Aanvraagformulier bijzondere bijstand
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een
vergoeding aan als u bijzondere
kosten heeft die u niet zelf kunt
betalen en ook niet vergoed krijgt.

Ruimte voor gemeentestempel

Aanvraag indienen bij
Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met
(0543) 49 33 33. U kunt ook een
e-mail sturen: gemeente@aalten.nl.

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

In te vullen door de gemeente
Datum melding
Datum ontvangst

1

Gegevens aanvrager
Voornamen voluit
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en –plaats
Geslacht
Telefoonnummer

 man

 vrouw
06 -

E-mail
Burgerlijke staat
Burger Service Nummer
Rekeningnummer/IBAN
Nationaliteit
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 nee

Verblijfsvergunning

 ja, welke

Soort identiteitsbewijs

nr.

Tijdelijk verblijvend /
verpleegd in

2

Aanvraag
Aanvrager verzoekt m.i.v.
Bijzondere bijstand ingevolge de bepalingen van de Participatiewet voor de kosten van:

ten behoeve van

 mijzelf

 mijzelf en partner

 een derde

Gegevens partner / derde
Voornamen voluit
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en –plaats
Geslacht

 man

 vrouw
06 -

Telefoonnummer
E-mail
Burgerlijke staat
Burger Service Nummer
Rekeningnummer/IBAN
Nationaliteit
Verblijfsvergunning
Soort identiteitsbewijs

 nee

 ja, welke
nr.

Tijdelijk verblijvend /
verpleegd in
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3

Toelichting op de aanvraag

4

Huisvesting
Verblijft u in hoofdzaak op het in rubriek 1 vermelde adres?

 nee

 ja

 n.v.t.

 nee

Zo nee, waar wel en
waarom?

Verblijft partner in hoofdzaak op het in rubriek 1 vermelde adres?

 ja

Zo nee, waar wel en
waarom?

Hieronder aankruisen welke situatie op u en uw partner van toepassing is

 huurder  inwonend  in inrichting  geen vaste woon- of verblijfplaats  eigenaar (ga door naar rubriek 5)
 nee

Betaalt u (en evt. uw partner) woonlasten?

 ja

Zo ja, welke woonlasten betaalt u?

 huur

 kamerhuur

 kostgeld

bedrag per maand €

Zo nee, wat is de reden?

 nee

Ontvangt u (en evt. uw partner) huurtoeslag?
Zo ja, wie ontvangt toeslag?

 ikzelf

 verhuurder

Ingangsdatum huurtoeslag

 ja
per maand €

laatste wijziging d.d.

Welke bewijsstukken zijn door u bijgevoegd

 bewijs van betaling van de huur

 bewijs van betaling van de kamerhuur

 bewijs van betaling van kostgeld

 beschikking huurtoeslag

 huurcontract
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5

Eigen woning
Heeft u (en/of uw partner) een hypotheek op de woning?

 n.v.t.

 nee

 ja

Zo ja, op wiens naam?

 aanvrager

 partner

 beiden

Soort hypotheek?

 annuïteiten

 levensverzekering

 spaarhypotheek

 anders, t.w.
Naam en adres geldgever
Hoofdsom

€

Contante waarde levensverzekering

€

Gespaard bedrag spaarhypotheek

€

restant schuld €

 nee

 ja

Ontvangt u en/of uw partner een (voorlopige) teruggaaf heffingskorting(en) van
de Belastingsdienst?

 nee

 ja

Zo nee, heeft u en/of uw partner wel een verzoek (voorlopige) teruggaaf
heffingskorting(en) ingediend bij de Belastingsdienst

 nee

 ja

Ontvangt u (en evt. uw partner) voor de woning een premie van het rijk
Zo ja, hoeveel?

6

€

per

Heffingskortingen

Indien u een (voorlopige) teruggaaf heffingskorting(en) ontvangt, kruis dan hieronder aan op welke heffingskorting(en)
deze betrekking heeft.







algemene heffingskorting
minstverdienende partner

inkomensafhankelijke
combinatiekorting

 uzelf

€

per

 maand

 jaar

 partner

€

per

 maand

 jaar

 uzelf

€

per

 maand

 jaar

 partner

€

per

 maand

 jaar

Voeg een kopie van de beschikking van de Belastingdienst inzake de (voorlopige) teruggaaf bij.
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7

Inkomen
Bij deze vraag geeft u de inkomsten op die u heeft ten tijde dat u dit formulier invult. Als de opgegeven inkomsten
wisselend zijn, dan dient u dit aan te kruisen in de laatste kolom (w.i. is wisselend inkomen). U dient niet alleen de
inkomsten te vermelden die u daadwerkelijk ontvangt, maar ook de inkomsten waarover u redelijkerwijs kunt beschikken.
Daaronder worden ondermeer verstaan inkomsten die u kunt verkrijgen door het instellen van een rechtsvordening, door
het (alsnog) voldoen aan bepaalde voorwaarden, doordat het gebruikelijk is dat tegenover door u geleverde goederen of
diensten een passende beloning staat. Raadpleeg bij twijfel de gemeente!
Heeft u inkomen?

 n.v.t.

Heeft uw partner inkomen?

 nee

 ja

 nee

 ja

Inkomen aanvrager
Het loon voor loonheffingen staat meestal vermeld op loonstroken/uitkeringsspecificaties. Indien dat in uw situatie niet het
geval is kunt u het fiscaal loon invullen dat op uw loonstrook/uitkeringsspecificatie staat vermeld.
tijdseenheid
(week, maand,
kwartaal etc.)

soort inkomen

loon voor
loonheffing

netto

loon

€

€







loon

€

€







AOW

€

€







pensioen

€

€







VUT

€

€







€

€







€

€









vak. toelage
incl.
excl.

Voeg de laatste loon- of uitkeringsspecificatie bij.

Wijzigt uw inkomen binnenkort?

 nee

 ja

Zo ja, te weten
Aard van de wijziging(en)
Met ingang van
Welke bewijsstukken zijn door u bijgevoegd?



loonspecificatie van



specificatie van
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w.i.

Inkomen partner (indien van toepassing)
Het loon voor loonheffingen staat meestal vermeld op loonstroken/uitkeringsspecificaties. Indien dat in uw situatie niet het
geval is kunt u het fiscaal loon invullen dat op uw loonstrook/uitkeringsspecificatie staat vermeld.
tijdseenheid
(week, maand,
kwartaal etc.)

soort inkomen

loon voor
loonheffing

netto

loon

€

€







loon

€

€







AOW

€

€







pensioen

€

€







VUT

€

€







€

€







€

€









vak. toelage
incl.
excl.

Voeg de laatste loon- of uitkeringsspecificatie bij.

Wijzigt dit inkomen binnenkort?

 nee

Zo ja, te weten

Aard van de wijziging(en)
Met ingang van
Welke bewijsstukken zijn door u bijgevoegd?



loonspecificatie van



specificatie van
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 ja

w.i.

8

Bezittingen en schulden
Hieronder dient u alle bezittingen en schulden op te geven van u, uw partner en van uw kinderen die jonger zijn dan 18
jaar en waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag. Ook bezittingen en schulden in het buitenland dient u op te geven.
De waarde van uw bezittingen dient u op te geven naar de waarde bij vrije oplevering in het economisch verkeer. Van een
schuld is sprake als een reële verplichting tot terugbetaling aanwezig is. Onder eigen woning wordt verstaan de woning die
uzelf bewoont, ongeacht of u alleen-eigenaar, dan wel mede-eigenaar bent. Als u alleen-eigenaar of mede-eigenaar bent
van een woning die u niet zelf bewoont, vermeldt u de gegevens over die woning bij het onderdeel ‘Onroerende zaken’ in
het vak ‘overige, t.w.’. Ook bezittingen die niet met name in deze rubriek worden genoemd zijn van belang voor de
vaststelling van uw recht op uitkering. Deze bezittingen dient u te vermelden bij het onderdeel ‘Antiek, sieraden en overige
bezittingen’. U dient niet alleen de bezittingen te vermelden die u daadwerkelijk heeft, maar ook de bezittingen waarover u
redelijkerwijs kunt beschikken. Daaronder worden ondermeer verstaan bezittingen die u kunt verkrijgen door het instellen
van rechtsvordering, door het (alsnog) voldoen aan bepaalde voorwaarden, doordat het gebruikelijk is dat tegenover door
u geleverde goederen of diensten een passende beloning staat. Raadpleeg de gemeente als u twijfelt of u (een) bepaalde
bezitting(en) moet vermelden.

Bank-, giro- en spaarrekeningen
Rekeningnummer/IBAN

ten name van

datum saldo

saldo
€
€
€
€
€

contanten

€
totaal



€

Voeg de afschriften van alle rekeningen van de laatste 3 maanden (tenzij door de gemeente anders opgegeven) bij.
Ook als u op deze rekeningen geen of weinig saldo heeft.

Onroerende zaken
Bezit u onroerende zaken? (een woning e.d. in het buitenland dient u ook op te geven)

 nee

 ja

Zo ja, bestaat dit bezit uit:



eigen woning; geschatte waarde bij vrije oplevering



overige, t.w.

€
geschatte waarde

€

Antiek, sieraden en overige bezittingen
Geschatte waarde
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Ziektekostenverzekering
Ziektekostenverzekering aanvrager

 nee

Heeft u een zorgverzekering voor ziektekosten

 ja

Zo nee, omdat
Zo ja, naam maatschappij
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Polisnummer en premie

€

Heeft u een eigen risico?

 nee

 ja

Bent u aanvullend verzekerd?

 nee

 ja

Ontvangt u een zorgtoeslag?

 ja

€

per maand

per maand

 nee, omdat


Voeg uw polis(sen) / beschikking zorgtoeslag bij! De volgende bewijsstukken zijn bijgevoegd.

 polis zorgverzekering

 polis aanvullende verzekering

 beschikking zorgtoeslag



 polis tandartskostenverzekering

Ziektekostenverzekering partner (indien van toepassing)

 nee

Heeft u een zorgverzekering voor ziektekosten

 ja

Zo nee, omdat
Zo ja, naam maatschappij
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Polisnummer en premie
Heeft u een eigen risico?

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

€

 nee

per maand

 ja
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Bent u aanvullend verzekerd?

 nee

Ontvangt u een zorgtoeslag?

 ja

 ja
€

per maand

 nee, omdat


10

Voeg polis(sen) / beschikking zorgtoeslag bij! De volgende bewijsstukken zijn bijgevoegd

 polis zorgverzekering

 polis aanvullende verzekering

 beschikking zorgtoeslag



 polis tandartskostenverzekering

Verklaring en ondertekening
Betrokkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn, dat zijn/haar/hun gegevens door de gemeente op juistheid en
volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet en dat de verstrekte
gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats
Datum

handtekening voor ontvangst

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

handtekening aanvrager /
gemachtigde

handtekening partner
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