
  2  Burgerlijke staat 

  3  Verzoek om bijstand voor 

  4  Inwonenden

Inlichtingenformulier t.b.v. aanvraag bijzondere bijstand

  5  Huisvesting  Hoe woont u?

naam:

adres:

postcode/woonplaats:

telefoonnummer:

geboortedatum:

nationaliteit(en):

bank- of girorekeningnummer:

burger service nummer:

verblijfsverguning geldig tot?:  n.v.t.  n.v.t.

 gehuwd, samenwonend  gescheiden  weduwe of weduwnaar

 gehuwd, verlaten  gescheiden van tafel en bed

 ongehuwd  geregistreerd partnerschap

kostensoort ten behoeve van bedrag

                               per week/maand/jaar

                               per week/maand/jaar

                               per week/maand/jaar

                               per week/maand/jaar

Wonen er op het opgegeven adres nog andere personen dan u (en uw partner)? 

Kind, ouder, broer, zus, medebewoner, etc:   nee    ja   Zo ja, vul dan onderstaande rubriek in

naam
1.

relatie geboortedatum netto maandinkomsten


betreft inkomsten uit

2. 

3. 

 woning in huur Wat is de subsidiabele huur per maand?       huurbedrag 

huurtoeslag 

te betalen huur 

 kamerhuur/medebewonerskosten/pensionkosten: 

 inwonend bij ouders

 inrichting of opvanghuis, ga naar 6

 anders, namelijk:

 woning in eigendom  woonhuis   woonschip   woonwagen   anders nl.

Is er sprake van een mede-eigenaar?  nee   ja   zo ja, naam:

Rust er een hypotheek op de onroerende zaken?  nee   ja

Vul de gegevens op de volgende pagina in, indien van toepasssing

  1  Persoonlijke gegevens  aanvrager                                           partner



  5  vervolg

  6  Zorgverzekering
Aanvrager Partner

verzekering:

adres:

postcode:

woonplaats:

verzekeringsnr/polisnr:

Hebt u bij uw zorgverzekering 
een eigen risico?

 nee   ja
zo ja, eigen risico per jaar:  

 nee   ja
zo ja, eigen risico per jaar:  

Bent u aanvullend verzekerd?  nee   ja  premie:                        per mnd  nee   ja  premie:                     per mnd

Zo ja, welk pakket:

Heeft u zorgtoeslag aangevraagd?  nee   ja  nee   ja

Ontvangt u zorgtoeslag?  nee   ja  nee   ja

zo ja, bedrag per maand:   zo ja, bedrag per maand:  

  7  Financiële gegevens

(s.v.p. bij iedere inkomstenbron aankruisen hetgeen van toepassing is; alle inkomsten netto opgeven exclusief vakantietoeslag)
Heeft u en/of uw partner inkomsten uit:

bedrag afl ossing/premie (excl. rente):                      per maand/jaar rioolrechten: 

rentebedrag:                      per maand/jaar opstalverzekering: 

voorlopige teruggave belastingen:                      per maand/jaar waterschapslasten: 

onroerende zaakbelasting:  rijksbijdrage/premie:               

afvalstoffenheffi ng  bouwjaar van de woning:                  

7.1 arbeid

Aanvrager naam werkgever netto periode

 nee   ja  per wk/4wk/mnd

Partner

 nee   ja  per wk/4wk/mnd

7.2 sociale verzekeringswetten (AOW, ANW, WAO, WIA, WAJONG, ZW, WW, etc.)

 nee   ja Zo ja welke:

soc. verzekeringswet             uitvoeringsinstantie netto periode

Aanvrager  per wk/4wk/mnd

 per wk/4wk/mnd

Partner  per wk/4wk/mnd

 per wk/4wk/mnd

Zo ja, is in deze uitkering de Toeslagenwet inbegrepen?      Zo ja, is in deze uitkering de Toeslagenwet inbegrepen?       nee   ja

7.3 pensioen of buitenlandse verzekering?

Aanvrager  nee   ja      Zo ja, welke:  per wk/4wk/mnd

Partner  nee   ja      Zo ja, welke:  per wk/4wk/mnd

7.4 alimentatie

Aanvrager  nee   ja Zo ja, welk bedrag t.b.v. uzelf                        per mnd

welk bedrag t.b.v. kind(eren)  per mnd

Partner  nee   ja Zo ja, welk bedrag t.b.v. uzelf  per mnd

                  welk bedrag t.b.v. kind(eren)  per mnd



  8  Vermogen

7.5 heffi ngskortingen van de belastingdienst

 nee   ja zo ja, welke:

soort heffi ngskorting bedragbedrag periode

Aanvrager  per wk/4wk/mnd

 per wk/4wk/mndper wk/4wk/mnd

 per wk/4wk/mnd

Partner  per wk/4wk/mnd

 per wk/4wk/mnd

7.6 Overige nog niet genoemde inkomstenbronnen (bv. kamerverhuur, studiefi nanciering, vrijwilligerswerk, 
      werkzaamheden als zelfstandige, krant-/folderwijk etc.)

Aanvrager  nee   ja      zo ja, welke:  per wk/4wk/mnd

Partner  nee   ja      zo ja, welke:  per wk/4wk/mnd

Heeft u, heeft uw partner en/of hebben een/meer kind(eren) jonger dan 18 jaar:Heeft u, heeft uw partner en/of hebben een/meer kind(eren) jonger dan 18 jaar:

8.1 onroerend goed?

 nee   ja zo ja, waaruit bestaat dat?  eigen woning

 eigen woning in het buitenland

 eigen woning die niet zelf bewoond wordt

 grondoppervlakte

 anders nl:

Wat is de huidige taxatiewaarde?: 

Wat is het saldo van de resthypotheek?: 

8.2 bank-, giro- en/of spaarrekening(en) of contanten?

 nee   ja zo ja, geef hieronder het nummer en saldo van de rekening(en) aan:

nummer Aanvrager, saldo Partner, saldo kind(eren) jonger 
dan 18 jaar, saldo

bankrekening(en):  nee   ja   

  

girorekening(en)  nee   ja   

  

spaarrekening(en)  nee   ja   

  

contanten:  nee   ja   

overige:  nee   ja   

8.3 effecten, levensverzekeringen, lijfrente, koopsompolissen, aandelen, opties, obligaties, rentecertifi caten, etc.?

 nee   ja zo ja, welke? waarde:  

8.4 een auto/motor/caravan/boot/etc.?

 nee   ja zo ja, omschrijving bouwjaar: merk:

type: kenteken:

8.5 overig vermogen zoals juwelen, sieraden, antiek, inhoud safeloket e.d.?

 nee   ja zo ja, welke? waarde:  

8.6 een aandeel in onverdeelde boedel of nalatenschap?

 nee   ja zo ja, welke? waarde:  

8.7 vorderingen:

 nee   ja zo ja, op wie bedrag:  



8.8 schenkingen gedaan of ontvangen?

 nee   ja              zo ja, d.d. aan: bedrag:  

d.d. van wie: bedrag:  

8.9 schulden?

 nee   ja zo ja, vul dan de onderstaande rubriek in

afl ossingsbedrag 
per maand

oorspronkelijke 
schuld huidige schuld

naam schuldeiser: schuld sinds:

1:   

2:   

3:   

4:   

 9  Overige gegevens

9.1 begrafenisverzekering premie per mnd/kw/jr:  

9.2 levensverzekering/oudedagsvoorziening premie per mnd/kw/jr:  

9.3 te betalen alimentatie of kosten i.v.m. omgangsregeling kinderen

betreft: kosten per maand:  

betreft: kosten per maand:  

Verwacht u in de komende 2 maanden veranderingen in uw gezins- of fi nanciële omstandigheden

 nee   ja zo ja, welke verandering verwacht u?

per

Heeft u nog andere mededeling(en) welke van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

 nee   ja zo ja, welke mededeling(en)

N.B. De op de bijlage vermelde gegevens dient u bij te voegen!

 10  Wijzigingen en diversen

U als aanvrager, en uw partner verklaren het volgende:
• Ik heb dit formulier en de eventuele bijlagen geheel naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen.
• Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier en van de eventuele bijlagen strafbaar is. Het kan leiden tot het opleggen van een boete of tot aangifte bij 
    justitie en strafrechterlijke vervolging. Het kan ook leiden tot het verminderen of tot het intrekken van de uitkering.
• Ik stem in met de verwerking van de verstrekte gegevens.
• Ik ben er mee bekend dat de gegevens worden gebruikt om het recht op uitkering vast te stellen en het opstellen van een trajectplan mogelijk te maken; 
    dat deze gegevens worden gecontroleerd; dat de gemeente hiervoor inlichtingen vraagt bij instanties en personen die op grond van de wet verplicht zijn 
    deze te verstrekken en dat de gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden als dat voor de uitvoering van de wet nodig is.

datum: datum:

handtekening aanvrager: handtekening partner:

 11  Verklaring
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