhoudsopgave

RO EN BOUWEN 27

1 Projectbesluit 28

2 Gebruiksvergunning/brandveiligheid  28

3  Kapvergunning 28

4  Monumentenvergunning (gemeentelijk)  28

5 Sloopvergunning 28

6 Vergunning in- en uitrit 28

7  Gebruiksvergunning, tijdelijk 28

8 Milieuvergunning 28

9  Reclamevergunning 28

10  Bestemmingsplan wijzigen  29

11 Huisnummering, toekenning  31

12 Bouwgrond, uitgifte  32

13  Huisvestingsvergunning  33

14 Sloopmelding  35

MILIEU  37

15  (Her)aansluiting op het gemeenteriool  38

16  Ontheffing geluidshinder (APV) 39

17 Werken aan een riool(huis)aansluiting in openbare grond  40

18 Stookontheffing  41

19 Verkoopvergunning vuurwerk  42

20 Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond  43

21  Grond afgraven en verplaatsen 45



26 Vereniging Van nederlandse gemeenten

HORECA  47

22  Exploitatievergunning horeca  48

23 Nacht- en ochtend-ontheffing voor horecabedrijven  50

24  Incidentele ontheffing sluitingstijden horecabedrijven 51

25  Terrasvergunning 52

26  Exploitatievergunning prostitutiebedrijven  53

27 Evenementenvergunning (groot)   56

28  Kermisvergunning  60

29 Wet Bibob  62

30  Speelautomatenvergunning 63

31  Evenementenvergunning (klein)   65

BEZWAAR, BELASTINGEN, VERGOEDINGEN, SUBSIDIES  67

32  Planschade  68

33  Bezwaarschrift indienen  70

34  Kwijtschelding van belastingen en heffingen  71

35  Aansprakelijkstelling gemeente  77

36  Hondenbelasting, aangifte  79

37  Toeristenbelasting, aangifte 80

38  Bijdrage in kosten leerlingenvervoer  81

39  Budget-/niet-incidentele/exploitatie subsidie 83

40  Waarderingssubsidie  84

41  Eenmalige/incidentele/activiteiten subsidie  85

OPENBARE ORDE  87

42  Ontheffing verkeersverbod  88

43  Opbreekvergunning 89

44 Parkeerontheffing   91

45  Parkeervergunning  92

46 Ontheffing rijden voetgangersgebied  93

47  Verzoek verkeersmaatregel  94

48  Innemen gemeentegrond  95

49  Ontheffing verwijzingsborden  96

50  Bezoekersparkeerkaart  97

51  Gehandicaptenparkeerkaart  98

52  Gehandicaptenparkeerplaats  100

MARKT-, STRAAT- EN DETAILHANDEL  103

53  Marktvergunning (vast)  104

54  Standplaatsenvergunning (vast)  105

55  Ventvergunning 106

56  Ontheffing Winkeltijdenwet    107

57  Vergunning Winkeluitstalling  108

UITKERINGEN, GEHANDICAPTEN, AANVULLENDE REGELINGEN  109

58 Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (Rof-je)  WWB 110

59 Rechtmatigheidsonderzoeksformulier(Rof-je) OAW/IOAZ/BBZ 119

60  Bijzondere Bijstand, bestaande cliënten  128

61 Bijzondere Bijstand, nieuwe cliënten  132

62 Langdurigheidstoeslag, bestaande cliënten  141

63  Langdurigheidstoeslag, nieuwe cliënten  145

64  Bijstandsuitkering 149

65  Vakantiemelding Bijstand 157

66  Bijstandsuitkering voorschot  158

67  Gehandicaptenvoorziening WMO (rolstoel, vervoersvoorziening, woonvoorziening, 

 huishoudelijke hulp) 159

OVERIGE REGELINGEN 163

68  Collectevergunning 164
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Per 1 oktober 2010 zijn de volgende toestemmingen opgegaan in de Omgevingsvergunning. De 

indieningvereisten voor de Omgevingsvergunning zijn landelijk vastgelegd in de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht (Mor).

1 Projectbesluit
2 Gebruiksvergunning/brandveiligheid 
3  Kapvergunning
4  Monumentenvergunning (gemeentelijk) 
5 Sloopvergunning
6 Vergunning in- en uitrit
7  Gebruiksvergunning, tijdelijk
8 Milieuvergunning
9  Reclamevergunning
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10  Bestemmingsplan wijzigen 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Kadastraal nummer

7. Melding wat de bouwwerkzaamheden inhouden

8. Aanduiding nieuwe bestemming/gebruik

9. Situatietekening en plattegrond op schaal van voornemen

10. Melding bruto vloeropp. in m2

11. Melding bruto inhoud in m3

12. Melding periode waarvoor ontheffing wordt gevraagd (maximaal 5 jaar)

13. Indien van toepassing: aanvullende informatie omtrent een distributieplanologisch onderzoek

14. Indien van toepassing: aanvullende informatie omtrent een archeologisch onderzoek

15. Indien van toepassing: aanvullende informatie omtrent een aanvullend bodemonderzoek 

16. Indien van toepassing: aanvullende informatie omtrent een aanvullend luchtonderzoek 

17. Indien van toepassing: aanvullende informatie omtrent een aanvullend wateronderzoek

18. Indien van toepassing: aanvullende informatie omtrent een aanvullend akoestisch onderzoek

19. Indien van toepassing BSN gemachtigde, Achternaam gemachtigde en geboortedatum gemach-

tigde

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1.     NAW gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2.     NAW gegevens gemachtigde

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

3.     Registratienummer eerdere aanvraag

Bron is zaaksysteem gemeente

4.     Kopie brief eerder aangevraagde ontheffing

Bron is zaaksysteem gemeente

5.     NAW gegevens bouwwerk

Bron is BAG

6.     Afmeting van het perceel 

Bron is BRK

7.     Gevelaanzichten (ook van belendende bebouwing)

Bron is gemeente-archief

8.     Kopie brief eerder aangevraagde herziening

Bron is zaaksysteem gemeente

9.     Door welstand goedgekeurd schetsplan op schaal

Bron is zaaksysteem gemeente

10.   Kopie brief eerder aangevraagde principeverzoek

Bron is zaaksysteem gemeente
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11.   Beschrijving huidige gebruik van percelen en opstallen

Bron is Kadaster

Bron is Gemeente

Bron is BAG

12.   Melding eigenaar/huurder

Bron is BRK

B2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

13 Melding of er sprake is van een gemachtigde 

14 Melding of er een eerdere aanvraag ontheffing is ingediend

15 Motivering van het verzoek: 

• de aanleiding van het plan 

• de omvang en aantallen van de nieuwe functie(s) 

• beschrijving van de bebouwing (bouwvolume, bouwvorm, bouwhoogte, bouwdiepte, aan- en 

• bijgebouwen, aantal kamers, etc.)

16 Beschrijving en motivering project

17 Melding noodzakelijkheid van kavelgrenscorrecties

18 Aanvraagformulier tweevoudig indienen

19 Melding of aanvrager bereid is om overeenkomst te sluiten om kosten te vergoeden bij een her-

ziening

20 Melding of aanvrager bereid is om overeenkomst te sluiten om kosten te vergoeden bij planscha-

de

21 Situatieschets van de bebouwing

22 De bestaande en nieuwe situatie op tekening op schaal 1:100

23 Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil

24 Situatietekening met de aanduiding van het gebruik van zowel het perceel als de bebouwing 
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11 Huisnummering, toekenning 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Indien van toepassing: bij nieuwbouw het vergunningsnummer

7. Indien van toepassing: bij splitsing kopie huurcontracten

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

2. Nummer reguliere bouwvergunning/ omgevingsvergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

3. Indien van toepassing: bij splitsing kopie koopcontracten

Bron is BRK 

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

4. Situatietekening

5. Koopcontract

6. Melding relatie met het object (eigenaar/projectontwikkelaar/huurder)

7. Omschrijving zelfstandige verblijfseenheden
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12 Bouwgrond, uitgifte 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Precieze omschrijving van het gewenste stuk grond

7. Omschrijving doel aankoop grond

8. Situatieschets/foto

9. Kadastraal nummer

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. Kopie legitimatiebewijs aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

3. NAW gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

4. Melding of aanvrager eigenaar/huurder is van de woning

Bron is BRK

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken…

5. Kopie koopcontract

6. Gewenste omvang en ligging van de kavel

7. Gegevens over het te bouwen pand

8. Gegevens over inkomenssituatie

9. Gegevens over bedrijf 

10. Gegevens over milieubelasting

11. Gegevens over vervoersbewegingen en parkeerfaciliteiten

12. Melding omvang huishouden (aantal personen) aanvrager

13. Melding voorkeur plangebieden

14. Melding voorkeur grootte bouwkavel

15. Melding reden verhuizing 

16. Melding voorkeur bouwstijl

17. NAW perceel
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13  Huisvestingsvergunning 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding adres en woonplaats gegevens huurwoning waarvoor een vergunning wordt aange-

vraagd 

7. Melding adres en woonplaats gegevens koopwoning waarvoor een vergunning wordt aange-

vraagd

8. Melding totale huurprijs

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. Melding of aanvrager de Nederlandse nationaliteit bezit 

Bron is GBA

3. Melding nationaliteit aanvrager

Bron is GBA 

4. NAW-gegevens woonadres

Bron is BAG 

5. Datum sinds wanneer aanvrager op huidige adres woont

Bron is GBA 

6. Melding uitkeringsorgaan v/d aanvrager

Bron is BLAU

7. Melding opleiding v/d aanvrager

Bron is BRON (voor diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs 

en de sector beroeps- en volwasseneneducatie) 

8. Melding bruto-inkomen

Bron is BLAU

9. Kopie salarisstrook aanvrager

Bron is BLAU

10. Kopie uitkeringsspecificatie aanvrager

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie 

11. NAW-gegevens partner

Bron is GBA 

12. Melding of partner de Nederlandse nationaliteit bezit

Bron is GBA

13. Melding nationaliteit partner

Bron is GBA 

14. NAW-gegevens woonadres

Bron is GBA 

15. Datum sinds wanneer partner op huidige adres woont

Bron is GBA 

16. Melding uitkeringsorgaan v/d partner

Bron is BLAU
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17. Melding opleiding v/d partner

Bron is BRON (voor diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs 

en de sector beroeps- en volwasseneneducatie) 

18. Melding bruto-inkomen

Bron is BLAU

19. kopie salarisstrook partner

Bron is BLAU

20. Kopie uitkeringsspecificatie partner

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie 

21. Naam en geboortedatum en inkomsten kinderen jonger 18 jaar

Bron is BLAU en GBA

22. Naam en geboortedatum en inkomsten kinderen 

Bron is BLAU en GBA

23. Naam en geboortedatum en inkomsten overige personen

Bron is BLAU en GBA

24. NAW-gegevens eigenaar woning

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

Bron is BAG om eigenaarschap vast te stellen

25. Melding type woning

Bron is BAG

26. Melding hoeveel slaapkamers woning heeft

Bron is gemeente-archief

27. Tekening op schaal 1:100 bestaande situatie

Bron is gemeente

28. Tekening op schaal 1:100 nieuwe situatie

Bron is gemeente

29. Kadastrale kaart

Bron is BRK

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken…

30. Melding of huidige woning geheel vrij komt voor bewoning van anderen (aanvrager)

31. Melding werkgever v/d aanvrager

32. Melding of huidige woning geheel vrij komt voor bewoning van anderen (partner)

33. Melding werkgever v/d partner 

34. BSN eigenaar

35. KvK nummer eigenaar

36. Aanvraag in drievoud indienen
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14 Sloopmelding 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Kadastraal nummer van te slopen object

7. Situatieschets van te slopen objecten

8. Datum invoering verandering/ sloop

9. Melding aantal m2 asbest

10. Indien van toepassing: een asbestonderzoeksrapport

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. NAW-gegevens bouwwerk

Bron is BAG

3. Plattegrond incl. bestemmingen v/d ruimten en de grenzen van (het terrein van) de inrichting

Bron is gemeente-archief

4. Datum verlening oprichtingsvergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

5. Datum verlening revisievergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

6. Datum verlening wijzigingsvergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

7. Datum verklaring eerdere meldingen

Bron is zaaksysteem van de gemeente

8. NAW-gegevens gemachtigde

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken…

9. Aanvraag tweevoudig indienen

10. Beschrijving van de verandering

11. Melding wat de milieugevolgen zijn van de veranderingen

12. melding nadere gegevens of toekomstige ontwikkelingen 

13. Plattegrond op schaal 1:100 of 1:200

14. een emissieberekening

15. een akoestisch rapport

16. een asbestonderzoeksrapport in tweevoud indienen

17. Sloopmeldingsformulier met tekeningen in viervoud indienen

18. Melding naar welke locatie de verwijderde stoffen afgevoerd zullen worden

19. Aard van de inrichting
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37

MILIEU 



38 Vereniging Van nederlandse gemeenten

15  (Her)aansluiting op het gemeenteriool 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Adresgegevens aansluitadres

7. Factuuradres

8. Melding aantal rioolaansluitingen

9. Melding soort rioolaansluiting

10. Melding diameter rioolaansluiting

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. Nummer bouwvergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

3. Melding kadastraal nummer

Bron is BRK

4. Melding kadastrale sectie

Bron is BRK

5. Melding kadastrale gemeente

Bron is BRK

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken…

6. Situatieschets (niet van toepassing bij meeliftaansluiting, drukriool en bedrijfsuitlegger)

7. Melding of het pand een adres heeft

8. Melding naam bouwplan
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16  Ontheffing geluidshinder (APV)

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding datum en tijdstip ontheffing

7. Melding activiteiten waarvoor ontheffing aangevraagd wordt

8. Melding bouw/slooplocatie

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens bedrijf

Bron is NHR

2. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

3. Naam aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken…

4. Vormvrije brief

5. Melding van welke geluidproducerende apparatuur gebruik wordt gemaakt

6. Melding welke werkzaamheden verricht zullen worden

7. Melding externe muziekinstallatie

8. Melding verbreking verzegeling van de geluidsbegrenzer

9. Melding verwijdering geluidsbegrenzer
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17 Werken aan een riool(huis)aansluiting in openbare grond 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Adresgegevens aansluitadres

7. Factuuradres

8. Melding aantal rioolaansluitingen

9. Melding soort rioolaansluiting

10. Melding diameter rioolaansluiting

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. Indien van toepassing nummer bouwvergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

3. Melding kadastrale nummer

Bron is BRK

4. Melding kadastrale sectie

Bron is BRK

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Situatieschets (niet van toepassing bij meeliftaansluiting, drukriool en bedrijfsuitlegger)

6. Gegevens gewenste aansluiting

 



41Vereniging Van nederlandse gemeenten

18 Stookontheffing 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding soort afval dat verbrand wordt

7. Melding periode van verbranden

8. Melding locatie waar het afval verbrand wordt

9. Melding m3 inhoud van de brandstapel

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

2. Plattegrond schematische aanduiding van het terrein

Bron is BRT

3. Naam vereniging

Bron is NHR

4. NAW-gegevens eigenaar van terrein

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

Bron is BRK voor het bepalen van het eigenaarschap van het terrein

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Melding diameter van de brandstapel

6. Melding hoogte van de brandstapel

7. Toelichting op schematisch aanduiding

8. NAW-gegevens toezichthouder
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19 Verkoopvergunning vuurwerk 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding: omschrijving en hoeveelheid vuurwerk waar het om gaat 

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft   

2. NAW-gegevens inrichting

Bron is BAG (als ‘inrichting’ gelijk staat aan ‘het gebouw’ waar de verkoopvergunning voor is 

aangevraagd)

Bron is NHR (als ‘inrichting’ gelijk staat aan ‘organisatie die de verkoopvergunning aanvraagt’)

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

Geen
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20 Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Startdatum werkzaamheden

7. Einddatum werkzaamheden

8. Korte omschrijving werkzaamheden

9. Planning van het gehele werk incl. faseringen en werkvolgordes

10. Melding: soort kabel/leiding

11. Melding: aantal kabels/leidingen per sleuf

12. Melding: beoogd gebruik

13. Melding aard van de verharding

14. Melding lengte en breedte van de verharding

15. Tijdens of na werk definitieve uitvoeringsplan doormiddel van opbreekstaat inleveren

16. Tekening op schaal 1:1000 / 1:500

17. Op tekening: één of meer straatnamen ter plaatse van de werkzaamheden

18. Op tekening: opgave van de geplaatste objecten tijdens de uitvoering alsmede de situering ervan 

19. Op tekening: doorsnede van de zowel bestaande inhoud als van de nieuwe inhoud van de sleuf

20. Op tekening: aantal meters buiten gebruik zijnde kabels en leidingen en/of lege HDPE buizen

21. Op tekening: maatregelen voor de bereikbaarheid alsmede de bescherming van overige kabels 

en leidingen in openbare gronden

22. Op tekening: inventarisatie van straatmeubilair, bomen en andere objecten

23. Naam en vestigingsplaats van beheerder, exploitant en instellingen die op de hoogte zijn gesteld

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens Nutsbedrijf

Bron is NHR

2. Melding op welke andere gedoogplichtigen bepaalde tracé betrekking heeft

Bron is WKPB

3. NAW-gegevens aannemer

Bron is NHR

4. NAW-gegevens onderaannemer

Bron is NHR

5. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

6. Afgegeven registratie van de OPTA

Bron is register van aangemelde bedrijven van OPTA

7. Uitreksel KvK

Bron is zaaksysteem Kamer van Koophandel

8. Op tekening: informatie betreffende bestaande kabels en leidingen van derden

Bron is BRO
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9. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

10. Kadastrale gegevens

Bron is BRK

11. Kadastrale situatieschets (met gegevens leidingen, kabels of mantelbuizen)

Bron is BRO + BRK

12. NAW-gegevens beheerder

Bron is NHR

13. NAW-gegevens exploitant

Bron is NHR

14. Melding NAW-gegevens instellingen, die op de hoogte zijn gesteld van de voorgenomen werk-

zaamheden

Bron is NHR

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

15. Melding: is kabel/leiding wel of niet openbaar

16. Melding: aanleiding voor het plaatsen van kabel/leiding (net constructie of civiel project OWT)

17. Melding: of het bepaalde tracé betrekking heeft op andere gedoogplichtigen

18. Tekening in vijfvoud

19. Begeleidend schrijven

20. Tekening in drievoud

21. Melding projectnaam

22. Melding projectnummer

23. Melding welke werkzaamheden tot opbreking zullen leiden

24. Melding lengte sleuf in meters

25. Melding gemiddelde breedte sleuf in meters

26. Melding lengte buitengebruik gestelde kabels en leidingen en/of HDPE-buizen in meters

27. Melding lengte van de te verwijderen kabels en leidingen in meters

28. Kopie brief (met adressen) aan de belanghebbende over de voorgenomen werkzaamheden

29. Opgave van het beoogde opslagterrein en/of ketenpark tijdens de uitvoeringswerkzaamheden

30. Overzichtstekening met beoogde verkeersmaatregelen (volgens de eisen gesteld in het publicatie 

96b van het C.R.O.W.)

31. Overzichtstekening in drievoud

32. Naam en vestigingsplaats NUTS bedrijf

33. Naam en vestigingsplaats aannemer

34. Naam en vestigingsplaats onderaannemer

35. Naam en vestigingsplaats contactpersoon

36. Naam en vestigingsplaats beheerder

37. Naam en vestigingsplaats exploitant

38. Naam en vestigingsplaats instellingen die op de hoogte zijn van de voorgenomen werkzaamhe-

den

39. Naam en vestigingsplaats belanghebbenden en instanties die op de hoogte zijn gesteld van de 

voorgenomen werkzaamheden
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21  Grond afgraven en verplaatsen

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Begin- en einddatum grondverwerking

7. Melding zone op bodemkwaliteitskaart

8. Plattegrond met gebruikslocatie

9. Plattegrond met toepassingslocatie

10. Melding of er op locatie calamiteit is geweest waardoor bodem verontreinigd kan zijn

11. Melding hoeveelheid opgebrachte grond 

12. Melding datum aanvoer of opbrengen grond 

13. Melding herkomst grond

14. Melding of op locatie asbest of asbestverdachte materialen verwerkt zijn/geweest

15. Melding of herkomstlocatie op andere wijze historisch materiaal wordt verdacht

16. Melding soort grond

17. Melding kwaliteitscategorie grond

18. Indien van toepassing: rapport NEN 5740 bodemonderzoek

19. Indien van toepassing: rapport dat aangeeft dat er sprake is van schone grond

20. Indien van toepassing: partijkeuring conform Bouwstoffenbesluit

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. NAW-gegevens gemachtigde

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

3. NAW-gegevens leverancier van grond

Bron is NHR

4. Kadastrale sectie (herkomstlocatie)

Bron is BRK

5. Kadastrale nummer (herkomstlocatie)

Bron is BRK

6. bodemkwaliteitskaart

Bron is zaaksysteem (bodemkwaliteitskaart) gemeente

7. bodemkwaliteitskaart herkomstlocatie 

Bron is zaaksysteem (bodemkwaliteitskaart) gemeente

8. Bij bodemkwaliteitskaart: naam en contactpersoon gemeente

Bron is zaaksysteem (bodemkwaliteitskaart) gemeente

9. Bij bodemkwaliteitskaart: nummer bodemkwaliteitskaart

Bron is zaaksysteem (bodemkwaliteitskaart) gemeente

10. Bij bodemkwaliteitskaart: datum bodemkwaliteitskaart

Bron is zaaksysteem (bodemkwaliteitskaart) gemeente
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11. Melding of er bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden waardoor bodem verontreinigd kan 

zijn 

Bron is BRO

12. Bij rapport partijkeuring en bodemonderzoek: naam en plaats bedrijf

Bron is NHR

13. Kadastrale sectie (toepassingslocatie)

Bron is BRK

14. Kadastrale nummer (toepassingslocatie)

Bron is BRK

15. Kopie bodemkwaliteitskaart herkomstlocatie

Bron is zaaksysteem (bodemkwaliteitskaart) gemeente

16. Melding of er op locatie ooit onder- of bovengrondse tanks en/of smeerputten aanwezig is ge-

weest

Bron is BRO

17. Melding of deze is gesaneerd

Bron is BRO

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

18. Melding voor welke soort vergunning grond wordt verzet

19. Herkomstlocatie

20. Melding diepte vrijgekomen grond

21. Melding functie herkomstlocatie

22. Melding of er op locatie grond is op- of ingebracht (bv. voor ophogingen)

23. NAW-gegevens toepassingslocatie (ontvangende bodem)

24. Melding of toepassingslocatie in een bijzonder beschermingsgebied bevindt

25. Melding soort grondverwerking

26. Melding soort grondlaag van toepassing is (boven-, ondergrond of beide)

27. Melding hoeveelheid grond wordt toegepast

28. Rapportnummer

29. Datum rapport
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22  Exploitatievergunning horeca 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Aangeboden activiteiten

7. Bedrijfs- / inrichtingsomschrijving

8. Naam en vestigingsplaats beheerder horecabedrijf

9. Naam en (nieuwe) vestigingsplaats horecabedrijf

10. Melding relatie aanvrager mbt de inrichting

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. Melding speelautomaat in de inrichting (Speelautomatenvergunning)

Bron is zaaksysteem gemeente

2. Melding terras in gebruik (Terrasvergunning)

Bron is zaaksysteem gemeente

3. Melding verkoop alcoholhoudende dranken (Drank- en Horeca wet vergunning)

Bron is Gemeente 

4. Plattegrond van de inrichting

Bron is BAG

5. Naam en vestiging rechtspersoon

Bron is NHR 

6. NAW-gegevens inrichting

Bron is BAG (als ‘inrichting’ gelijk staat aan ‘het gebouw’ waar de exploitatievergunning voor 

is aangevraagd)

Bron is NHR (als ‘inrichting’ gelijk staat aan ‘organisatie die de exploitatievergunning aan-

vraagt’)

7. Openings- en sluitingstijden Gemeente (in Drank&Horecavergunning)

8. NAW-gegevens leidinggevende

Bron is GBA als het een leidinggevende is uit de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een leidinggevende is uit een andere gemeente

9. NAW-gegevens beheerder

Bron is GBA als het een leidinggevende is uit de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een leidinggevende is uit een andere gemeente

10. Functiegegevens Gemeente (in Drank & Horecavergunning) 

11. Melding arbeidsverleden

Bron is BLAU

12. kopie arbeidsovereenkomst

Bron is BLAU

13. Plattegrond met aanduiding functie van ruimte

Bron is gemeente-archief

14. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft
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15. Melding terras opp. in m²

Bron is Gemeente (APV)

16. Melding exploitatietijden terras

Bron is Gemeente (APV)

17. Melding datum van vestiging/oprichting

Bron is NHR

18. Uitreksel KvK

Bron is NHR

19. Verklaring omtrent het gedrag

Bron is zaaksysteem van Justitie

20. Melding maximaal aantal klanten in inrichting (Gebruiksvergunning)

Bron is Gemeente (Gebruiksvergunning).

21. Indien van toepassing : uitreksel uit het bevolkingsregister van de leidinggevende/beheerder die 

niet woonachtig zijn in de gemeente

Bron is GBA-V 

22. Melding ondernemingsvorm

Bron is NHR

23. NAW-gegevens ondernemer(s)

Bron is GBA of GBA-V wanneer er sprake is van bestuursleden van buiten de gemeente

Bron is NHR 

24. NAW-gegevens bestuursleden

Bron is GBA of GBA-V wanneer er sprake is van bestuursleden van buiten de gemeente

Bron is NHR 

25. Melding soort rechtspersoon

Bron is NHR

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

26. Reden aanvraag

27. Melding verstrekte middelen (soft drugs)

28. Melding maatregelen tegen overlast (muziek en parkeer)

29. Melding deurbeleid

30. Melding exploitatievergunning (voor alcholvrije horeca-inrichting) 

31. 18. Melding aantal leidinggevenden/beheerders

32. Melding (situering en afmetingen) lokaliteiten en terrassen 

33. Melding locatie terras 

34. Melding aanwezigheid parkeergelegenheid 

35. Plaats van parkeergelegenheid

36. Verklaring van eigenaar/verhuurder waarin geen bezwaar wordt vermeld tegen de vestiging van 

de inrichting

37. Huurovereenkomst

38. Melding aanwezigheid nevenvestigingen 
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23 Nacht- en ochtend-ontheffing voor horecabedrijven 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Reden voor verzoek ontheffing

7. Melding datum ontheffing

8. Begin- en eindtijd ontheffing

9. Naam en vestigingsplaats beheerder horecabedrijf

10. Naam en vestigingsplaats horecabedrijf

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

2. NAW-gegevens beheerder horecabedrijf

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

3. NAW-gegevens horecabedrijf

Bron is NHR

4. Naam eigenaar/bezitter horecavergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Melding incidentele festiviteit
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24  Incidentele ontheffing sluitingstijden horecabedrijven

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Reden voor verzoek ontheffing

7. Melding datum ontheffing

8. Begin- en eindtijd ontheffing

9. Naam en vestigingsplaats beheerder horecabedrijf

10. Naam en vestigingsplaats horecabedrijf

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

2. NAW-gegevens beheerder horecabedrijf

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

3. NAW-gegevens horecabedrijf

Bron is NHR

4. Naam eigenaar/bezitter horecavergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Melding incidentele festiviteit 
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25  Terrasvergunning

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding afmetingen terras

7. Naam en vestigingsplaats bedrijf

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. Registratie NAW-gegevens in KvK

Bron is NHR

3. NAW bedrijfgegevens

Bron is NHR

4. Kopie uitreksel KvK

Bron is NHR

5. Naam contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

6. Melding gebruik vlonders

7. Melding gebruik tochtschermen

8. Melding gebruik parasols

9. Melding periode plaatsing terras

10. Indien van toepassing tekening van parasols en tochtschermen 

11. Situatieschets locatie plaatsing terras

12. Melding of aanvrager eigenaar of exploitant is van het horecabedrijf 

13. Melding of aanvrager eigenaar of huurder is van horecapand 

 



53Vereniging Van nederlandse gemeenten

26  Exploitatievergunning prostitutiebedrijven 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Aangeboden activiteiten

7. Bedrijfs- / inrichtingsomschrijving

8. Naam en vestigingsplaats beheerder bedrijf

9. Naam en (nieuwe) vestigingsplaats bedrijf

10. Melding relatie aanvrager m.b.t. de inrichting

11. Periode waar beschikking betrekking op heeft

12. Naam en vestigingsplaats exploitant

13. Naam en vestigingsplaats bestuursleden

14. Naam en vestigingsplaats van leidinggevende 

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. Melding speelautomaat in de inrichting (speelautomatenvergunning)

Bron is zaaksysteem gemeente

2. Melding terras in gebruik (terrasvergunning)

Bron is zaaksysteem gemeente

3. Melding exploitatievergunning (voor alcoholvrije horeca-inrichting)

Bron is zaaksysteem gemeente

4. Uitreksel uit het bevolkingsregister van de leidinggevende/beheerder die niet woonachtig zijn in 

de gemeente

Bron is GBA-V

5. Melding ondernemingsvorm

Bron is NHR

6. NAW-gegevens ondernemer(s)

Bron is GBA

7. Naam en vestiging rechtspersoon

Bron is NHR

8. NAW-gegevens bestuursleden

Bron is GBA

Bron is GBA-V wanneer er sprake is van bestuursleden van buiten de gemeente

9. NAW-gegevens inrichting

Bron is BAG (als ‘inrichting’ gelijk staat aan ‘het gebouw’ waar de exploitatievergunning voor 

is aangevraagd)

Bron is NHR (als ‘inrichting’ gelijk staat aan ‘organisatie die de exploitatievergunning aan-

vraagt’)

10. Melding KvK nummer 

Bron is NHR

11. Melding kadastrale sectie

Bron is BRK

12. Melding kadastrale nummer

Bron is BRK
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13. Melding kadastrale gemeente

Bron is BRK

14. Melding datum inschrijving KvK

Bron is NHR

15. NAW-gegevens vertegenwoordigers

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

16. NAW-gegevens beheerders

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

17. Op situatietekening kadastrale ligging

Bron is BRK

18. Uitreksel (recent) bevolkingsregister exploitanten

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

19. Uitreksel (recent) bevolkingsregister beheerders

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

20. Statuten van de rechtspersonen

Bron is zaaksysteem Kamer van Koophandel

21. Uittreksel KvK

Bron is NHR

22. Melding maximaal aantal klanten in inrichting

Bron is gemeente (gebruiksvergunning)

23. Melding verkoop alcoholhoudende dranken

Bron is gemeente (Drank- en Horecawetvergunning)

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

24. Melding verstrekte middelen (softdrugs)

25. Melding maatregelen tegen overlast (muziek en parkeer)

26. Melding deurbeleid

27. Plattegrond van de inrichting

28. Melding aantal leidinggevenden/beheerders

29. Melding (situering en afmetingen) lokaliteiten en terrassen

30. Melding openings- en sluitingstijden

31. Melding wijziging van exploitatie

32. Melding wijziging in beheer 

33. Verklaring waarom openingstijden voor een bepaalde seksinrichting niet geldt

34. Situatietekening 1:1000

35. Bouwkundige plattegrond

36. Op plattegrond indeling ruimte

37. Op plattegrond bestemming ruimte

38. Op plattegrond oppervlakte ruimten

39. Op plattegrond opstelling bedden

40. Op plattegrond aangeven waar aan te brengen brandbeveiliging

41. Kopie eigendomsbewijs

42. Kopie huurovereenkomst

43. Lijst van telefoonnummers en tenaamgestelden waaronder inrichting haar diensten aanbiedt en 

bereikbaar is

44. Lijst van internet-/e-mailadressen waaronder inrichting haar diensten aanbiedt 

45. IP-adres van computer van waar advertenties worden geplaatst 

46. Recente pasfoto exploitanten
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47. Recente pasfoto beheerders

48. Verklaring afgegeven van de Belastingdienst omtrent betalingsbedrag van de exploitant

49. Schriftelijke bewijzen van kredietovereenkomst

50. Schriftelijke bewijzen van overeenkomst van een lening

51. Omschrijving investeringen in het perceel

52. Omschrijving investeringen in de inventaris

53. Schriftelijke bewijzen van betalingen m.b.t. de investeringen
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27 Evenementenvergunning (groot)  

Het organiseren van een groot evenement gaat vaak in nauw overleg met de gemeente, politie, GHOR 

en andere hulpdiensten. De vergunningverlening is echt maatwerk. Wij adviseren de gemeente om bij 

het eerste contact met de evenementenorganisator zo min mogelijk informatie uit te vragen. In over-

leg  met de evenementenorganisator kunnen meer specifieke indieningvereisten worden gevraagd. 

 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding naam en locatie evenement

7. Melding soort activiteit

8. Melding dagen en tijd wanneer evenement wordt gehouden

9. Melding aantal bezoekers

10. Plattegrond/schets (inclusief te plaatsen objecten) 

11. Melding opbouw/afbraakperiode

12. Melding afsluiting straten en parkeerterreinen

13. Melding EHBO-post

14. Melding of er zwak-alcoholische drank wordt verkocht

15. Melding of er etenswaren worden verkocht 

16. Op tekening verkeersmaatregelen aangeven

17. Draaiboek van evenement toevoegen

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. Melding of het een privé terrein betreft

Bron is BAG/ BRK

3. NAW-gegevens eigenaar privé terrein

Bron is GBA (NAW-gegevens)

Bron is GBA-V (NAW-gegevens) als het een eigenaar is uit een andere gemeente

Bron is BRK voor het bepalen van het eigenaarschap van het terrein

4. NAW-gegevens leidinggevende

Bron is GBA als het een leidinggevende is uit de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een leidinggevende is uit een andere gemeente

5. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

6. NAW-gegevens contactpersonen gemeente/politie

Bron is zaaksysteem gemeente

7. NAW-gegevens gemachtigde

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente
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8. Kopie legitimatie

Bron is zaaksysteem van de gemeente

9. Kopie legitimatiebewijs leidinggevende bij drankschenking buiten horecagelegenheid

Bron is GBA

10. NAW-gegevens leverancier

Bron is NHR

11. NAW-gegevens beveiligingsdienst

Bron is NHR

12. NAW-gegevens bedrijf/instelling

Bron is NHR

13. Kopie van geldige inschrijving KvK

Bron is NHR

14. Gewaarmerkte vergunningsakte m.b.t. overgangsrecht

Bron is zaaksysteem van de gemeente

15. Melding t.a.v. wie de vergunningsakte staat

Bron is zaaksysteem gemeente

16. Datum afgifte vergunningsakte

Bron is zaaksysteem gemeente

17. Plaats afgifte vergunningsakte

Bron is zaaksysteem gemeente

 

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

18. Melding opstallen

19. Melding geluidsvoorzieningen

20. Melding milieuvriendelijkheid (opruiming afval, toiletten en water benodigdheden)

21. Indien van toepassing bij etenswaren lijst overleggen met:

      - deelnemers

      - aard van handel

      - locatie waar etenswaar bereid en bewaard wordt 

22. Bij verkoop zwakalcoholische dranken kopie vakbekwaamheid leidinggevende

23. Kopie overeenkomst van instelling die EHBO-post heeft geregeld

24. EHBO-post op plattegrond aangeven

25. Melding stroomvoorziening

26. Melding extra voorzieningen voor kinderen

27. Melding parkeerbegeleiding

28. Melding beveiliging terrein

29. Kopie overeenkomst betreffende inhuur van beveiliging

30. Veiligheidsplan

31. Melding achtergrond evenement (commercieel etc.)

32. Melding toegankelijkheid evenement (kaart, genodigden of gratis) 

33. Melding gebruik van openbare weg 

34. Melding omleidingen 

35. Maatregeling treffen met externe partijen bijv. met busdiensten

36. Melding middel geluidsproductie

37. Melding verkoop van goederen/waren vanuit standplaats

38. Melding te verkopen goederen vanuit standplaats

39. Melding te verkopen waren vanuit standplaats

40. Indien van toepassingmelding aantal standplaatsen

41. Kopie van geldige bedrijfsverzekering 

42. Melding verspreiding van flyers

43. Melding verspreiding van samples

44. Melding locatie van verspreiding

45. Melding promotie evenement

46. Melding of gebruik wordt gemaakt van horeca activiteiten (terras)
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47. Horeca-activiteiten aangeven op plattegrond

48. Melding of er alcoholhoudende dranken buiten de inrichting worden geschonken met een 

drank- en horecavergunning

49. Melding oplaten ballonnen

50. Melding aantal ballonnen

51. Melding locatie oplaten van ballonnen

52. Melding afsteken van vuurwerk

53. Melding locatie afsteken van vuurwerk

54. Melding tijdstip afsteken van vuurwerk

55. Melding maatregelen voor EHBO

56. Melding vooroverleg met gemeentelijke diensten 

57. Melding vooroverleg met politie

58. Constructietekening

59. Melding speciale voorzieningen

60. Melding plaats voorzieningen

61. Melding verwachte risico’s (vb. drugs en alcohol gebruik) (Ja risico, analyse, Wet op de Veilig-

heidsregio’s)

62. Melding akoestische muziek

63. Melding versterkte muziek/geluidsinstallatie

64. Melding spandoeken/reclameborden

65. Melding verkoop van eten/alcoholische dranken en klein handelswaar

66. Melding extra verlichting

67. Melding elektriciteit

68. Melding wateraansluiting

69. Melding bouwwerken (podium, tribune en tenten)

70. Melding afsluiting van wegen

71. Melding maatregelen openbare orde en veiligheid

72. Melding maatregelen brandweer

73. Melding maatregelen geneeskunde

74. Melding functie van gemachtigde

75. Melding te verwachten leeftijdscategorieën

76. Melding aanwezigheid van deelnemers/bezoekers met een lichamelijke, verstandelijke of geeste-

lijke beperking

77. Melding of evenement op één locatie plaatsvindt

78. Melding of evenement op één route ligt

79. Melding of evenement in open lucht plaats vindt

80. Melding op welke soort ondergrond evenement plaats vindt

81. Melding of evenement plaats vindt in een inrichting zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer

82. Melding of aanvrager beroep wil doen op de festiviteitenregeling

83. Melding verkeersmaatregelen

84. Situatietekening (1:1000)

85. Op tekening plaats podia aangeven

86. Op tekening plaats tenten aangeven

87. Melding plaatsing reclameborden

88. Melding plaatsing podia

89. Melding plaatsing tenten

90. Op plattegrond plaats podia aangeven

91. Op plattegrond plaats tenten aangeven

92. Op plattegrond aangeven aantal toe te laten personen

93. Op plattegrond indeling aangeven 

94. Op plattegrond plaats uitgangen aangeven

95. Op plattegrond breedte uitgangen aangeven

96. Op plattegrond draairichting deuren aangeven

97. Op plattegrond plaats blusmiddelen aangeven
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98. Op plattegrond plaats noodverlichting aangeven

99. Op plattegrond plaatsing versieringen aangeven

100. Op situatietekening plaats objecten aangeven

101. Op situatietekening plaats sanitaire voorzieningen aangeven

102. Melding of afvalwater wordt geloosd

103. Melding soort afvalwater

104. Melding of er gebruik wordt gemaakt van zuiveringstechnische voorzieningen

105. Melding op welke wijze lozing van afvalwater is geregeld

106. Melding welke verkoopactiviteiten plaatsvinden

107. Melding verkoopdata en tijd

108. Melding data en tijdstippen waarvoor ontheffing is gevraagd (art. 35 Drank- en Horecawet)

109. Datum afgifte SVH Onderwijscentrum t.a.v. leidinggevende

110. Datum afgifte verklaring van algemene ondernemersvaardigheden ex. art. Drank- en horecawet

111. Melding of aanvrager beroep doet op overgangsrecht m.b.t. kennis en inzicht in sociale hygiëne

112. Melding t.a.v. wie de vergunningsakte staat

113. Melding t.n.v. wie de vergunningsakte staat

114. Datum afgifte vergunningsakte

115. Plaats afgifte vergunningsakte

116. Melding op welke data en tijd muziek ten gehore wordt gebracht

117. Melding te verwachten dB(A) (geluidsproductie)

118. Melding of er sprake is van open vuur

119. Indien van toepassingmelding of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn

120. Melding of gevaarlijke stoffen worden gebruikt bij open vuur

121. Op situatietekening aangeven welke stoffen op terrein aanwezig zijn

122. Op situatietekening aangeven hoeveel stoffen op terrein aanwezig zijn

123. Melding of er bij evenement wordt gekampeerd

124. Op situatieschets kampeerterrein aangeven 

125. Melding hoeveel personen kamperen

126. Locatie terrein waar wordt gekampeerd

127. Melding data van kamperen

128. Melding drinkwatervoorzieningen

129. Melding hoeveel toiletten aanwezig zijn

130. Melding aanwezigheid van chemische toiletten

131. Melding of voorzieningen aanwezig zijn voor lediging van chemische toiletten

132. Melding hoeveel wasbakken aanwezig zijn

133. Melding hoeveel douches aanwezig zijn

134. Melding hoeveel watertappunten aanwezig zijn

135. Melding afvoer van vloeibare afvalstoffen

136. Melding of evenement incl. opbouw en afbreken meer dan 2 dagen duurt 

137. Melding of bestemmingsplan evenement toestaat

138. Melding of er kansspel wordt georganiseerd

139. Melding welke kansspel(en)

140. Melding welke prijzen te winnen zijn

141. Melding waarde van de te winnen prijzen

142. Kopie verklaring SVH Onderwijscentrum

143. Kopie verklaring van algemene ondernemersvaardigheden ex. Art. Drank- en horecawet

144. Routekaart

145. Programmaboekje

146. Calamiteitenplan

147. Verkeerscirculatieplan

148. Foto’s van de omgeving

149. Melding data + tijdstippen waarvoor ontheffing is gevraagd (art 35 D&Hwet)
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28  Kermisvergunning 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding naam evenement

7. Melding dagen en tijd wanneer evenement wordt gehouden

8. Melding datum evenement

9. Melding opbouw- en afbraakperiode

10. Melding afsluiting straten en parkeerterreinen

11. Plattegrond/schets (inclusief te plaatsen objecten) 

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. NAW-gegevens eigenaar privé terrein

Bron is GBA (NAW-gegevens)

Bron is GBA-V (NAW-gegevens) als het een eigenaar is uit een andere gemeente

Bron is BRK voor het bepalen van het eigenaarschap van het terrein

3. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

4. Melding of het een privé terrein betreft

5. Melding soort activiteit

6. Melding opstallen

7. Melding geluidsvoorzieningen

8. Melding milieuvriendelijkheid (opruiming afval, toiletten en water benodigdheden)

9. Melding dranken en etenswaren

10. Indien van toepassing bij etenswaren lijst overleggen met:

 - deelnemers

 - aard van handel

 - locatie waar etenswaar bereid en bewaard wordt

11. Indien van toepassing bij verkoop zwakalcoholische drankenkopie vakbekwaamheid leidingge-

vende

12. Melding EHBO-post

13. Kopie overeenkomst van instelling die EHBO-post heeft geregeld

14. EHBO-post op plattegrond aangeven

15. Melding stroomvoorziening

16. Melding extra voorzieningen voor kinderen

17. Melding parkeerbegeleiding

18. Melding beveiliging terrein

19. Kopie overeenkomst betreffende inhuur van beveiliging
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20. Draaiboek of toelichting toevoegen

21. Melding aantal deelnemers

22. Melding aantal bezoekers

23. Melding of er zwakalcoholhoudende drank wordt verstrekt

24. Naam en vestigingsplaats leidinggevende
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29 Wet Bibob 

De Bibob-procedure is een bijzondere procedure, niet een standaard vergunningaanvraag. Het gaat 

om in kaart te brengen hoe de financiering voor een initiatief georganiseerd is. Wij hebben op deze 

procedure dezelfde analyse toegepast als op de vergunningstelsels. Op die wijze zijn wij tot een  

concept-advies gekomen op het limiteren van indieningvereisten voor deze procedure. 

Wij zijn echter nog in overleg met het Landelijk Bureau Bibob om de vragenlijst aan te passen. Daarom 

nemen we het concept-advies op de indieningvereisten van de Bibob-procedure nog niet opgenomen 

in deze publicatie. Op onze site www.minderregelsmeerservice.nl kunt u ons concept-advies echter wel 

vinden. 

Mocht u hierop willen reageren, dan houden wij ons graag aanbevolen voor uw opmerkingen. 

Na de zomer volgt het definitieve advies op de limitering van de indieningvereisten voor de Bibob-

procedure.
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30  Speelautomatenvergunning

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding (gewenst) aantal kansspelautomaten

7. Melding (gewenst) aantal behendigheidsautomaten

8. Naam en vestigingsplaats horeca onderneming

9. Naam en vestigingsplaats speelautomatenexploitant

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. NAW-gegevens horeca-inrichting

Bron is NHR

3. NAW-gegevens speelautomatenexploitant

Bron is NHR

4. Melding nummer exploitatievergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

5. Melding datum exploitatievergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

6. NAW-gegevens houder van exploitatievergunning en geboortedatum

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

7. Kopie inschrijving in het Bedrijfschap HoReCa

Bron is ledenregistratie Bedrijfschap HoReCa

8. Melding geldigheidsduur exploitatievergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

9. Origineel exploitatievergunning

Bron is zaaksysteem van de gemeente

10. Plattegrond met huidige situatie

Bron is gemeente-archief

Bron is aanvrager

 

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

11. Melding zelfstandigheid café-/restaurantbezoek (Staat het café- of restaurantbezoek op zich-

zelf?)

12. Indien van toepassingmelding andere activiteiten

13. Melding plaats inschrijving KvK

14. Melding jaartal waarvoor vergunning wordt aangevraagd

15. Melding soort inrichting

16. Melding of aanvrager in bezit is van een vergunning gesteld in art. drie Drank- en Horecawet 

(verbod om zonder vergunning een horeca- of slijtersbedrijf uit te oefenen)
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17. Melding of aanvrager in bezit is van een vergunning gesteld in art. 12a Drank- en Horecaver-

ordening (verbod om in een besloten ruimte bedrijfsmatige alcoholvrije drank voor gebruik ter 

plaatse te verstrekken)

18. Melding of aanvrager is ingeschreven bij het Bedrijfschap HoReCa

19. Melding of aanvrager aanwezigheidsvergunning wil aanvragen voor aanwezigheid van kansspel-

automaten 

20. Melding of aanvrager in bezit is van een vergunning voor de aanwezigheid van kansspelautoma-

ten

21. Plattegrond 1:100

22. Melding of leidinggevende dezelfde zijn als genoemd in vergunning Drank- en Horecawet

23. Melding of in de voorafgaande vier kalenderkwartalen de omzet aan dranken voor gebruik ter 

plaatse, 85% of meer van de totale omzet aan drank en etenswaren bedroeg (bedrag excl. btw)

24. Kopie bewijs accountantsverklaring

25. Kopie vergelijkbare betrouwbare verklaring

26. Kopie menukaart

27. Melding of activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder

28. Melding of andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden 

toegekend

29. Melding of aanvrager een beroep doet op art. 30c lid 4 Wet op Kansspelen (vaststelling van de 

inrichting voor het plaatsen van speelautomaten) 

30. Melding voor welke horecalokaliteit aanvrager aanvraag indient (laag of hoogdrempelig inrich-

ting)
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31  Evenementenvergunning (klein)  

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding naam en locatie evenement

7. Melding soort activiteit

8. Melding aantal bezoekers

9. Melding dagen en tijd wanneer evenement wordt gehouden

10. Plattegrond/schets (inclusief te plaatsen objecten)

11. Melding opbouw/afbraakperiode

12. Melding of er zwak-alcoholische drank wordt verkocht

13. Melding of er etenswaren worden verkocht

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. NAW-gegevens eigenaar privéterrein

Bron is GBA (NAW-gegevens)

Bron is GBA-V (NAW-gegevens) als het een eigenaar is uit een andere gemeente

Bron is BRK voor het bepalen van het eigenaarschap van het terrein

3. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

4. Kopie inschrijving KvK

Bron is zaaksysteem Kamer van Koophandel

5. NAW-gegevens contactpersonen gemeente/politie

Bron is zaaksysteem gemeente

6. Melding of er alcoholhoudende dranken buiten de inrichting worden geschonken met een 

drank- en horecavergunning

Bron is zaaksysteem gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

7. Melding afsluiting straten en parkeerterreinen 

8. Melding EHBO-post 

9. Melding opstallen

10. Melding geluidsvoorzieningen

11. Melding milieuvriendelijkheid (opruiming afval, toiletten en waterbenodigdheden)

12. Indien van toepassing bij etenswaren lijst overleggen met:

 - deelnemers

 - aard van handel

 - locatie waar etenswaar bereid en bewaard wordt

13. Indien van toepassing bij verkoop zwakalcoholische drankenkopie vakbekwaamheid leidingge-

vende
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14. Kopie overeenkomst van instelling die EHBO-post heeft geregeld

15. EHBO-post op plattegrond aangeven

16. Melding stroomvoorziening

17. Melding extra voorzieningen voor kinderen

18. Melding parkeerbegeleiding

19. Melding beveiligingsterrein

20. Kopie overeenkomst betreffende inhuur van beveiliging

21. Draaiboek of toelichting toevoegen

22. Veiligheidsplan

23. Melding achtergrond evenement (commercieel etc.)

24. Melding toegankelijkheid evenement (kaart, genodigden of gratis)

25. Melding gebruik van openbare weg

26. Melding omleidingen

27. Maatregeling treffen met externe partijen bijv. met busdiensten

28. Melding middel geluidsproductie

29. Melding verkoop van goederen/waren vanuit standplaats

30. Melding te verkopen goederen vanuit standplaats

31. Melding te verkopen waren vanuit standplaats

32. Indien van toepassingmelding aantal standplaatsen

33. Kopie van geldige bedrijfsverzekering

34. Melding verspreiding van flyers

35. Melding verspreiding van samples

36. Melding locatie van verspreiding

37. Melding promotie evenement

38. Melding of gebruik wordt gemaakt van horeca activiteiten (terras)

39. Horeca-activiteiten aangeven op plattegrond

40. Melding oplaten ballonnen

41. Melding aantal ballonnen

42. Melding locatie oplaten van ballonnen

43. Melding afsteken van vuurwerk

44. Melding locatie afsteken van vuurwerk

45. Melding tijdstip afsteken van vuurwerk

46. Melding maatregelen voor eerste hulp

47. Melding vooroverleg met gemeentelijke diensten

48. Melding vooroverleg met politie

49. Constructietekening

50. Melding of het een privéterrein betreft
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32  Planschade 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding door welke planologisch besluit schade is ontstaan (bestemmingsplan, ontheffing of 

projectbesluit)

7. Melding aard van schade

8. Melding schadebedrag

9. Kadastraal nummer

10. Bankrekeningnummer

11. Naam en vestigingsplaats gemachtigde

12. Naam en vestigingsplaats mede-eigenaar

13. Naam en vestigingsplaats mede-huurders

14. NAW-gegevens locatie waar aanvraag betrekking op heeft

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. NAW-gegevens gemachtigde

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

3. NAW-gegevens mede-eigenaar

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

4. NAW-gegevens medehuurders

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

5. Kadastrale sectie

Bron is BRK

6. Melding (datum) sinds wanneer plan onherroepelijk is

Bron is zaaksysteem van de gemeente

7. Kopie beschikking WOZ-waarde

Bron is zaaksysteem van de gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

8. Melding in welke hoedanigheid aanvraag wordt ingediend

9. Melding sinds wanneer aanvrager eigenaar, huurder of pachter is

10. Melding wat was het bestemmingsplan voordat de schade is ontstaan

11. Melding waarde van pand/perceel

12. Melding specificatiebedrag
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13. kopie specificatie schadebedrag

14. melding soort onroerende zaak

15. Indien van toepassingkopie eigendomsbewijs

16. kopie contract economische overdracht

17. kopie huurovereenkomst

18. Melding waardoor aanvrager schade lijdt

19. bewijsstukken/bijlage 

20. Melding of aanvrager getracht heeft schade te voorkomen of te beperken

21. omschrijving wat het gevolg daarvan is geweest (uitkomsten)

22. Melding hoe aanvrager schade vergoed wil krijgen

23. Melding of aanvrager schade niet op een andere wijze vergoed heeft gekregen

24. Melding of aanvrager had kunnen weten dat er een planologische wijziging op komst was

25. Melding waarde onroerende zaak volgens WOZ

26. NAW-gegevens adviseur
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33  Bezwaarschrift indienen 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Belastingsoort

7. Reden van bezwaar

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

2. Nummer aanslagbiljet

Bron is zaaksysteem van de gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

Geen
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34  Kwijtschelding van belastingen en heffingen 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

Aanvrager:

6. Melding bankrekeningnummer aanvrager

7. Melding inkomen uit loon per maand aanvrager

8. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand aanvrager

9. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand aanvrager

10. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand aanvrager

11. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand aanvrager

12. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand aanvrager

13. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand aanvrager

14. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand aanvrager

15. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand aanvrager

16. Melding nettobedrag uitkeringen per maand aanvrager

17. Melding inkomen uit pensioen per maand aanvrager

18. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand aanvrager

19. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand aanvrager

20. Melding andere inkomsten aanvrager per maand aanvrager

21. Netto inkomen per maand aanvrager

22. Vermogen aanvrager

23. Bouwjaar auto aanvrager

Overige betrokken personen en organisaties:

24. Namen huidige en laatste drie werkgevers aanvrager

25. Vestigingsplaats huidige en laatste drie werkgevers aanvrager

26. Naam en vestigingsplaats schuldbemiddelaar/bewindvoeder aanvrager

Partner:

27. Naam en het adres van de partner

28. BSN van de partner

29. Melding inkomen uit loon per maand partner

30. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand partner

31. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand partner

32. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand partner

33. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand partner

34. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand partner

35. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand partner

36. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand partner

37. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand partner

38. Melding nettobedrag uitkeringen per maand partner

39. Melding inkomen uit pensioen per maand partner
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40. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand partner

41. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand partner

42. Melding andere inkomsten aanvrager per maand partner

43. Netto inkomen per maand partner

44. Bouwjaar auto partner

Overige betrokken personen en organisaties:

45. Namen huidige en laatste drie werkgevers partner

46. Vestigingsplaats huidige en laatste drie werkgevers partner

47. Naam en vestigingsplaats schuldbemiddelaar/bewindvoerder partner

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. Gegevens aanslag (subject, bedrag e.d.)

Bron is zaaksysteem van de gemeente

2. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

3. Melding inkomen uit studietoelage-/financiering aanvrager

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

4. Melding inkomen uit studietoelage-/financiering partner

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

5. Melding heffingskorting voor minst verdienende partner

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

6. Melding huurtoeslag

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

7. Melding zorgtoeslag

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

8. Kopie Uitkeringsspecificatie

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

9. Kopie specificatie zorgtoeslag (Belastingdienst)

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

10. Kopie Kentekenbewijs deel I en II

Bron is BRV

11. NAW-gegevens onderneming

Bron is NHR

12. Melding: nummer KvK

Bron is NHR

13. Melding datum vestiging

Bron is NHR

14. Melding automerk aanvrager

Bron is BRV

15. Melding type auto aanvrager

Bron is BRV

16. Melding kenteken aanvrager

Bron is BRV

17. Kopie aangifte inkomstenbelasting vorig jaar

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

18. Melding huurtoeslag

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

19. Melding automerk echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is BRV
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20. Melding type auto echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is BRV

21. Melding kenteken auto echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is BRV

22. NAW-gegevens werkgever aanvrager

Bron is NHR voor NAW-gegevens werkgever

Bron is BLAU voor relatie werknemer - werkgever

23. NAW-gegevens uitkeringsinstantie aanvrager

Bron is NHR

24. NAW-gegevens werkgever echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is NHR voor NAW-gegevens werkgever

Bron is BLAU voor relatie werknemer - werkgever

25. NAW-gegevens uitkeringsinstantie echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is NHR

26. Melding heffingskorting per maand echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is zaaksysteem belastingdienst

27. Melding andere heffingskorting aanvrager

Bron is zaaksysteem belastingdienst

28. Melding andere heffingskorting echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is zaaksysteem belastingdienst

29. Kopie specificatie heffingskorting aanvrager

Bron is zaaksysteem belastingdienst

30. Kopie specificatie heffingskorting echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is zaaksysteem belastingdienst

31. NAW-gegevens vroegere echtgenoot aanvrager

Bron is GBA

32. NAW-gegevens vroegere echtgenoot echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is GBA

33. NAW-gegevens schuldbemiddelaar/bewindvoeder aanvrager

Bron is NHR

34. NAW-gegevens schuldbemiddelaar/bewindvoeder echtgeno(o)t(e)/partner

Bron is NHR

35. Melding inkomsten van aanvrager uit voorlopige teruggave v.d.belastingdienst p.m.

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

36. Melding inkomsten van partner uit voorlopige teruggave v.d. belastingdienst p.m. 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

37. Melding inkomsten van partner uit huurtoeslag 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

38. Melding inkomsten van partner uit zorgtoeslag

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

39. Kopie beslissingsbrief maandelijkse bijdrage IB-Groep

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

40. Melding leefsituatie 

41. Naam en geboortedatum echtgeno(o)t(e)/partner

42. Naam en geboortedatum thuiswonende kinderen

43. Naam en geboortedatum onderhuurders/kostgangers

44. Melding of aanvrager auto bezit

45. Melding of auto onmisbaar is door ziekte/invaliditeit

46. Melding of aanvrager eigen woning bezit

47. Melding saldo bankrekening(en) aanvrager

48. Melding bankrekening(en) echtgeno(o)t(e)/partner

49. Melding ontvangen alimentatie voor aanvrager zelf
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50. Melding ontvangen alimentatie voor kinderen van aanvrager

51. Melding inkomen uit onderhuur/kostgangers aanvrager

52. Melding of partner van aanvrager alimentatie ontvangt van ex-partner

53. Melding of partner van aanvrager alimentatie ontvangt voor kinderen van ex-partner

54. melding inkomen uit onderhuur/kostgangers partner

55. Melding alleenstaande-ouderkorting

56. Melding premie ziektekostenverzekering

57. Melding hypotheekrente en aflossing

58. Melding kosten hypotheekrente en aflossing

59. Melding alimentatie kinderen 

60. Melding kosten alimentatie kinderen 

61. Melding alimentatie ex-partner

62. Melding kosten alimentatie ex-partner

63. Kopie loonstrook

64. Kopie bankafschriften van de laatste volledige maand

65. Kopie ziektekostenpolis

66. Kopie specificatie huurtoeslag (Belastingdienst)

67. Kopie huurspecificatie van de woningbouwvereniging

68. Kopie jaaropgave betaalde rente en aflossing en restschuld hypotheek

69. (bankafschrift) ontvangen alimentatie

70. (bankafschrift) betaling alimentatie

71. Medische verklaring of invalidenparkeerkaart als auto onmisbaar is vanwege ziekte of invaliditeit

72. Melding of er sprake is van een gecombineerd huisvesting

73. Naam en geboortedatum thuiswonende kinderen van 21 jaar en ouder

74. Naam en geboortedatum andere (mede) bewoners

75. Melding spaarrekening(en) aanvrager

76. Melding spaarrekeningen partner

77. Melding saldo rekeningen

78. Melding of aanschaf van auto is gefinancierd

79. Melding bedrag rente en aflossing per maand

80. Melding of aanvrager eigen woning bewoond

81. Melding aankoopdatum eigen woning

82. Melding aankoopsom eigen woning

83. Melding huidige (verkoopprijs) WOZ-waarde

84. Melding restant hypotheekschuld

85. Kopie jaaropgave hypotheekgegevens van het afgelopen jaar waaruit hypotheekschuld blijkt

86. Gewaarmerkte kopie winst- en verliesrekening vorig jaar

87. Gewaarmerkte kopie balans vorig jaar

88. Melding bedrag woonlasten

89. Melding huurbedrag per maand

90. Melding kale huurbedrag per maand

91. Melding servicekosten

92. Melding netto woonlasten

93. Melding of aanvrager premies betaald voor ziektekostenverzekering

94. Melding of aanvrager een woning deelt

95. Naam en voorletters woningdeler

96. Naam en geboortedatum inwonende andere meerderjarigen

97. Melding gemeenschappelijke bankrekening(en)

98. Melding gemeenschappelijke spaarrekening(en)

99. Melding bankrekeningen meerderjarige leden in huishouding

100. Melding spaarrekeningen meerderjarige leden in huishouding

101. Melding saldo contant geld (indien meer dan 250 euro) aanvrager

102. Melding saldo contant geld echtgeno(o)t(e)/partner

103. Melding saldo contant geld andere meerderjarige leden in huishouding
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104. Melding gemeenschappelijke saldo contant geld

105. Kopie laatste drie bank-/giroafschriften aanvrager

106. Kopie laatste drie bankafschriften gemeenschappelijke rekening

107. Kopie laatste drie bankafschriften echtgeno(o)t(e)/partner

108. Kopie laatste drie bankafschriften van meerderjarige leden in huishouding

109. Kopie laatste drie afschriften spaarrekeningen aanvrager

110. Kopie laatste drie afschriften gemeenschappelijke spaarrekening

111. Kopie laatste drie afschriften spaarrekening echtgeno(o)t(e)/partner

112. Kopie laatste drie afschriften spaarrekening meerderjarige leden in huishouding

113. Melding aankoopsom auto aanvrager

114. Melding aankoopdatum auto aanvrager

115. Melding wijze van financiering auto (lening, gift, spaargeld)

116. Melding aankoopsom auto echtgeno(o)t(e)/partner

117. Melding aankoopdatum auto echtgeno(o)t(e)/partner

118. Melding andere soort bezittingen aanvrager (antiek, boot, vakantiehuis)

119. Melding andere soort bezittingen echtgeno(o)t(e)/partner

120. Melding waarde bezittingen

121. Melding rentepercentage aanvrager

122. Melding huidige aflossing aan hypotheekhouder aanvrager

123. Melding aankoopdatum eigen woning echtgeno(o)t(e)/partner

124. Melding aankoopsom eigen woning echtgeno(o)t(e)/partner

125. Melding huidige (verkoopprijs) WOZ-waarde echtgeno(o)t(e)/partner

126. Melding huidige hypotheekschuld echtgeno(o)t(e)/partner

127. Melding bedrag hypotheekaflossing per maand echtgeno(o)t(e)/partner

128. Melding bedrag hypotheekrente echtgeno(o)t(e)/partner

129. Melding rentepercentage echtgeno(o)t(e)/partner

130. Melding huidige aflossing aan hypotheekhouder echtgeno(o)t(e)/partner

131. Melding inbegrepen stook- en/of servicekosten in huurbedrag per maand

132. Melding inkomsten kamerverhuur per maand aanvrager

133. Melding inkomsten kamerverhuur per maand echtgeno(o)t(e)/partner

134. Kopie laatste salarisstrook echtgeno(o)t(e)/partner

135. Melding premie ziektekosten echtgeno(o)t(e)/partner

136. Kopie ziektekostenpolis echtgeno(o)t(e)/partner

137. Melding bedrag openstaande schuldaanvrager

138. Melding bedrag openstaande schuld echtgeno(o)t(e)/partner

139. Melding ingangsdatum schuldsaneringsregeling aanvrager

140. Melding ingangsdatum schuldsaneringsregeling echtgeno(o)t(e)/partner

141. Nadere toelichting kwijtscheldingsaanvraag aanvrager

142. Melding relatie van aanvrager tot andere bewoners

143. Melding relatie van partner tot andere bewoners

144. Inkomstencode (zie formulier) voor thuiswonende kinderen

145. Melding huidige waarde auto aanvrager

146. Melding bedrag openstaande financiering auto

147. Melding waarde aandelen aanvrager

148. Melding waarde lijfrentepolis aanvrager

149. Melding waarde aandelen partner

150. Melding waarde lijfrentepolis partner

151. Kopie financieringscontract auto

152. Kopie document vastgelegde afspraken over alimentatie

153. Kopie specificatieafschrift kamerverhuur

154. Kopie aandelen

155. Kopie spaarbrieven

156. Kopie lijfrentepolissen

157. Kopie spaartegoed
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158. Kopie beleggingstegoed

159. Kopie studieschuld
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35  Aansprakelijkstelling gemeente 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding plaats van toedracht

7. Melding omschrijving toedracht

8. Melding datum en tijd toedracht

9. omschrijving materiële schade

10. omschrijving letselschade

11. Melding of aanvrager aangifte heeft gedaan

12. Melding schadeposten

13. Melding bedrag aan schade per schadepost

14. Kopie facturen

15. Naam en vestigingsplaats specialist

16. Naam en vestigingsplaats huisarts

17. Naam en vestigingsplaats politiebureau

18. Naam en contactpersoon gemeente

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

2. Melding perceelnummer waar toedracht heeft plaats gevonden

Bron is BRK

3. NAW-gegevens specialist

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

4. NAW-gegevens huisarts

Bron is NHR

5. NAW-gegevens betreffende politiebureau

Bron is NHR

6. Kopie aangifte

Bron is zaaksysteem politie

7. Kopie politieregistratie

Bron is zaaksysteem politie

8. Kopie proces-verbaal

Bron is zaaksysteem politie

9. Datum aangifte

Bron is zaaksysteem politie

10. NAW-gegevens contactpersoon gemeente

Bron is zaaksysteem van de gemeente



78 Vereniging Van nederlandse gemeenten

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

11. Foto’s

12. Melding behandeling specialist/arts

13. Melding aanwezigheid politie

14. NAW-gegevens van de persoon die aangifte heeft gedaan

15. Melding aanwezigheid getuigen

16. NAW-gegevens getuigen

17. Kopie getuigenverklaringen

18. Melding of schade gemeld is bij de gemeente

19. Melding of de aanvrager een verzekering heeft

20. Naam verzekeringsmaatschappij

21. Polisnummer

22. Melding of aanvrager schade gemeld heeft bij verzekeraar

23. Verklaring waarom aanvrager schade niet heeft gemeld bij verzekeraar

24. Situatieschets van de locatie
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36  Hondenbelasting, aangifte 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding aantal honden in huishouding

7. Melding belastingjaar

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA 

2. Melding datum gevestigd in gemeente

Bron is GBA 

3. NAW-gegevens houder

Bron is GBA 

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

4. Melding of aanvrager houder is van een kennel 

5. Melding registratienummer bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied 

6. Kopie toevoegen (registratie bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied)

7. Melding datum sinds wanneer honden worden gehouden

8. Melding of één van de honden ter beschikking is gesteld door de Stichting Hondhulp Nederland 

9. Melding of één van de honden jonger dan drie maanden is

10. Melding aantal honden jonger dan drie maanden is

11. Melding wanneer hond(en) leeftijd van drie maanden bereiken

12. Melding of hond(en) tezamen worden gehouden met de moederhond(en)

13. Kopie aankoopbewijs

14. Ondertekende verklaring van vorige houd(ste)er

15. Hondenpaspoort

16. Verklaring Stichting Hondenhulp Nederland

17. Melding begindatum houderschap

18. Melding of aanvrager volledig jaar inwoner is van gemeente

19. Melding datum verhuizing

20. Melding of hond vrijstelling heeft (bijv. hulphond voor leiden van blinde personen of asielhond

21. NAW-gegevens vorige eigenaar
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37  Toeristenbelasting, aangifte

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding aantal overnachtingen

7. Verhuuradres

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens verhuurder

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf

2. Aangiftenummer

Bron is zaaksysteem van de gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

3. Melding totaal verschuldigde belasting bedrag 

4. Melding soort bedrijf

5. Melding aantal overnachtingen volgens forfaitaire regeling

6. Melding aantal overnachtingen op toeristische plaatsen

7. Melding of aantal overnachtingen volgend jaar sterk zal afwijken t.o.v. dit jaar
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38  Bijdrage in kosten leerlingenvervoer 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Indien van toepassing: afwijkend vervoeradres

7. Indien van toepassing: (nieuwe aanvraag) melding ingangsdatum

8. Indien van toepassing: melding banknummer aanvrager 

9. Melding type vervoer

10. Naam en vestigingsplaats school

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

2. Melding: relatie aanvrager tot leerling (vader, moeder enz.)

Bron is GBA

3. NAW-gegevens leerling

Bron is GBA

4. NAW-gegevens school

Bron is NHR 

5. Indien van toepassing: afschrift IB-60 verklaring 

Bron is BLAU

6. Melding werkgever/uitkeringsinstantie

Bron is BLAU 

7. Melding of aanvraag nieuwe of vervolg aanvraag betreft

Bron is Gemeente

8. Indien van toepassing: medische verklaringen

Bron is andere overheidsorganisatie 

9. Indien van toepassing: melding handicap

Bron is andere overheidsorganisatie 

10. Melding of er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gebruik maken van dezelfde voorzieningen

Bron is andere overheidsorganisatie 

11. Brinnummer

Bron is BI (Basisregistratie Instellingen van OCW-CFI) 

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

12. Melding aanvraag vervoer

13. Indien van toepassing: melding wijzigingen

14. Melding mogelijkheid vervoer met fiets

15. Melding mogelijkheid gebruik van openbaar vervoer

16. Melding mogelijkheid openbaar vervoer met begeleiding

17. Melding mogelijkheid eigen vervoer (auto)

18. Indien van toepassing: melding aantal te vervoeren leerlingen
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19. Indien van toepassing: melding of aanvrager bereid is leerlingen uit andere gezinnen te vervoe-

ren

20. Indien van toepassing: schriftelijke verklaring van bezwaar om leerling niet naar een school in   

de nabije omgeving te sturen

21. Indien van toepassing: melding totale reistijd met openbaar vervoer (beroep op aangepast ver-

voer)

22. Melding mogelijkheid vervoer middels een bromfiets

23. Indien van toepassing: bewijsstukken waarom openbaar vervoer met begeleiding niet mogelijk is

24. Melding of aanvrager bezwaar heeft om leerling niet naar een andere school te sturen

25. Melding of er de mogelijkheid is leerling te vervoeren met fiets met begeleiding

26. Melding of aanvrager gebruik wil maken van weekendvervoer

27. Indien van toepassing: melding hoe vaak

28. Melding advies school

29. Melding advies ambulant begeleider

30. Indien van toepassing: afschrift rapport van geadviseerde vervoersvorm

31. Verklaring inschrijfgegevens van leerling volgens onderwijsinstelling

32. Indien van toepassing: afwijkende ingangsdatum vergunning

33. Melding begeleiding

34. Melding vergoeding vervoerskosten

35. Reden van aangepast vervoer

36. Melding samenstelling gezin

37. Melding inkomen

38. Indien van toepassing: melding werkrooster ouder

39. Indien van toepassing: melding lesrooster ouder

40. Indien van toepassing: NAW-gegevens werkgever

41. Indien van toepassing: NAW-gegevens onderwijsinstelling
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39  Budget-/niet-incidentele/exploitatie subsidie

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Motivatie subsidieverzoek 

7. Motivatie meerwaarde voor vrijwilligerswerk

8. Omschrijving waarvoor subsidie wordt aangevraagd

9. Melding verwachte start- en einddatum activiteit

10. Overzicht verwachte inkomsten en uitgaven

11. Melding benodigde subsidiebedrag

12. Melding of subsidie bij één of meerdere andere bestuursorganen is ingediend

13. Bankrekeningnummer 

14. Naam en vestigingsplaats organisatie

15. Naam en vestigingsplaats stichting / instelling

16. Naam en vestigingsplaats overkoepelende organisatie / bond

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens organisatie (aanvrager)

Bron is NHR

2. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

3. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een organisatie betreft

4. NAW-gegevens stichting/instelling

Bron is NHR

5. NAW overkoepelende organisatie/bond

Bron is NHR

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

6. Melding: kosten cursus/training

7. Melding: eigen bijdrage vanuit organisatie/deelnemers

8. Motivatie waarom plan/activiteit niet zonder subsidie kan plaatsvinden

9. Melding of vereniging in bezit is van een rechtspersoonlijkheid

10. Melding beoefende sport

11. Melding duur cursus

12. Melding aanvang en einddatum cursus

13. Melding: aantal deelnemers

14. Beschrijving van plan/activiteit

15. Melding benodigde middelen

16. Melding stand van zaken aanvraag subsidie
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40  Waarderingssubsidie 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Motivatie subsidieverzoek

7. Omschrijving waarvoor subsidie wordt aangevraagd

8. Melding verwachte start- en einddatum activiteit

9. Overzicht verwachte in- en uitgaven

10. Melding benodigde subsidie bedrag

11. Melding of subsidie bij één of meerdere andere bestuursorganen is ingediend

12. Bankrekeningnummer

13. Naam en vestigingsplaats stichting / instelling

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens stichting/instelling

Bron is NHR

2. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

3. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

4. Melding stand van zaken aanvraag subsidie

5. Melding benodigde middelen
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41  Eenmalige/incidentele/activiteiten subsidie 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Motivatie subsidieverzoek

7. Omschrijving waarvoor subsidie wordt aangevraagd

8. Melding verwachte start- en einddatum activiteit

9. Overzicht verwachte inkomsten en uitgaven

10. Melding of aanvrager incidentele en/of structurele subsidie krijgt van rijk, provincie, gemeente 

en/of fondsen

11. Melding benodigde subsidiebedrag

12. Bankrekeningnummer

13. Naam en vestigingsplaats stichting / instelling

14. Naam en vestigingsplaats mede-aanvragers

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens stichting/instelling

Bron is NHR

2. Curriculum Vitae met nadruk op activiteiten van afgelopen vijf jaar

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is aanvrager

3. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

4. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA

5. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

 

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

6. Kort CV van mede aanvrager(s)

7. Inhoudelijke beschrijving werkwijze

8. Melding beoogde doelgroep

9. Motivering aanvraag subsidie voor soort activiteit en artistieke en culturele betekenis

10. Melding uitvoerende personen

11. Beelddocumentatie ter beoordeling voor de commissie (gericht op activiteiten van afgelopen vijf 

jaar)

12. Benodigde subsidiebedrag IKA

13. Dekkingsplan/financieringsplan

14. Indien van toepassing offertes

15. Benodigde subsidiebedrag ILA

16. Melding plaats activiteit

17. Melding toegangsprijs

18. Melding aantal te verwachten bezoekers

19. Dekkingsplan/financieringsplan

20. Indien van toepassing offertes
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21. Motivatie waarom plan/activiteit niet zonder subsidie kan plaatsvinden

22. NAW-gegevens contactpersoon

23. Begroting overleggen

24. Projectplan overleggen

25. Melding activiteiten binnen gemeente

26. Melding presentatie/tentoonstelling buiten gemeente

27. Melding plaats activiteiten

28. Melding of gemeente eerder activiteit heeft gesubsidieerd

29. Beschrijving met wie aanvrager samenwerkt

30. Beschrijving op welke manier wordt samengewerkt

31. Beschrijving middelen voor promotie (instrumenten en medium)

32. Melding of er sprake is van commercieel belang of winstoogmerk

33. Melding of activiteiten onderdeel is van een schoolopleiding

34. Melding doelstelling activiteit

35. Melding doelgroep

36. Verwachte totaal aantal bezoekers/deelnemers

37. Verwachte aantal bezoekers/deelnemers uit gemeente

38. Verwachte aantal bezoekers/deelnemers buiten gemeente

39. Verwachte aantal jongeren onder de 18 jaar

40. Melding of aanvrager accommodatie huurt

41. Melding welke accommodatie

42. Melding huurprijs

43. Melding stand van zaken aanvraag subsidie

 



87

OPENBARE ORDE 



88 Vereniging Van nederlandse gemeenten

42  Ontheffing verkeersverbod 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding voor welk doel ontheffing wordt gevraagd

7. Melding periode van ontheffing

8. Melding voor welke locatie ontheffing wordt gevraagd

9. Kentekennummer voertuig(en)

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

2. Kopie uittreksel GBA

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA V als het een inwoner is van een andere gemeente

3. Kopie kentekenbewijs deel IB

Bron is BRV

4. Melding afmetingen voertuig

Bron is BRV

5. Nummer eerdere ontheffing

Bron is zaaksysteem van de gemeente

6. Nummer button

Bron is zaaksysteem van de gemeente

7. Druppel nummer

Bron is zaaksysteem van de gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

8. Melding aanwezigheid hoogwerker

9. Melding aanwezigheid kraan

10. Melding eerdere ontheffing

11. Indien van toepassing: sleutel (half maantje en/of 3hoek en/of zeskant)

12. Foto’s 
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43  Opbreekvergunning

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Start- en einddatum werkzaamheden

7. Melding soort kabel/leiding

8. Melding aantal kabels/ leidingen per sleuf

9. Melding welke belanghebbende en instanties op de hoogte zijn gesteld van de voorgenomen 

werkzaamheden

10. Tekening op schaal 1:1000/ 1:500

11. Op tekening: één of meer straatnamen ter plaatse van de werkzaamheden

12. Op tekening: opgave van de geplaatste objecten tijdens de uitvoering alsmede de situering ervan 

13. Op tekening: doorsnede van de nieuwe inhoud van de sleuf

14. Op tekening: maatregelen voor de bereikbaarheid alsmede de bescherming van overige kabels 

en leidingen in openbare gronden

15. Melding tijdens of na werk definitieve uitvoeringsplan doormiddel van opbreekstaat inleveren

16. Naam Aannemer

17. Naam en contactgegevens Contactpersoon

18. Naam beheerder/ exploitant

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens nutsbedrijf

Bron is NHR

2. Melding op welke andere gedoogplichtigen bepaald tracé betrekking heeft

Bron is WKPB

3. Melding aard van de verharding

Bron is BGT

4. Melding breedte van de verharding

Bron is BGT

5. NAW-gegevens aannemer

Bron is NHR

6. NAW-gegevens onderaannemer

Bron is NHR

7. NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

8. Afgegeven registratie van de OPTA

Bron is register van aangemelde bedrijven van OPTA

9. Uittreksel KvK

Bron is NHR

10. Op tekening: informatie betreffende bestaande kabels en leidingen van derden

Bron is BRO

11. Vergunningsnummer

Bron is zaaksysteem gemeente
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12. NAW-gegevens beheerder

Bron is NHR

13. NAW-gegevens exploitant

Bron is NHR

14. Op tekening: doorsnede van de bestaande inhoud van de sleuf

Bron is BRO

15. Op tekening: aantal meters buiten gebruik zijnde kabels en leidingen en/of lege HDPE buizen

Bron is BRO

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

16. Melding: is kabel/leiding wel of niet openbaar

17. Melding: aanleiding voor het plaatsen van kabel/leiding (net constructie of civiel project OWT)

18. Melding: of het bepaalde tracé betrekking heeft op andere gedoogplichtingen

19. Tekening dient in vijfvoud ingediend te worden

20. Straatwerkbon max. 1 week na afloop werkzaamheden toesturen

21. Melding projectnaam

22. Melding projectnummer

23. Melding welke werkzaamheden tot opbreking zullen leiden

24. Melding lengte sleuf in (meters) m

25. Melding gemiddelde breedte sleuf in m

26. Melding lengte buitengebruik gestelde kabels en leidingen en/of HDPE-buizen in m

27. Melding lengte van de te verwijderen kabels en leidingen in m

28. Kopie brief (met adressen) aan de belanghebbenden over de voorgenomen werkzaamheden

29. Opgave van het beoogde opslagterrein en/of ketenpark tijdens de uitvoeringswerkzaamheden 

30. Overzichtstekening met beoogde verkeersmaatregelen (volgens de eisen gesteld in het 

31. publicatie 96b van het C.R.O.W)

32. Overzichtstekening dient in drievoud ingediend te worden

33. Melding: beoogd gebruik

34. Op tekening: inventarisatie van straatmeubilair, bomen en andere objecten

35. Planning van het gehele werk incl. faseringen en werkvolgordes
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44 Parkeerontheffing  

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding periode ontheffing

7. Melding voor welk doel ontheffing wordt gevraagd

8. Melding voor welke locatie ontheffing wordt gevraagd

9. Kentekennummer voertuig(en)

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

2. Nummer eerdere ontheffing

Bron is zaaksysteem van de gemeente

3. Nummer button

Bron is zaaksysteem van de gemeente

4. Druppel nummer

Bron is zaaksysteem van de gemeente

5. Kopie uittreksel GBA

Bron is GBA

6. Kopie kentekenbewijs deel IB

Bron is BRV

7. Merk auto

Bron is BRV

8. Kleur auto

Bron is BRV

9. Kentekenbewijs

Bron is BRV

10. Melding afmetingen voertuig

Bron is BRV

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

11. Melding aanwezigheid hoogwerker

12. Melding aanwezigheid kraan

13. Melding eerdere ontheffing

14. Indien van toepassing: sleutel (half maantje en/of driehoek en/of zeskant)

15. Foto’s 

16. Melding voor welke zone aangevraagd wordt

17. Melding of aanvrager als bewoner staat ingeschreven op opgegeven adres

18. Melding of aanvrager auto uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt 

19. Melding of aanvrager over eigen parkeergelegenheid beschikt
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45  Parkeervergunning 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Contactgegevens telefoon en e-mail

7. Indien van toepassing: een leaseverklaring

8. Melding voor welke locatie aangevraagd wordt

9. Kentekennummer voertuig

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

2. Kopie Kentekenbewijs deel II of I B

Bron is BRV

3. Kopie legitimatiebewijs

Bron is GBA

4. Kopie uittreksel KvK

Bron is NHR

5. Merk auto

Bron is BRV

6. Kleur auto

Bron is BRV

7. Kentekenbewijs

Bron is BRV

8. Inschrijving KvK

Bron is NHR

9. NAW-gegevens bedrijf

Bron is NHR

10. Melding of aanvrager als bewoner staat ingeschreven op opgegeven adres

Bron is GBA

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

11. Kopie huurovereenkomst

12. Kopie koopovereenkomst

13. Melding aantal werknemers in dienst

14. Melding of aanvrager over eigen parkeergelegenheid beschikt

15. Werkgeversverklaring
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46 Ontheffing rijden voetgangersgebied 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding periode ontheffing

7. Melding reden van ontheffing

8. Melding voor welke locatie aangevraagd wordt

9. Naam ondernemer

10. Kentekennummer voertuig(en)

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

2. Melding eerdere ontheffing

Bron is zaaksysteem gemeente

3. Indien van toepassing: nummer eerdere ontheffing

Bron is zaaksysteem gemeente

4. Indien van toepassing: nummer button

Bron is zaaksysteem gemeente

5. Indien van toepassing: nummer druppel

Bron is zaaksysteem gemeente

6. Kopie uitreksel GBA

Bron is GBA

7. Kopie kentekenbewijs deel IB

Bron is BRV

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

8. Sleutel (half maantje en/of 3hoek en/of zeskant)

9. Melding eigen parkeergelegenheid
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47  Verzoek verkeersmaatregel 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding voor welke locatie een verzoek wordt ingediend 

7. Melding reden voor verzoek verkeersmaatregel

8. Melding gewenste oplossing

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

Geen
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48  Innemen gemeentegrond 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Adres locatie plaatsing objecten

7. Melding tijdsperiode objecten

8. Aantal benodigde m2

9. Naam bedrijf 

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

2. APV-vergunning

Bron is gemeente

3. Melding of de aanvrager al een bouwvergunning aangevraagd heeft 

Bron is gemeente

4. Melding of de bouwvergunning al verleend is aan de aanvrager 

Bron is gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Omschrijving soort werkzaamheden 

6. Melding of gebruik wordt gemaakt van parkeerplaatsen waar betaald voor moet worden 

7. Situatietekening inclusief alle te plaatsen objecten

8. Omschrijving objecten
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49  Ontheffing verwijzingsborden 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding locatie waarvoor ontheffing wordt aangevraagd 

7. Melding tijdsperiode ontheffing

8. Melding aantal verwijzingsborden

9. Naam ondernemer

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

Geen. 
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50  Bezoekersparkeerkaart 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding voor welke locatie bezoekersparkeerkaart wordt aangevraagd

7. Melding kentekennummer(s) waar bezoekersparkeerkaart voor wordt aangevraagd

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

2. Uittreksel KvK

Bron is NHR

3. Melding of aanvraag betrekking heeft op tweede bezoekersvergunning

Bron is Gemeente

4. Melding of aanvraag betrekking heeft op eerste gratis bezoekersvergunning

Bron is Gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Melding of aanvrager bewonersvergunning wil aanvragen

6. Melding of aanvrager over eigen parkeergelegenheid beschikt

7. Melding beschikbaarheid aantal auto’s

8. Huurcontract

9. Koopcontract
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51  Gehandicaptenparkeerkaart 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding reden hulpvraag

7. Melding of aanvrager permanent invalide is

8. Melding aanvraag voor welk type GPK

9. Recente pasfoto

10. Melding kenteken

11. Medisch advies arts/specialist (alleen bij nieuwe aanvraag of nog niet in bezit van gemeente)

12. BSN partner/ bijrijder

13. Achternaam en geboortedatum van partner/ bijrijder

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA 

2. Nummer legitimatiebewijs

Bron is GBA 

3. Kopie eerdere gehandicaptenparkeerkaart

Bron is zaaksysteem van de gemeente

4. Naam instantie die eerdere gehandicaptenparkeerkaart heeft verstrekt

Bron is zaaksysteem van de gemeente

5. Melding nummer eerdere gehandicaptenparkeerkaart

Bron is zaaksysteem van de gemeente

6. Vervaldatum gehandicaptenparkeerkaart

Bron is zaaksysteem van de gemeente

7. Melding of aanvrager 70 jaar of ouder is 

Bron is GBA

8. Melding burgerlijke staat  

Bron is GBA 

9. Melding nationaliteit 

Bron is GBA 

10. Naam en geboortedatum partner (indien bijrijder)

Bron is GBA

11. Kopie uitspraak rechter (bij bewindvoering of mentorschap)

Bron is zaaksysteem Rechtbank of GBA

12. Melding NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA V als het een inwoner is van een andere gemeente

13. Melding wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager

Bron is GBA

14. NAW-gegevens gemachtigde

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA V als het een inwoner is van een andere gemeente
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B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

15. Nummer legitimatiebewijs

16. Aard van de handicap/ lichamelijke situatie

17. NAW-gegevens huisarts

18. NAW-gegevens specialist

19. Melding of aanvrager rolstoelgebonden is

20. Melding redenen om beroep te doen op de hardheidsclausule

21. Melding gewenst naamgebruik

22. Melding tijdelijk verblijfadres

23. Adres en woonplaats tijdelijke verblijfplaats

24. Bankrekeningnummer aanvrager 
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52  Gehandicaptenparkeerplaats 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding reden van hulpverzoek

7. Melding of aanvrager permanent invalide is

8. Melding locatie parkeerplaats (woonadres/ werkadres)

9. Melding periode van gehandicaptenparkeerplaats

10. Melding kenteken

11. Medisch advies arts/specialist (alleen bij nieuwe aanvraag of nog niet in bezit van gemeente)

12. BSN partner/ bijrijder

13. Achternaam en geboortedatum van partner/ bijrijder

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. Nummer landelijke of plaatselijke parkeerontheffing

Bron is zaaksysteem van de gemeente

3. Melding burgerlijke staat 

Bron is GBA

4. Indien van toepassing: naam en geboortedatum partner (ingeval de gehandicapte bijrijder is)

Bron is GBA

5. Melding nationaliteit 

Bron is GBA

6. Melding NAW-gegevens contactpersoon

Bron is GBA

7. NAW-gegevens gemachtigde 

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

8. Kopie uitspraak rechter (bij bewindvoering of mentorschap)

Bron is zaaksysteem Rechtbank of GBA

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

9. Melding landelijke of plaatselijke parkeerontheffing verkregen

10. Melding of aanvrager aangewezen is op vervoer per auto voor verplaatsingen buitenshuis

11. Melding of aanvrager redelijkerwijs zonder hulp van anderen kan verplaatsen

12. Melding welke afstand aanvrager redelijkerwijs zonder hulp van anderen kan verplaatsen

13. NAW-gegevens huisarts

14. NAW-gegevens specialist

15. Naam GGD-arts

16. Bankrekeningnummer aanvrager

17. Melding gewenst naamgebruik

18. Melding leefsituatie

19. Indien van toepassing: melding andere huisgenoten
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20. Melding soort woning

21. Melding eigenaar huidige woning

22. Melding lichamelijke situatie (aard v/d handicap)

23. Indien van toepassing: aantal kinderen 

 



102 Vereniging Van nederlandse gemeenten



103

MARKT-, STRAAT- EN DETAILHANDEL 



104 Vereniging Van nederlandse gemeenten

53  Marktvergunning (vast) 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Datum van activiteit

7. Aard van de handel

8. Locatie van de markt

9. Melding of er speciale voorzieningen getroffen moeten worden (dranghekken, verkeersborden, 

toiletwagens)

10. Naam bedrijf

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. Nummer vestigingsvergunning 

Bron is zaaksysteem van de gemeente

3. Uittreksel Handelsregister KvK 

Bron is NHR

4. Nummer CRK-kaart

Bron is register van het Centraal Registratiekantoor (CRK) van het Hoofdbedrijfschap Detail-

handel (HBD)

5. Kopie legitimatiebewijs

Bron is GBA

6. Gegevens van de vereniging/organisator

Bron is NHR

7. Melding soort/nummer legitimatiebewijs 

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

8. Melding beroep aanvrager

9. Verkoopmedium

10. Melding verzekeringsmaatschappij WA-schade en polisnummer

11. Gegevens van de vereniging/organisator

12. Tijden waarop de markt plaatsvindt

13. Vermelding van andere attracties

14. Melding of alcoholische dranken verstrekt zullen worden

15. Melding op welke plaatsen de tappunten worden opgesteld

16. Melding door wie drankverstrekking wordt gedaan

14. Situatietekening
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54  Standplaatsenvergunning (vast) 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Datum van activiteit

7. Aard van de handel

8. Locatie waar de standplaats wordt ingenomen

9. Situatieschets gewenste standplaatslocatie

10. Melding gewenste innamedagen

11. Melding of er speciale voorzieningen getroffen moeten worden (dranghekken, verkeersborden, 

toiletwagens)

12. Naam bedrijf

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf betreft

2. Nummer CRK-kaart

Bron is register van het Centraal Registratiekantoor (CRK) van het Hoofdbedrijfschap Detail-

handel (HBD)

3. Uitreksel Handelsregister KvK

Bron is NHR

4. Kopie legitimatiebewijs

Bron is GBA

5. Kopie inschrijving register CRK

Bron is register van het Centraal Registratiekantoor (CRK) van het Hoofdbedrijfschap Detail-

handel (HBD)

6. Melding soort/nummer legitimatiebewijs

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

7. Verkoopmedium

8. Melding verzekeringsmaatschappij WA-schade en polisnummer

9. Foto of technische tekening van verkoopmedium

10. Materiaal van het middel waarmee standplaats wordt ingenomen

11. Periode waarin de standplaats wordt ingenomen (incidentele standplaats)

12. Een bewijs van vakbekwaamheid

13. Melding beroep aanvrager
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55  Ventvergunning

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding type goederen

7. Locatie venten

8. Naam bedrijf

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. Nummer CRK-kaart

Bron is register van het Centraal Registratiekantoor (CRK) van het Hoofdbedrijfschap Detail-

handel (HBD)

2. Kopie legitimatiebewijs

Bron is zaaksysteem van de gemeente

3. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

4. Melding soort/ nummer legitimatiebewijs

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Melding beroep aanvrager

6. Melding wat voor soort ventvergunning aangevraagd wordt

7. Data venten 

8. Gewenste tijdsduur van vergunning 
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56  Ontheffing Winkeltijdenwet   

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding data en tijden waarvoor ontheffing gevraagd wordt

7. Omschrijving activiteiten op dat bepaalde tijdstip

9. Naam bedrijf

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is NHR

2. NAW-gegevens winkel

Bron is NHR

3. Melding soort winkel

Bron is zaaksysteem gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

4. Melding motivatie voor aanvraag ontheffing
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57  Vergunning Winkeluitstalling 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Grondoppervlakte van uitstalling in m2

7. Naam bedrijf

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is NHR

2. Kopie uittreksel KvK

Bron is NHR

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

3. Situatietekening incl. grondoppervlakte van de uitstalling en vrije voetgangersruimte
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AANVULLENDE REGELINGEN 
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58 Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (Rof-je)  WWB

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding of inkomens-, vermogens-, leef- en huishoudenssituatie in betreffende verantwoordings-

periode is gewijzigd7

7. BSN Partner

8. Achternaam partner

9. Geboortedatum partner

10. Indien van toepassing: melding bruto/netto bedrag overige inkomsten

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA 

2. Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager

Bron is GBA

3. Melding burgerlijke staat

Bron is GBA

4. NAW-gegevens partner

Bron is GBA

5. Kopie geldig legitimatiebewijs partner

Bron is GBA

6. Naam en geboortedatum en alimentatie kinderen

Bron is GBA (naam en geboortedatum kinderen)

Bron is LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) voor alimentatie, mits:

• een van de ouders in gebreke blijft EN de bijdrage door de rechter is vastgesteld EN er een 

achterstand is van een betaling;

• beide ouders hebben overeengekomen de inning door LBIO te laten verzorgen.

Bron is uitspraak van rechter voor alimentatie als bijdrage door de rechter is vastgesteld.

7. Naam en geboortedatum en geslacht van andere personen ((ex-) partner, moeder, vader, zus, 

broer)

Bron is GBA 

8. Datum uitspraak echtscheiding

Bron is zaaksysteem van rechtbank/ GBA

9. Datum uitspraak voorlopige voorzieningen

Bron is zaaksysteem van rechtbank

10. NAW-gegevens advocaat

Bron is NHR

11. NAW-gegevens ex-partner

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

7  Print de gegevens zoals bekend en leg deze voor aan de cliënt
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12. Opgave datum per wanneer alimentatie is gestopt

Bron is LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) voor alimentatie, mits: een van 

de ouders in gebreke blijft EN de bijdrage door de rechter is vastgesteld EN er een achterstand 

is van een betaling;

Bron is aanvrager

13. Kopie echtscheidingsvonnis

Bron is zaaksysteem rechtbank

14. Kopie alimentatievonnis

Bron is zaaksysteem rechtbank

15. Datum boedelverdeling Zaaksysteem van rechtbank

16. Melding nationaliteit aanvrager

Bron is GBA

17. Melding nationaliteit partner

Bron is GBA

18. Melding aanvangsdatum vergunning tot verblijf aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

19. Melding geldigheidsdatum vergunning tot verblijf aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

20. Melding aanvangsdatum vergunning tot verblijf partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

21. Melding geldigheidsdatum vergunning tot verblijf partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

22. Kopie vreemdelingendocument aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

23. Kopie paspoort aanvrager

Bron is GBA

24. Kopie paspoort partner

Bron is GBA

25. Kopie vreemdelingendocument partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

26. NAW-gegevens garantsteller (aanvrager)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

27. NAW-gegevens garantsteller (partner)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

28. Naam verhuurder (huurwoning)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

29. Naam verhuurder (op kamers)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

30. Melding bruto/nettobedrag WW uitkering/wachtgeld 

Bron is BLAU 

31. Melding bruto/nettobedrag WIA uitkering/wachtgeld aanvrager

Bron is BLAU

32. Melding bruto/nettobedrag WAO uitkering/wachtgeld

Bron is BLAU

33. Melding bruto/nettobedrag WAZ uitkering/wachtgeld 

Bron is BLAU
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34. Melding bruto/nettobedrag WA jong uitkering/wachtgeld 

Bron is BLAU

35. Melding bruto/nettobedrag Ziektewetuitkering

Bron is BLAU

36. Melding bruto/nettobedrag Studiefinanciering 

Bron is zaaksysteem DUO 

37. Uitkeringsspecificatie aanvrager

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU

38. Bewijsstukken inzake studiefinanciering aanvrager

Bron is zaaksysteem DUO 

39. Uitkeringsspecificatie partner

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU 

40. Bewijsstukken inzake studiefinanciering partner

Bron is zaaksysteem DUO 

41. Melding naam schuldeiser

Bron is NHR als schuldeiser een bedrijf of overheid is

Bron is GBA als de schuldeiser een natuurlijk persoon is en in dezelfde gemeente woonachtig 

is 

Bron is GBA als de schuldeiser een natuurlijk persoon is en niet in dezelfde gemeente woon-

achtig is

Bron is zaaksysteem Schuldhulpverlening

Bron is Bureau Kredietregistratie

Bron is aanvrager

42. Melding naam bank aanvrager

Bron is zaaksysteem van de gemeente

43. Melding naam bank partner

Bron is zaaksysteem van de gemeente

44. Nummer legitimatiebewijs aanvrager 

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

44. Nummer legitimatiebewijs partner

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

45. Kopie uitkeringsspecificatie kind

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU 

46. Melding ander woonadres dan opgegeven adres 

Bron is zaaksysteem gemeente

Bron is GBA

47. NAW-gegevens moeder/vader

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

48. Melding bruto/nettobedrag Combinatiekorting aanvrager

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

49. Melding bruto/nettobedrag Kinderkorting aanvrager

Bron is zaaksysteem Belastingdienst. Sinds 2009 is de kinderkorting vervangen door het kind-

gebonden budget.

50. Melding bruto/nettobedrag Huurtoeslag aanvrager

Bron is zaaksysteem Belastingdienst
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51. Kopie meest recente beschikking Belastingdienst inzake voorlopige teruggave heffingskortingen

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

52. Kopie beschikking Belastingdienst wijziging voorlopige teruggave 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

53. Melding naam merk auto

Bron is BRV

54. Melding type auto

Bron is BRV

55. Melding naam merk motor

Bron is BRV

56. Melding type motor

Bron is BRV

57. Melding registernummer caravan

Bron is BRV

58. Melding type caravan

Bron is BRV

59. Melding geschatte waarde auto

Bron is BRV

60. Melding (geschat) bedrag (netto-inkomen)

Bron is aanvrager, echter ook te berekenen door gemeente op basis van gegevens die eerder 

zijn gevraagd

61. Melding bruto/netto bedrag overige inkomsten 

Bron is BLAU

62. Melding eigenaargedeelte OZB

Bron is zaaksysteem gemeente

63. Melding rioolbelasting

Bron is zaaksysteem gemeente

64. NAW-gegevens werkgever (aanvrager)

Bron is NHR voor NAW-gegevens

Bron is BLAU voor relatie werknemer - werkgever

65. Melding dossiernummer (aanvrager)

Bron is zaaksysteem gemeente

66. NAW-gegevens opleidingsinstituut (aanvrager)

Bron is NHR

Bron is BRON8 voor relatie aanvrager - opleidingsinstituut

67. Melding datum inschrijving (aanvrager)

Bron is BRON

68. Melding contactpersoon bij CWI /UWV (aanvrager)

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf9

69. Kopie inschrijvingsbewijs CWI/ UWV aanvrager

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf

70. NAW-gegevens uitzendbureau (aanvrager)

Bron is NHR

71. NAW-gegevens instelling (aanvrager)

Bron is NHR

72. NAW-gegevens uitkeringsinstantie (aanvrager)

Bron is NHR

73. NAW-gegevens werkgever (partner)

Bron is NHR voor NAW-gegevens werkgever

Bron is BLAU voor relatie werknemer - werkgever

8 BRON staat voor Basisregister Onderwijs. Het bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde 
instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. DUO beheert dit register.

9 Het CWI is opgegaan in UWV Werkbedrijf.
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74. Melding dossiernummer (partner)

Bron is zaaksysteem gemeente

75. NAW-gegevens opleidingsinstituut (partner)

Bron is NHR

Bron is BRON voor relatie aanvrager - opleidingsinstituut

76. Melding datum inschrijving (partner)

Bron is BRON

77. Melding contactpersoon bij CWI / UWV (partner)

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf

78. Kopie inschrijvingsbewijs CWI/ UWV partner 

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf

79. NAW-gegevens uitzendbureau (partner)

Bron is NHR

80. NAW-gegevens instelling (partner)

Bron is NHR

81. NAW-gegevens uitkeringsinstantie (partner)

Bron is zaaksysteem gemeente

82. Melding naam gegevens huisarts

Bron is NHR

83. Melding naam specialist

Bron is zaaksysteem gemeente

Bron is aanvrager

84. Indien van toepassing: kopie WIA toekenning aanvrager

Bron is zaaksysteem gemeente

85. Kopie WIA toekenning partner

Bron is zaaksysteem gemeente

86. Indien van toepassingkopie inschrijving KvK

Bron is zaaksysteem Kamer van Koophandel

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken…  

87. Melding of aanvrager kinderen heeft waarvoor aanvrager aanspraak heeft op kinderbijslag

88. Bewijsstukken ontvangen onderhoudsbijdrage voor kinderen 

89. Melding of aanvrager kinderbijslag ontvangt van niet-thuiswonende kinderen

90. Naam, geboortedatum en inkomsten kinderen jonger dan 18 jaar 

91. Melding of andere personen inwonen bij aanvrager

92. Melding inwonende kostgangers of onderhuurders

93. Naam, geboortedatum en huurprijs/kostgeld huurders/kostgangers

94. Melding echtscheidingsprocedure

95. Melding boedelverdeling 

96. Melding contact met advocaat

97. Melding datum sinds wanneer aanvrager alleen woont

98. Melding of aanvrager/diens kinderen alimentatie/ouderbijdrage ontvangt van ex-partner

99. Opgave reden waarom geen alimentatie wordt ontvangen

100. Opgave aanvangsdatum ontvangen alimentatie aanvrager

101. Opgave bedrag ontvangen alimentatie

102. Melding of aanvrager in het bezit is van een vergunning tot verblijf

103. Opgave reden waarom aanvrager geen vergunning tot verblijf heeft

104. Melding of partner in het bezit is van een vergunning tot verblijf

105. Opgave reden waarom partner geen vergunning tot verblijf heeft

106. Melding of er een persoon garant staat voor de aanvrager

107. Melding of er een persoon garant staat voor de partner

108. Melding of aanvrager bij het ziekenfonds of bij een particuliere verzekeringsmaatschappij verze-

kerd is

109. Opgave reden waarom aanvrager niet verzekerd is
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110. Naam bij welk fonds aanvrager aangemeld wenst te worden

111. Naam ziektekostenverzekering aanvrager

112. Inschrijfnummer ziektekostenverzekering aanvrager

113. Opgave reden waarom partner niet verzekerd is

114. Naam bij welk fonds partner aangemeld wenst te worden

115. Naam ziektekostenverzekering partner

116. Inschrijfnummer ziektekostenverzekering partner

117. Melding of aanvrager alleen(met gezin) of met 1 of meer andere huurt

118. Opgave huurkosten per maand

119. Melding of aanvrager huursubsidie heeft aangevraagd

120. Naam en geboortedatum familieleden 

121. Melding huurprijs

122. Melding huurprijs per maand

123. Melding of huurprijs incl. vaste lasten is

124. Melding in welke woonvoorziening woont(pension, opvangcentrum, verzorgingshuis)

125. Naam instelling

126. Melding ander soort woonruimte

127. Melding woonlasten

128. Melding bedrag woonlasten

129. Melding of woonlasten incl. vaste lasten is

130. Kopie huurcontract

131. Kopie laatste betalingsbewijs huur

132. Melding of aanvrager netto inkomsten ontvangt

133. Melding of partner netto inkomsten ontvangt

134. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een uitkering 

135. Melding of partner inkomsten ontvangt uit een uitkering

136. Melding of aanvrager onkostenvergoeding ontvangt

137. Melding of partner onkostenvergoeding ontvangt

138. Melding bedrag aan onkostenvergoeding

139. Salarisstrook aanvrager

140. Bewijsstukken inzake onkostenvergoeding aanvrager

141. Bewijsstukken inzake overige inkomsten aanvrager

142. Bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage aanvrager

143. Salarisstrook partner

144. Bewijsstukken inzake onkostenvergoeding partner

145. Bewijsstukken inzake overige inkomsten partner

146. Bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage partner

147. Melding opgave vermogen

148. Melding kostbare bezittingen bij aanvrager, partner of kinderen

149. Melding aanspraak op inkomsten, geld en/of vermogen

150. Bewijsstukken inzake vermogen/bezit bijvoegen

151. Melding opgave schulden

152. Melding schuldbedrag

153. Bankrekeningnummer aanvrager

154. Melding naam rekeninghouder

155. Bankrekeningnummer partner

156. Melding naam rekeninghouder

157. Melding of een adreswijziging heeft plaatsgevonden sinds het laatste onderzoek

158. Melding of er sprake is van co-ouderschap 

159. Melding regeling co-ouderschap

160. Melding of kind studiefinanciering ontvangt 

161. Kopie salarisstrook kind

162. Kopie bankafschrift kind

163. Melding of de woonsituatie v/d aanvrager is gewijzigd
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164. Melding datum wijziging woonsituatie aanvrager

165. NAW-gegevens moeder/vader

166. Melding totale inkomsten uit kamerverhuur 

167. Kopie bewijs ontvangen kamerhuur

168. Melding totale inkomsten van kostgangers 

169. Indien van toepassing: kopie kostgeldcontract

170. Melding of aanvrager een beschikking voor voorlopige teruggave van heffingskortingen ontvan-

gen v/d Belastingdienst

171. Melding of de voorlopige teruggave van heffingskortingen recent gewijzigd is 

172. Melding of aanvrager het afgelopen jaar belastinggeld heeft terug ontvangen

173. Melding of aanvrager het afgelopen jaar na een aanslag belastinggeld heeft betaald 

174. Melding saldo rekeningnummer aanvrager 

175. Indien van toepassing: melding saldo rekeningnummer partner

176. Kopie laatste bankafschriften aanvrager 

177. Indien van toepassing: kopie laatste bankafschriften partner

178. Melding of aanvrager waardepapieren bezit 

179. Indien van toepassing: melding welke waardepapieren aanvrager bezit 

180. Indien van toepassing: melding waarde v/d waardepapieren

181. Indien van toepassing: melding geschatte waarde sieraden

182. Melding of aanvrager nog aanspraak heeft op inkomen voor de periode uit bijstandsaanvraag

183. Indien van toepassing: melding soort inkomen

184. Melding of de inboedel verzekerd is 

185. Indien van toepassing: melding bedrag huur

186. Indien van toepassing: melding bedrag kamerhuur

187. Indien van toepassing: melding bedrag kostgeld

188. Indien van toepassing: melding bedrag andere woonlasten

189. Indien van toepassing: kopie laatste betalingsbewijs huur

190. Indien van toepassing: melding hypotheekrente

191. Indien van toepassing: melding hypotheek aflossing 

192. Indien van toepassing: melding premie levensverzekering

193. Indien van toepassing: melding spaarpremie

194. Indien van toepassing: melding opstalverzekering

195. Indien van toepassing: melding waterschaps-/polderlasten

196. Indien van toepassing: melding erfpachtcanon

197. Indien van toepassing: melding bijdrage VVE

198. Indien van toepassing: melding administratiekosten

199. Indien van toepassing: melding onderhoudskosten

200. Indien van toepassing: kopie hypotheekakte

201. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken van betaling van eigen woning lasten 

202. Melding of aanvrager arbeid verricht

203. Indien van toepassing: melding soort werk (aanvrager)

204. Indien van toepassing: melding startdatum (aanvrager)

205. Melding of aanvrager werkzaamheden verricht als zelfstandige

206. Indien van toepassing: melding of bedrijf ingeschreven is bij KvK (aanvrager)

207. Indien van toepassing: melding plaats KvK (aanvrager)

208. Melding of aanvrager momenteel een opleiding of cursus volgt

209. Indien van toepassing: melding aantal uren per week (aanvrager)

210. Melding aantal uren dat aanvrager beschikbaar is voor werk naast deze opleiding

211. Melding of aanvrager bij het CWI/ UWV ingeschreven is

212. Indien van toepassing: melding voor welk beroep (aanvrager)

213. Melding of aanvrager bij uitzendbureaus ingeschreven is

214. Kopie sollicitatiebrieven (aanvrager)

215. Kopie afwijzingen op sollicitaties (aanvrager)

216. Melding of aanvrager momenteel onbetaald werk verricht
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217. Indien van toepassing: melding aantal uren per week (aanvrager)

218. Indien van toepassing: melding of door het verrichten v/dit werk de kansen v/d aanvrager op 

betaald werk belemmerd wordt

219. Melding of aanvrager volledig arbeidsongeschikt is

220. Melding of aanvrager een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt

221. Indien van toepassing: melding arbeidsongeschiktheidspercentage aanvrager

222. Indien van toepassing: kopie besluit bedrijfsvereniging aanvrager

223. Indien van toepassing: melding of er andere belemmeringen aanwezig zijn voor de aanvrager om 

te werken

224. Melding of partner arbeid verricht

225. Indien van toepassing: melding soort werk (partner) 

226. Indien van toepassing: melding startdatum (partner)

227. Melding of partner werkzaamheden verricht als zelfstandige

228. Indien van toepassing: melding of bedrijf ingeschreven is bij KvK (partner)

229. Indien van toepassing: melding plaats KvK (partner)

230. Melding of partner momenteel een opleiding of cursus volgt

231. Indien van toepassing: melding aantal uren per week (partner)

232. Melding aantal uren dat partner beschikbaar is voor werk naast deze opleiding

233. Melding of partner bij het CWI/ UWV ingeschreven is

234. Indien van toepassing: melding voor welk beroep (partner)

235. Melding of partner bij uitzendbureaus ingeschreven is

236. Kopie sollicitatiebrieven (partner)

237. Kopie afwijzingen op sollicitaties (partner)

238. Melding of partner momenteel onbetaald werk verricht

239. Indien van toepassing: melding aantal uren per week (partner)

240. Indien van toepassing: melding of door het verrichten v/dit werk de kansen v/d partner op be-

taald werk belemmerd wordt

241. Melding of partner volledig arbeidsongeschikt is

242. Melding of partner een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt

243. Indien van toepassing: melding arbeidsongeschiktheidspercentage partner

244. Indien van toepassing: kopie besluit bedrijfsvereniging partner

245. Indien van toepassing: melding of er andere belemmeringen aanwezig zijn voor de partner om te 

werken

246. Melding of aanvrager bijzondere kosten heeft gehad in het afgelopen jaar (2009) 

247. Indien van toepassing: melding welke bijzondere kosten zijn gemaakt 

248. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken bijzondere kosten 

249. Indien van toepassing: kopie betalingsbewijzen bijzondere kosten 

250. Indien van toepassing: melding premie per maand aanvrager 

251. Indien van toepassing: melding of aanvrager aanvullend verzekerd is 

252. Indien van toepassing: melding welke vormen van aanvullende verzekeringen aanvrager 

253. Indien van toepassing: melding premie aanvullende verzekering aanvrager 

254. Indien van toepassing: melding premie per maand partner

255. Indien van toepassing: melding of partner aanvullend verzekerd is 

256. Indien van toepassing: melding welke vormen van aanvullende verzekeringen partner 

257. Indien van toepassing: melding premie aanvullende verzekering partner 

258. Indien van toepassing: kopie inschrijvingsbewijs ziektekostenverzekering partner

259. Kopie alle betaalafschriften aanvrager

260. Kopie alle spaarafschriften aanvrager

261. Indien van toepassing: kopie alle betaalafschriften partner

262. Indien van toepassing: kopie alle spaarafschriften partner

263. Afschriften van de laatste drie maanden voor datum aanvraag

264. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken schulden

265. Indien van toepassing: melding periode waarin de aanvrager de netto inkomsten heeft ontvan-

gen 
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266. Indien van toepassing: melding periode waarin de partner de netto inkomsten heeft ontvangen 

267. Indien van toepassing: melding werktijden 

268. Indien van toepassing: melding werkdagen 

269. Indien toepassing: kopie aanstellingsbrief aanvrager 

270. Indien toepassing: kopie aanstellingsbrief partner 

271. Indien van toepassing: kopie arbeidscontract aanvrager 

272. Indien van toepassing: kopie arbeidscontract partner 

273. Indien van toepassing: kopie polis zorgverzekeraar aanvrager 

274. Indien van toepassing: kopie polis zorgverzekeraar partner 

275. Indien van toepassing: kopie verklaring instantie (vrijwilligerswerk) aanvrager

276. Indien van toepassing: kopie verklaring instantie (vrijwilligerswerk) partner

277. Indien van toepassing: melding bouwjaar auto

278. Indien van toepassing: melding bouwjaar motor

279. Indien van toepassing: melding bouwjaar caravan
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59 Rechtmatigheidsonderzoeksformulier(Rof-je) OAW/IOAZ/BBZ

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding of inkomens-, vermogens-, leef- en huishoudenssituatie in betreffende verantwoordings-

periode is gewijzigd10

7. BSN Partner

8. Achternaam partner

9. Geboortedatum partner

10. Indien van toepassing: melding bruto/netto bedrag overige inkomsten 

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. Kopie BSN aanvrager

Bron is GBA

3. Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager

Bron is GBA

4. Melding burgerlijke staat

Bron is GBA

5. Indien van toepassing: NAW-gegevens partner

Bron is GBA

6. Indien van toepassing: kopie geldig legitimatiebewijs partner

Bron is GBA

7. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en alimentatie kinderen

Bron is GBA (naam en geboortedatum kinderen)

Bron is LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) voor alimentatie, mits:

• een van de ouders in gebreke blijft EN de bijdrage door de rechter is vastgesteld EN er een 

achterstand is van een betaling;

• beide ouders hebben overeengekomen de inning door LBIO te laten verzorgen.

Bron is uitspraak van rechter voor alimentatie als bijdrage door de rechter is vastgeteld.

8. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en geslacht van andere personen ((ex-) partner, 

moeder, vader, zus, broer)

Bron is GBA 

9. Indien van toepassing: datum uitspraak echtscheiding

Bron is uitspraak van rechter

10. Indien van toepassing: datum uitspraak voorlopige voorzieningen

Bron is uitspraak van rechter

11. NAW-gegevens advocaat

Bron is NHR

12. Indien van toepassing: NAW-gegevens ex-partner

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

10 Print de gegevens zoals bekend en leg deze voor aan de cliënt
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13. Indien van toepassing: opgave datum per wanneer alimentatie is gestopt

Bron is LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) voor alimentatie, mits:

• een van de ouders in gebreke blijft EN de bijdrage door de rechter is vastgesteld EN er een 

achterstand is van een betaling;

Bron is aanvrager

14. Indien van toepassing: melding nationaliteit aanvrager

Bron is GBA

15. Indien van toepassing: melding nationaliteit partner

Bron is GBA

16. Indien van toepassing: melding aanvangsdatum vergunning tot verblijf aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

17. Indien van toepassing: melding geldigheidsdatum vergunning tot verblijf aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

18. Indien van toepassing: melding aanvangsdatum vergunning tot verblijf partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

19. Indien van toepassing: melding geldigheidsdatum vergunning tot verblijf partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

20. Indien van toepassing: kopie paspoort aanvrager

Bron is GBA

21. Indien van toepassing: kopie vreemdelingendocument aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

22. Indien van toepassing: kopie paspoort partner

Bron is zaaksysteem gemeente als gemeente paspoort heeft uitgegeven

Bron is aanvrager

23. Indien van toepassing: kopie vreemdelingendocument partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

24. Indien van toepassing: NAW-gegevens garantsteller (aanvrager)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

25. Indien van toepassing: NAW-gegevens garantsteller (partner)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

26. Indien van toepassing: naam verhuurder (huurwoning)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

27. Indien van toepassing: naam verhuurder (op kamers)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

28. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WW uitkering/wachtgeld

Bron is BLAU (De Polisadministratie van UWV wordt BLAU. BLAU is nog geen basisregistratie, 

voorbereiding op wetgevingstraject is gestart.)11

29. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WIA uitkering/wachtgeld aanvrager

Bron is BLAU

30. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WAO uitkering/wachtgeld

Bron is BLAU

31. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WAZ uitkering/wachtgeld 

Bron is BLAU

11 Zie pagina 17 van de ‘Voortgangsrapportage e-overheid. Voorjaar 2010’, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.
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32. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WA jong uitkering/wachtgeld

Bron is BLAU

33. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag Ziektewetuitkering

Bron is BLAU

34. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag studiefinanciering

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

35. Indien van toepassing: uitkeringsspecificatie aanvrager

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU 

36. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake studiefinanciering aanvrager

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

37. Indien van toepassing: uitkeringsspecificatie partner

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU 

38. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake studiefinanciering partner

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

39. Indien van toepassing: melding naam schuldeiser 

Bron is NHR als schuldeiser een bedrijf of overheid is

Bron is GBA als de schuldeiser een natuurlijk persoon is en in dezelfde gemeente woonachtig 

is 

Bron is GBA  Vals de schuldeiser een natuurlijk persoon is en niet in dezelfde gemeente woon-

achtig is

Bron is zaaksysteem Schuldhulpverlening

Bron is Bureau Kredietregistratie

Bron is aanvrager

40. Melding naam bank aanvrager

Bron is zaaksysteem gemeente

41. Indien van toepassing: melding naam bank partner

Bron is zaaksysteem gemeente

42. Nummer legitimatiebewijs aanvrager

Bron is GBA als het een Nederlands reisdocument betreft

43. Indien van toepassing: nummer legitimatiebewijs partner

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

44. Indien van toepassing: kopie uitkeringsspecificatie kind

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU 

45. Indien van toepassing: melding ander woonadres dan opgegeven adres

Bron is zaaksysteem gemeente

Bron is GBA

46. Indien van toepassing: NAW-gegevens moeder/vader

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

47. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag Combinatiekorting aanvrager

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

48. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag Kinderkorting aanvrager

Bron is zaaksysteem Belastingdienst. Sinds 2009 is de kinderkorting vervangen door het kind-

gebonden budget.

49. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag Huurtoeslag aanvrager

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

50. Indien van toepassing: kopie meest recente beschikking Belastingdienst inzake voorlopige terug-

gave heffingskortingen

Bron is zaaksysteem Belastingdienst
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51. Indien van toepassing: kopie beschikking Belastingdienst wijziging voorlopige teruggave

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

52. Indien van toepassing: melding naam merk auto

Bron is BRV

53. Indien van toepassing: melding type auto

Bron is BRV

54. Indien van toepassing: melding naam merk motor

Bron is BRV

55. Indien van toepassing: melding type motor

Bron is BRV

56. Indien van toepassing: melding registernummer caravan

Bron is BRV

57. Indien van toepassing: melding type caravan

Bron is BRV

58. Indien van toepassing: melding (geschat) bedrag (netto-inkomen)

Bron is aanvrager, echter ook te berekenen door gemeente op basis van gegevens die eerder 

zijn gevraagd

59. Indien van toepassing: melding eigenaargedeelte OZB

Bron is zaaksysteem gemeente

60. Indien van toepassing: melding rioolbelasting

Bron is zaaksysteem gemeente

61. Indien van toepassing: NAW-gegevens werkgever (aanvrager)

Bron is NHR voor NAW-gegevens werkgever

Bron is BLAU voor relatie werknemer - werkgever

62. Indien van toepassing: melding dossiernummer (aanvrager)

Bron is zaaksysteem gemeente

63. Indien van toepassing: NAW-gegevens opleidingsinstituut (aanvrager)

Bron is NHR

Bron is BRON12 voor relatie aanvrager - opleidingsinstituut

64. Indien van toepassing: melding datum inschrijving (aanvrager)

Bron is BRON

65. Indien van toepassing: melding contactpersoon bij CWI (aanvrager)

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf 

66. Indien van toepassing: kopie Inschrijvingsbewijs CWI aanvrager

Bron is zaaksysteem gemeente

67. Indien van toepassing: NAW-gegevens uitzendbureau (aanvrager)

Bron is NHR

68. Indien van toepassing: NAW-gegevens instelling (aanvrager)

Bron is NHR

69. Indien van toepassing: NAW-gegevens uitkeringsinstantie (aanvrager)

Bron is NHR

70. Indien van toepassing: NAW-gegevens werkgever (partner)

Bron is NHR voor NAW-gegevens werkgever

Bron is BLAU voor relatie werknemer - werkgever

71. Indien van toepassing: melding dossiernummer (partner)

Bron is zaaksysteem gemeente

72. Indien van toepassing: NAW-gegevens opleidingsinstituut (partner)

Bron is NHR

Bron is BRON voor relatie aanvrager - opleidingsinstituut

73. Indien van toepassing: melding datum inschrijving (partner)

Bron is BRON

12 BRON staat voor Basisregister Onderwijs. Het bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde 
instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. DUO beheert dit register.
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74. Indien van toepassing: melding contactpersoon bij CWI (partner)

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf

75. Indien van toepassing: kopie Inschrijvingsbewijs CWI partner 

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf

76. Indien van toepassing: NAW-gegevens uitzendbureau (partner)

Bron is NHR

77. Indien van toepassing: NAW-gegevens instelling (partner)

Bron is NHR

78. Indien van toepassing: NAW-gegevens uitkeringsinstantie (partner)

Bron is zaaksysteem gemeente

79. Melding naam gegevens huisarts

Bron is NHR

80. Melding naam specialist

Bron is zaaksysteem gemeente

Bron is aanvrager

81. Indien van toepassing: kopie echtscheidingsvonnis

Bron is zaaksysteem rechtbank

82. Indien van toepassing: kopie alimentatievonnis

Bron is zaaksysteem rechtbank

83. Indien van toepassing: kopie AAW toekenning aanvrager

Bron niet beschikbaar: AAW is in 1998 afgeschat en vervangen door de WAZ en de Wajong

84. Indien van toepassing: kopie WIA toekenning aanvrager

Bron is zaaksysteem gemeente

85. Indien van toepassing: kopie AAW toekenning partner

Bron niet beschikbaar: AAW is in 1998 afgeschat en vervangen door de WAZ en de Wajong

86. Indien van toepassing: kopie WIA toekenning partner

Bron is zaaksysteem gemeente

87. Indien van toepassing kopie inschrijving KvK

Bron is zaaksysteem Kamer van Koophandel

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

88. Melding of aanvrager kinderen heeft waarvoor aanvrager aanspraak heeft op kinderbijslag

89. Indien van toepassing: bewijsstukken ontvangen alimentatie voor kinderen 

90. Indien van toepassing: bewijsstukken ontvangen onderhoudsbijdrage voor kinderen 

91. Melding of aanvrager kinderbijslag ontvangt van niet-thuiswonende kinderen

92. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en inkomsten kinderen jonger dan 18 jaar

93. Melding of andere personen inwonen bij aanvrager

94. Melding inwonende kostgangers of onderhuurders

95. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en huurprijs/kostgeld huurders/kostgangers

96. Melding echtscheidingsprocedure

97. Melding boedelverdeling 

98. Melding contact met advocaat

99. Melding datum sinds wanneer aanvrager alleen woont

100. Melding of aanvrager/diens kinderen alimentatie/ouderbijdrage ontvangt van ex-partner

101. Indien van toepassing: opgave reden waarom geen alimentatie wordt ontvangen

102. Indien van toepassing: opgave aanvangsdatum ontvangen alimentatie aanvrager

103. Indien van toepassing: opgave bedrag ontvangen alimentatie

104. Melding Nederlandse nationaliteit aanvrager

105. Indien van toepassing: melding Nederlandse nationaliteit partner

106. Indien van toepassing: melding of aanvrager in het bezit is van een vergunning tot verblijf

107. Indien van toepassing: opgave reden waarom aanvrager geen vergunning tot verblijf heeft

108. Indien van toepassing: melding of partner in het bezit is van een vergunning tot verblijf

109. Indien van toepassing: opgave reden waarom partner geen vergunning tot verblijf heeft

110. Melding of er een persoon garant staat voor de aanvrager
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111. Indien van toepassing: melding of er een persoon garant staat voor de partner

112. Melding of aanvrager bij het ziekenfonds of bij een particuliere verzekeringsmaatschappij verze-

kerd is

113. Indien van toepassing: opgave reden waarom aanvrager niet verzekerd is

114. Indien van toepassing: naam bij welk fonds aanvrager aangemeld wenst te worden

115. Indien van toepassing: naam ziektekostenverzekering aanvrager

116. Indien van toepassing: inschrijfnummer ziektekostenverzekering aanvrager

117. Indien van toepassing: opgave reden waarom partner niet verzekerd is

118. Indien van toepassing: naam bij welk fonds partner aangemeld wenst te worden

119. Indien van toepassing: naam ziektekostenverzekering partner

120. Indien van toepassing: inschrijfnummer ziektekostenverzekering partner

121. Melding: woonsituatie

122. Indien van toepassing: melding of aanvrager alleen(met gezin) of met een of meer anderen huurt

123. Indien van toepassing: opgave huurkosten per maand

124. Indien van toepassing: melding of aanvrager huursubsidie heeft aangevraagd

125. Indien van toepassing: naam en geboortedatum familieleden 

126. Indien van toepassing: melding huurprijs

127. Indien van toepassing: melding huurprijs per maand

128. Indien van toepassing: melding of huurprijs incl. vaste lasten is

129. Indien van toepassing: melding in welke woonvoorziening woont(pension, opvangcentrum, ver-

zorgingshuis)

130. Indien van toepassing: naam instelling

131. Indien van toepassing: melding ander soort woonruimte

132. Indien van toepassing: melding woonlasten

133. Indien van toepassing: melding bedrag woonlasten

134. Indien van toepassing: melding of woonlasten incl. vaste lasten is

135. Indien van toepassing: kopie huurcontract

136. Indien van toepassing: kopie laatste betalingsbewijs huur

137. Melding of aanvrager netto inkomsten ontvangt

138. Indien van toepassing: melding of partner netto inkomsten ontvangt

139. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een uitkering 

140. Indien van toepassing: melding of partner inkomsten ontvangt uit een uitkering

141. Melding of aanvrager onkostenvergoeding ontvangt

142. Indien van toepassing: melding of partner onkostenvergoeding ontvangt

143. Indien van toepassing: melding bedrag aan onkostenvergoeding

144. Indien van toepassing: salarisstrook aanvrager

145. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake onkostenvergoeding aanvrager

146. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake overige inkomsten aanvrager

147. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage aanvrager

148. Indien van toepassing: salarisstrook partner

149. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake onkostenvergoeding partner

150. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake overige inkomsten partner

151. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage partner

152. Indien van toepassing: melding opgave vermogen

153. Indien van toepassing: melding kostbare bezittingen bij aanvrager, partner of kinderen

154. Indien van toepassing: melding aanspraak op inkomsten, geld en/of vermogen

155. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake vermogen/bezit bijvoegen

156. Melding opgave schulden

157. Indien van toepassing: melding schuldbedrag

158. Bankrekeningnummer aanvrager

159. Melding naam rekeninghouder

160. Indien van toepassing: bankrekeningnummer partner

161. Indien van toepassing: melding naam rekeninghouder

162. Melding of een adreswijziging heeft plaatsgevonden sinds het laatste onderzoek
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163. Melding of er sprake is van co-ouderschap 

164. Indien van toepassing: melding regeling co-ouderschap

165. Indien van toepassing: melding of kind studiefinanciering ontvangt 

166. Indien van toepassing: kopie salarisstrook kind

167. Indien van toepassing: kopie bankafschrift kind

168. Melding of de woonsituatie v/d aanvrager is gewijzigd

169. Indien van toepassing: melding datum wijziging woonsituatie aanvrager

170. Indien van toepassing: NAW-gegevens moeder/vader

171. Indien van toepassing: melding totale inkomsten uit kamerverhuur 

172. Indien van toepassing: kopie bewijs ontvangen kamerhuur

173. Indien van toepassing: melding totale inkomsten van kostgangers 

174. Indien van toepassing: kopie kostgeldcontract

175. Melding of aanvrager een beschikking voor voorlopige teruggave van heffingskortingen ontvan-

gen v/d Belastingdienst

176. Melding of de voorlopige teruggave van heffingskortingen recent gewijzigd is 

177. Melding of aanvrager het afgelopen jaar belastinggeld heeft terug ontvangen

178. Melding of aanvrager het afgelopen jaar na een aanslag belastinggeld heeft betaald 

179. Melding saldo rekeningnummer aanvrager 

180. Indien van toepassing: melding saldo rekeningnummer partner

181. Kopie laatste bankafschriften aanvrager 

182. Indien van toepassing: kopie laatste bankafschriften partner

183. Melding of aanvrager waardepapieren bezit 

184. Indien van toepassing: melding welke waardepapieren aanvrager bezit 

185. Indien van toepassing: melding waarde v/d waardepapieren

186. Melding of aanvrager/partner een auto bezit

187. Melding of aanvrager/partner een motor bezit

188. Indien van toepassing: melding geschatte waarde motor

189. Melding of aanvrager/partner caravan bezit

190. Indien van toepassing: melding geschatte waarde caravan

191. Melding of aanvrager antiek/ sieraden bezit

192. Indien van toepassing: melding geschatte waarde sieraden

193. Melding of aanvrager nog aanspraak heeft op inkomen voor de periode uit bijstandsaanvraag

194. Indien van toepassing: melding soort inkomen

195. Melding of de inboedel verzekerd is 

196. Indien van toepassing: melding bedrag huur

197. Indien van toepassing: melding bedrag kamerhuur

198. Indien van toepassing: melding bedrag kostgeld

199. Indien van toepassing: melding bedrag andere woonlasten

200. Indien van toepassing: kopie laatste betalingsbewijs huur

201. Indien van toepassing: melding hypotheekrente

202. Indien van toepassing: melding hypotheek aflossing 

203. Indien van toepassing: melding premie levensverzekering

204. Indien van toepassing: melding spaarpremie

205. Indien van toepassing: melding opstalverzekering

206. Indien van toepassing: melding waterschaps-/polderlasten

207. Indien van toepassing: melding erfpachtcanon

208. Indien van toepassing: melding bijdrage VVE

209. Indien van toepassing: melding administratiekosten

210. Indien van toepassing: melding onderhoudskosten

211. Indien van toepassing: kopie hypotheekakte

212. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken van betaling van eigen woning lasten 

213. Melding of aanvrager arbeid verricht

214. Indien van toepassing: melding soort werk (aanvrager)

215. Indien van toepassing: melding startdatum (aanvrager)
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216. Melding of aanvrager werkzaamheden verricht als zelfstandige

217. Indien van toepassing: melding of bedrijf ingeschreven is bij KvK (aanvrager)

218. Indien van toepassing: melding plaats KvK (aanvrager)

219. Melding of aanvrager momenteel een opleiding of cursus volgt

220. Indien van toepassing: melding aantal uren per week (aanvrager)

221. Melding aantal uren dat aanvrager beschikbaar is voor werk naast deze opleiding

222. Melding of aanvrager bij het CWI ingeschreven is

223. Indien van toepassing: melding voor welk beroep (aanvrager)

224. Melding of aanvrager bij uitzendbureaus ingeschreven is

225. Kopie sollicitatiebrieven (aanvrager)

226. Kopie afwijzingen op sollicitaties (aanvrager)

227. Melding of aanvrager momenteel onbetaald werk verricht

228. Indien van toepassing: melding aantal uren per week (aanvrager)

229. Indien van toepassing: melding of door het verrichten v/dit werk de kansen v/d aanvrager op 

betaald werk belemmerd wordt

230. Melding of aanvrager volledig arbeidsongeschikt is

231. Melding of aanvrager een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt

232. Indien van toepassing: melding arbeidsongeschiktheidspercentage aanvrager

233. Indien van toepassing: kopie besluit bedrijfsvereniging aanvrager

234. Indien van toepassing: melding of er andere belemmeringen aanwezig zijn voor de aanvrager     

om te werken

235. Melding of partner arbeid verricht

236. Indien van toepassing: melding soort werk (partner) 

237. Indien van toepassing: melding startdatum (partner)

238. Melding of partner werkzaamheden verricht als zelfstandige

239. Indien van toepassing: melding of bedrijf ingeschreven is bij KvK (partner)

240. Indien van toepassing: melding plaats KvK (partner)

241. Melding of partner momenteel een opleiding of cursus volgt

242. Indien van toepassing: melding aantal uren per week (partner)

243. Melding aantal uren dat partner beschikbaar is voor werk naast deze opleiding

244. Melding of partner bij het CWI ingeschreven is

245. Indien van toepassing: melding voor welk beroep (partner)

246. Melding of partner bij uitzendbureaus ingeschreven is

247. Kopie sollicitatiebrieven (partner)

248. Kopie afwijzingen op sollicitaties (partner)

249. Melding of partner momenteel onbetaald werk verricht

250. Indien van toepassing: melding aantal uren per week (partner)

251. Indien van toepassing: melding of door het verrichten v/dit werk de kansen v/d partner op be-

taald werk belemmerd wordt

252. Melding of partner volledig arbeidsongeschikt is

253. Melding of partner een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt

254. Indien van toepassing: melding arbeidsongeschiktheidspercentage partner

255. Indien van toepassing: kopie besluit bedrijfsvereniging partner

256. Indien van toepassing: melding of er andere belemmeringen aanwezig zijn voor de partner om te 

werken

257. Melding of aanvrager bijzondere kosten heeft gehad in het afgelopen jaar (2008) 

258. Indien van toepassing: melding welke bijzondere kosten zijn gemaakt 

259. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken bijzondere kosten 

260. Indien van toepassing: kopie betalingsbewijzen bijzondere kosten 

261. Indien van toepassing: melding premie per maand aanvrager 

262. Indien van toepassing: melding of aanvrager aanvullend verzekerd is 

263. Indien van toepassing: melding welke vormen van aanvullende verzekeringen aanvrager 

264. Indien van toepassing: melding premie aanvullende verzekering aanvrager 

265. Indien van toepassing: melding premie per maand partner



127Vereniging Van nederlandse gemeenten

266. Indien van toepassing: melding of partner aanvullend verzekerd is 

267. Indien van toepassing: melding welke vormen van aanvullende verzekeringen partner 

268. Indien van toepassing: melding premie aanvullende verzekering partner 

269. Indien van toepassing: kopie inschrijvingsbewijs ziektekostenverzekering partner

270. Kopie alle betaalafschriften aanvrager

271. Kopie alle spaarafschriften aanvrager

272. Indien van toepassing: kopie alle betaalafschriften partner

273. Indien van toepassing: kopie alle spaarafschriften partner

274. Afschriften van de laatste drie maanden voor datum aanvraag

275. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken schulden

276. Indien van toepassing: melding periode waarin de aanvrager de netto inkomsten heeft  ontvan-

gen 

277. Indien van toepassing: melding periode waarin de partner de netto inkomsten heeft ontvangen 

278. Indien van toepassing: melding werktijden 

279. Indien van toepassing: melding werkdagen 

280. Indien toepassing: kopie aanstellingsbrief aanvrager 

281. Indien toepassing: kopie aanstellingsbrief partner 

282. Indien van toepassing: kopie arbeidscontract aanvrager 

283. Indien van toepassing: kopie arbeidscontract partner 

284. Indien van toepassing: kopie polis zorgverzekeraar aanvrager 

285. Indien van toepassing: kopie polis zorgverzekeraar partner 

286. Indien van toepassing: kopie verklaring instantie (vrijwilligerswerk) aanvrager

287. Indien van toepassing: kopie verklaring instantie (vrijwilligerswerk) partner

288. Indien van toepassing: melding bouwjaar auto

289. Indien van toepassing: melding bouwjaar motor

290. Indien van toepassing: melding bouwjaar caravan
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60  Bijzondere Bijstand, bestaande cliënten 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding of inkomens-, vermogens-, leef- en huishoudenssituatie ten opzichte van eerdere aan-

vraag is gewijzigd13

7. BSN Partner

8. Achternaam partner

9. Geboortedatum partner

10. Indien van toepassing: melding bruto/netto bedrag overige inkomsten 

11. Melding waar bijzondere bijstand voor wordt aangevraagd

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. Cliëntnummer bij Sociale Zaken

Bron is zaaksysteem gemeente

2. Kopie van het toekennings- dan wel afwijzingsbesluit

Bron is zaaksysteem gemeente

3. Naam leverancier

Bron is zaaksysteem van de gemeente als de gemeente de leverancier kiest

Bron is aanvrager als de aanvrager zelf zijn leverancier mag kiezen

4. Kopie ID aanvrager

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

5. Nummer legitimatiebewijs aanvrager

Bron is GBA als een Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt

6. NAW-gegevens partner 

Bron is GBA

7. Kopie ID partner

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

8. Nummer legitimatiebewijs partner

Bron is GBA als een Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt

9. Beslissing instantie (meenemen)

Bron is zaaksysteem instantie

10. Nationaliteit aanvrager 

Bron is GBA

13 Print de gegevens zoals bekend en leg deze voor aan de cliënt
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11. Melding burgerlijke staat 

Bron is GBA

12. Melding datum gescheiden uit huwelijk 

Bron is GBA

13. Naam uitkeringsinstanties 

Bron is BLAU

14. Melding datum huwelijksvoltrekking 

Bron is GBA

15. Kopie vreemdelingendocument aanvrager 

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

16. Kopie document van justitie/vreemdelingendienst aanvrager 

Bron is zaaksysteem justitie of vreemdelingendienst

17. Melding gehuwde/samenwonende status 

Bron is GBA

18. Nationaliteit partner 

Bron is GBA

19. Kopie vreemdelingendocument partner 

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

20. Kopiedocument van justitie/vreemdelingendienst partner 

Bron is zaaksysteem justitie of vreemdelingendienst

21. Melding naam bank aanvrager 

Bron is zaaksysteem van de gemeente

22. Melding naam bank partner 

Bron is zaaksysteem van de gemeente

23. Bedrag huurtoeslag 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

24. Naam verhuurder 

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf (woningcorporatie of commerciële verhuurder) of overheid 

(instelling) betreft

25. Naam merk auto 

Bron is BRV

26. Naam type auto 

Bron is BRV

27. Melding KvK nummer 

Bron is NHR

28. Indiening van toepassing: kopie beschikking toekenning van uitkerende instantie 

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

29. Kopie uitkeringsspecificatie aanvrager

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

30. Kopie uitkeringsspecificatie partner

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

31. Kopie beschikking belastingdienst voorlopige teruggave

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

32. Melding uitkering van sector Sociale Zaken (aanvrager of partner)

33. Een duidelijke prijsopgave (voorzien van datum)

34. Bewijzen van eventuele schulden en/of aflossingen

35. Kopie van bankafschrift(en) van de laatste drie maanden

36. Melding naam, geboortedatum en kosten voor gezinslid waarvoor bijzondere bijstand  gevraagd 

wordt

37. Melding instanties of fondsen, die de kosten vergoeden
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38. Kopie inschrijfbewijs zorgverzekeraar aanvrager

39. Bankrekeningnummer leverancier

40. Kopie alle betaalafschriften van aanvrager

41. Bankrekeningnummer partner

42. Kopie alle betaalafschriften van partner

43. Melding of aanvrager de kosten bij een andere instantie gedeclareerd heeft

44. Melding datum verlaten door echtgenoot 

45. Melding sinds wanneer de aanvrager weduwe/weduwenaar is 

46. Melding inwonende kinderen 

47. Naam, geboortedatum en inkomsten inwonende kinderen 

48. Omschrijving soort inkomsten inwonende kinderen 

49. Melding of het inwonende kind schoolgaand/werkend is/een uitkering ontvangt 

50. Melding naam rekeninghouder 

51. Melding woonsituatie 

52. Melding huurtoeslag 

53. Kopie huurcontract 

54. Kopie betalingbewijs huur 

55. Kopie notariële akte 

56. Kopie betalingswijzen woonlasten 

57. Naam van de persoon bij wie de aanvrager kostganger is 

58. Naam en geboortedatum andere huisgenoten 

59. Kopie laatste drie afschriften spaarrekeningen 

60. Melding saldo rekeningnummer aanvrager 

61. Melding saldo rekeningnummer partner 

62. Melding saldo rekeningnummer kind 

63. Melding of partner/inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar één of meerdere spaarrekeningen 

bezitten 

64. Melding of aanvrager/partner een auto bezit 

65. Bewijsstukken inzake vermogen bijvoegen aanvrager 

66. Melding of partner/inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar kostbare bezittingen hebben of 

vermogen hebben 

67. Omschrijving van vermogen 

68. Omschrijving kostbare bezittingen 

69. Melding of aanvrager/ partner/kind(eren) jonger dan 18 jaar schulden hebben 

70. Omschrijving schulden 

71. Melding totale schuldbedrag 

72. Kopie bewijsstukken van alle schulden 

73. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit arbeid 

74. Melding of partner inkomsten ontvangt uit arbeid 

75. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een uitkering 

76. Melding of partner inkomsten ontvangt uit een uitkering 

77. Melding of aanvrager ingeschreven staat bij KvK 

78. Melding of partner ingeschreven staat bij KvK 

79. Melding of aanvrager alimentatie of onderhoudsbijdrage ontvangt 

80. Melding of partner alimentatie of onderhoudsbijdrage ontvangt 

81. Melding bedrag uit alimentatie of onderhoudsbijdrage van ex-partner 

82. Melding bedrag uit alimentatie of onderhoudsbijdrage voor kinderen 

83. Melding of aanvrager een onkostenvergoeding ontvangt 

84. Melding of partner een onkostenvergoeding ontvangt 

85. Melding bedrag aan onkostenvergoeding 

86. Kopie jaarcijfers van de laatste drie jaren 

87. Kopie laatste loonstrook (vaste inkomsten) aanvrager

88. Kopie laatste loonstrook (vaste inkomsten) partner 

89. Naam zorgverzekeraar aanvrager 
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90. Melding of aanvrager aanvullend verzekerd is 

91. Omschrijving waarvoor de aanvullende verzekering geldt 

92. Inschrijfnummer zorgverzekering aanvrager 

93. Naam zorgverzekeraar partner 

94. Melding op partner aanvullend verzekerd is 

95. Omschrijving waarvoor de aanvullende verzekering geldt 

96. Inschrijfnummer zorgverzekering partner 

97. Kopie inschrijfbewijs zorgverzekeraar partner

98. Indien van toepassing: melding bouwjaar auto

99. Indien van toepassing: melding bouwjaar motor 

100. Indien van toepassing: melding bouwjaar caravan 

101. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand aanvrager

102. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand aanvrager

103. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand aanvrager

104. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand aanvrager

105. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand aanvrager

106. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand aanvrager

107. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand aanvrager

108. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of  Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand aanvrager

109. Melding nettobedrag uitkeringen per maand aanvrager

110. Melding inkomen uit pensioen per maand aanvrager

111. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand aanvrager

112. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand aanvrager

113. Melding andere inkomsten aanvrager per maand aanvrager

114. Netto inkomen per maand aanvrager

115. Vermogen aanvrager

116. Melding inkomen uit loon per maand partner

117. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand partner

118. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand partner

119. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand partner

120. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand partner

121. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand partner

122. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand partner

123. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand partner

124. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand partner

125. Melding nettobedrag uitkeringen per maand partner

126. Melding inkomen uit pensioen per maand partner

127. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand partner

128. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand partner

129. Melding andere inkomsten aanvrager per maand partner

130. Netto inkomen per maand partner
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61 Bijzondere Bijstand, nieuwe cliënten 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

Aanvrager:

6. Bankrekeningnummer aanvrager

7. Melding waar bijzondere bijstand voor wordt aangevraagd

8. Melding inkomen uit loon per maand aanvrager

9. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand aanvrager

10. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand aanvrager

11. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand aanvrager

12. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand aanvrager

13. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand aanvrager

14. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand aanvrager

15. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand aanvrager

16. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand aanvrager

17. Melding nettobedrag uitkeringen per maand aanvrager

18. Melding inkomen uit pensioen per maand aanvrager

19. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand aanvrager

20. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand aanvrager

21. Melding andere inkomsten aanvrager per maand aanvrager

22. Netto inkomen per maand aanvrager

23. Vermogen aanvrager

Partner:

24. BSN partner

25. Achternaam en geboortedatum van de partner

26. Melding inkomen uit loon per maand partner

27. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand partner

28. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand partner

29. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand partner

30. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand partner

31. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand partner

32. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand partner

33. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand partner

34. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand partner

35. Melding nettobedrag uitkeringen per maand partner

36. Melding inkomen uit pensioen per maand partner

37. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand partner

38. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand partner

39. Melding andere inkomsten aanvrager per maand partner

40. Netto inkomen per maand partner
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B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. Kopie BSN aanvrager

Bron is GBA

3. Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager

Bron is zaaksysteem gemeente als gemeente legitimatiebewijs heeft uitgegeven

Bron is aanvrager

4. Melding burgerlijke staat

Bron is GBA

5. Indien van toepassing: NAW-gegevens partner

Bron is GBA

6. Indien van toepassing: kopie BSN partner

Bron is GBA

7. Indien van toepassing: kopie geldig legitimatiebewijs partner

Bron is zaaksysteem gemeente als gemeente legitimatiebewijs heeft uitgegeven

Bron is aanvrager

8. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en alimentatie kinderen

Bron is GBA (naam en geboortedatum kinderen)

Bron is LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) voor alimentatie, mits:

• een van de ouders in gebreke blijft EN de bijdrage door de rechter is vastgesteld EN er een 

achterstand is van een betaling;

• beide ouders hebben overeengekomen de inning door LBIO te laten verzorgen.

Bron is uitspraak van rechter voor alimentatie als bijdrage door de rechter is vastgeteld.

9. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en geslacht van andere personen ((ex-) partner, 

moeder, vader, zus, broer)

Bron is GBA 

10. Indien van toepassing: datum uitspraak echtscheiding

Bron is uitspraak van rechter

11. Indien van toepassing: datum uitspraak voorlopige voorzieningen

Bron is uitspraak van rechter

12. NAW-gegevens advocaat

Bron is NHR

13. Indien van toepassing: NAW-gegevens ex-partner

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

14. Indien van toepassing: opgave datum per wanneer alimentatie is gestopt

Bron is LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) voor alimentatie, mits: een van 

de ouders in gebreke blijft EN de bijdrage door de rechter is vastgesteld EN er een achterstand 

is van een betaling;

Bron is aanvrager

15. Melding Nederlandse nationaliteit aanvrager

Bron is GBA

16. Indien van toepassing: melding nationaliteit aanvrager

Bron is GBA

17. Indien van toepassing: melding Nederlandse nationaliteit partner

Bron is GBA

18. Indien van toepassing: melding nationaliteit partner

Bron is GBA

19. Indien van toepassing: aanvangsdatum vergunning tot verblijf aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

20. Indien van toepassing: geldigheidsdatum vergunning tot verblijf aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst
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21. Indien van toepassing: aanvangsdatum vergunning tot verblijf partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

22. Indien van toepassing: geldigheidsdatum vergunning tot verblijf partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

23. Indien van toepassing: kopie paspoort aanvrager

Bron is GBA

24. Indien van toepassing: kopie vreemdelingendocument aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

25. Indien van toepassing: kopie paspoort partner

Bron is zaaksysteem gemeente als gemeente paspoort heeft uitgegeven

Bron is aanvrager

26. Indien van toepassing: kopie vreemdelingendocument partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

27. Indien van toepassing: NAW-gegevens garantsteller (aanvrager)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

28. Indien van toepassing: NAW-gegevens garantsteller (partner)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

29. Indien van toepassing: naam verhuurder (huurwoning)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

30. Indien van toepassing: naam verhuurder (op kamers)

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA  Vals het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf of overheid betreft

31. Indien van toepassing: naam instelling

Bron is NHR

32. Indien van toepassing: melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld 

Bron is BLAU (De Polisadministratie van UWV wordt BLAU. BLAU is nog geen basisregistratie, 

voorbereiding op wetgevingstraject is gestart.)14

33. Indien van toepassing: melding nettobedrag WAO uitkering 

Bron is BLAU

34. Indien van toepassing: melding nettobedrag WIA uitkering 

Bron is BLAU

35. Indien van toepassing: melding nettobedrag WAZ uitkering 

Bron is BLAU

36. Indien van toepassing: melding nettobedrag WA jong uitkering 

Bron is BLAU

37. Indien van toepassing: melding nettobedrag Ziektewetuitkering 

Bron is BLAU

38. Indien van toepassing: melding nettobedrag Studiefinanciering 

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

39. Indien van toepassing: uitkeringsspecificatie aanvrager

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU

40. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake studiefinanciering aanvrager

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

14 Zie pagina 17 van de ‘Voortgangsrapportage e-overheid. Voorjaar 2010’, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.
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41. Indien van toepassing: uitkeringsspecificatie partner

Bron is zaaksysteem van de gemeente

42. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake studiefinanciering partner

Bron is zaaksysteem DUO - IB-groep.

43. Indien van toepassing: melding naam schuldeiser

Bron is NHR als schuldeiser een bedrijf of overheid is

Bron is GBA als de schuldeiser een natuurlijk persoon is en in dezelfde gemeente woonachtig 

is 

Bron is GBA  Vals de schuldeiser een natuurlijk persoon is en niet in dezelfde gemeente woon-

achtig is

Bron is zaaksysteem Schuldhulpverlening

Bron is Bureau Kredietregistratie

Bron is aanvrager

44. Melding naam bank aanvrager

Bron is Belastingdienst

Bron is aanvrager

45. Indien van toepassing: melding naam bank partner

Bron is Belastingdienst

Bron is aanvrager

46. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

47. BSN aanvrager

Bron is GBA

48. Indien van toepassing: cliëntnummer bij Sociale Zaken

Bron is zaaksysteem gemeente

49. Indien van toepassing: kopie van het toekennings- dan wel afwijzingsbesluit

Bron is zaaksysteem gemeente

50. Indien van toepassing: naam leverancier

Bron is zaaksysteem gemeente als de gemeente gebruik maakt van voorkeursleveranciers

Bron is aanvrager

51. Indien van toepassing: kopie echtscheidingsbeschikking

Bron is zaaksysteem rechtbank

52. Indien van toepassing: kopie alimentatiebeschikking 

Bron is zaaksysteem rechtbank

53. Indien van toepassing: kopie uitkeringsspecificatie kind 

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU (De Polisadministratie van UWV wordt BLAU. BLAU is nog geen basisregistratie, 

voorbereiding op wetgevingstraject is gestart.)

54. Indien van toepassing: melding ander woonadres dan opgegeven adres 

Bron is GBA

55. Indien van toepassing: melding netto-inkomsten per maand 

Bron is aanvrager, echter ook te berekenen door gemeente op basis van gegevens die eerder 

zijn gevraagd

56. Indien van toepassing: kopie meest recente beschikking Belastingdienst inzake voorlopige terug-

gave heffingskortingen 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

57. Indien van toepassing: kopie beschikking Belastingdienst wijziging voorlopige teruggave 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

58. Indien van toepassing: naam merk auto 

Bron is BRV

59. Indien van toepassing: naam type auto 

Bron is BRV

60. Indien van toepassing: geschatte waarde auto 

Bron is BRV
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61. Indien van toepassing: melding naam merk motor 

Bron is BRV

62. Indien van toepassing: melding type motor 

Bron is BRV

63. Indien van toepassing: melding type caravan 

Bron is BRV

64. Indien van toepassing: melding datum schenking 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

65. Indien van toepassing: melding (geschat) bedrag

Bron is zaaksysteem Belastingdienst, mits er over het bedrag van de schenking belasting is 

betaald

Bron is aanvrager

66. Indien van toepassing: NAW-gegevens geldgever 

Bron is GBA

67. Indien van toepassing: melding hoofdsom 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst, mits er over het bedrag van de schenking belasting is 

betaald

Bron is aanvrager

68. Indien van toepassing: melding eigenaargedeelte OZB 

Bron is zaaksysteem gemeente

69. Indien van toepassing: melding Rioolbelasting 

Bron is zaaksysteem gemeente

70. Melding naam gegevens huisarts 

Bron is NHR

71. Kopie ID aanvrager 

Bron is zaaksysteem gemeente als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

72. Nummer legitimatiebewijs aanvrager 

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

73. Indien van toepassing: NAW-gegevens partner 

Bron is GBA

74. Indien van toepassing: kopie ID partner

Bron is zaaksysteem gemeente als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

75. Indien van toepassing: nummer legitimatiebewijs partner

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

76. Indien van toepassing: melding naam betreffende instantie 

Bron is NHR

Bron is aanvrager

77. Indien van toepassing: beslissing instantie (meenemen) 

Bron is zaaksysteem instantie

78. Indien van toepassing: melding datum huwelijksvoltrekking 

Bron is GBA

79. Indien van toepassing: melding datum gescheiden van tafel en bed 

Bron is aanvrager

Bron is mogelijk zaaksysteem rechtbank

80. Indien van toepassing: kopie document van justitie/vreemdelingendienst aanvrager 

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst
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81. Melding gehuwde/samenwonende status

Bron is GBA

Bron is zaaksysteem notaris

82. Indien van toepassing: kopie document van justitie/vreemdelingendienst partner 

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

83. Indien van toepassing: melding KvK nummer

Bron is NHR

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

84. Melding of aanvrager kinderen heeft waarvoor hij aanspraak heeft of kinderbijslag

85. Indien van toepassing: bewijsstukken ontvangen alimentatie voor kinderen 

86. Indien van toepassing: bewijsstukken ontvangen onderhoudsbijdrage voor kinderen 

87. Melding of aanvrager kinderbijslag ontvangt van niet-thuiswonende kinderen

88. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en inkomsten kinderen jonger dan 18 jaar

89. Melding of andere personen inwonen bij aanvrager

90. Melding inwonende kostgangers of onderhuurders

91. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en huurprijs/kostgeld huurders/kostgangers

92. Melding echtscheidingsprocedure

93. Melding boedelverdeling 

94. Melding contact met advocaat

95. Melding datum sinds wanneer aanvrager alleen woont

96. Melding of aanvrager/diens kinderen alimentatie/ouderbijdrage ontvangt van ex-partner

97. Indien van toepassing: opgave reden waarom geen alimentatie wordt ontvangen

98. Indien van toepassing: opgave ingangsdatum alimentatie aanvrager

99. Indien van toepassing: bedrag aan ontvangen alimentatie

100. Indien van toepassing: melding of aanvrager in het bezit is van een vergunning tot verblijf

101. Indien van toepassing: opgave reden waarom aanvrager geen vergunning tot verblijf heeft

102. Indien van toepassing: melding of partner in het bezit is van een vergunning tot verblijf

103. Indien van toepassing: opgave reden waarom partner geen vergunning tot verblijf heeft

104. Melding of er een persoon garant staat voor de aanvrager

105. Indien van toepassing: melding of er een persoon garant staat voor de partner 

106. Melding of aanvrager bij het ziekenfonds of bij een particuliere verzekeringsmaatschappij verze-

kerd is

107. Indien van toepassing: opgave reden waarom aanvrager niet verzekerd is

108. Indien van toepassing: naam bij welk fonds aanvrager aangemeld wenst te worden

109. Indien van toepassing: naam ziektekostenverzekering aanvrager

110. Indien van toepassing: inschrijfnummer ziektekostenverzekering aanvrager

111. Melding of partner bij ziekenfonds of een particuliere verzekeringsmaatschappij verzekerd is

112. Indien van toepassing: opgave reden waarom partner niet verzekerd is

113. Indien van toepassing: naam bij welk fonds partner aangemeld wenst te worden

114. Indien van toepassing: naam ziektekostenverzekering partner

115. Indien van toepassing: inschrijfnummer ziektekostenverzekering partner

116. Melding: woonsituatie

117. Indien van toepassing: melding of aanvrager alleen(met gezin) of met 1 of meer anderen huurt

118. Indien van toepassing: opgave huurkosten per maand

119. Indien van toepassing: melding of aanvrager huursubsidie heeft aangevraagd

120. Indien van toepassing: naam en geboortedatum familieleden 

121. Indien van toepassing: melding huurprijs

122. Indien van toepassing: melding huurprijs per maand

123. Indien van toepassing: melding of huurprijs incl. vaste lasten is

124. Indien van toepassing: melding in welke woonvoorziening woont(pension, opvangcentrum, ver-

zorgingshuis)

125. Indien van toepassing: melding ander soort woonruimte

126. Indien van toepassing: melding woonlasten
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127. Indien van toepassing: melding bedrag woonlasten

128. Indien van toepassing: melding of woonlasten incl. vaste lasten is

129. Indien van toepassing: kopie huurcontract

130. Indien van toepassing: kopie laatste betalingsbewijs huur

131. Melding of aanvrager netto inkomsten ontvangt

132. Indien van toepassing: melding of partner netto inkomsten ontvangt

133. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een uitkering 

134. Indien van toepassing: melding of partner inkomsten ontvangt uit een uitkering 

135. Melding of aanvrager een onkostenvergoeding ontvangt 

136. Indien van toepassing: melding of partner een onkostenvergoeding ontvangt 

137. Indien van toepassing: melding bedrag aan onkostenvergoeding 

138. Indien van toepassing: salarisstrook aanvrager

139. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake onkostenvergoeding aanvrager

140. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake overige inkomsten aanvrager

141. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage aanvrager

142. Indien van toepassing: salarisstrook partner

143. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake onkostenvergoeding partner

144. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake overige inkomsten partner

145. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage partner

146. Indien van toepassing: melding opgave vermogen

147. Indien van toepassing: melding kostbare bezittingen bij aanvrager, partner of kinderen

148. Indien van toepassing: melding aanspraak op inkomsten, geld en/of vermogen

149. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake vermogen/bezit bijvoegen

150. Melding opgave schulden

151. Indien van toepassing: melding schuldbedrag

152. Bankrekeningnummer aanvrager

153. Melding naam rekeninghouder

154. Indien van toepassing: bankrekeningnummer partner

155. Indien van toepassing: melding naam rekeninghouder

156. Bankrekeningnummer aanvrager

157. Melding uitkering van sector Sociale Zaken (aanvrager of partner)

158. Melding voor welke kosten wordt bijzondere bijstand aangevraagd

159. Een duidelijke prijsopgave (voorzien zijn van een datum)

160. Indien van toepassing: bewijzen van eventuele schulden en/of aflossingen

161. Indien van toepassing: kopie bankafschrift(en) van de laatste drie maanden

162. Melding reden waarvoor wordt bijzondere bijstand gevraagd 

163. Melding naam, geboortedatum en kosten voor gezinslid waarvoor bijzondere bijstand gevraagd 

wordt

164. Melding instanties of fondsen, die de kosten vergoeden

165. Indien van toepassing: kopie inschrijfbewijs zorgverzekeraar aanvrager

166. Indien van toepassing: bankrekeningnummer leverancier

167. Indien van toepassing: kopie salarisstrook kind 

168. Indien van toepassing: kopie bankafschrift kind 

169. Indien van toepassing: bewijs van betaling v/d kamerverhuur 

170. Indien van toepassing: kopie kostgeldcontract 

171. Indien van toepassing: melding aantal kamerhuurders 

172. Indien van toepassing: melding totale inkomsten uit kamerverhuur 

173. Indien van toepassing: melding aantal kostgangers 

174. Indien van toepassing: melding totale inkomsten van kostgangers 

175. Indien van toepassing: melding soort bezittingen 

176. Indien van toepassing: melding totale inkomsten uit bezittingen 

177. Indien van toepassing: kopie bewijs ontvangen kostgeld 

178. Indien van toepassing: kopie bewijs ontvangen kamerhuur 

179. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance 
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180. Indien van toepassing: melding of partner inkomsten ontvangt uit een zelfstandige bedrijf/be-

roep/freelance 

181. Melding of aanvrager een beschikking voor voorlopige teruggave van heffingskortingen ontvan-

gen v/d Belastingdienst 

182. Melding of de voorlopige teruggave van heffingskortingen recent gewijzigd is 

183. Melding saldo rekeningnummer aanvrager 

184. Kopie laatste bankafschriften aanvrager 

185. Melding of aanvrager waardepapieren bezit 

186. Indien van toepassing: melding welke waardepapieren aanvrager bezit 

187. Indien van toepassing: melding waarde v/d waardepapieren 

188. Melding of aanvrager/partner een auto bezit 

189. Melding of aanvrager/partner een motor bezit 

190. Indien van toepassing: melding geschatte waarde motor 

191. Melding of aanvrager/partner caravan bezit 

192. Indien van toepassing: melding registernummer caravan 

193. Indien van toepassing: melding geschatte waarde caravan 

194. Indien van toepassing: melding of aanvrager antiek/ sieraden bezit 

195. Indien van toepassing: melding geschatte waarde sieraden 

196. Melding of aanvrager de laatste vijf jaren schenkingen heeft gedaan 

197. Indien van toepassing: melding naam ontvanger schenking 

198. Indien van toepassing: melding schenkingsbedrag 

199. Melding of aanvrager nog aanspraak heeft op inkomen voor de periode uit bijstandsaanvraag 

200. Indien van toepassing: melding soort inkomen 

201. Melding of de inboedel verzekerd is 

202. Melding of aanvrager een hypotheek heeft op zijn/haar woning 

203. Indien van toepassing: melding soort hypotheek 

204. Indien van toepassing: melding restant schuld 

205. Indien van toepassing: melding gespaard bedrag spaarhypotheek 

206. Melding of aanvrager premie ontvangt van het Rijk voor de woning 

207. Indien van toepassing: melding hypotheekrente 

208. Indien van toepassing: melding hypotheek aflossing 

209. Indien van toepassing: melding premie levensverzekering 

210. Indien van toepassing: melding spaarpremie 

211. Indien van toepassing: melding opstalverzekering 

212. Indien van toepassing: melding waterschaps-/polderlasten 

213. Indien van toepassing: melding erfpachtcanon 

214. Indien van toepassing: melding bijdrage VVE 

215. Indien van toepassing: melding administratiekosten

216. Indien van toepassing: melding onderhoudskosten

217. Indien van toepassing: kopie hypotheekakte

218. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken van betaling van eigen woning lasten 

219. Indien van toepassing: melding premie per maand aanvrager

220. Indien van toepassing: melding of aanvrager aanvullend verzekerd is 

221. Indien van toepassing: melding welke vormen van aanvullende verzekeringen aanvrager 

222. Indien van toepassing: melding premie aanvullende verzekering aanvrager 

223. Indien van toepassing: melding premie per maand partner 

224. Indien van toepassing: melding of partner aanvullend verzekerd is 

225. Indien van toepassing: melding welke vormen van aanvullende verzekeringen partner

226. Indien van toepassing: melding premie aanvullende verzekering partner

227. Indien van toepassing: kopie inschrijvingsbewijs ziektekostenverzekering partner 

228. Melding of aanvrager bijzondere kosten heeft gehad in het afgelopen jaar (2008) 

229. Indien van toepassing: melding welke bijzondere kosten zijn gemaakt

230. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken bijzondere kosten

231. Indien van toepassing: kopie betalingsbewijzen bijzondere kosten 
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232. Melding of er sprake is van co-ouderschap 

233. Indien van toepassing: melding regeling co-ouderschap 

234. Kopie alle betaalafschriften aan aanvrager

235. Indien van toepassing: bankrekeningnummer partner 

236. Indien van toepassing: kopie alle betaalafschriften aan partner 

237. Melding of aanvrager de kosten bij een andere instantie gedeclareerd heeft

238. Indien van toepassing: melding sinds wanneer de aanvrager weduwe/weduwenaar is 

239. Indien van toepassing: omschrijving soort inkomsten inwonende kinderen 

240. Indien van toepassing: melding of het inwonende kind schoolgaand/werkend is/een uitkering 

ontvangt 

241. Indien van toepassing: kopie notariële akte 

242. Indien van toepassing: kopie betalingswijzen woonlasten 

243. Indien van toepassing: naam van de persoon bij wie de aanvrager kostganger is 

244. Indien van toepassing: naam en geboortedatum andere huisgenoten 

245. Kopie laatste drie afschriften spaarrekeningen 

246. Indien van toepassing: melding saldo en rekeningnummer partner 

247. Indien van toepassing: melding saldo rekeningnummer kind 

248. Melding of partner/inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar één of meerdere spaarrekeningen 

bezitten 

249. Indien van toepassing: omschrijving van vermogen 

250. Indien van toepassing: omschrijving kostbare bezittingen 

251. Melding of aanvrager ingeschreven staat bij KvK 

252. Indien van toepassing: melding of partner ingeschreven staat bij KvK 

253. Indien van toepassing: kopie jaarcijfers van de laatste drie jaren

254. Indien van toepassing: melding bouwjaar auto

255. Indien van toepassing: melding bouwjaar motor 

256. Indien van toepassing: melding bouwjaar caravan 
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62 Langdurigheidstoeslag, bestaande cliënten 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd

7. Melding of inkomens-, vermogens-, leef- en huishoudenssituatie ten opzichte van eerdere aan-

vraag is gewijzigd15

8. BSN Partner

9. Achternaam partner

10. Geboortedatum partner

11. Indien van toepassing: melding bruto/netto bedrag overige inkomsten 

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. Melding Nederlandse nationaliteit aanvrager

Bron is GBA

3. Indien van toepassing: melding soort verblijfsvergunning

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

4. Nummer identiteitsbewijs aanvrager

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

5. Bankrekeningnummer aanvrager

Bron is zaaksysteem gemeente

6. Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager

Bron is zaaksysteem gemeente als gemeente legitimatiebewijs heeft uitgegeven

Bron is aanvrager

7. Indien van toepassing: NAW-gegevens partner

Bron is GBA

8. Indien van toepassing: melding Nederlandse nationaliteit partner

Bron is GBA

9. Indien van toepassing: melding soort verblijfsvergunning partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

10. Indien van toepassing: nummer identiteitsbewijs partner

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

11. Indien van toepassing: kopie geldig legitimatiebewijs partner

Bron is zaaksysteem gemeente als gemeente legitimatiebewijs heeft uitgegeven

Bron is aanvrager

12. Indien van toepassing: melding naam huidige uitkeringsinstantie

Bron is zaaksysteem gemeente

15 Print de gegevens zoals bekend en leg deze voor aan de cliënt
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13. Indien van toepassing: periode uitkering benoemen

Bron is BLAU

14. Indien van toepassing: naam uitkeringsinstanties 

Bron is BLAU

15. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WW uitkering/wachtgeld 

Bron is BLAU

16. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WAO uitkering 

Bron is BLAU

17. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WIA uitkering 

Bron is BLAU

18. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WAZ uitkering 

Bron is BLAU

19. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag WAjong uitkering 

Bron is BLAU

20. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag uit loondienst 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

21. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag Ziektewetuitkering 

Bron is BLAU

22. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag uit zelfstandigheid/ eigen bedrijf 

Bron is BLAU

23. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag studiefinanciering 

Bron is zaaksysteem DUO-IB Groep

24. Indien van toepassing: uitkeringsspecificatie aanvrager

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

25. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake studiefinanciering aanvrager

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is zaaksysteem DUO-IB Groep

26. Indien van toepassing: uitkeringsspecificatie partner

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU

27. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake studiefinanciering partner

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is zaaksysteem DUO-IB Groep

28. Indien van toepassing: melding naam schuldeiser 

Bron is NHR als schuldeiser een bedrijf of overheid is

Bron is GBA als de schuldeiser een natuurlijk persoon is en in dezelfde gemeente woonachtig 

is 

Bron is GBA  Vals de schuldeiser een natuurlijk persoon is en niet in dezelfde gemeente woon-

achtig is

Bron is zaaksysteem Schuldhulpverlening

Bron is Bureau Kredietregistratie

Bron is aanvrager

29. Indien van toepassing: uitkeringsspecificaties v/d maand december v/d afgelopen vijf jaar aanvra-

ger

Bron is zaaksysteem uitkerende instanties

30. Indien van toepassing: uitkeringsspecificaties v/d maand december v/d afgelopen vijf jaar partner

Bron is zaaksysteem uitkerende instanties

31. Melding: burgerlijke staat 

Bron is GBA

32. Ingangsdatum burgerlijke staat 

Bron is GBA

33. Indien van toepassing: naam gemeente waar de aanvrager woonachtig was 

Bron is GBA LRD
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34. Melding gehuwde/samenwonende status 

Bron is GBA

35. Indien van toepassing: bedrag huurtoeslag 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

36. Indien van toepassing: naam merk auto 

Bron is BRV

37. Indien van toepassing: naam type auto 

Bron is BRV

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

38. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag andere uitkering 

39. Indien van toepassing: bankrekeningnummer partner

40. Melding woonsituatie

41. Indien van toepassing: naam, geboortedatum, relatie andere personen

42. Indien van toepassing: melding gezamenlijke huishouding met andere personen

43. Melding aanvangdatum van inkomen op bijstandsniveau

44. Melding of aanvrager andere inkomsten ontvangt dan uit een uitkering 

45. Indien van toepassing: melding of partner andere inkomsten ontvangt uit een uitkering 

46. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag uit alimentatie 

47. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag aan onkostenvergoeding 

48. Indien van toepassing: salarisstrook aanvrager

49. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake onkostenvergoeding aanvrager

50. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake overige inkomsten aanvrager

51. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage aanvrager

52. Indien van toepassing: salarisstrook partner

53. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake onkostenvergoeding partner

54. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake overige inkomsten partner

55. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage partner

56. Melding opgave vermogen

57. Indien van toepassing: drie laatste volledige bankafschriften

58. Melding kostbare bezittingen bij aanvrager, partner of kinderen

59. Melding aanspraak op inkomsten, geld en/of vermogen

60. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake vermogen bijvoegen aanvrager 

61. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake vermogen bijvoegen partner

62. Indien van toepassing: melding schuldbedrag

63. Melding jaartal waarop de aanvraag van toepassing is

64. Indien van toepassing: salarisstroken v/d maand december v/d afgelopen vijf jaar aanvrager

65. Indien van toepassing: jaaropgaven v/d afgelopen vijf jaar aanvrager

66. Indien van toepassing: salarisstroken v/d maand december v/d afgelopen vijf jaar partner

67. Indien van toepassing: jaaropgaven v/d afgelopen vijf jaar partner

68. Melding of aanvrager woonachtig was buiten gemeente de afgelopen vijf jaar 

69. Melding of de aanvrager andere partners gehad de afgelopen vijf jaar 

70. Melding inwonende kinderen 

71. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en inkomsten inwonende kinderen 

72. Indien van toepassing: melding of het inwonende kind schoolgaand/werkend is/een uitkering 

ontvangt 

73. Indien van toepassing: melding huurtoeslag 

74. Indien van toepassing: kopie betalingbewijs huur 

75. Indien van toepassing: kopie notariële akte 

76. Indien van toepassing: kopie betalingswijzen woonlasten 

77. Indien van toepassing: kopie jaaropgaven belastingdienst van de afgelopen vijf jaar 

78. Indien van toepassing: kopie jaaropgaven werkgever van de afgelopen vijf jaar 

79. Indien van toepassing: kopie jaaropgaven uitkeringsinstantie van de afgelopen vijf jaar 

80. Kopie alle bankafschriften aanvrager 
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81. Indien van toepassing: kopie alle bankafschriften partner 

82. Melding of de partner/uw inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar één of meerdere spaarreke-

ningen bezitten 

83. Kopie afschriften spaarrekeningen aanvrager 

84. Indien van toepassing: kopie alle spaarafschriften partner 

85. Melding saldo rekeningnummer aanvrager 

86. Indien van toepassing: melding saldo rekeningnummer partner 

87. Indien van toepassing: melding saldo rekeningnummer kind 

88. Melding of aanvrager/partner een auto bezit 

89. Indien van toepassing: omschrijving van vermogen 

90. Indien van toepassing: waarde vermogen 

91. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken van alle schulden

92. Indien van toepassing: melding bouwjaar auto

93. Indien van toepassing: melding bouwjaar motor 

94. Indien van toepassing: melding bouwjaar caravan 
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63  Langdurigheidstoeslag, nieuwe cliënten 

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

Aanvrager:

6. Aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd

7. Bankrekeningnummer aanvrager

8. Melding inkomen uit loon per maand aanvrager

9. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand aanvrager

10. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand aanvrager

11. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand aanvrager

12. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand aanvrager

13. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand aanvrager

14. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand aanvrager

15. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand aanvrager

16. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand aanvrager

17. Melding nettobedrag uitkeringen per maand aanvrager

18. Melding inkomen uit pensioen per maand aanvrager

19. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand aanvrager

20. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand aanvrager

21. Melding andere inkomsten aanvrager per maand aanvrager

22. Netto inkomen per maand aanvrager over de door de gemeente vastgestelde periode om aan-

spraak te maken op langdurigheidstoeslag

23. Vermogen aanvrager

24. Bouwjaar auto aanvrager

Partner:

25. BSN van de partner

26. Naam en geboortedatum van de partner

27. Melding inkomen uit loon per maand partner

28. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand partner

29. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand partner

30. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand partner

31. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand partner

32. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand partner

33. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand partner

34. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand partner

35. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand partner

36. Melding nettobedrag uitkeringen per maand partner

37. Melding inkomen uit pensioen per maand partner

38. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand partner

39. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand partner

40. Melding andere inkomsten aanvrager per maand partner
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41. Netto inkomen per maand partner

42. Bouwjaar auto partner

43. Melding datum gescheiden van tafel en bed 

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. Melding Nederlandse nationaliteit aanvrager

Bron is GBA

2. Indien van toepassing: melding soort verblijfsvergunning

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

3. Nummer identiteitsbewijs aanvrager

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een Nederlands rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

4. Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager

Bron is GBA als een Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt

5. Melding: burgerlijke staat 

Bron is GBA

6. Ingangsdatum burgerlijke staat 

Bron is GBA

7. Indien van toepassing: naam gemeente waar de aanvrager woonachtig was 

Bron is GBA-V

8. Melding gehuwde/samenwonende status 

Bron is GBA als aanvrager gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft.

Bron is aanvrager als hij samenwoont met of zonder samenlevingscontract.

9. Indien van toepassing: BSN partner

Bron is GBA als partner een inwoner van de gemeente is

Bron is GBA-V als partner buiten de gemeente woont

10. Indien van toepassing: NAW-gegevens partner

Bron is GBA als aanvrager gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft.

Bron is aanvrager als hij samenwoont met of zonder samenlevingscontract.

11. Indien van toepassing: melding Nederlandse nationaliteit partner

Bron is GBA

12. Indien van toepassing: melding soort verblijfsvergunning partner

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

14. Indien van toepassing: nummer identiteitsbewijs partner

Bron is GBA als partner van aanvrager een Nederlands identiteitsbewijs heeft (paspoort en 

Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als partner van aanvrager een Nederlands rijbewijs heeft

Bron is de aanvrager partner van aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs heeft 

15. Indien van toepassing: kopie geldig legitimatiebewijs partner

Bron is GBA als een Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt

16. Indien van toepassing: melding naam huidige uitkeringsinstantie

Bron is BLAU

17. Indien van toepassing: periode uitkering benoemen

Bron is aanvrager

18. Indien van toepassing: naam uitkeringsinstanties 

Bron is BLAU
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19. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag uit loondienst 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst (bruto)

Bron is aanvrager (netto)

20. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag uit zelfstandigheid/ eigen bedrijf 

Bron is aanvrager

21. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag studiefinanciering 

Bron is zaaksysteem DUO-IB Groep (bruto)

Bron is aanvrager (netto)

22. Indien van toepassing: uitkeringsspecificatie aanvrager

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

23. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake studiefinanciering aanvrager

Bron is zaaksysteem DUO-IB Groep

24. Indien van toepassing: uitkeringsspecificatie partner

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

25. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake studiefinanciering partner

Bron is zaaksysteem DUO-IB Groep

26. Indien van toepassing: melding naam schuldeiser 

Bron is zaaksysteem gemeente (schuldhulpverlening)

Bron is Bureau Kredietregistratie

27. Indien van toepassing: uitkeringsspecificaties v/d maand december v/d afgelopen vijf jaar  aanvra-

ger

Bron is zaaksysteem uitkerende instanties

28. Indien van toepassing: uitkeringsspecificaties v/d maand december v/d afgelopen vijf jaar partner

Bron is zaaksysteem uitkerende instanties

29. Indien van toepassing: bedrag huurtoeslag 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

30. Indien van toepassing: naam merk auto 

Bron is BRV

31. Indien van toepassing: naam type auto 

Bron is BRV

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

32. Indien van toepassing: melding soort identiteitsbewijs partner

33. Indien van toepassing: bankrekeningnummer partner

34. Melding woonsituatie

35. Indien van toepassing: naam, geboortedatum, relatie andere personen

36. Indien van toepassing: melding gezamenlijke huishouding met andere personen

37. Melding aanvangdatum van inkomen op bijstandsniveau

38. Melding of aanvrager andere inkomsten ontvangt dan uit een uitkering 

39. Indien van toepassing: melding of partner andere inkomsten ontvangt uit een uitkering 

40. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag uit alimentatie 

41. Indien van toepassing: melding bruto/nettobedrag aan onkostenvergoeding 

42. Indien van toepassing: salarisstrook aanvrager

43. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake onkostenvergoeding aanvrager

44. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake overige inkomsten aanvrager

45. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage aanvrager

46. Indien van toepassing: salarisstrook partner

47. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake onkostenvergoeding partner

48. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake overige inkomsten partner

49. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake alimentatie/onderhoudsbijdrage partner

50. Melding opgave vermogen

51. Indien van toepassing: drie laatste volledige bankafschriften

52. Melding kostbare bezittingen bij aanvrager, partner of kinderen

53. Melding aanspraak op inkomsten, geld en/of vermogen
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54. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake vermogen bijvoegen aanvrager 

55. Indien van toepassing: bewijsstukken inzake vermogen bijvoegen partner

56. Indien van toepassing: melding schuldbedrag

57. Melding jaartal waarop de aanvraag van toepassing is

58. Indien van toepassing: salarisstroken v/d maand december v/d afgelopen vijf jaar aanvrager

59. Indien van toepassing: jaaropgaven v/d afgelopen vijf jaar aanvrager

60. Indien van toepassing: salarisstroken v/d maand december v/d afgelopen vijf jaar partner

61. Indien van toepassing: jaaropgaven v/d afgelopen vijf jaar partner

62. Melding of aanvrager woonachtig was buiten gemeente de afgelopen vijf jaar 

63. Melding of de aanvrager andere partners heeft gehad de afgelopen vijf jaar 

64. Melding inwonende kinderen 

65. Indien van toepassing: naam, geboortedatum en inkomsten inwonende kinderen 

66. Indien van toepassing: melding of het inwonende kind schoolgaand/werkend is/een uitkering 

ontvangt 

67. Indien van toepassing: melding huurtoeslag 

68. Indien van toepassing: kopie betalingbewijs huur 

69. Indien van toepassing: kopie notariële akte 

70. Indien van toepassing: kopie betalingswijzen woonlasten 

71. Indien van toepassing: kopie jaaropgaven belastingdienst van de afgelopen vijf jaar 

72. Indien van toepassing: kopie jaaropgaven werkgever van de afgelopen vijf jaar 

73. Indien van toepassing: kopie jaaropgaven uitkeringsinstantie van de afgelopen vijf jaar 

74. Kopie alle bankafschriften aanvrager 

75. Indien van toepassing: kopie alle bankafschriften partner 

76. Melding of de partner/uw inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar één of meerdere spaarreke-

ningen bezitten 

77. Kopie afschriften spaarrekeningen aanvrager 

78. Indien van toepassing: kopie alle spaarafschriften partner 

79. Melding saldo rekeningnummer aanvrager 

80. Indien van toepassing: melding saldo rekeningnummer partner 

81. Indien van toepassing: melding saldo rekeningnummer kind 

82. Melding of aanvrager/partner een auto bezit 

83. Indien van toepassing: omschrijving van vermogen 

84. Indien van toepassing: waarde vermogen 

85. Indien van toepassing: kopie bewijsstukken van alle schulden

86.  Indien van toepassing: melding bouwjaar auto

87. Indien van toepassing: melding bouwjaar motor 

88. Indien van toepassing: melding bouwjaar caravan 
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64  Bijstandsuitkering

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

1. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

2. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

3. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

Aanvrager:

4. Aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd

5. Melding gewenste ingangsdatum bijstandsuitkering

6. Melding van feiten of omstandigheden die van invloed zijn op de aanvraag

7. Kopie correspondentie aandeel in een onverdeelde boedel of erfenis

8. Melding functie van aanvrager

9. Melding datum sollicitatiegesprek

10. Melding bankrekeningnummer aanvrager

11. Melding inkomen uit loon per maand aanvrager

12. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand aanvrager

13. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand aanvrager

14. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand aanvrager

15. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand aanvrager

16. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand aanvrager

17. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand aanvrager

18. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand aanvrager

19. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand aanvrager

20. Melding nettobedrag uitkeringen per maand aanvrager

21. Melding inkomen uit pensioen per maand aanvrager

22. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand aanvrager

23. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand aanvrager

24. Melding andere inkomsten aanvrager per maand aanvrager

25. Netto inkomen per maand aanvrager

26. Vermogen aanvrager

27. Bouwjaar auto aanvrager

Overige betrokken personen en organisaties:

28. Namen huidige en laatste drie werkgevers aanvrager

29. Vestigingsplaats huidige en laatste drie werkgevers aanvrager

30. Naam en vestigingsplaats uitkeringsinstanties aanvrager

31. Naam en vestigingsplaats schuldbemiddelaar/bewindvoeder aanvrager

32. Naam en vestigingsplaats verhuurder

Partner:

33. BSN van de partner

34. Naam en geboortedatum van de partner

35. Melding inkomen uit loon per maand partner

36. Melding nettobedrag WW uitkering/wachtgeld per maand partner

37. Melding inkomen uit WWB uitkering per maand partner

38. Melding nettobedrag WAO uitkering per maand partner

39. Melding nettobedrag WIA uitkering per maand partner
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40. Melding nettobedrag WAZ uitkering per maand partner

41. Melding nettobedrag WA jong uitkering per maand partner

42. Melding nettobedrag Ziektewetuitkering per maand partner

43. Melding nettobedrag uitkering die niet in het kader van WW, WAO, WIA, WAZ, WAjong of Ziek-

tewet wordt verstrekt per maand partner

44. Melding nettobedrag uitkeringen per maand partner

45. Melding inkomen uit pensioen per maand partner

46. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance per 

maand partner

47. Melding inkomsten bijverdiensten, nevenpensioenen e.d. per maand partner

48. Melding andere inkomsten aanvrager per maand partner

49. Netto inkomen per maand partner

50. Bouwjaar auto partner

51. melding functie van partner

Overige betrokken personen en organisaties:

52. Namen huidige en laatste drie werkgevers partner

53. Vestigingsplaats huidige en laatste drie werkgevers partner

54. Naam en vestigingsplaats schuldbemiddelaar/bewindvoeder partner

55. Naam en vestigingsplaats uitkeringsinstanties partner

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. Kopie ID aanvrager

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

3. Nummer legitimatiebewijs aanvrager

Bron is GBA als een Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt

4. Kopie beschikking bewindvoering of onder curatele stelling

Bron is zaaksysteem Rechtbank

5. Melding officiële burgerlijke staat

Bron is GBA

6. Melding datum huwelijksvoltrekking 

Bron is GBA

7. Melding datum gescheiden uit huwelijk

Bron is GBA

8. Melding datum gescheiden geregistreerd partnerschap

Bron is GBA

9. Kopie echtscheidingsvonnis

Bron is zaaksysteem Rechtbank

10. Melding KvK nummer

Bron is NHR

11. Melding NAW-gegevens laatste werkgever

Bron is NHR

12. Melding KvK nummer laatste werkgever

Bron is NHR

13. Melding NAW-gegevens voorlaatste werkgever

Bron is NHR
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14. Melding KvK nummer voorlaatste werkgever

Bron is NHR

15. Melding NAW-gegevens werkgever daarvoor

Bron is NHR

16. Melding KvK nummer werkgever daarvoor

Bron is NHR

17. NAW-gegevens derde persoon

Bron is GBA

18. Kopie uitkeringsspecificatie aanvrager

Bron is zaaksysteem van de gemeente

19. Kopie beschikking beëindiging uitkering

Bron is zaaksysteem van de gemeente

20. Kopie beschikking afwijzing uitkering

Bron is zaaksysteem van de gemeente

Bron is BLAU

21. Kopie ontslagbewijs detentie

Bron is afdeling Bureau Selectie en Detentiebegeleiding van betreffende penitentiaire inrich-

ting

22. Kopie beschikking verlaging of wijziging v/d uitkering

Bron is zaaksysteem van de uitkerende instantie

23. Kopie beschikking belastingdienst voorlopige teruggave

Bron is zaaksysteem van de Belastingdienst

24. Kopie gerechtelijke beschikking of voorlopige voorziening

Bron is zaaksysteem Rechtbank

25. Kopie voorlopige voorzieningen rechtbank

Bron is zaaksysteem Rechtbank

26. Kopie het gerechtelijk vonnis (voor co-ouderschap)

Bron is zaaksysteem Rechtbank

27. Kopie beschikking kantonrechter

Bron is zaaksysteem Rechtbank

28. Kopie inschrijving KvK

Bron is NHR

29. Kopie uittreksel KvK

Bron is NHR

30. Kopie bewijs van uitschrijving van KvK

Bron is NHR

31. Kopie verklaring beëindiging studiefinanciering

Bron is zaaksysteem DUO-IB Groep

32. Kopie kentekenbewijzen alle voertuigen

Bron is BRV

33. Kopie beschikking rechter inzake wettelijke schuldregeling

Bron is zaaksysteem Rechtbank

34. Kopie WOZ beschikking v/d gemeente

Bron is Basisregistratie WOZ

35. Kopie ID partner

Bron is GBA als een Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands identiteitsbewijs is gebruikt

36. Nummer legitimatiebewijs partner

Bron is GBA als een Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt (paspoort en Id-kaart)

Bron is Centraal Rijbewijzenregister als een rijbewijs is gebruikt

Bron is de aanvrager als een niet-Nederlands legitimatiebewijs is gebruikt

37.  Beslissing instantie (meenemen)

Bron is zaaksysteem instantie
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38.  Nationaliteit aanvrager 

Bron is GBA

39. Kopie vreemdelingendocument aanvrager

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

40. Kopie document van justitie/vreemdelingendienst aanvrager 

Bron is zaaksysteem justitie/vreemdelingendienst

41. Melding gehuwde/samenwonende status 

Bron is GBA

42. Nationaliteit partner 

Bron is GBA

43. Kopie vreemdelingendocument partner 

Bron is zaaksysteem Immigratie en Naturalisatie Dienst

44. Kopie document van justitie/vreemdelingendienst partner 

Bron is zaaksysteem justitie/vreemdelingendienst

45.  Melding naam bank aanvrager 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

46. Melding naam bank partner 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

47. Bedrag huurtoeslag 

Bron is zaaksysteem Belastingdienst

48. Naam verhuurder 

Bron is GBA als het een inwoner is van de betreffende gemeente

Bron is GBA-V als het een inwoner is van een andere gemeente

Bron is NHR als het een bedrijf (woningcorporatie of commerciële verhuurder) of overheid 

(instelling) betreft

49. Naam merk auto

Bron is BRV

50. Naam type auto 

Bron is BRV

51. Kopie toekenningbeschikking van de uitkerende instantie 

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

52. Kopie uitkeringsspecificatie partner 

Bron is zaaksysteem uitkerende instantie

53. NAW-gegevens partner 

Bron is GBA

54. Melding datum inschrijving 

Bron is GBA

55. Kopie inschrijvingsbewijs CWI aanvrager 

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf 

56. Kopie inschrijvingsbewijs CWI partner

Bron is zaaksysteem UWV Werkbedrijf 

57. NAW-gegevens instelling 

Bron is NHR

58.  NAW-gegevens instelling

Bron is NHR

59.  Melding NAW-gegevens werkgever (aanvrager)

Bron is NHR voor NAW-gegevens werkgever

Bron is BLAU voor relatie werknemer - werkgever

60. Melding NAW-gegevens werkgever (partner)

Bron is NHR voor NAW-gegevens werkgever

Bron is BLAU voor relatie werknemer - werkgever

61. Melding periode uitkering

Bron is BLAU
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62. NAW-gegevens uitzendbureau

Bron is NHR

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

63. Melding aantal rekeningnummers aanvrager

64. Melding leefsituatie aanvrager

65. Naam, geboortedatum en relatie partner

66. Naam, geboortedatum relatie kind

67. Naam, geboortedatum en relatie medebewoner

68. Melding huisvestingssituatie

69. Melding of aanvrager eigenaar, huurder of onderhuurder is v/d woning

70. Melding woonkosten

71. Melding datum verlaten door partner

72. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit arbeid

73. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een uitkering

74. Melding of aanvrager ingeschreven staat bij KvK

75. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance

76. Melding of aanvrager voorlopige teruggaven v/d Belastingdienst ontvangt

77. Melding welke voorlopige teruggaven aanvrager ontvangt

78. Melding of aanvrager alimentatie of onderhoudsbijdrage ontvangt 

79. Melding bedrag uit alimentatie of onderhoudsbijdrage van ex-partner

80. Melding bedrag uit alimentatie of onderhoudsbijdrage voor kinderen

81. Melding of aanvrager inkomsten ontvangt uit lijfrente of andere waardepapieren

82. Melding inkomsten per maand uit lijfrente of andere waardepapieren

83. Melding of aanvrager nog inkomsten tegoed heeft

84. Melding totale bedrag van inkomsten

85. Melding of aanvrager andere inkomsten ontvangt

86. Melding andere inkomsten en omschrijving

87. Melding of aanvrager één of meerdere banen heeft gehad

88. Melding soort dienstverband

89. Melding periode dienstverband

90. Melding aantal gewerkte uren per week

91. Melding redenen voor einde dienstverband

92. Melding soort dienstverband

93. Melding periode dienstverband

94. Melding aantal gewerkte uren per week

95. Melding redenen voor einde dienstverband

96. Melding soort dienstverband

97. Melding periode dienstverband

98. Melding aantal gewerkte uren per week

99. Melding redenen voor einde dienstverband

100. Melding hoeveel uur aanvrager beschikbaar is om arbeid te verrichten

101. Melding reden waarom aanvrager minder dan 36 uur beschikbaar is voor arbeid

102. Melding welke bezittingen aanvrager in binnen- en buitenland heeft

103. Melding bedrag contant geld

104. Melding waarde bezittingen

105. Melding welke waardepapieren aanvrager bezit

106. Melding waarde lijfrentepolissen

107. Melding waarde spaarbrieven

108. Melding waarde aandelen, obligaties, opties ed.

109. Melding waarde andere waardepapieren

110. Melding afkoopwaarde levensverzekeringen

111. Melding afkoopwaarde koopsompolissen

112. Melding saldo rekeningnummer aanvrager
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113. Melding of saldo positief of negatief is

114. Melding aantal rekeningnummers van inwonende kinderen onder 18 jaar

115. Rekeningnummer(s) inwonende kinderen

116. Melding saldo rekeningnummer inwonende kinderen

117. Melding of saldo positief of negatief is

118. Melding of aanvrager schulden, leningen, afbetalingen heeft

119. melding totale schuldbedrag

120. Melding of aanvrager studiefinanciering ontvangt

121. Melding of aanvrager verzekerd is tegen ziektekosten

122. Melding of aanvrager wel of niet aanvullend verzekerd is

123. Naam zorgverzekeraar aanvrager

124. Melding polis- of inschrijfnummer aanvrager

125. Melding of aanvrager de uitkering volledig zelf wilt ontvangen

126. Melding rekeningnummer aanvrager

127. Melding of aanvrager de uitkering aan een derde wil overmaken

128. Melding reden betaling aan derde

129. Kopie ingevuld formulier sollicitatie activiteiten

130. Kopie alle betaalafschriften aanvrager 

131. Kopie alle spaarafschriften aanvrager

132. Afschriften moeten betrekking hebben op de laatste drie maanden voor datum aanvraag

133. Kopie alle betaalafschriften inwonende kinderen

134. Kopie alle spaarafschriften inwonende kinderen

135. Kopie huurcontract

136. Kopie arbeidscontract

137. Kopie laatste loonstrook (vaste inkomsten) aanvrager

138. Kopie eventuele arbeidscontracten kinderen jonger dan 18 jaar

139. Kopie eventuele loonstroken kinderen jonger dan 18 jaar

140. Kopie eventuele loonstroken kinderen ouder dan 18 jaar

141. Kopie onderverhuurcontract en/of betalingsbewijs onderverhuur

142. Kopie contract kostgeverschap en/of betalingsbewijs kostgeld

143. Kopie boedelscheiding incl. correspondentie met de advocaat

144. Kopie verzoekschrift echtscheiding

145. Kopie bewijsstukken inzake hoogte en duur van te ontvangen alimentatie (voor aanvrager en 

kinderen)

146. Kopie arbeidscontract van ex-werkgever

147. Kopie verzoek- /verweerschrift tegen ontslag

148. Kopie jaarcijfers van de laatste drie jaren

149. Kopie afschriften zakenrekening over de afgelopen drie maanden

150. Kopie overeenkomst of contract bij verkoop van eigen bedrijf

151. Kopie eigendomsbewijs caravan

152. Kopie lijfrentepolissen

153. Kopie effecten

154. Kopie levensverzekering of obligaties

155. Kopie aandelen

156. Kopie opties

157. Kopie dividendoverzichten

158. Kopie spaarbrieven

159. Kopie koopsompolissen

160. Kopie beleggingscertificaten

161. Kopie taxatierapport juwelen/schilderijen

162. Kopie eigendom bewijs onroerend goed in het buitenland

163. Kopie overeenkomst of contract lening of krediet

164. Kopie afschriften en aflossingsoverzichten van de laatste drie maanden

165. Kopie correspondentie inzake achterstanden in de door aanvrager te betalen alimentatie
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166. Kopie eigendomsake/koopakte 

167. Kopie hypotheekakte

168. Kopie taxatierapport

169. Kopie afschriften van bank/girorekeningen incl. spaarrekeningen en beleggingsrekeningen m.b.t. 

de hypotheek

170. Bankrekeningnummer partner 

171. Kopie alle betaalafschriften partner

172. Melding of aanvrager de kosten bij een andere instantie gedeclareerd heeft

173. Omschrijving soort inkomsten inwonende kinderen 

174. Melding of het inwonende kind schoolgaand/werkend is/een uitkering ontvangt 

175. Melding naam rekeninghouder 

176. Melding huurtoeslag 

177. Kopie betalingbewijs huur 

178. Kopie notariële akte 

179. Kopie betalingswijzen woonlasten 

180. Naam van de persoon bij wie de aanvrager kostganger is 

181. Melding of partner/inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar één of meerdere spaarrekeningen 

bezitten 

182. Melding of aanvrager/partner een auto bezit 

183. Kopie bewijsstukken van alle schulden 

184. Melding of partner inkomsten ontvangt uit arbeid 

185. Melding of partner inkomsten ontvangt uit een uitkering 

186. Melding of partner ingeschreven staat bij KvK 

187. Melding of partner inkomsten ontvangt uit een zelfstandig bedrijf/beroep/freelance 

188. Melding of partner alimentatie of onderhoudsbijdrage ontvangt 

189. Melding of aanvrager een onkostenvergoeding ontvangt

190. Melding of partner een onkostenvergoeding ontvangt

191. Melding bedrag aan onkostenvergoeding

131. Kopie laatste loonstrook (vaste inkomsten) partner 

132. Kopie inschrijfbewijs zorgverzekeraar aanvrager

133. Naam zorgverzekeraar partner 

134. Melding of partner aanvullend verzekerd is 

135. Omschrijving waarvoor de aanvullende verzekering geldt 

136. Inschrijfnummer zorgverzekering partner 

137. Kopie inschrijfbewijs zorgverzekeraar partner

138. Melding of aanvrager inwonende kinderen heeft

139. Melding leeftijd jongste inwonende kind

140. Melding of aanvrager bij het CWI ingeschreven is 

141. Melding of partner bij het CWI ingeschreven is 

142. Melding voor welk beroep 

143. Melding reden waarom aanvrager niet is ingeschreven bij het CWI

144. Melding reden waarom partner niet is ingeschreven bij het CWI

145. Melding of aanvrager volledig arbeidsgeschikt is

146. Melding of partner volledig arbeidsgeschikt is

147. Melding in hoeverre aanvrager arbeidsongeschikt is

148. Melding in hoeverre partner arbeidsongeschikt is

149. Melding welk werk aanvrager nog kan doen

150. Melding welk werk partner nog kan doen

151. Melding of aanvrager momenteel vrijwilligerswerk verricht 

152. Melding of partner momenteel vrijwilligerswerk verricht 

153. Melding of aanvrager bereid is om vrijwilligerswerk te verrichten

154. Melding of partner bereid is om vrijwilligerswerk te verrichten

155. Melding welk werk aanvrager dan zou willen doen

156. Melding welk werk partner dan zou willen doen
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157. Melding of aanvrager interesse heeft in een zelfstandig beroep/ bedrijf

158. Melding of partner interesse heeft in een zelfstandig beroep/ bedrijf

159. Melding of aanvrager opleidingen heeft gevolgd

160. Melding of partner opleidingen heeft gevolgd

161. Omschrijving opleiding

162. Melding opleidingsperiode

163. Melding of aanvrager een diploma heeft behaald

164. Melding aantal klassen dat aanvrager heeft doorlopen

165. Melding of partner een diploma heeft behaald

166. Melding aantal klassen dat partner heeft doorlopen

167. Melding of aanvrager momenteel een dag- of avondopleiding volgt

168. Melding of partner momenteel een dag- of avondopleiding volgt

169. Melding welke opleiding

170. Melding aantal uren per week

171. Melding periode dienstverband

172. Melding redenen voor einde dienstverband 

173. Melding of aanvrager een uitkering heeft gehad

174. Melding of partner een uitkering heeft gehad

175. Melding omschrijving uitkering

176. Melding redenen voor einde uitkering 

177. Melding of aanvrager problemen ondervindt bij de pogingen om werk te vinden

178. Melding of partner problemen ondervindt bij de pogingen om werk te vinden

179. Melding welke mogelijkheden aanvrager ziet tot inschakeling in de arbeid

180. Melding welke mogelijkheden partner ziet tot inschakeling in de arbeid

181. Melding of aanvrager de laatste drie maanden gesolliciteerd heeft

182. Melding of partner de laatste drie maanden gesolliciteerd heeft

183. Overzicht van sollicitaties 

184. Melding reden voor afwijzing 

185. Melding op welke wijze aanvrager solliciteert 

186. Melding op welke wijze partner solliciteert 

187. Melding of aanvrager bij uitzendbureaus ingeschreven staat

188. Melding of partner bij uitzendbureaus ingeschreven staat

189. Melding reden waarom aanvrager niet is ingeschreven bij uitzendbureaus

190. Melding reden waarom partner niet is ingeschreven bij uitzendbureaus
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65  Vakantiemelding Bijstand

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Melding periode vakantie

7. Indien van toepassing: melding wel/ niet samen met partner op vakantie

8. Indien van toepassing: BSN van de partner

9. Indien van toepassing: Achternaam en geboortedatum van de partner

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. Klantnummer

Bron is zaaksysteem van de gemeente

3. Burgerlijke staat

Bron is GBA

4. Melding welke soort uitkering aanvrager ontvangt

Bron is zaaksysteem van de gemeente

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Melding vakantieland

6. Melding of vakantie naar herkomstland betreft

7. Melding reden reis 

8. Adres en telefoonnummer bestemming 

9. Melding met wie de aanvrager op reis gaat 

10. Melding of aanvrager eerder op reis is geweest
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66  Bijstandsuitkering voorschot 

Voor dit product blijken geen formulieren te bestaan bij de onderzochte gemeenten. Over het  voor-

schot wordt besloten tijdens het eerste gesprek met de cliënt na indiening van de aanvraag.
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67  Gehandicaptenvoorziening WMO (rolstoel, vervoersvoorziening, 
woonvoorziening, huishoudelijke hulp)

De aanvraag van een voorziening op grond van de Wmo voltrekt zich volgens een ander proces dan 

de meeste andere vergunningaanvragen. De Wmo is ontwikkeld in het besef dat de ondersteuning 

van mensen met een beperking vanuit een andere optiek benaderd moet worden. Niet langer staat 

het recht op individuele voorzieningen centraal maar het bereiken van een zodanig resultaat dat de 

beperking van een burger om volwaardig te kunnen participeren wordt gecompenseerd. Het is aan 

gemeenten dit compensatiebeginsel vorm te geven. Dat vraagt om een nieuwe werkwijze, een kante-

ling in denken en doen. Gemeenten gaan samen met cliënten op zoek naar nieuwe mogelijkheden 

om diensten en voorzieningen, welzijn en zorg, en collectief en individueel aanbod in samenhang aan 

te bieden. Dit vergt van gemeenten én burgers een nieuwe benadering: Gemeenten zullen meer tijd 

moeten nemen in het eerste gesprek met de klant. Het gesprek wordt meer vraagverhelderend, minder 

beoordelend. Burgers moeten afstappen van het zogenaamde claimdenken en alle mogelijkheden 

verkennen om hun probleem op te lossen. Bij het vinden van oplossingen staan behoud van regie over 

het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.

Binnen de Wmo zijn wettelijk geen indieningvereisten vastgelegd. Om tot een goede dienstverlening 

te komen, is het uiteraard noodzakelijk dat gemeenten de nodige informatie vragen in het intakege-

sprek. In het geval van een nieuwe cliënt zal meer gevraagd moeten worden dan bij een bestaande 

cliënt. Het is lastig deze informatie uitputtend op te sommen, omdat de informatie die moet worden 

gevraagd sterk afhankelijk is van de vraag van de klant. De  Wmo is per definitie maatwerk . Voor een 

nieuwe cliënt kan het gaan om de hieronder genoemde informatie.

A. Limitatieve indieningvereisten
Algemene indieningvereisten (bij de Aanmelding van de klant)

1. Identificeren van de klant 

2. BSN aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Aard/ Beperking van de ziekte

6. Wijze waarop de burger gecompenseerd wil worden

7. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor aanvraag woonvoorziening:

8. Evt. afwijkend postadres van de aanvrager

9. Evt. Afwijkend verblijfadres van de aanvrager

10. BSN contactpersoon

11. Achternaam contactpersoon

12. Gewenste communicatie contactpersoon

13. Telefoonnummer contactpersoon

14. E-mailadres contactpersoon

15. Naam specialist/ huisarts

16. Melding toestemming opvragen gegevens

17. Rekeningnummer aanvrager

18. Naam rekeninghouder

19. De problemen die de aanvrager heeft door de beperkingen

20. Reden aanvraag woonvoorziening

21. Melding type voorziening

22. Melding of eigenaar instemt met woonaanpassing

23. Andere problemen m.b.t. dagelijks functioneren?

24. Woont aanvrager in AWBZ instelling?

25. Aanvrager op wachtlijst verzorgingstehuis?
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26. (Gezamenlijk) belastbaar inkomen van 2 jaar geleden

27. Krijgt de aanvrager mantelzorg of vrijwillige hulp?

28. Krijgt de aanvrager ondersteunende begeleiding?

29. Medisch advies arts/specialist (alleen bij nieuwe aanvraag of nog niet in bezit van gemeente)

30. Melding op welke wijze zorg te willen ontvangen

Indieningvereisten specifiek voor aanvraag rolstoel: 

31. Evt. afwijkend postadres van de aanvrager

32. Evt. Afwijkend verblijfadres van de aanvrager

33. BSN contactpersoon

34. Achternaam contactpersoon

35. Gewenste communicatie contactpersoon

36. Telefoonnummer contactpersoon

37. E-mailadres contactpersoon

38. Naam specialist/ huisarts

39. Melding toestemming opvragen gegevens

40. Rekeningnummer aanvrager

41. Naam rekeninghouder

42. De problemen die de aanvrager heeft door de beperkingen

43. Reden aanvraag rolstoel

44. Melding type rolstoel

45. Melding reden nieuwe rolstoel

46. Andere problemen mbt dagelijks functioneren?

47. Woont aanvrager in AWBZ instelling?

48. Aanvrager op wachtlijst verzorgingstehuis?

49. (Gezamenlijk) belastbaar inkomen van 2 jaar geleden

50. Krijgt de aanvrager mantelzorg of vrijwillige hulp?

51. Krijgt de aanvrager ondersteunende begeleiding?

52. Medisch advies arts/specialist (alleen bij nieuwe aanvraag of nog niet in bezit van gemeente)

53. Melding op welke wijze zorg te willen ontvangen

Indieningvereisten specifiek voor aanvraag hulp bij het huishouden: 

54. Evt. afwijkend postadres van de aanvrager

55. Evt. Afwijkend verblijfadres van de aanvrager

56. BSN contactpersoon

57. Achternaam contactpersoon

58. Gewenste communicatie contactpersoon

59. Telefoonnummer contactpersoon

60. E-mailadres contactpersoon

61. Naam specialist/ huisarts

62. Melding toestemming opvragen gegevens

63. Rekeningnummer aanvrager

64. Naam rekeninghouder

65. De problemen die de aanvrager heeft door de beperkingen

66. Gewenste periode huishoudelijke zorg

67. Aanvrager al geïndiceerd voor huishoudelijke zorg?

68. Andere problemen m.b.t. dagelijks functioneren?

69. Woont aanvrager in AWBZ instelling?

70. Aanvrager op wachtlijst verzorgingstehuis?

71. (Gezamenlijk) belastbaar inkomen van 2 jaar geleden

72. Krijgt de aanvrager mantelzorg of vrijwillige hulp?

73. Krijgt de aanvrager ondersteunende begeleiding?

74. Medisch advies arts/specialist (alleen bij nieuwe aanvraag of nog niet in bezit van gemeente) 

75. Melding op welke wijze zorg te willen ontvangen
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Indieningvereisten specifiek voor aanvraag vervoersvooziening: 

76. Evt. afwijkend postadres van de aanvrager

77. Evt. Afwijkend verblijfadres van de aanvrager

78. BSN contactpersoon

79. Achternaam contactpersoon

80. Gewenste communicatie contactpersoon

81. Telefoonnummer contactpersoon

82. E-mailadres contactpersoon

83. Naam specialist/ huisarts

84. Melding toestemming opvragen gegevens

85. Rekeningnummer aanvrager

86. Naam rekeninghouder

87. De problemen die de aanvrager heeft door de beperkingen

88. Melding aanvraag soort vervoer

89. Indien van toepassing: melding kenteken

90. Andere problemen m.b.t. dagelijks functioneren?

91. Medisch advies arts/specialist (alleen bij nieuwe aanvraag of nog niet in bezit van gemeente) 

92. Melding op welke wijze zorg te willen ontvangen

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. NAW-gegevens specialist, naam, specialisme, instelling, plaats specialist 

Bron is NHR voor NAW-gegevens, instelling en plaats specialist als specialist zelfstandige is of 

als het een bedrijf betreft

Bron is GBA voor NAW-gegevens als specialist zelfstandige geadresseerd op huisadres

Bron is aanvrager voor gegeven ‘specialisme’

3. Melding NAW-gegevens contactpersoon

 Bron is GBA

4. Indien van toepassing: naam, geboortedatum, geslacht kinderen jonger dan 18 jaar

Bron is GBA

5. Indien van toepassing: naam, geboortedatum, geslacht kinderen ouder dan 18 jaar

Bron is GBA

6. Indien van toepassing: naam, geboortedatum, geslacht andere huisgenoten

Bron is GBA voor personen die op betreffende adres zijn ingeschreven

Bron is aanvrager

7. Indien van toepassing: melding eerdere aanvraag voorziening

Bron is zaaksysteem van de gemeente

8. Indien van toepassing: kopie kentekenbewijs 

Bron is BRV

9. Indien van toepassing: rijbewijsnummer 

Bron is Centraal Rijbewijzenregister

10. Indien van toepassing: kopie rijbewijs 

Bron is zaaksysteem gemeente (gegevens zijn ook opgenomen in Centraal Rijbewijzenregister)

11. Melding soort legitimatiebewijs

Bron is intakegesprek

12. Melding nummer legitimatiebewijs

Bron is GBA

13. Melding aantal kinderen

Bron is GBA
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14.  NAW-gegevens gemachtigde

Bron is GBA als gemachtigde een natuurlijk persoon is

Bron is GBA als gemachtigde een rechtspersoon (organisatie) is

15. Indien van toepassing: kopie uitkeringsspecificatie

Bron is BLAU

16.  Melding burgerlijke staat

Bron is GBA

17.  Indien van toepassing: naam en geboortedatum partner

Bron is GBA

18.  Indien van toepassing: melding wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager

Bron is GBA 

19. Melding soort woning

Bron is BAG

20. Indien van toepassing: kopie uitspraak rechter (bij bewindvoering of mentorschap)

Bron is zaaksysteem rechtbank

21. Melding eigenaar huidige woning

Bron BRK

22. Indien collectieve vervoersvoorziening: kopie laatste salarisstrook 

Bron is BLAU

23. Indien van toepassing: melding netto-inkomen partner

Bron is BLAU

24. Indien van toepassing: kopie laatste salarisstrook partner

Bron is BLAU

25. Indien van toepassing: melding inkomsten van (pleeg-)ouder(s) (idem)

Bron is BLAU

26. Indien van toepassing: melding ontvangst andere inkomsten aanvrager 

Bron is BLAU

27. Indien van toepassing: melding ontvangst andere inkomsten partner 

Bron is BLAU

28. Melding nationaliteit

Bron is GBA

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

29. Melding rente en dividend inkomsten in jaar aanvraag 

30. Kopie bewijsstukken van rente, dividend en andere inkomsten uit vermogen van jaar aanvraag 

31. Kopie bewijsstukken alle overige inkomsten van jaar aanvraag 

32. Indien van toepassing: melding eigen bijdrage AWBZ 

33. Indien van toepassing: melding bedrag aan bijzondere kosten i.v.m. een handicap

34. Indien van toepassing: melding of partner bijzondere kosten maakt i.v.m. een handicap

35. Indien van toepassing: melding bedrag aan bijzondere kosten i.v.m. een handicap 

36. Indien PGB: kopie bankpas

37. Melding leefsituatie

38. Melding lichamelijke situatie 

39. Indien van toepassing: melding beperkingen van partner

40. Melding naam zorgaanbieder indien zorg al gestart is

41. Melding welke hulpmiddelen aanvrager gebruikt om zich te verplaatsen (indien van toepassing)

42. Melding gewenst naamgebruik

43. Indien van toepassing: melding adres en woonplaats andere woning

44. Kopie lidmaatschap sportvereniging

45. Bewijs van contributiebetaling

46. Melding of aanvrager bijzondere kosten maakt i.v.m. een handicap 

47. Indien van toepassing: kopie recent bankafschrift
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68  Collectevergunning

A. Limitatieve indieningvereisten
Indieningvereisten bij de aanvraag van het product of de dienst:

1. Identificeren van de klant

2. BSN / KvK-nummer van de aanvrager

3. Achternaam en geboortedatum van de aanvrager

4. Contactgegevens: telefoon en e-mail van de aanvrager

5. Dag- en handtekening

Indieningvereisten specifiek voor dit product:

6. Gewenste collecte periode

7. Omschrijving collecte

B. Discussielijst
B 1. Zelf opzoeken, hergebruiken…

1. NAW-gegevens aanvrager

Bron is GBA

2. NAW-gegevens instelling

Bron is NHR

3. Kopie legitimatiebewijs aanvrager

Bron is zaaksysteem gemeente

4. Melding CBF-keurmerk

Bron is zaaksysteem CBG

B 2. Niet meer vragen, niet meer opzoeken… 

5. Doel van de instelling

6. Melding waar er wordt gecollecteerd

7. Indien van toepassing: wijken benoemen

8. Melding wijze van collecteren

9. Indien van toepassing: alternatieve wijze benoemen

10. Melding bestemming van de opbrengst

11. Melding bruto opbrengst van de collecte 

12. Melding netto opbrengst van de collecte 

13. Indien van toepassing: aanvullende omschrijving van de opbrengst 

14. Melding of er een CBF beoordeling is
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