
Aanvraagformulier bijzondere bijstand Verificatie
In te vullen door 
Dienstverlening

Datum afgifte:

Datum ingediend:

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden uw persoonsgegevens uitsluitend  
gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.

Burgerservicenummer:

Persoonsgegevens Aanvraagnummer:

U zelf Uw eventuele partner

Naam en voorletters: Naam en voorletters:

Adres: Adres:

Postcode: Postcode:

Woonplaats: Woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN): Burgerservicenummer (BSN):

Telefoonnummer: Telefoonnummer:

Geboortedatum: Geboortedatum:

In geval van duurzame gebruiksgoederen (zoals witgoed en meubilair): Kosten van duurzame gebruiksgoederen moeten worden 
betaald uit het eigen inkomen. Indien u toch een lening wilt aanvragen voor deze kosten, moet u eerst een aanvraag doen bij de Kredietbank 
West-Brabant voor een geldlening. Daarnaast wordt van u verwacht dat u gebruik maakt van weggeefinitiatieven, kringloopwinkels etc.

Ik heb zonder succes een beroep gedaan op de Kredietbank West-Brabant (alleen bij duurzame gebruiksgoederen)
  nee    >  U voldoet niet aan de voorwaarden. Bijzondere bijstand aanvragen heeft geen zin. Dien eerst een aanvraag in voor een lening bij de 

Kredietbank West-Brabant.
  ja >  bijvoegen: meest recente afschrift van alle rekeningen

Hiermee vraag ik bijzondere bijstand aan voor de volgende kosten Geef een omschrijving van de kosten en sluit een pro forma 
of originele nota bij. Geef eventueel een omschrijving van uw persoonlijke situatie waarmee wij rekening dienen te houden.

Ik heb het volgende gedaan om zelf in deze kosten te kunnen voorzien:

Op welk rekeningnummer kan het bedrag worden gestort?

Naar waarheid ingevuld,

Plaats en datum: Plaats en datum:

Handtekening: Handtekening partner:
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Gemeente Breda, directie Dienstverlening
Antwoordnummer 11008
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Brievenbus hoofdingang Stadskantoor 
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Onderstaande vragen hoeft u alleen in te vullen als u geen uitkering van de Gemeente Breda ontvangt.

1 Persoonlijke gegevens

Uw kinderen

Heeft u kinderen die bij u wonen?

  nee, ga verder met vraag 2   ja, vul gegevens in

Achternaam en voorletters:  m    v

Geboortedatum:

Achternaam en voorletters:  m    v

Geboortedatum:

Achternaam en voorletters:  m    v

Geboortedatum:

> bijvoegen: kopie identiteitsbewijs van u en uw partner

2 Woonsituatie

a Algemene woonsituatie

Ik woon:

  in een eigen woning (ga verder met 2b)   in een huurwoning   in een woonwagen

  op een woonschip   in een verzorg- of verpleeghuis   thuis bij mijn ouders

  op een kamer   bij een familielid

Naam verhuurder en familierelatie:

Adres:

Postcode: Woonplaats

  ergens anders, namelijk:

> bijvoegen: huurcontract/huurovereenkomst/bewijs hoogte huur/beschikking huurtoeslag

b Eigen woning

Hypotheekschuld op dit moment €

Rentelasten per jaar €

Onroerende zaakbelasting per jaar €

Waterschapslasten per jaar €

Opstalverzekering per jaar €

Bouwjaar woning

Wonen er andere personen in uw woonruimte?

  nee, ga verder met vraag 3   ja, namelijk:

Naam:

Naam:

Naam:

>  bijvoegen: hypotheekakte, aanslagen, betaalbewijs verzekering, overzicht rentekosten, huurovereenkomst
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4 Saldo bank / giro / spaarrekeningen

a Tegoeden bank/giro/spaar

Hoe hoog is op dit moment het tegoed op alle bank-, giro- en spaarrekeningen van u, uw partner en/of inwonende kinderen 
tot 18 jaar?

Soort rekening Tegoed

€

€

€

€

€

>  bijvoegen: meest recente afschrift van alle rekeningen

3 Inkomsten

a Inkomsten

Geef hieronder alle inkomsten aan van u, uw partner en uw inwonende kinderen ouder dan 18 jaar

Soort inkomsten Wie (u zelf, uw partner of inwonend kind)

>  bijvoegen: bewijsstukken van alle inkomsten

b Voorlopige teruggaaf belastingen

Geef aan of u de volgende kortingen ontvangt en het bedrag per maand

U zelf Uw partner

Algemene heffingskorting   nee   ja   nee   ja

€ €

Combinatiekorting (inkomensafhankelijk)   nee   ja   nee   ja

€ €

Alleenstaande ouderkorting (niet inkomensafhankelijk)   nee   ja

€

Alleenstaande ouderkorting (inkomensafhankelijk)   nee   ja

€

>  bijvoegen: beschikking Belastingdienst
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b Bezittingen

Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar bezittingen zoals een boot, tegoeden van derden, effecten, 
andere waardepapieren of een eigen woning?

  nee

  ja, vul hieronder in om welke bezittingen het gaat.

>  bijvoegen: bewijsstukken van alle bezittingen

Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar een auto, motor of caravan?

  nee

  ja, vul hieronder de gegevens in

Soort vervoer merk, type, bouwjaar & kenteken

>  bijvoegen: kopie kentekenbewijs deel 1A + 1B

c Schulden

Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar schulden (bijv. huur, energie, lening of andere schuld)?

  nee

  ja, vul hieronder in om welke schulden het gaat.

Soort schuld Bedrag

€

€

€

€

€

>  bijvoegen: schuldbewijzen

Informatie
Heeft u vragen dan kunt u voor meer informatie bellen naar 14 076 of terecht op de site  
van de Gemeente Breda, www.breda.nl.

Binnen maximaal 8 weken krijgt u bericht of u recht heeft op de aangevraagde regeling(en). 


