
Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Datum ontvangst:

Registratienummer:

Gegevens aanvrager

aanvrager partner

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Geboortedatum

Telefoonnummer

Burgerservicenummer

De aanvraag betreft: Bedrag

Bril/contactlenzen €

Eigen bijdrage CAK €

Eigen bijdrage tandartskosten €

Bijzondere reiskosten €

Persoonsalarmering €

Anders €

Bankrekeningnummer voor de uitbetaling van de eventueel toegekende bijzondere bijstand

IBAN/Rekeningnummer Ten name van 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan 

vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op bijstand. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij weten dat het onjuist 

invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot

het tijdelijk geheel of gedeeltelijk weigeren van de bijstand. Ten onrechte verstrekte bijstand kan worden

teruggevorderd. Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de gemeente

op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de

Participatiewet en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Ik/wij weet/weten dat wijzigingen die het recht op bijstand kunnen beinvloeden, moeten worden 

doorgegeven aan de gemeente.

Datum Handtekening aanvrager Handtekening partner/gemachtigde

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen op de volgende tijden: maandag van 08:30 uur tot 19:00 uur,

dinsdag t/m donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur op telefoonnummer 14 0487.



In te leveren bewijsdocumenten

1. Geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en eventuele partner

2. Bewijsstukken van de door u aangevraagde kosten zoals nota's, offertes of bankafschriften.

    De nota's en offertes dienen op uw naam te staan en moeten zijn voorzien van een datum.

3. Bewijsstukken van uw inkomen, het inkomen van uw eventuele partner en indien van toepassing 

    het inkomen van thuiswonende kinderen of andere inwonende waar u een gezamenlijk huishouden

    mee voert. Dit over de kalendermaand waarin die oudste door u aangevraagde kosten zijn gemaakt.

4. Afschriften van al uw bank - giro rekeningen van u, uw eventuele partner en minderjarige kinderen

    over de gehele maand van de oudste door u aangevraagde kosten, en van de gehele meest recente

    maand. Op de afschriften moet het begin en het eindsaldo te zien zijn.

5. Indien van toepassing kentekenbewijs motervoertuig.

6. Indien van toepassing beschikking/bewijsstuk algemene heffingskorting en alleenstaande 

    ouderkorting van de belastingdienst.

7. Zorgpolis van het betreffende kalenderjaar.

8. Overige waardepapieren.

Indien u een uitkeringop grond van de Participatiewet ontvangt hoeft u alleen de bewijsstukken zoals 

vernoemd bij punten 2 en 7 in te leveren.

Om uw aanvraag te kunnen behandelen kan het zijn dat er meer gegevens nodig zijn dan gevraagd bij

bovengenoemde punten. Is dat het geval zullen de gegevens schriftelijk worden opgevraagd.

Ruimte voor toelichting op uw aanvraag:


