
I GEMEENTE
SONENBREI.JCEL

AANVRAAGFORMULIER BIJZON DERE BIJSTAND

ln te vullen door de gemeente

Clientnummer:
Datum:
Nummer werkproces

PERSOONSGEGEVENS

WOONGEGEVENS

INKOMENSGEGEVE OOK VAN PARTNER EN INWONENDE KINDEREN

1 6.0001 804

Aanvrager
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats

MA/

Partner
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Telefoonnummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer
IBAN/rekeningnummer

MA/

Adres
Postcode en woonplaats

Woonsituatie O eigen woning
O inwonend

O huur (woning/kamer/appartement)
O instelling

Gezinssituatie O alleenstaand
O gehuwd

O alleenstaande ouder
O samenwonend

Hier invullen: uw netto inkomsten, eventueel van uw partner en kinderen. Denk aan inkomen uit:

uitkering, loon , pensioen, studiefinanciering, voorlopige aanslag van de belastingdienst en dergelijk.

achternaam voorletter(s) geboortedatum soort inkomen
€
€
€
€
€
€
€

4 wkn/mnd
.4 wkn/mnd
4 wkn/mnd
.4 wkn/mnd
.4 wkn/mnd
4 wkn/mnd
.4 wkn/mnd

netto bedrag

BB aanvraagformulier



Hier invullen: Bankrekeningen van gezinsleden (ook van kinderen tot 18 jaar)

IBAN nummer ten name van
€
€
€
€
€
€
€

saldo

BEZITTING OOK VAN PARTNER EN INWONENDE KINDEREN

Auto's, motoren, caravans, boten

Soort (auto, motor etc.) kenteken op naam van geschatte waarde
€.
€.
€.
€.

Overige bezittingen (aandelen, obligaties, spaarbewijzen, levensverzekeringen, lijfrente,
sieraden, antiek, vezamelingen)

Omschrijving

SCHULDEN

BIJZONDERE BIJSTAND
Vraagt bijzondere bijstand voor de kosten van

Toelichting/omschrijving van (bijzondere) omstandigheden waarmee bij behandeling van deze
aanvraag rekening moet worden gehouden:

Naam schuldeiser op naam van bedrag verplicht tot terugbetaling

€
€
€
€

oja
oja
oja
oja

o
o
o
o

nee
nee
nee
nee



BEWIJSSTUKKEN

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende bewijsstukken nodig.

U moet van de volgende documenten een kopie bijvoegen van u en uw eventuele partner en
inwonende kinderen:

¡ Een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u en eventueel uw partner;
. Bewijsstukken van het inkomen vanaf de afgelopen maand en eventueel van uw partner en

van uw inwonende kinderen( tot 18 jaar). Dit kan een loonstrook zijn of een laatst ontvangen
uitkeringsspecificatie, maar geen jaaropgaven en ook geen bankafschrift;

. Kopieën van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden. Ook
van eventueel van uw inwonende kinderen (tot 18 jaar);

. Bewijsstukken van bezittingen en/of schulden;

. Voorlopige aanslag van de Belastingdienst, de voor- en achtezijde;

. Als er sprake is van een eigen woning; bewUstukken met betrekking tot de WOZ-waarde en de
huidige restschuld;

. Offerte en/of nota op uw naam waarvoor u de bijzondere bijstand aanvraagt.

ONDERTEKENING

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Uw gegevens worden
volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens ven¡¡erkt in onze administratie. Dit
betekent ook dat uw gegevens gecontroleerd kunnen worden bij andere instanties of aan deze worden
verstrekt. LET OP: het onjuist of onvolledig doorgeven van informatie kan leiden tot een boete. Dit op
grond van artikel 17 en 18 eerste lid van de Participatiewet en artikel 2 van het Boetebesluit Sociale
Zekerheidswetten.

Datum...

Handtekening aanvrager

Datum...

Handtekening partner

Aan de tekst van dit formulier kunt u geen rechten ontlenen


