
 

  

       

  

    
 

     
 

             
                   

                
 

    
       

     

      

     

       

  

 

 

 

       
 

    
   

     

   

     

   

   

    

           
 

      
         

 

    
           

            

               

 

Aanvraag bijzondere bijstand / minimabeleid 
Belangrijk 
 Doe uw spullen niet weg, voordat is vastgesteld dat vervanging nodig is. 
 De ►geven de meest noodzakelijke bewijsstukken aan die u moet meesturen. Het kan zijn dat wij meer gegevens 

nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. In dat geval nemen wij contact met u op. 

1. Uw aanvraag 
Ik vraag een vergoeding aan voor ......................................................................................... 

Dit kost € ............................................. 

Ik doe deze aanvraag omdat ......................................................................................... 

In geval van periodieke kosten, 

vanaf welke datum wilt u dan een 

vergoeding ontvangen? ......................................................................................... 

► Stuur een prijsopgave of nota mee. 

2. Persoonlijke gegevens 
Uzelf Partner 

Naam en voorletters ............................................. ............................................. 

Adres ............................................. ............................................. 

Postcode en woonplaats ............................................. ............................................. 

Geboortedatum ............................................. ............................................. 

Telefoonnummer ............................................. ............................................. 

BSN (burgerservicenummer) ............................................. ............................................. 

► Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee (geen rijbewijs). 

3. Ontvangt u een bijstandsuitkering? 
☐ Nee ☐ Ja (ga naar vraag 7) 

4. Woonsituatie 
Ik woon in een: ☐ huurwoning ☐ kamerhuur ☐ koopwoning 

Huur per maand: € ............................. Huurtoeslag per maand: € ............................. 

► Stuur een bewijs van betaling van de huur en de laatste beschikking huurtoeslag mee. 
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5. Uw huishouden 
Heeft u inwonende kinderen jonger dan 18 jaar? ☐ Nee ☐ Ja 

Heeft u inwonende kinderen ouder dan 18 jaar? ☐ Nee ☐ Ja 
► Stuur een bewijs van studiefinanciering mee. 

Wonen er nog meer mensen op uw adres? ☐ Nee ☐ Ja 

6. Uw inkomen 
In de onderstaande tabel omschrijft u welk inkomen u netto per maand ontvangt. Indien u getrouwd bent of als u 
samenwoont, geeft u ook het inkomen op van uw partner. 

Uzelf (netto per maand) Partner (netto per maand) 

Loon € ....................................... € ....................................... 

Uitkering / WW / WIA € ....................................... € ....................................... 

AOW / Pensioen € ....................................... € ....................................... 

Overige / alimentatie € ....................................... € ....................................... 

Teruggave Belastingdienst € ....................................... € ....................................... 

► Stuur een kopie van uw loonstrook, uitkeringsspecificatie en voorlopige teruggave van de Belastingdienst (voor- en 
achterkant) mee. 

7. Uw vermogen 
Onder vermogen wordt verstaan de totale waarde van bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor en het geld op uw 
bankrekeningen van u en eventueel uw minderjarige kinderen en partner. 

Uzelf Partner 

Saldo bankrekeningen € ....................................... € ....................................... 

Saldo spaarrekeningen € ....................................... € ....................................... 

Waarde auto, caravan, motor € ....................................... € ....................................... 

► Stuur een kopie van het laatste bankafschrift van de rekeningen mee. 

8. Betaling 
De bijstand kan worden uitbetaald op banknummer ................................................... 

Ten name van ☐ mijzelf ☐ een ander, namelijk ................................................... 

9. Verklaring en ondertekening 
Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dit formulier te hebben gelezen en vervolgens volledig en naar waarheid 
te hebben ingevuld. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot stopzetting en terugvordering van 
uitgekeerde bedragen. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan controleren. 

Plaats en datum Handtekening cliënt 

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

Handtekening partner 

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