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Inlichtingenformulier bij  

Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand 

1. Reden aanvraag 

Waarvoor vraagt u 

bijstand aan?  

 bijzondere kosten voor:   levensonderhoud 

 

2. Persoonlijke gegevens 

 Aanvrager Partner 

Naam   

Adres   

Postcode + Woonplaats   

Burgerservicenummer   

Bankrekeningnummer   

Telefoonnummer   

Jonger dan 21 jaar? Wilt u dan hieronder het adres van uw ouders invullen? 

Adres ouders   

Postcode en Woonplaats   

3. Uw situatie    

Minderjarig = jonger dan 18 jaar. Meerderjarig = 18 jaar of ouder. Kind = eigen kind, stiefkind, 

schoonzoon, schoondochter.  

 U woont alleen, zonder partner of kinderen                                        Vul bladzijde 1 t/m 5 in  

 U bent een gezin samen met uw partner, zonder 

kinderen                  

 Vul bladzijde 1 t/m 5 in  

 U bent een gezin samen met uw partner, met kinderen                      

 Alle kinderen zijn minderjarig  

 U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis                           

    

 Vul bladzijde 1 t/m 5 in  

 Vul blz. 1 t/m 5 en per 

meerderjarig kind de bijlage in 

 U woont alleen met kinderen      

 Alle kinderen zijn minderjarig  

 U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis                                                        

    

 Vul bladzijde 1 t/m 5 in  

 Vul blz. 1 t/m 5 en per 

meerderjarig kind de bijlage in 

3a. Medebewoners 

 U heeft één of meer medebewoners (niet uw partner of 

kinderen) 

Naam medebewoner: 

 kostganger, kostgeld per maand 

€  

 kamerhuurder, huur per maand 

€  

 anders (toelichting): 

 

3b. Inwonende minderjarige kinderen  

 U heeft geen minderjarige kinderen in huis 

 U heeft minderjarige kinderen in huis en krijgt kinderbijslag voor hen  

 U heeft minderjarige kinderen in huis maar krijgt geen kinderbijslag voor hen, omdat: 

(toelichting) 
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3c. Woonsituatie    

 U woont in een huurwoning Naam verhuurder:  

 

Huur per maand: € 

 U woont in uw eigen koopwoning Ga naar vraag 3d  

 U woont op een kamer Naam verhuurder:  

 

Kamerhuur per maand:  € 

 U bent kostganger Inwonend bij: 

 

Kostgeld per maand: € 

 U woont anders dan bovengenoemd Toelichting: 

 

Woonlasten per maand: € 

3d. Eigen woning 

Bezit u een eigen woning, waar u ook zelf in woont? Vul dan de vragen hieronder in. 

Bezit u een woning waar u niet zelf in woont, bijvoorbeeld een vakantiewoning? Vul deze dan in 

bij op bijlage 3, vraag 5d. 

WOZ-waarde van de woning € 

Heeft u een hypotheek op uw woning?  ja   nee 

Zo ja, de hypotheek staat op naam van   uzelf  partner  beiden 

Soort hypotheek  

Naam en adres hypotheekbank 

 

 

 

Hoofdsom hypotheek € 

Restant schuld €  

Gespaard bedrag spaarhypotheek € 

Constante waarde levensverzekering € 

Eigendomskosten per maand 

Hypotheekrente € 

Aflossing hypotheek € 

Premie levensverzekering voor de hypotheek € 

Premie spaarhypotheek € 

WOZ-belasting eigenaarsdeel € 

Opstalverzekering €  

Rioolbelasting € 

Waterschapslasten € 

Andere kosten € 
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4. Inkomen  

Inkomen = alle inkomsten van u en uw partner: loon, uitkering, alimentatie, uitbetalingen van 

de belastingdienst, inkomen als zelfstandige enzovoort.  

Niet invullen: kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget 

Inkomen van u (aanvrager) netto per 

maand 

Inkomen van uw partner netto per maand 

 Bijstandsuitkering (WWB) u hoeft geen 

bewijsstukken mee te sturen 

 Bijstandsuitkering (WWB) u hoeft geen 

bewijsstukken mee te sturen 

 Loon € 

Werkgever (naam + adres): 

 Loon € 

Werkgever (naam + adres): 

 

 Uitkering WW, WAO, WIA €  Uitkering WW, WAO, WIA € 

 Wajong-uitkering €  Wajong-uitkering € 

 Alimentatie € 

Van (naam + adres): 

 Alimentatie € 

Van (naam + adres): 

 

 Uitkering IOAW €  Uitkering IOAW € 

 Uitkering ANW (Weduwenuitkering)  

€ 

 Uitkering ANW (Weduwenuitkering)  

€ 

 Voorlopige aanslag Belastingdienst  

€ 

 Voorlopige aanslag Belastingdienst  

€ 

 Ander inkomen € 

Van: 

 Ander inkomen € 

Van: 

 

Inkomen minderjarige kinderen 

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar die een baantje hebben? Het geld dat deze kinderen 

verdienen, trekken wij niet van de uitkering af.  

Maar: verdient uw kind van 16 of 17 meer dan ongeveer € 825 per maand? Dan moet u dit 

hierboven invullen bij ‘Ander inkomen’.  
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5. Vermogen en schulden 

Vermogen = alle spaargeld en bezittingen van u, uw partner en uw inwonende minderjarige  

kinderen samen. Schulden worden meestal van het vermogen afgetrokken.  

U moet al uw spaargeld, andere bezittingen en uw schulden hieronder invullen. U mag een 

bepaald bedrag aan vermogen bezitten. U hoeft dit niet te gebruiken voor levensonderhoud of 

bijzondere kosten.  

Heeft u schulden, vul ze dan ook in. 

5a. Bank- en spaarrekeningen 

Wilt u hier alle bank- en spaarrekeninggegevens plus het contant geld invullen van uzelf, uw 

partner en kinderen jonger dan 18 jaar? 

Rekeningnummer Op naam van  Saldo 

  € 

  € 

  € 

5b. Bezittingen zoals auto, caravan, motor, sieraden antiek 

 
Waarde:  

 Waarde: 

5c. Waardepapieren zoals beleggingen, levensverzekeringen en dergelijke? 

Soort Polisnummer Datum waarde Waarde 

   € 

   € 

5d. Onroerend goed 

Bent u (mede)eigenaar van onroerend goed, 

bijvoorbeeld in het buitenland? Het gaat hier niet 

om de eigen woning waar u zelf in woont.  

 ja, wilt u hieronder de gegevens invullen? 

 nee 

Adresgegevens 

 

Waarde van het onroerend goed € 

5e. Boedelscheiding 

Heeft uw nog recht op een deel van een 

onverdeelde boedel, bijvoorbeeld bij 

echtscheiding, of erfenis? 

 ja, wilt u hieronder de gegevens invullen? 

 nee 

Toelichting: 

 

 

5f. Schulden 

Schuldeiser Bedrag schuld Aflossing 

   

   

   

Heeft u hulp bij de afbetaling van uw 

schulden? 

 ja, door:  

 

 

 nee 
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6. Ziektekostenverzekering 

 Van u Van uw partner 

Naam 

ziektekostenverzekering 

  

Polisnummer   

Bent u aanvullend 

verzekerd? 
 ja  nee  ja  nee 

Soort aanvullende 

verzekering 
  

7. Bijzondere kosten 

Bijvoorbeeld: brillen, protheses, steunkousen, kosten veroorzaakt door een ziekte of handicap 

enzovoort. Meer informatie over bijzondere bijstand kunt u vragen bij de gemeente. 

Heeft u en/of uw partner het afgelopen jaar 

bijzondere kosten gemaakt? 
 ja, voor: 

Bedrag: €  

 nee 

Verwacht u binnenkort bijzondere kosten te 

moeten maken? 
 ja, voor:     

Bedrag: €  

 nee 

8. Uitbetaling bijstand 

Wilt u hieronder aangeven op welk rekeningnummer de bijstand gestort moet worden? Dit is uw 

eigen rekeningnummer.  

Rekeningnummer Op naam van 

  

9. Ondertekening 

Met het plaatsen van mijn handtekening op deze aanvraag verklaar ik dat: 
- het formulier naar waarheid is ingevuld; 
- niets is verzwegen dat het recht op uitkering kan beïnvloeden. 

Ik weet dat: 
- het onjuist invullen van het formulier strafbaar is; 
- het onjuist invullen kan betekenen dat ik de uitkering niet krijg, of terug moet betalen; 

- mijn gegevens gecontroleerd worden op juistheid en 
- opgenomen worden in een gegevensbestand. 

Plaats en datum:  Handtekening aanvrager Handtekening partner 
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Bewijsstukken 

 

Bewijsstukken 

Wij hebben soms bewijsstukken van u nodig. Anders kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen.  

Hieronder staat welke bewijsstukken u bij moet voegen. U hoeft geen originele stukken bij te 

voegen. Een kopie is voldoende.  

Altijd bijvoegen: 

 Geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning  

 Afschriften of computer uitdraaien van de laatste drie maanden van al uw bank- en 

spaarrekeningen; 

 Laatste loonstrookje of uitkeringsspecificatie  

 Huurcontract, kamerhuurcontract, of kostgangersovereenkomst 

Bijvoegen indien van toepassing: 

 Voorlopige aanslag heffingskortingen Belastingdienst 

 Uitspraak rechter echtscheiding, echtscheidingsconvenant, boedelverdeling, uitspraak 

alimentatie of andere stukken die over dit onderwerp gaan 

 Bij eigen woning: hypotheekakte, eigendomsbewijs, laatste opgave kapitaalverzekering, 

afschriften banksparen, waterschapslasten  

 Bij vermogen: aandelen, obligaties, spaarbewijzen, kunst, antiek, onroerend goed 

Bijvoegen voor bijzondere bijstand: 

 Bewijsstukken van uw bijzondere kosten 

 Nota’s of rekeningen waarvoor u bijzondere bijstand vraagt 

 Vergoedingen die u ontvangt voor de kosten waarvoor u bijzondere bijstand vraagt. 

Bijvoorbeeld een vergoeding van uw zorgverzekeraar.  

Meer informatie? 

Twijfelt u of heeft u andere vragen? Vraag dan informatie bij de gemeente, afdeling Werk, 

inkomen en maatschappelijke ondersteuning.  

Contactinformatie: 

Gebouw WerkState, 

Openingstijden: 9.00 tot 16.00 uur 

Bezoekadres: Trambaan 1a,  8441 BH Heerenveen 

Telefoon: (0513) 61 77 77 

Postadres: Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen 

 

De gemeente kan u ook aanvullend nog om bewijsstukken vragen. 

 


