
Aanvraagformulier

Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van defensie

Postbus 90701, MPC 58A, 2509 LS Den Haag

SBF@MINDEF.NL

 Aanvraagnummer: 

Vul het onderstaand formulier gemakkelijk in via Adobe Reader en mail deze naar 

SBF@MINDEF.NL. Het is ook mogelijk om het formulier te printen en schriftelijk in te vullen. Stuur 

het formulier in dat geval naar Postbus 90701, MPC 58A, 2509 LS Den Haag t.a.v Stichting 

Burgerpersoneelsfonds ministerie van defensie.

Gegevens aanvrager

Achternaam: Tussenvoegsel:

Voorletters: Geslacht:

Man 

Vrouw 

Geboortedatum: Werknemernummer:

Adres: Postcode:

Woonplaats:

Telefoon privé: Telefoon werk:

e-mail adres privé: Mobiel nummer:

Burgerlijke staat:

mailto:SBF@MINDEF.NL


Gezinssamenstelling

Naam /
voorletters

Geboortedatum Beroep

Echtgeno(o)t(e) /
partner

Inwonende kinderen 1

2

3

4

Overige inwonende(n)

Arbeidssituatie

A. Actieve dienst

Dienstverband:

Vast 

Tijdelijk

In dienst sinds:

Functie: Schaal:

Defensie onderdeel: Dienst onderdeel:

B. Niet actieve dienst

Uit dienst sinds: Soort uitkering:

Laatste functie: Schaal:

Defensie onderdeel: Dienst onderdeel:



Verplichtingen/ schulden/ afbetalingen (alles afronden in hele euro’s)

Naam instantie Ontstaan per
Oorspr.
bedrag

Huidige
Saldo

Betaling
per maand

Achterstand

€ € €  €

€ € € € 

€ € € € 

€ € € € 

€ € € € 

€ € € € 

€ € € € 

TOTAAL € € € € 

Financiële situatie (alles afronden in hele euro’s)

Netto inkomsten Netto uitgaven

Per maand Per maand

Aanvrager Huishuur € 

 Salaris defensie € Kosten eigen 

woning

 Pensioen €  Rentekosten € 

 Andere uitkering/ 

AOW
€  Aflossing € 

 Ander inkomen € 
  Gekoppelde 

(levens)verz.
€ 

Echtgeno(o)t(e) / 
partner / kinderen



 Salaris € 
Premie 
ziektekostenverzekering

€ 

 Heffingskorting* € Overige verzekeringen € 

 Ander inkomen € Gas en Elektra € 

Water € 

Kinderbijslag € Telefoon/ internet € 

Kindgebonden budget € Aflossing leningen € 

Kinderopvang toeslag € Te betalen alimentatie € 

Huurtoeslag € Verzekeringen € 

Zorgtoeslag € Belastingen

Belastingteruggave 
eigen woning

€ 
Gemeentelijke 

heffingen
€ 

Te ontvangen alimentatie € € 

Huishoudelijke uitgaven

(voeding, zakgeld, kleding)
€ 

Bijdrage inwonende

 kinderen 
€ 

Bijdrage andere 

inwonende(n)
€ Diversen

€ 

Overige inkomsten  Kosten auto/ motor € 

€ € 

TOTAAL   (zelf optellen) € TOTAAL    (zelf optellen) € 

* U heeft recht op overheveling van de heffingskorting als u als partner geen inkomsten heeft. Deze korting wordt in

de volksmond ook wel de “aanrechtsubsidie” genoemd.

Kinderopvang 

kosten



Eigen woning (alleen in te vullen bij een koopwoning)

Hoogte hypothecaire lening € 
Geschatte 
verkoopwaarde

€ 

Rentepercentage  %
Einde rentevaste 
periode (datum)

Soort Hypotheek:  Spaarhypotheek     Beleggingshypotheek 

 Andere hypotheek

Gevraagd bedrag en doel

Bedrag: € 

Doel :

Met welk bedrag per maand kunt u de lening terugbetalen?

Bank gegevens

Naam bank: IBAN: 

Bedrag: € 



Toelichting (hoe is de schuld ontstaan)

(In deze toelichting dient u zo duidelijk en volledig mogelijk achtergronden aan te geven en nadere uitleg 
te geven van sociale en/of medische redenen van de aanvraag
Let op: Indien u meer ruimte nodig heeft dan dit veld groot is, dan graag zelf een Word- of tekstbestand 
toevoegen aan dit document.)



Ondertekening

Ik verklaar dat ik alle gegevens op dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid heb 
ingevuld. 

Met het ondertekenen van deze aanvraag geef ik de Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie
van Defensie toestemming om de financiële gegevens bij het Ministerie van Defensie te 
verifiëren, voor zover relevant voor de beoordeling van de door mij ingediende aanvraag.

Volledige naam:

Werknemersnummer:

Datum: 

Handtekening:

Heeft u het formulier digitaal ingevuld en wilt u deze mailen naar  
SBF@MINDEF.NL dan voldoet een (getypte) toestemming per mail als 
handtekening.

Mail dit ingevulde formulier naar SBF@MINDEF.NL of verstuur het per post naar: Postbus 

90701, MPC 58A, 2509 LS Den Haag t.a.v Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van 

defensie.

De stichting is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder No. M 1358806 dd. 

180208.
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