
Vergeet u niet het formulier aan de achterzijde te ondertekenen 

Gemeente Schiedam 

Afdeling Werk en Inkomen 

Correspondentieadres: 

Postbus 197 

3100 AD  Schiedam 

Bezoekadres: 

Broersvest 110  

3112 DG  Schiedam 

T 14 010  

W www.schiedam.nl 

Aanvraag Bijzondere bijstand   
 
Wanneer dit formulier invullen? 

 Als u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u nergens vergoed kunt krijgen en die u niet zelf kunt 

betalen. Voor dergelijke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 

 Als u een inkomen heeft dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm.  

 Vergeet u niet het formulier te ondertekenen 

 Als u een bijstandsuitkering heeft van de afdeling Werk en Inkomen levert u dan een bewijsstuk in van de kosten  

- Pro forma (voorlopige)  rekening of nota van de kosten die u moet gaan maken; 

 Als u geen bijstandsuitkering van de afdeling Werk en Inkomen heeft levert u dan ook de onderstaande bewijsstukken in 

over uw inkomen en vermogen 

- Een kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en uw eventuele partner;  

- kopie ziektekostenpolis van u en uw eventuele partner; 

- Kopieën van het inkomen van u en uw eventuele partner; 

- Kopieën van de bank-/spaarrekeningen of internetoverzichten van elke rekening van de laatste drie maanden van al uw 

gezinsleden ook van eventuele kinderen jonger dan 18 jaar; 

- kopie van de voor- en achterkant van de beschikking voorlopige teruggave van de belastingdienst van u en uw eventuele 

partner. 

 

Persoonsgegevens Aanvrager Partner 

Voorletters en achternaam ……………………………………… ……………………………………… 

Geboortedatum …………………….. Man /Vrouw ……………………..  Man /Vrouw 

Burgerservicenummer ……………………………………… ……………………………………… 

Telefoonnummer ……………………………………… ……………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats …………………………………………………………………………………… 

Bankrekeningnummer  …………………………………………………………………………………… 

Naam bank …………………………………………………………………………………… 

Cliëntnummer …………………………………………………………………………………… 

 

Wat vraagt u aan?  

Geef hier een omschrijving 

van de kosten  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Bedrag €    ……………………………………………………………………………… 

 
Als u een uitkering heeft van de afdeling Werk en Inkomen dan hoeft u de vragen aan de achterzijde over uw gezinsinkomen 

niet in te vullen.  U hoeft geen bewijsstukken over uw inkomen en vermogen mee te sturen. Deze zijn al bij ons bekend.  

In alle andere gevallen vult u de onderstaande vragen wel in. Zodat wij kunnen bepalen of u voldoet aan de inkomenseis van 

de bijzondere bijstand.  



 

Het inkomen van u en uw eventuele partner  

Noem inkomen, bijvoorbeeld 

salaris, WAO,ANW, AOW, 

alimentatie 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Netto bedrag per maand  €    ……………………………………………………………………………… 

Ontvangt u heffingskortingen 

van de belastingdienst ❏ Ja   ❏ Nee 

Heet u schulden ❏ Ja   ❏ Nee 
 

 

Vermogen  
Het vermogen is het bedrag van alle bezittingen min de schulden. Bij vermogen moet u ook denken aan een eigen huis, auto, 

boot, spaarrekeningen van u of één van uw gezinsleden. Ook de gezinsleden jonger dan 18 jaar 

Heeft u een partner en of 

inwonende kinderen jonger 

dan 18 jaar? 

❏ Ja, ons vermogen is HOGER / LAGER dan 11.700,-- 

❏ Nee, mijn vermogen is HOGER / LAGER dan € 5.850,-- (bedragen van 2014) 

 

Vergeet niet de benodigde bewijsstukken toe te voegen (zie voorkant formulier) 

 

Verklaring 

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, verwerkt de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente 

Schiedam uw gegevens in haar administratie. Door de ondertekening van dit formulier geeft u de 

gemeente Schiedam toestemming uw gegevens te controleren bij of te verstrekken aan andere 

instanties. Mocht blijken dat u dit formulier onjuist dan wel onvolledig heeft ingevuld, dan zal de aan 

u verstrekte inkomenstoeslag teruggevorderd worden. 

 

Ondertekening 

Datum  ___________________   ________________________  

 

 

Handtekening aanvrager Handtekening partner  

 

 

  ___________________   ________________________  

 


