
Team Werk en Inkomen, Postbus 9102, 2300 PC in Leiden. Telefoon 14 071 

Leiden is op het gebied van Werk en Inkomen de uitvoeringsorganisatie van Leiden en Leiderdorp Versie 2015 
Invullen door de gemeente: 

 

 

Aanvraagdatum         

Dossiernummer  

Zaaknummer         

Procesnummer         

Medewerker         

 

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 

 Met behulp van dit formulier verstrekt u de gegevens die nodig zijn om uw recht op bijzondere bijstand te 

beoordelen. Heeft u noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen en is er geen andere instantie van wie u de 

kosten vergoed kunt krijgen? Vul dan dit formulier in en stuur het op naar Team Werk en Inkomen, Postbus 

9102, 2300 PC Leiden.  

 Dit  formulier kunt u gebruiken als u in Leiden of in Leiderdorp woont.  

 Heeft u op dit moment een Participatiewet-uitkering? Dan hoeft u de volgende vragen niet in te vullen:  

Uw woon- en leefsituatie’,  ‘Uw (gezins-) inkomen’ en ‘Uw (gezamenlijk) vermogen’.  

 Heeft u op dit moment een Ioaw-, Ioaz of Bbz-uitkering? Dan hoeft u de volgende vragen niet in te vullen:  

‘Uw woon- en leefsituatie’ en ‘Uw (gezins-) inkomen’. 

 Voeg bewijsstuk(ken) toe aan uw aanvraag als u het volgende symbool ziet:   

 

 

Uw gegevens   Gegevens partner  

Achternaam  Achternaam  

Voorletter(s)  Voorletter(s)  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Burgerservicenummer  Burgerservicenummer  

Telefoonnummer  Telefoonnummer  

IBAN  IBAN  

 

    Als u geen uitkering van de gemeente heeft:  

Kopie van geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) en indien van toepassing kopie van verblijfsvergunning 

 

 

 

Uw woon- en leefsituatie 

Woonadres   

Postcode / Plaats    

 

Uw woonsituatie?   Huurwoning  Beschikking Huurtoeslag voorschot 

   Eigen woning  

   Inwonend  Bewijs van betaling van bijdrage in de woonlasten 

   Geen vast woonadres  
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Vervolg woon- en leefsituatie 

 

Wie woont er op hetzelfde adres als dat van u?  

Vermeld hier alle personen die op uw adres ook hun hoofdverblijf hebben 

Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum  

Relatie tot u (bijvoorbeeld kind, 

broer of zus, kostganger, 

medebewoner, etc.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Uw (gezins-)inkomen 
 

Het (gezins-)inkomen is een optelsom van alle netto bedragen per maand van het hele gezin.  

Heeft u een partner en/of kinderen? Dan ook hun inkomsten hier vermelden. 

Soort inkomsten 
Netto bedrag per maand: 

(exclusief vakantietoeslag) 

 Uitkering, bijvoorbeeld AOW, WW, WIA, WAO, Wajong 

 Laatste uitkeringsspecificatie 
€ __________________ 

 Pensioen 

 Laatste uitkeringsspecificatie 
€ __________________ 

 Loondienst 

 Laatste loon-of salarisspecificatie 

                  Bij wisselende inkomsten de laatste 3 specificaties 

€ __________________ 

 Alimentatie 

 Bankafschrift met storting alimentatie 
€ __________________ 

 Heffingskortingen Belastingdienst 

 Beschikking voorlopige teruggaaf 
€ __________________ 





 

Anders, namelijk___________________________________ 

 Bewijsstukken van deze inkomsten 

€ __________________ 

 Totaal (gezins-)inkomen per maand:  € __________________ 
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Uw (gezamenlijk) vermogen 

Stuur de volgende bewijzen mee met uw aanvraag: 

      Alle opeenvolgende bankafschriften van 1 maand voorafgaand aan uw aanvraag, en van alle gezinsleden 
      Indien van toepassing: bewijzen van schulden waarop u moet aflossen en dat ook doet 

Onder ‘vermogen’ verstaan we de waarde van bezittingen min de waarde van schulden. U telt de waarde van de 

bezittingen van u, uw eventuele partner en/of uw thuiswonende minderjarige kind(eren) bij elkaar op.  Bezittingen zijn 

bijvoorbeeld geld op bank- en spaarrekeningen, een auto, motor, caravan. Schulden van u en uw gezinsleden, waarbij u 

verplicht bent terug te betalen en dat ook doet, mag u van de waarde van uw bezittingen aftrekken.  

Tot een bepaalde grens wordt uw vermogen vrijgelaten. Voor alleenstaanden is dit tot € 5.895,-. Voor alleenstaande 

ouders en gehuwden of samenwonenden: € 11.790,- (normbedrag ministerie van SZW per 01-01-2015). 

Heeft u schulden? 

Beschikt u (samen) over meer dan het vrij te laten vermogen? 

 Nee 

 Nee 

 Ja 

 Ja 

Voor sommige voorzieningen geldt een andere vermogensgrens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.  

 

 

Voor welke kosten vraagt u een vergoeding aan? 

Het moeten noodzakelijke kosten zijn die u niet kunt betalen en er is er geen andere instantie van wie u de kosten 

vergoed kunt krijgen. Stuur altijd de volgende bewijzen mee: 

  Bewijzen die de noodzaak van de aanschaf of kosten aantonen 

 Betaalbewijzen als de kosten al gemaakt zijn 

  Stuur extra mee: 

Kosten rechtshulp   Diagnose document van juridisch loket 

Kosten budgethulp, financiële dienstverlening  

 Kosten bewindvoering, curatele  

Kosten in verband met langdurig hoge zorgvraag  

Eigen bijdrage scootmobiel  

 Maaltijdvoorziening 65+  

 Babypakket 

Noodzakelijke kosten voor kinderopvang  

 Reiskosten door een bijzondere reden  

 Individuele studietoeslag (Voor personen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het minimumloon te 

verdienen maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Er moet recht zijn op Wsf of Wtos.) 

Anders, namelijk:   

 

Voor de volgende voorzieningen kunt u het beste een aanvraag indienen voordat u de kosten heeft gemaakt. 

Heeft u de kosten al gemaakt, dan moeten wij de gevraagde bijstand in de meeste situaties afwijzen. 

 

 Verhuiskosten bij een noodzakelijke verhuizing 

Kosten inrichting woning bij een noodzakelijke verhuizing      Laatste bankafschrift 

  Woonkosten (hoge woonlasten in verhouding tot inkomen)   Laatste huurbetaling 

  Beschikking WOZ-waarde  

  Bewijs Hypotheekbedrag  (deze of vorige maand)

Huishoudelijk apparaat, namelijk   Laatste bankafschrift 

 - Hoe oud is het te vervangen apparaat?  

 - Waarom moet het apparaat vervangen worden?  
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Eventuele toelichting op uw aanvraag 

 

 

 

 

 

Uitbetaling    

Rekeningnummer IBAN  Ten name van  

             Kopie van bankpas met dit rekeningnummer (als u geen uitkering bij de gemeente heeft) 

 

 

 

Verklaring en ondertekening 

Door het zetten van uw handtekening verklaart u alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt.  

Wijzigingen in uw woonsituatie, persoonlijke- en financiële omstandigheden, moet u onmiddellijk doorgeven aan het 

Team Werk en Inkomen. U zorgt daarbij voor de benodigde bewijsstukken. U stemt ermee in dat de door u verstrekte 

gegevens, op grond van de wet, op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen en 

dat uw gegevens worden opgenomen in een gemeentelijke persoonsregistratie. 

Plaats  Datum   

    

Handtekening  Handtekening partner   

 

 


