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Aanvraag Bijzondere Bijstand  
Inlichtingenformulier 

Behorende bij aanvraag:  Nummer: 
     Datum: 

1 Persoonsgegevens 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner 

Sofinr./burgerservicenr.   

Achternaam   

Voorvoegsel   

Voornamen (1e voluit)   

Geslacht   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer   

Nationaliteit   

Verblijfsvergunning  bij niet 
Nederlandse nationaliteit 

  

Soort verblijfsvergunning of 
document 

  

Geldig tot   

Soort identiteitsbewijs en 
nummer 

  

Rekeningnummer bank/giro   

Adres ouders en postcode 
(indien u of uw partner jonger 
is dan 21 jaar) 

  

r man r vrouw r man r vrouw 

r nee r ja r nee r ja 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner 

Ik/wij heb(ben) eerder bij-
stand ontvangen 

  

In welke gemeente   

Waarvoor r Levensonderhoud 
r Anders n.l.: …………………………….. 

…………………………………………... 

r Levensonderhoud 
r Anders n.l.: ………………………….. 

………………………………………….. 

2 Eerdere bijstandverlening 

r nee r ja r nee r ja 

Gezien/paraaf * Gezien/paraaf * 

* in te vullen door de gemeente 

Alle bedragen moeten in euro (€) 
worden vermeld 

Gezien/paraaf * Gezien/paraaf * 

Verzoekt/verzoeken aan r hemzelf r haarzelf r beiden 

Financiële bijstand te verlenen op grond van de bepalingen van de Wet werk en bijstand. 

De bijstand dient ter voorziening in de kosten van: 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3 Gezamenlijke huishouding 

Ik/wij voer(en) een gezamenlijke huishouding  
Zo nee, beantwoord dan de volgende vragen. 

  
r nee r ja 

• In mijn/onze woning heeft iemand anders, die een bijdrage in de kosten van de huishou-
ding levert ook zijn hoofdverblijf 

  

• In mijn/onze woning heeft iemand anders ook zijn hoofdverblijf waarbij sprake is van het 
voor elkaar zorgen 

  

• In mijn/onze woning heeft ook mijn ex-echtgeno(o)t(e) of degene waarmee ik eerder een 
gezamenlijke huishouding voerde zijn/haar hoofdverblijf 

  

• In mijn/onze woning heeft ook de vader of de moeder van een uit onze relatie geboren of 
erkend kind zijn/haar hoofdverblijf 

  

• In mijn/onze woning heeft ook degene waarmee ik een samenlevingscontract heb geslo-
ten zijn/haar hoofdverblijf 

  

• In mijn/onze woning heeft ook degene zijn/haar hoofdverblijf waarmee ik elders als geza-
menlijke huishouding sta geregistreerd 

  

• Bent u elders geregistreerd als “partner”? (te denken valt aan registratie bij UVI, SVB, of 
andere instelling/instantie) 

  

r nee 

r nee 

r nee 

r nee 

r nee 

r nee r ja 

r ja 

r ja 

r ja 

r ja 

r ja 

r nee r ja 

Ik en/of mijn partner heb(ben) de zorg voor eigen, stief– of geadopteerde kin-
deren die jonger zijn dan 18 jaar en waarvoor ik of hij/zij aanspraak op kinder-
bijslag en/of alimentatie heb/heeft. 

  

4 Kinderen 

r nee r ja 

Zo ja, vermeld hieronder de gevens  

Achternaam Voorletters Geboortedatum Bedrag alimenta-
tie per maand 

   r nee r ja  

   r nee r ja  

   r nee r ja  

Thuiswonend 

5 Andere inwonenden 

Ik deel (en mijn partner delen) de woning nog met andere personen, zoals met 
(pleeg)kinderen, ouders, andere familieleden, kostganger en onderhuurders 

  
r nee r ja 

Zo ja, vermeld hieronder de gegevens. 

Achternaam Voorletters Relatie (bijvoorbeeld familie) 

   

   

6 Andere inwonenden 

Ik woon/wij wonen in een eigen woning (of schip of woonwagen)  r nee r ja 

Ik woon/wij wonen in een huurwo-
ning 

  r nee r ja 

Ingangsdatum:………………………….. De huur bedraagt p/mnd: ………………………..   

Ik ontvang huursubsidie   r nee r ja 

Ik ontvang huurmatiging   r nee r ja 

 Zo ja, per maand: ………………………..   

Mijn/onze woonsituatie is anders   r nee r ja 

Zo ja, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7 Inkomen 

Ik heb inkomen  r nee r ja 

Mijn partner heeft inkomen r n.v.t. r nee r ja 

Indien u en /of uw partner inkomen heeft/hebben, dan moet u onderstaande tabel invullen. 

Soort inkomen Naam werkgever/ 
Betalende instantie/
Persoon 

Van u zelf Echtgenoot/
echtgenote/
partner 

Netto Bruto 

Vakantietoe-
slag 

Week/4 we-
ken/Maand/
Kwartaal/
Jaar/
Eenmalig Incl. Excl. 

    r  r  r  r  Per: 

    r  r  r  r  Per: 

    r  r  r  r  Per: 

    r  r  r  r  Per: 

    r  r  r  r  Per: 

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 waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag. 
 
Overzicht van alle bank-, giro rekeningen en andere spaarvormen 

Bank-/girorekeningnummer Ten name van: Saldo 

   

   

   

r nee r ja Ik/wij bezit(ten) waardepapieren (zoals bijv. begrafenis en/of levensverzekeringen) 

Zo ja, dit bestaat uit:  

r Eigen woning Geschatte waarde bij vrije oplevering 

r Overige, te weten Geschatte waarde  

Soort waardepapier Waarde 

  

  

  

  

Ik/wij bezit(ten): 

r Een auto kenteken: 
bouwjaar: 

merk: 
geschatte waarde: Type: r ne

e r ja 

r Een motor kenteken: 
bouwjaar: 

merk: 
geschatte waarde: Type: r ne

e r ja 

r Een (sta)caravan reg.nr. 
Bouwjaar: 

merk: 
geschatte waarde: Type: r ne

e r ja 

r Antiek/sieraden  geschatte waarde:  r ne
e r ja 

Ik/wij bezit(ten) onroerende zaken  r nee r ja 

Ook indien u een woning en dergelijke in het buitenland bezit dient u dat op te geven 
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Overige bezittingen 

Zo ja, te weten: 

         Geschatte waarde: 

         Geschatte waarde: 

         Geschatte waarde: 

         Geschatte waarde: 

Ik/wij verwacht(en)op dit moment vermogen te verkrijgen. 
(bijv.uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning) 
Zo ja, 
 

r nee r ja 

Ik/wij heb(ben) de laatste 5 jaren schenkingen gedaan 
Zo ja, 
 

r nee r ja 

r nee r ja Ik/wij heb(ben) nog aanspraak op geld of bezittingen 
Zo ja, 

Te weten: 
Geschatte waarde van uw aandeel: 

Datum:                               bedrag: 
Aan: 

Bedrag/waarde: 

Ik ben verzekerd tegen ziektekosten r nee r ja 

Mijn partner is verzekerd tegen ziektekosten r N.v.t. r nee r ja 

9 Ziektekosten en gezondheid 

 Aanvrager Partner 

Naam maatschappij   

Inschrijvings-/polisnummer   

Premie P.M. P.M. 

Aanvullend verzekerd r nee r ja r nee r ja 

Zo ja, welke vorm(en)   

Premie aanvullende verzekering P.M. P.M. 

Uitsluitend in te vullen indien de aanvraag betrekking heeft op medische kosten. 

Mijn huisarts is: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mijn tandarts is: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mijn behandelend specialist is: 
…………………………………………………………………………………………………………... 

Ziekenhuis: ………………………………………………………………………………………………………….. 
10 Betaling bijstand 

r Bankrekening  r girorekening Nummer:………………….. Ten name van: 

r Bankrekening  r girorekening Nummer:………………….. Ten name van: 

Alleen in te vullen indien de aanvraag niet door de aanvrager is ingevuld. 
Ondergetekende is gemachtigd door de aanvrager(s) tot het doen van deze aanvraag: 
Naam en voornamen: ……………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum en –plaats: 
………………………………………………………………………………………………… 
Straat en huisnummer: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: 
…………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Soort legitimatie: 

Nummer: 

Handtekening gemachtigde 
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Ik/wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Brummen kan vaststellen of ik/
wij recht heb(ben op bijstand. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij we(e)t(en) dat het onjuist invullen van het 
formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het tijdelijk, geheel of ge-
deeltelijk weigeren van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Het niet op tijd, 
niet of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een maatregel, een boete of tot strafrechtelij-
ke vervolging. Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Het is mij/ons bekend dat de 
gemeente voor dat onderzoek inlichtingen vraagt, die voor het vaststellen van het recht op bijstand nodig zijn, 
bij die instanties en personen die op grond van de Wet werk en bijstand verplicht zijn deze te verstrekken. 

Plaats …………………………………………………….. Datum …………………………………………………….. 

  

Handtekening  Handtekening 

Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/Partner  

  

Indien binnen 8 weken na indiening van deze aanvraag geen beschikking daarop is ontvangen, kan een bezwaarschrift 
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 
Vorenstaande geldt niet indien u schriftelijk bericht heeft ontvangen, dat de afhandeling van uw aanvraag langer dan de 
genoemde termijn in beslag zal nemen. 
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