
 

 

Aanvraagformulier bijzondere bijstand onbekende klant 
 

Let op: Een aanvraag bijzondere bijstand moet ingediend worden vóórdat de kosten zijn gemaakt! 
 

Slechts onder zeer dringende bijzondere omstandigheden kan bijzondere bijstand met terugwerkende kracht 
worden verstrekt. Maar zijn de kosten meer dan drie maanden geleden gemaakt? Dan kan er geen bijzondere 
bijstand toegekend worden! 

 

Belangrijk:  

 de invulling en de ondertekening dienen te geschieden door de uitkeringsgerechtigde en de partner. 

 de vragen met pen (niet met potlood) invullen en niet door middel van strepen beantwoorden. 

 indien van toepassing ook de vragen met betrekking tot de partner invullen! 

 bij het beantwoorden van een vraag waar een hokje () vermeld staat, het hokje aankruisen dat van   

toepassing is. 

 Een aanvraag bijzondere bijstand moet ingediend worden vóórdat de kosten zijn gemaakt!  

 Let op: slechts onder zeer dringende bijzondere omstandigheden kan bijzondere bijstand met terugwerkende kracht  

worden verstrekt. Maar zijn de kosten meer dan drie maanden geleden gemaakt? Dan kan er geen bijzondere  

bijstand toegekend worden! 

 

1.  Persoonsgegevens 

 Aanvrager echtgeno(o)t(e) / partner 

Burgerservicenr.   

Achternaam   

Voornamen (1e voluit)   

Geslacht   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Adres   

Postcode / woonplaats   

Telefoonnummer   

Nationaliteit   

Verblijfsvergunning bij niet 

Nederlandse nationaliteit 

 

Soort verblijfsvergunning 

 

Geldig tot 

  nee     ja 

 

 

 

 

 nee     ja 

 

 

 

Identiteitsbewijs en nummer 

 

Geldig tot 

  

Rekeningnummer bank/giro   

Adres ouders en postcode 

(indien u of uw partner jonger is 

dan 21 jaar) 

 

  

Neem uw legitimatiebewijs mee (bijv. paspoort). Indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft,  

neem dan uw paspoort mee en uw verblijfsvergunning of document van justitie of de vreemdelingendienst.  

 

 

 



2.  Kosten 

 Ik/Wij verzoek/verzoeken om bijstand in de volgende kosten: 

Kostensoort ten behoeve van              

(naam betrokkene) 

bedrag 

 

 

 
€ .......... , ......  éénmalig/per 

maand 

 

 

 
€ .......... , ......  éénmalig/per 

maand 

 

 
 

€ .......... , ......  éénmalig/per 

maand 

 U dient bewijsstukken bij te voegen 

 

  

 Motivering waarom deze kosten noodzakelijk zijn: 

 ........................................................................................................................................................... . 

 ............................................................................................................................. ............................... 

 ............................................................................................................................. ............................... 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............................... 

 ..................................................................................................................................... ....................... 

 .......................................................................................................... .................................................. 

 

 Zijn de kosten meer dan drie maanden geleden al betaald (´voorgeschoten´), dan kunt u hiervoor geen bijzondere 

bijstand meer krijgen. 

Zijn de kosten minder dan drie maanden geleden betaald, dan kan een aanvraag bijzondere bijstand alleen bij nood- 

of zeer uitzonderlijke situaties toegekend worden. Indien van toepassing: motiveer waarom u de aanvraag niet kon 

indienen voordat u de kosten maakte: 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............................... 

 ............................................................................................................................. ............................... 

 .................................................................................................. .......................................................... 

 

 Is geprobeerd deze kosten eerst via een andere instantie vergoed te krijgen?   nee  ja  

 Zo ja, wilt u dan onderstaand schema invullen? 

kostensoort naam instantie resultaat 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 U dient bewijsstukken bij te voegen 

 

3. Burgerlijke staat 

 aanvrager partner 

Gehuwd    

Ongehuwd   

Gehuwd, maar de samenwoning 

is verbroken vanaf 

  

Gescheiden, vanaf   

Weduwe / weduwnaar vanaf   

   Bij scheiding de officiële stukken toevoegen (o.a. echtscheidings- / alimentatiebeschikking) 

 

4. Woonsituatie    

 Woont u/wonen u en uw echtgeno(o)t(e)/partner in dezelfde woning als uw ouder(s)?                  nee    ja 

 Woont u/wonen u en uw echtgeno(o)t(e)/partner in een opvanghuis/inrichting?            nee  ja 

 Woont u alleen met eigen kinderen?              nee    ja 

   



4a.  Andere inwonenden 

 Deelt u de woning nog met andere personen, zoals (schoon)ouders, andere familieleden    nee   ja 

            (uitgezonderd kinderen), kostgangers en onderhuurders?                              

    

 Zo ja: Vermeld hieronder de volgende gegevens van die perso(o)n(en). 

Achternaam Voorletters Geboortedatum (Familie)Relatie 

    

    

    

    

    

            Bij sprake van onderhuur bewijsstukken onderhuur toevoegen  

 

4b.  Gezamenlijke huishouding 

Toelichting!  

Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u beiden in dezelfde woning verblijft en beiden een bijdrage levert 

in de kosten van de huishouding of elkaar op enige wijze verzorgt. Er is geen sprake van een gezamenlijke 

huishouding als de inwonende persoon uw kind of ouder is. 

 

 Voert u met één van de bij vraag 4a genoemde personen een gezamenlijke huishouding?   

  ja. Ga verder met rubriek 5 'Kinderen'. 

  nee. U dient de volgende vragen te beantwoorden. 

 

 Is één van de personen waarvan u hiervoor (bij vraag 4a) de gegevens hebt ingevuld:  

 - uw ex-echtgeno(o)t(e)/partner of iemand waarmee u eerder een gezamenlijke  

  huishouding hebt gevoerd?               nee   ja 

 - de vader of moeder van een uit uw relatie geboren of erkend kind?      nee  ja 

   - iemand waarmee u een samenlevingscontract hebt gesloten?       nee   ja 

 - iemand met wie u elders (bijv. bij de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank) 

  als gezamenlijke huishouding geregistreerd staat?        nee   ja 

 

  Indien u één of meerdere vragen in rubriek 4b met 'ja' heeft beantwoord, dan dienen de volledige gegevens van de 

betreffende persoon te worden ingevuld bij iedere rubriek waarbij naar de gegevens van de partner wordt gevraagd, 

te beginnen bij rubriek 1. Persoonsgegevens.  

 

5.   Kinderen 

           Heeft u en/of uw partner de zorg voor  eigen, stief- of geadopteerde kinderen, jonger dan 18   

 jaar én waarvoor u en/of uw echtgeno(o)t(e) aanspraak op kinderbijslag heeft?     nee   ja 

 Zo ja, vermeld dan hieronder de gegevens van dit kind/deze kinderen: 

Achternaam Voor -

letters 

Geboorte-

datum 

Thuiswonend Elders, namelijk Alimentatie per maand 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

  

 Is er sprake van co-ouderschap?        nee   ja 

 Zo ja. Wat is de inhoud van de regeling: ...................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... .......... 

  

Heeft u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) eigen, stief- of geadopteerde kinderen ouder dan 18   

 jaar inwonen?                                                                                                           nee    ja 

 Zo ja: Hieronder de gegevens van dit kind/deze kinderen vermelden. 

Achternaam Voor- 

letters 

Geboorte- 

datum 

WSF / WTS Het kind heeft (daarnaast) loon of 

uitkering netto per maand 

    nee     ja  nee  ja, netto € 

    nee     ja  nee  ja, netto € 

    nee     ja  nee  ja, netto € 

    nee     ja  nee  ja, netto € 

  Voeg loonstroken, bankafschriften enz. van uw kind(eren) toe aan de aanvraag. 

 



6.  Huisvesting 

 Verblijft u in hoofdzaak op het opgegeven adres? 

Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner 

  nee     ja   nee     ja 

Zo nee, waar dan wel: Zo nee, waar dan wel: 

 

 

 

 Woont u/wonen u en uw echtgeno(o)t(e)/partner in een huurwoning, huurschip  

 of een huurwoonwagen?            nee  ja 

 Zo ja: Naam en adres verhuurder:  .................................................................. 

    Ingangsdatum:    ....................... 

    De huur bedraagt per maand:       € ........... , ...... 

    Neem uw huurcontract mee en een bewijs van betaling van de huur. 

 

    Ontvangt u/ontvangen u en uw echtgeno(o)t(e)/partner: 

     huurtoeslag?            nee  ja 

     Zo ja, per maand: € ............ , ...... 

        Voeg de beschikking van de huurtoeslag toe aan de aanvraag. 

 

7.  Inkomen 

 Heeft u inkomsten?              nee  ja 

 Heeft uw partner/echtgeno(o)t(e) inkomsten?      n.v.t.  nee  ja 

 

 Indien u en/of uw partner/echtgeno(o)t(e) inkomsten heeft/hebben, dan moet u onderstaande kolom invullen 

  

Soort inkomen Naam betalende 

instantie / werkgever 

Van uzelf 

 

Bedrag              per¹ 

Netto                 

Van uw echtgeno(o)te / 

partner 

Bedrag             per¹   

Netto                

Loon  € 

 incl VT* 

 excl VT 

 € 

 incl VT 

 excl VT 

 

Freelance inkomen  €  €  

Zelfstandig  

bedrijf/beroep 

 €  €  

Participatiewet  €  €  

Ioaw  €  €  

WW  €  €  

ZW  €  €  

Toeslagenwet  €  €  

AOW  €  €  

WAZ/Wajong/WAO  €  €  

ANW  €  €  

Pensioen/VUT  € 

 incl VT 

 excl VT 

 € 

 incl VT 

 excl VT 

 

Studiefinanciering  €  €  

Alimentatie voor 

mijzelf 

 €  €  

Alimentatie voor 

mijn kind(eren) 

 €  €  

Onkosten 

vergoeding stage / 

vrijwilligers werk 

 €  €  

Overige inkomsten 

te weten: 

 

 € 

 incl VT 

 excl VT 

 € 

 incl VT 

 excl VT  

 

 1. Aangeven of de inkomsten per week, per maand, per vier weken, per kwartaal, per jaar of eenmalig zijn.  

 * VT = Vakantietoeslag 

 U dient bewijsstukken van de inkomsten te overleggen, zoals salarisstroken, beschikkingen, specificaties etc.!  

 



  

Heeft u, uw partner/echtgeno(o)t(e) een beschikking gekregen inzake de toepassing van 

heffingskortingen voor de inkomstenbelasting? 

 

Zo ja, voor welk bedrag of bedragen: € …………………. , ………..    per:   maand     jaar 

 

              € …………………. , ………..    per:   maand     jaar 

 

Eventuele ingangsdatum:   ………………………………………………. 

U dient de beschikking(en) van de belastingdienst te overleggen 

 

 

Heeft u en/of uw partner/ echtgeno(o)t(e) eigen, pleeg, stief en/of geadopteerde kinderen, die zelf  

 inkomen uit loon of uitkering ontvangen?         nee   ja 

 

 Zo ja, wilt u dan ook onderstaande rubriek invullen? 

Achternaam Voorletters geboortedatum WSF                netto loon of uitkering per maand 

    nee  ja € 

    nee  ja € 

    nee  ja € 

    nee  ja € 

Voeg bewijstukken van de inkomsten van uw kinderen toe. 

 

 

 Heeft/hebben uw kind(eren) een beschikking gekregen inzake de toepassing van heffingskortingen 

voor de inkomstenbelasting? 

 

Zo ja, voor welk bedrag of bedragen: € …………………. , ………..    per:   maand     jaar 

 

              € …………………. , ………..    per:   maand     jaar 

 

Eventuele ingangsdatum:  ………………………………………………. 

           U dient de beschikking(en) van de belastingdienst te overleggen 

 

8.  Bezittingen en schulden 

 Hieronder dient u alle bezittingen en schulden op te geven van u, uw partner/echtgeno(o)t(e) en van uw kinderen, 

die jonger zijn dan 18 jaar en waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag  

 

 Overzicht van alle bank-, giro- en spaarrekeningen. 

Bank- /girorekeningnummer Ten name van Saldo 

  € 

  € 

  € 

  € 

  

 Contanten                            €      ................................   + 

 Totaal                                      €      ................................ 

 Voeg de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden toe. Ook als u geen of weinig saldo 

heeft.  

  

             Bezit(ten) u en of uw partner/echtgeno(o)t(e): 

  een auto? 

       nee     

     ja, kenteken: .......-.......-.......  merk: .............................................  

     bouwjaar : ....................... type: ...................  geschatte waarde € ........... , .... 

 

  een motor? 

       nee     

     ja, kenteken: .......-.......-.......  merk: .............................................    

     bouwjaar : ....................... type: ...................  geschatte waarde € ........... , ....  

 

 



  een caravan? 

       nee     

     ja, reg. nr.   : .......................  merk: .............................................    

     bouwjaar : .......................  type: ...................  geschatte waarde € ........... , .... 

 

  andere bezittingen? 

       nee     

     ja, te weten: 

       ............................................................ geschatte waarde € ............ , .... 

       ............................................................ geschatte waarde € ............ , .... 

 

 Verwacht(en) u en of uw partner/echtgeno(o)t(e) op dit moment vermogen te verkrijgen?   

            (bijv. uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning) 

  nee     

  ja, te weten: .........................................................................................  

       Geschatte waarde van uw aandeel:    € ........... , ...... 

 

 

 Heeft u de laatste 5 jaren schenkingen gedaan?        

  nee  

  ja  Op (datum): …………............................ Bedrag : € ............. , ...... 

    Aan: ………………...............................................................................  

 

 Heeft/hebben u en of uw partner/echtgeno(o)t(e) nog aanspraak op geld of bezittingen?  

  nee     

  ja, geschatte waarde € ........... , .... 

 

 

 Heeft/hebben u en of uw partner/echtgeno(o)t(e) een inboedelverzekering afgesloten?   

  nee     

  ja, de verzekerde waarde van de inboedel is € ........... , .... 

 

  

 Heeft/hebben u en of uw partner/echtgeno(o)t(e) schulden?   

  nee     

  ja, u dient onderstaande kolom in te vullen. 

 

 Naam schuldeiser ingangs-

datum  

schuld 

Direct 

opeisbaar 

oorspronkelijk 

bedrag 

aflossing per 

maand 

restant 

1    Nee / ja € € € 

2    Nee / ja € € € 

3    Nee / ja € € € 

4    Nee / ja € € € 

5    Nee / ja € € € 

6    Nee / ja € € € 

 Neem de bewijsstukken van alle bezittingen en schulden mee. 

 

 

9.  Eigen woning 

  

 Heeft u een woning in eigendom?          nee  ja 

 Zo ja, dan dient u het formulier bijzondere bijstand en eigen woning in te vullen.  

      Dit is verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Ziektekostenverzekering 

  

 Bent u verzekerd tegen ziektekosten?            nee  ja 

 Is uw echtgeno(o)t(e)/partner verzekerd tegen ziektekosten?                n.v.t.   nee  ja 

 

 Aanvrager partner/echtgeno(o)t(e) 

naam maatschappij   

inschrijvings- / polisnummer   

Premie €                         p.m. €                         p.m. 

aanvullend verzekerd?  nee     ja  nee     ja 

zo ja, welke vorm(en)?   

premie aanv. Verzekering €                         p.m. €                         p.m. 

Tandartsenverzekering?  nee  ja  nee  ja 

Zo ja, premie € ....... , ..... per maand.  

Verzekerd bedrag: € ......... , 

..... 

€ ....... , ..... per maand.  

Verzekerd bedrag: € ......... , 

..... 

 Neem uw inschrijvingsbewijs/polisnummer van de ziektekostenverzekeraar mee, en uw bewijs  

 van de tandartsenverzekering. 

 

 

11.  Zorgtoeslag 

  

 Ontvangen bedrag aan zorgtoeslag per maand: € ............................... 

 

 

12.  Betaling bijstand 

 

 Ondergetekende(n) wil(len) de uitkering ontvangen op het/de volgende rekeningnummer(s): 

 

 Post-/bankrekeningnummer: .......................... ten name van: .......................................  

 

 

Ik/wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij 

recht heb(ben) op bijstand. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij we(e)t(en) dat het onjuist invullen van 

het formulier strafbaar is. Het onjuist/onvolledig/vals invullen van dit formulier kan leiden tot het tijdelijk 

geheel of gedeeltelijk weigeren van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering  wordt teruggevorderd. 

Het niet op tijd, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete en/of tot 

strafrechtelijke vervolging. 

 

Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Ik machtig hierbij de gemeente Elburg 

een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar 

andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van de bijstand.  

Ik weet dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden 

doorgegeven aan de gemeente, zo mogelijk onder overlegging van bewijsstukken. 

 

Het is mij/ons bekend dat mijn/onze gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie van de gemeente 

Elburg. 

 

 

Plaats   : .................................................. 

 

Datum   : .................................................. 

 

Handtekening van u zelf                  Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner 

 

 

 

........................................      ........................................  

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage: lijst in te leveren bewijsstukken 

 

 

U wordt verzocht de volgende (bewijs)stukken te overleggen, voor zover deze van toepassing zijn: 

 

 een geldig legitimatiebewijs van uzelf/partner (paspoort of  ID-kaart); 

 overzicht inkomsten van uzelf/partner en kinderen tot 18 jaar (salaris en/of uitkeringsstroken); 

 alle afschriften van alle  bank-, giro en spaarrekeningen van uzelf/partner en kinderen tot 18 jaar over de   

    lopende maand en de twee voorafgaande maanden. 

 opgave van uw vermogen; 

 kentekenbewijs deel 1 en 2; 

 besluit toekenning/afwijzing huurtoeslag; 

 (kamer)huurcontract en/of kostgeldovereenkomst; 

 laatste betalingsbewijs huur, gas, water en elektra ; 

 echtscheidings- en alimentatiebeschikking c.q. echtscheidingsconvenant; 

 beschikking toekenning/beëindiging Studiefinanciering; 

 beschikking toekenning/afwijzing en/of  beëindiging WW-uitkering; 

 beschikking toekenning/afwijzing en/of beëindiging Wajong/Waz/WAO/WIA-uitkering; 

 polisblad c.q. formulieren m.b.t. zorgverzekering; 

 overzicht van schulden/leningen, voorzien van bewijsstukken; 

 beschikking inzake de toegekende heffingskortingen van de belastingdienst. 

 bijgaand formulier (volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend). 

 Bij een aanvraag voor duurzame gebruiksgoederen (behang, verf, koelkast, wasmachine enz.):               

    de jaaropgaven over de afgelopen drie jaren 

 

      Alle vragen moeten ingevuld worden! 

 

 

 

 


