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Digitale formulieren inzetten bij aanvragen voor levensonderhoud? Ja, natuurlijk! 
Digitale formulieren hebben veel voordelen: snel, efficiënt en volledig.

Het formulier heeft veel mogelijkheden. Zo kan het formulier precies aansluiten 
bij de wensen van de organisatie. 

Digitale Aanvraag Levensonderhoud

Leeftijd
4 weken zoektermijn voor 
belanghebbende <27 jaar.

Uitvraag 
inkomsten
Door de uitgevraagde gegevens kan de hoogte van 
de toepasselijke norm worden bepaald. Eventuele 
verlagingen door het ontbreken van woonkosten of 
einde studie kunnen worden meegenomen. Als er 
inkomen is, kan er gelijk worden gekeken of er nog 
recht bestaat.

Voor belanghebbenden <21 worden de verschillende 
normen ook meegenomen. 

Leefvorm

Wat weten we na een 
compleet ingevuld formulier?

Q

Uitvraag 
vermogen
De vermogensgrens is ook bekend door de 
uitgevraagde gegevens. De uitvraag van het vermogen 
zorgt ervoor dat het vermogen kan worden 
vastgesteld. Door de leefvorm te hebben vastgesteld, 
kunnen we ook het vrij te laten vermogen vaststellen.

Overige voorwaarden
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld

– art 11 Pw
• Uitsluitingen van bijstand

– art 13 Pw

Woonsituatie
Er wordt een check gedaan op de 
gezamenlijke huishouding, inwonende 
(ten laste komende) kinderen en 
kostendelersnorm. 

Aan de hand van informatie ingevuld door de belanghebbende 
wordt een lijst gemaakt van de in te leveren bewijsstukken. 
Deze kunnen dan ook direct worden geüpload.

Heeft belanghebbende de stukken nog niet? Dan krijgt 
hij een overzicht met de nog in te leveren stukken. !

Voordelen

TIP: Beleid van de eigen gemeente kan worden meegenomen in het formulier. 
Denk aan: vrijlatingen bij de vermogensvaststelling – auto, bedrag op 
bankrekening – of verlagingen op basis van artikel 27 en 28 Pw. 

Aanvullende vragen kunnen 
worden toegevoegd. 
Vragen m.b.t.

• Taal(achterstand)
• Schuldenproblematiek
• Re-integratiemogelijkheden

Hier kunnen dan gelijk werkprocessen aan worden 
gekoppeld voor de betreffende afdeling.

• Verplichte velden moeten worden ingevuld.

• Belanghebbende hoeft alleen de velden in te vullen die 
op hem van toepassing zijn. Hij krijgt geen velden te 
zien voor het invullen van inkomen van een partner als 
hij heeft aangegeven geen partner te hebben.

• De gemeente kan zijn eigen toelichtingen en eventuele 
helpteksten toevoegen.

• Alle documenten zijn in de stijl van de gemeente.

2  Extra check op mogelijk 
  gezamenlijke huishouding 
  bij een alleenstaande.

1  Check op
  voorliggende
  voorziening, 

1    Alleenstaand

2  Alleenstaande
  ouder

3    Gehuwden

€

Check bij reden 
aanvraag
Bijv. werkloos geworden, inkomen 
lager dan norm, ziek/arbeidsongechikt, 
weduwe, zzp, verlaten partner, uit 
AZC, einde VUT. 

  2 doelen:
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