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Met dit formulier kunt u Bijzondere bijstand aanvragen. 

 

1. Persoonlijke gegevens aanvrager 

Voornamen ______________________________________________ 
Achternaam  ______________________________________________ 
Burgerservicenummer ______________________________________________ 
 
Straat en huisnummer ______________________________________________ 
Postcode en woonplaats ______________________________________________ 
Telefoonnummer ______________________________________________ 
E-mailadres ______________________________________________ 
IBAN, ten name van: ______________________________________________ 

In verband met de betaling van Bijzondere bijstand 
  
Indien van toepassing:  

Naam partner ______________________________________________ 
Burgerservicenummer partner ______________________________________________ 
 
 
 

2. Persoonlijke gegevens overige bewoners  
Indien van toepassing  
 

Naam     ______________________________________________ 

Burgerservicenummer   ______________________________________________ 

Relatie tot deze medebewoner  ______________________________________________ 

 

Naam     ______________________________________________ 

Burgerservicenummer   ______________________________________________ 

Relatie tot deze medebewoner  ______________________________________________ 

 

Naam     ______________________________________________ 

Burgerservicenummer   ______________________________________________ 

Relatie tot deze medebewoner  ______________________________________________ 

 

 

3. Aanvraag  

Geef hieronder aan voor welke kosten u Bijzondere bijstand aanvraagt:  
⧠ Verhuiskosten, namelijk  ______________________________________________ 
⧠ Herinrichtingskosten, namelijk ______________________________________________ 
⧠ Medische kosten, namelijk   ______________________________________________ 
⧠ Kosten van bewindvoering of curatele 
⧠ Kosten van een eigen bijdrage voor een advocaat    
⧠ Overige kosten, namelijk  ______________________________________________  
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Waarom zijn deze kosten noodzakelijk?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Heeft u deze kosten al betaald?  
⧠ Ja  
Voeg een betalingsbewijs (of meerdere betalingsbewijzen) bij. 
 
⧠ Nee, ik moet de kosten betalen op (datum):     __________________________________________ 
 
 
Als u de kosten al heeft betaald, wat is de reden van de late aanvraag? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Lever bij het aanvragen van Bijzondere bijstand de volgende bewijsstukken aan:  

 Een nota of een prijsopgave 

 Een bewijs dat de kosten niet (geheel) worden vergoed door uw zorgverzekeraar of een andere 
instantie (indien van toepassing) 

 Een bewijs van de noodzaak (voor zover dit niet uit uw nota of prijsopgave blijkt) 

 Een kopie van de polis van uw zorgverzekering (wanneer u Bijzondere bijstand voor medische kosten 
aanvraagt) 

 
 
4. Inkomen en vermogen 
Bij het bepalen van uw inkomen is het inkomen van u, uw partner en uw meerderjarige gezinsleden 
van belang.  
 
Geef hieronder aan welke van de onderstaande situaties op u van toepassing is: 
⧠ Ik ontvang een Bijstandsuitkering (Participatiewet)  
U bent klaar met het invullen van dit formulier. Onderteken deze aanvraag bij onderdeel 7.  

 
⧠ Ik heb eerder Bijzondere bijstand ontvangen én mijn draagkrachtjaar loopt nog (dit kunt u vinden 
in de toekenningsbeschikking) én mijn inkomens-, vermogens- of woonsituatie is niet gewijzigd. 
U bent klaar met het invullen van dit formulier. Onderteken deze aanvraag bij onderdeel 7. 

 
⧠ Geen van deze situaties is op mij van toepassing   
Ga verder met het invullen van dit formulier. Voeg een kopie toe van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of 
ID-kaart, géén rijbewijs).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijzondere bijstand Participatiewet, 
 aanvraagformulier 

3 

Bijzondere bijstand aanvragen, gemeente Oldebroek, team Sociale Zaken 

 
Geef hieronder aan uit welke bronnen u inkomen ontvangt: 
⧠ Pensioen  
Lever de meest recente pensioenspecificatie in. 
 
⧠ Heffingskortingen Belastingdienst 
Lever een beschikking voorlopige aanslag van de Belastingdienst in. 
 
⧠ Alimentatie 
Lever een beschikking uitspraak van de rechter en een bankafschrift met storting van alimentatie in. 
 
⧠ Een uitkering, namelijk:           ______________________________________________ 
Lever uw meest recente uitkeringsspecificatie in. 
 
⧠ Ander inkomen, namelijk:            ______________________________________________ 
 
Heeft u wisselende inkomsten? Lever dan de drie meest recente specificaties in.  

 
 
5. Bezittingen en schulden  
Bij het bepalen van uw bezittingen en/of schulden zijn de situaties van u, uw partner en al uw 
gezinsleden (minderjarig en meerderjarig) van belang.  
 
Geef hieronder aan welke bezittingen en/of schulden u en uw gezinsleden hebben: 
⧠ Betaalrekeningen  
IBAN, ten name van             ______________________________________________ 
IBAN, ten name van             ______________________________________________ 
IBAN, ten name van             ______________________________________________ 
Lever uw laatste bankafschrift of een uitdraai van uw laatste saldo in. 
 
⧠ Spaarrekeningen  
Rekeningnummer, ten name van           ______________________________________________ 
Rekeningnummer, ten name van           ______________________________________________ 
Rekeningnummer, ten name van           ______________________________________________ 
Lever uw laatste bankafschrift of een uitdraai van uw laatste saldo in. 
 
⧠ Beleggingen/levensverzekeringen/spaarverzekeringen et cetera.  
Rekeningnummer, ten name van           ______________________________________________ 
Rekeningnummer, ten name van           ______________________________________________ 
Rekeningnummer, ten name van           ______________________________________________ 
Lever uw laatste bankafschrift of een uitdraai van uw laatste saldo in.  
 
 
Heeft u en/of uw partner en/of uw gezinsleden schulden?  
⧠ Nee  
⧠ Ja  
Lever een bewijs van schulden en een aflossingsregeling in.  
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Hebben u, uw partner en/of uw kinderen een auto, motor of caravan?  
⧠ Nee  

⧠ Ja 
Vul hieronder de gegevens in  
 
Soort voertuig             ______________________________________________ 
Merk, type, bouwjaar            ______________________________________________ 
Kenteken             ______________________________________________ 
 
Soort voertuig            ______________________________________________ 
Merk, type, bouwjaar            ______________________________________________ 
Kenteken             ______________________________________________ 
 
Soort voertuig             ______________________________________________ 
Merk, type, bouwjaar            ______________________________________________ 
Kenteken             ______________________________________________ 
 
 
Hebben u, uw partner en/of uw minderjarige kinderen overige bezittingen?  
Denk hierbij aan een eigen woning in (in het buitenland), een levensverzekering, beleggingen, antiek, sieraden 
enzovoort. 

 
⧠ Nee  
⧠ Ja, namelijk 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Voeg een bewijs van waarde van uw bezittingen toe.   
 
 
 

6. Opmerkingen / bijzonderheden   
Geef hieronder opmerkingen of eventuele bijzonderheden weer. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
7. Ondertekening 
De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt. 
 

Naam               ______________________________________________ 
Datum               ______________________________________________ 
 
Handtekening              ______________________________________________ 
Handtekening partner            ______________________________________________ 
Indien van toepassing 

 


