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Aanvraagformulier 
Bijzondere bijstand  (cliënt) 
 

Als u door omstandigheden, onverwacht kosten maakt en deze niet 

zelf kunt betalen, dan kunt u hiervoor een aanvraag bijzondere 

bijstand indienen. Gebruik dit formulier alleen als u een 

bijstandsuitkering van Stroomopwaarts ontvangt. Vul het formulier 

volledig in en vergeet uw handtekening (en die van uw eventuele partner) niet.  

 

Uw gegevens 

 

 

Persoonsgegevens Aanvrager Partner 

Voorletters    

Achternaam   

Cliëntnummer     

Burgerservicenummer   

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Waarvoor vraagt u bijzondere bijstand aan?  

 

Soort kosten  Bedrag 

 € 

 € 

 € 

 € 

 

Beschrijf hier waarom u deze kosten moet maken 

 

 

 

 

Beschrijf hier waarom u geen geld hebt kunnen reserveren voor deze kosten 

 

 

 

 

Bewijsstukken  

 

 Gespecificeerde prijsopgave, bon of rekening van product/dienst waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt 

 Specificatie van de vergoeding van de zorgverzekeraar 

 In het geval van kosten  bewindvoering het beloningsverzoek 

 Recent polisblad zorgverzekering 
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Verklaring en ondertekening 

 

U (en uw partner en gezinsleden) verklaart (verklaren) het volgende: 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Hierdoor kan Stroomopwaarts, namens uw gemeente het recht op bijzondere 

bijstand bepalen. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Onjuist of onvolledig 

invullen van dit formulier kan leiden tot terugbetaling van ten onrechte verstrekte bijstand. Ik verklaar hiermee bekend te 

zijn dat mijn gegevens door Stroomopwaarts namens de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij 

andere instanties en personen op grond van de Participatiewet of IOAW/ IOAZ en dat verstrekte gegevens worden opgenomen 

in een persoonsregistratie. 

 

Plaats en datum  ________________________________________  

 

Handtekening aanvrager Handtekening partner  

 

 ____________________________________   _____________________________________  

 

 

 

Indienen aanvraag  

 

Om dit aanvraagformulier in te dienen, moet u dit formulier uitprinten, volledig invullen en ondertekenen. Voeg vervolgens 

de kopieën van alle bewijsstukken bij.  

 U kunt het formulier met bewijsstukken opsturen naar: 

Stroomopwaarts MVS, Postbus 205, 3140 AE Maassluis. 

 U kunt de aanvraag afgeven bij Stroomopwaarts: 

 Maassluis, Stadhuis Koningshoek 93.050 

 Vlaardingen, Stadskantoor Westnieuwland 6 

 Schiedam, Broersvest 110  

 Wilt u  hulp bij het invullen van het aanvraagformulier, ga dan langs bij de formulierenbrigade. Zie voor de 

openingstijden www.stroomopwaarts.nl  

 

http://www.stroomopwaarts.nl/

