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AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 
 

Registratienummer  

Datum aanvraag  

Aanvraagformulier inleveren bij                            

Datum en tijdstip inlevering  tijdstip  

Datum ontvangst  

Bovenstaande gegevens hoeft u niet in te vullen 

 

Kopie van paspoort of Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument bijvoegen.  

 

 

 

1. PERSOONSGEGEVENS   AANVRAGER PARTNER 

Naam                                             

Voorletters     

Geboortedatum   

Geslacht  man   vrouw  man   vrouw 

Burgerlijke staat  

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

 gehuwd       gescheiden 

 ongehuwd 

 weduwe/weduwnaar 

 gehuwd       gescheiden 

 ongehuwd 

 weduwe/weduwnaar 

Adres     

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer   

Burgerservicenummer   

Nationaliteit    

Legitimatiebewijs   Soort legitimatiebewijs Geldig tot 

 

 paspoort 
 Nederlandse identiteitskaart 

 vreemdelingendocument 
 

 

 paspoort 
 Nederlandse identiteitskaart 
 vreemdelingendocument 
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2. VOOR WELKE KOSTEN VRAAGT U BIJZONDERE BIJSTAND? 

 

 

 

 

 

 

Opsomming van de kosten  

 

3. HEEFT U AL EERDER BIJZONDERE BIJSTAND ONTVANGEN? 

 AANVRAGER PARTNER 

Ik/wij hebben eerder bijzondere 

bijstand ontvangen. 
 nee      ja  nee     ja 

Zo ja, tot wanneer   

In welke gemeente   

Neem de beschikking mee van de laatste toekenning van de bijzondere bijstand wanneer deze is toegekend in een andere 

gemeente. 

 

4. LEEF- EN HUISVESTINGSSITUATIE 

4.1 Wat is uw samenlevingssituatie? 

Naast mijn partner wonen er geen andere personen ( volwassenen en/of 

kinderen) op mijn verblijfadres. 
 ja    nee 

Naast mijn partner wonen er andere personen ( volwassenen en/of 

kinderen) op mijn verblijfadres. (Zo ja, dan onderstaande tabel invullen). 
 ja    nee 

Vul hieronder de naam, voorletters, geboortedatum, geslacht en Burgerservicenummer van alle volwassenen en kinderen 

die op uw adres wonen. Kruis vervolgens de soort relatie aan die u met iedere medebewoner heeft. 

Naam    kind    medebewoner 

Voorletters  

Geboortedatum  

Geslacht  man                  vrouw 

Burgerservicenummer  

Omschrijving relatie met deze 

medebewoner 

 

 

Naam    kind    medebewoner 

Voorletters  

Geboortedatum  

Geslacht  man                  vrouw 

Burgerservicenummer  

Omschrijving relatie met deze 

medebewoner 
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Naam    kind    medebewoner 

Voorletters  

Geboortedatum  

Geslacht  man                  vrouw 

Burgerservicenummer  

Omschrijving relatie met deze 

medebewoner 

 

 

Naam    kind    medebewoner 

Voorletters  

Geboortedatum  

Geslacht  man                  vrouw 

Burgerservicenummer  

Omschrijving relatie met deze 

medebewoner 

 

 

4.2 Wat is uw huisvestingssituatie? 

 huis                     

 appartement  

 woonwagen 

 anders, namelijk: 

   

4.2.1. Bent u (mede)eigenaar?  ja          nee ( ga naar vraag 4.2.3.) 

Zo ja, wat is de waarde van de woning? €  

4.2.2. Is de woning hypothecair belast?  ja          nee 

Zo ja, wat de hoogte van de hypotheek op dit 

moment? 
€ 

4.2.3. Hoe woont u hier? 

 als huurder                    als kostganger 

 als onderhuurder                

 anders, namelijk:  

 

Bij woning in eigendom dient u de eigendomsakte en hypotheekakte mee te nemen. Bij een huurwoning dient u het  

huurcontract en een betalingsbewijs van de huur mee te nemen. Is een situatie anders zoals onderhuur, kostganger e.d.,   

dan dient u een schriftelijke overeenkomst mee te nemen. 

 

5. INKOMSTEN 

 AANVRAGER PARTNER 

Inkomsten uit arbeid  in 

loondienst? 
 nee      ja  nee     ja 

Zo ja, vul dan uw netto inkomen 

in excl. vakantietoeslag. 

€                     per week 

                      per 4 weken 

                      per maand 

€                   per week 

                     per 4 weken 

                     per maand 

Inkomsten uit een uitkering  nee      ja  nee      ja 
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Soort uitkering 

 WW     WAO/WIA 

 WAZ    Wajong 

 Ziektewet   

 anders, namelijk: 

 

 WW     WAO/WIA 

 WAZ    Wajong 

 Ziektewet   

 anders, namelijk: 

 

Zo ja, vul dan uw netto inkomen 

in excl. vakantietoeslag. 

€                     per week 

                      per 4 weken 

                      per maand 

€                   per week 

                     per 4 weken 

                     per maand 

Andere inkomsten  nee      ja  nee      ja 

Zo ja, vul dan onderstaand in welke inkomsten u of uw partner ontvangt 

Netto inkomsten uit zelfstandige 

onderneming 

€                     per week 

                      per 4 weken 

                      per maand 

€                   per week 

                     per 4 weken 

                     per maand 

Inkomsten van de belastingdienst 

€                     per week 

                      per 4 weken 

                      per maand 

€                   per week 

                     per 4 weken 

                     per maand 

Netto inkomsten in de vorm van 

alimentatie of een 

onderhoudsbijdrage 

€                     per week 

                      per 4 weken 

                      per maand 

€                   per week 

                     per 4 weken 

                     per maand 

Netto inkomsten uit lijfrente of 

andere waardepapieren 

€                       per week 

                         per 4 weken 

                      per maand 

€                   per week 

                     per 4 weken 

                     per maand 

Netto inkomsten tegoed zoals 

loon, een eindejaarsuitkering of 

een winstuitkering 

€                     per week 

                     per 4 weken 

                      per maand 

€                   per week 

                     per 4 weken 

                     per maand 

Andere inkomsten 

€                     per week 

                      per 4 weken 

                      per maand 

€                   per week 

                     per 4 weken 

                     per maand 

Omschrijving van deze inkomsten 

 

 

 

Neem van uw inkomsten bewijsstukken mee zoals het arbeidscontract, toekenningsbesluiten, polissen etc.  

 

6. BEZITTINGEN 

 AANVRAGER PARTNER 

Heeft u of uw partner 

bezittingen? 
 nee      ja  nee     ja 

Zo ja, geef hieronder aan welke bezittingen.  

Motorvoertuigen 

(auto, motor en dergelijke) 
Waarde   € Waarde   € 

caravan Waarde   € Waarde   € 

Antiek en sieraden Waarde   € Waarde   € 

(vakantie)woningen Waarde   € Waarde   € 

Ander onroerend goed 

(bijvoorbeeld grond of tweede huis) 
Waarde   € Waarde   € 

Andere waardevolle bezittingen Waarde   € Waarde   € 
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Omschrijf deze bezittingen 

 

 

 

 

 

Heeft u of uw partner waardepapieren? 

Lijfrentepolis  nee      ja  nee      ja 

Zo ja, vul de waarde in. Waarde  € Waarde  € 

Levensverzekeringen  nee      ja  nee      ja 

Zo ja, vul de waarde in. Waarde  € Waarde  € 

Koopsompolissen  nee      ja  nee      ja 

Zo ja, vul de waarde in. Waarde  € Waarde  € 

Spaarbrieven  nee      ja  nee      ja 

Zo ja, vul de waarde in. Waarde  € Waarde  € 

Aandelen, obligaties  nee      ja  nee      ja 

Zo ja, vul de waarde in. Waarde  € Waarde  € 

Andere waardepapieren  nee      ja  nee      ja 

Omschrijving van deze 

waardepapieren 

 

 

 

 

Bent u deelgerechtigd in een 

onverdeelde boedel? 
 nee      ja  nee      ja 

Zo ja, geef een omschrijving 

 

 

 

 

Bank- en spaarrekeningen in. 

(vul onderstaand alle bank- en spaarrekeningen in van u, uw partner en alle inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar) 

rekeningnummer  Ten name van  Saldo  € 

rekeningnummer  Ten name van  Saldo   € 

rekeningnummer  Ten name van  Saldo   € 

rekeningnummer  Ten name van  Saldo   € 

Voeg van alle bank- en spaarrekeningen de dagafschriften van de afgelopen drie maanden toe. 

 

7. SCHULDEN 

Heeft u of uw partner schulden?  nee      ja 

Zo ja, vul het totale 

schuldbedrag in. 
€ 

Voeg bewijsstukken van de schulden toe. 
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8. OVERIGE GEGEVENS 

Zijn er naast de gegevens van u of uw partner die u al heeft ingevuld, feiten 

of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de gevraagde bijzondere 

bijstand? 

 nee    ja 

Zo ja, geef een beschrijving. 
 

 

 

9. WIJZE VAN BETALING 

Naam rekeninghouder  

Bankrekeningnummer  

Als sprake is van bewindvoering, wordt het geld overgemaakt aan de bewindvoerder. 

 

10. VERKLARING 

Ondergetekende/ondergetekenden verklaart/verklaren bovenstaande gegevens naar 
waarheid te hebben ingevuld en ermee bekend te zijn dat: 
 hij/zij zich door het verstrekken van onjuiste gegevens en/of door het achterhouden 

van de van belang zijnde gegevens schuldig maakt aan een strafbaar feit; 
 de  hierdoor ten onrechte uitgekeerde vergoedingen worden teruggevorderd en dat 

daarnaast tot strafvervolging kan worden overgegaan; 
 de gemeente de verstrekte gegevens controleert bij andere instanties; 
 de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. 

 

10. ONDERTEKENING 

Plaats  Datum  

Handtekening aanvrager  

Handtekening partner  

 


