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Algemene gegevens aanvrager
1
2
3
4
Ondertekening
Toelichting
Met dit formulier vraagt u een voorschot aan op de gebundelde uitkering, bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. De berekening van de omvang van het voorschot gebeurt door de Minister van SZW op basis van het aantal gehuisveste vergunninghouders door uw gemeente in de periode januari tot en met november 2017. Het voorschot wordt aan uw gemeente verstrekt in 2017 en in de periode 2019 tot en met 2026 in gelijke delen verrekend met het bijstandsbudget,  bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Het aanvraagformulier dient per e-mail te worden ingediend. U vult alle vakken  digitaal in, vanaf uw computer. Vervolgens print u het document uit en legt u het voor ondertekening voor. Pas na ondertekening met de hand door of namens het college van B&W scant u het document. Tot slot mailt u het gescande document naar verdeelmodelbijstand@minszw.nl. Indien u het formulier vóór 25 november 2017 digitaal opstuurt, geeft u aan gebruik te willen maken van het voorschot voor 2017 en geeft u aan dat u zich ervan bewust bent dat het voorschot voor 2017 wordt verrekend met de gebundelde uitkering in de periode 2019 tot en met 2026.
 
 
 
 
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801  2509 LV Den Haag
Aanvraagformulier
Aanvraag in het kader van het voorschot op de gebundelde uitkering, bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet, voor 2017
komen voor een voorschot op de gebundelde uitkering, welke verrekend zal worden met de gebundelde uitkering in de periode 2019 tot en met 2026.
 
verzoekt in aanmerking te 
9.0.1.0.20091206.1.616504.605226
	Tekstveld1: 
	Handtekeningsveld1: 
	Date1: 
	Tekstveld5: 
	designer__defaultHyphenation: 



