Aanvraag Bijzondere bijstand – nieuwe cliënt
Met dit formulier verzoekt/verzoeken ondergetekende(n) om bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet.

Uitleg
Vanuit de bijzondere bijstand kunnen kosten vergoed worden die zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden, die niet uit het
inkomen (uitkering, salaris, enzovoort) of vermogen kunnen worden betaald en waarvoor geen andere vergoeding bestaat.
Om te kunnen vaststellen of u voor een bijzondere bijstand in aanmerking komt, moet de gemeente over volledige en juiste
gegevens te beschikken. U moet daarom dit formulier zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen. Als u met twee personen
(als gehuwden/samenwonenden) de bijstand aanvraagt, moet u beiden het formulier invullen en ondertekenen.
Bij een aantal vragen bestaat de keuze uit JA en NEE. Als het antwoord JA is, moet u ook de verdere vragen over het
onderwerp beantwoorden. Het ingevulde en ondertekende formulier moet u, met de gevraagde bewijsstukken, opsturen. Als u
het formulier niet (volledig) invult en/of niet ondertekent, kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.

1. Persoonlijke gegevens
Gegevens aanvrager

Gegevens partner (indien van toepassing)

Naam
Geboortedatum
Cliëntnummer
Burgerservicenummer
! Meesturen: een kopie van paspoort of id-bewijs (indien van toepassing ook van partner)

2. Contactgegevens
Adres en plaats

Telefoonnummer
Email-adres

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Kunnen wij contact met u opnemen via dit email-adres?

JA

NEE

Mogen wij het besluit op uw aanvraag naar u mailen?
(in plaats van versturen via de post)

JA

NEE

3. Kosten
Voor welke kosten vraagt u bijzondere bijstand aan?
Ik vraag/wij vragen bijzondere bijstand aan voor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedrag € ____________________ eenmalig / maandelijks / per vier weken*
*doorstrepen wat niet van toepassing is

Bij eenmalige kosten
Wanneer heeft u de kosten gemaakt?

________________________ (datum invullen)

Bij periodieke kosten (wekelijks/maandelijks)
Vanaf wanneer heeft u de kosten?

________________________ (datum invullen)

! Meesturen: alle bewijsstukken van de kosten (zoals een rekening, een offerte, een prijsopgave)

4. Reden van kosten
Wat is de reden dat u deze noodzakelijke kosten heeft?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

5. Andere vergoeding?
Heeft u de kosten (gedeeltelijk) vergoed gekregen van een andere instantie?
Zo ja, van welke instantie? En hoe hoog was de vergoeding?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
! Meesturen: alle bewijsstukken van de (gedeeltelijke) vergoeding

6. Gegevens kind(eren)
Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar voor wie u kinderbijslag ontvangt?
Zo ja, wilt u dan de volgende gegevens invullen.
Voor- en achternaam

Geboortedatum

JA

Thuiswonend?

Hoogte
alimentatie

JA

NEE

€

JA

NEE

€

JA

NEE

€

JA

NEE

€

Wonen er eigen, stief- of geadopteerde kinderen ouder dan 18 jaar bij u in?
Zo ja, vult u dan de volgende gegevens over deze inwonende kind(eren) in.
Voor- en achternaam

Geboortedatum

NEE

JA

NEE

Studeert dit kind en ontvangt hij
of zij studiefinanciering?
JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

7. Woonsituatie
Kruis hieronder aan welke situatie op u van toepassing is en vul de gegevens in.
a)

woonachtig in een huurwoning
de huur bedraagt € ______________ per maand
de huurtoeslag is € ______________ per maand
naam verhuurder __________________________________

! Meesturen: een kopie huurcontact of huurspecificatie

b)

woonachtig in een eigen huis (of woonboot/woonwagen)
de stand van de hypotheek is

€ ______________

de WOZ-waarde voor de OZB-belasting is € ______________
! Meesturen: een kopie stand van de hypotheek (laatste overzicht van rente en aflossing) en een kopie van de aanslag
van de Onroerend Zaak Belasting (OZB)

c)

woonachtig op een kamer
de huur bedraagt

€ ______________ per maand

ik betaal apart voor gas, water en licht € ______________ per maand
naam verhuurder __________________________________
! Meesturen: een kopie huurcontract of huurspecificatie

d)

woonachtig in Wlz-instelling

! Meesturen: een beschikking eigen bijdrage Wlz

e)

anders, namelijk _____________________________________________
wel woonlasten, namelijk € ______________ per maand (! laatste betaalbewijs meesturen)
geen woonlasten

8. Andere medebewoners
Wonen er nog andere personen (niet zijnde uw kinderen) bij u op het adres?
Zo ja, vult u dan de volgende gegevens over die personen in.
Voor- en achternaam

Geboortedatum

JA

NEE

Relatie

9. Inkomensgegevens
Wat zijn uw inkomsten uit werk, uitkering en/of AOW?
Naam werkgever of uitkerende instantie

Netto inkomsten

Betaalperiode
bijv. per maand/week

Inkomsten aanvrager

€

Inkomsten aanvrager

€

Inkomsten partner

€

Inkomsten partner

€

! Meesturen: een kopie van uw loonstroken of uitkeringsspecificaties van de laatste maand
Als u wisselende inkomsten heeft, stuurt u dan gegevens over de laatste drie maanden mee.

Heeft u andere inkomsten?
Zo ja, kruis hieronder aan wat op u van toepassing is en vul de gegevens in.

JA

NEE

Netto per maand

Wordt betaald door

Pensioen

€ ____________

_______________________________

Studiefinanciering

€ ____________

DUO

Inkomsten uit (kamer)verhuur

€ ____________

_______________________________

Kinderalimentatie

€ ____________

_______________________________

Partneralimentatie

€ ____________

_______________________________

Onkostenvergoeding stage of vrijwilligerswerk

€ ____________

_______________________________

Inkomsten uit klusjes/bijverdiensten

€ ____________

_______________________________

Inkomsten uit verkoop (internet,rommelmarkt enz) € ____________

_______________________________

! Meesturen: een kopie van uw laatste (uitkerings)specificatie of ander bewijsstuk

10. Vermogensgegevens
Wat is het saldo van al uw rekeningen?
Vult u hieronder de gegevens in.
Soort rekening
Rekeningnummer (IBAN)
(betaal,spaar,creditcard,paypal enz.)

Saldo

Datum saldo

€
€
€
€
! Meesturen: kopieën van uw dagafschriften of uitdraai van uw mutatieoverzicht van de laatste 3 maanden van al
uw rekeningen. Let op dat ook uw huidige banksaldo erop staat.

Wat is het saldo van de rekeningen uw kinderen jonger dan 18 jaar? (indien van toepassing)
Vult u hieronder de gegevens in.
Soort rekening
(betaal,spaar enz.)

Rekeningnummer (IBAN)

Saldo

Datum saldo

€
€
€
! Meesturen: kopieën van de dagafschriften of uitdraai van het mutatieoverzicht van de laatste 3 maanden van al
de rekeningen. Let op dat ook het huidige banksaldo erop staat.

Heeft u kapitaal- of levensverzekeringen?
Zo ja, vult u dan de volgende gegevens in.
Soort verzekering

JA

Naam verzekeringsmaatschappij

Polisnummer

NEE
Waarde
€
€
€

! Meesturen: een kopie de verzekeringspolissen en de huidige waarde

Heeft u een eigen woning?
Zo ja, vul u dan de volgende gegevens in.
WOZ-waarde

€

Restant hypotheekschuld

€

JA

NEE

JA

NEE

! Meesturen: een kopie recente beschikking WOZ-waarde en huidige overzicht hypotheek

Heeft u een auto, motor en/of brommer?
Zo ja, vul u dan de volgende gegevens in.
Merk en type

Bouwjaar

Kenteken

Waarde
€
€

! Meesturen: kopie van kentekenbewijs

Heeft u andere bezittingen?
Zo ja, kruis hieronder aan wat op u van toepassing is en vul de gegevens in.

JA

NEE

Omschrijving (soort, merk enz.)

Waarde

Onroerend goed

__________________________________________________

€ ____________

Boot/caravan

__________________________________________________

€ ____________

Effecten/aandelen

__________________________________________________

€ ____________

Sieraden/antiek

__________________________________________________

€ ____________

Anders, namelijk:

__________________________________________________

€ ____________

! Meesturen: een kopie van eigendomsbewijs, taxatierapport/bewijs huidige waarde

Schulden
Heeft u schulden/betalingsachterstanden
Zo ja, kruis hieronder aan wat op u van toepassing is en vul de gegevens in.

JA

NEE

MSNP-traject meesturen: de toelating tot de MSNP plus de meest recente Vtlb-berekening mee
WSNP-traject meesturen: de toelating tot de WSNP plus de meest recente Vtlb-berekening mee
Saneringskrediet meesturen: saneringskredietovereenkomst
Als u geen schuldregeling heeft, vul dan de volgende gegevens in.
Soort schuld
Naam schuldeiser
(lening,achterstand enz.)

Hoogte
schuld

_______________________________ __________________________________________

€ ____________

_______________________________ __________________________________________

€ ____________

_______________________________ __________________________________________

€ ____________

Als u meer schulden heeft, stuurt u dan a.u.b. een apart schuldenoverzicht mee.
! Meesturen: een kopie van alle stukken met de huidige hoogte van de schuld

11. Betaalwijze
Geef hieronder aan op welk rekeningnummer (IBAN) de bijzondere bijstand kan worden betaald.
IBAN:

….……………...………………..…………………………………………………………………….…

Naam rekeninghouder: ….…………………………………………..……………………………………………………………
Als dit een rekeningnummer is van een derde (bijvoorbeeld een bewindvoerder of advocaat), vult u dan hieronder
de gegevens dan deze persoon/instantie in.
Naam: ............................................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................................
Plaats: ...........................................................................................................................................................................
Betaling onder vermelding van: ……………………………...……………………………………………………………….....

12. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
Dit formulier is geheel naar waarheid ingevuld; er is niets verzwegen. Ik (wij) weet (weten) dat het onjuist beantwoorden van de
vragen kan leiden tot het opleggen van een boete en/of strafvervolging.
Het kan ook leiden tot het weigeren of terugvorderen van bijstand. Ik (wij) ben (zijn) op de hoogte dat de gemeente bevoegd is
informatie op te vragen bij andere instellingen die nodig zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand en de nodig zijn voor
de controle naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
Daarnaast stem ik/stemmen wij in met de verwerking van de verstrekte gegevens.
Naam
aanvrager

:

Datum

:

Handtekening :

Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee. Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag voor bijzondere bijstand niet
in behandeling nemen.
Op de website van de gemeente Den Helder (www.denhelder.nl) staat de privacyverklaring van de gemeente. Daarin wordt
uitgelegd hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens.

