
 

 

 

 

 
 

 

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND  
  

Om uw recht op bijzondere bijstand vast te stellen hebben wij informatie nodig over uw 

gezinssituatie, woonkosten en over uw inkomen en vermogen. Uw gegevens worden 

vertrouwelijk door ons behandeld. 

  

Dit teken staat regelmatig op het formulier. Bij dit teken staat aangegeven welke 

gegevens u moet inleveren. Zonder deze gegevens kunnen wij niet vaststellen of u recht 

hebt op de aangevraagde vergoeding. 

 

 1. Persoonsgegevens aanvrager 

 Cliëntnummer    

(wanneer van toepassing) 

Naam       

Adres       

Postcode, woonplaats    

Telefoonnummer    

E-mailadres     

 BSN      

 Geslacht     

       

 Soort identiteitsbewijs   

       

       

 Nummer document   Geldig tot  

Geboortedatum     

Geboorteplaats     

IBAN      
NL

 

 

 2. Persoonsgegevens partner 

 Cliëntnummer    

(wanneer van toepassing) 

Naam       

Adres       

Postcode, woonplaats    

Telefoonnummer    

E-mailadres     

 BSN      
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 Geslacht     

       

 Soort identiteitsbewijs   

       

       

 Nummer document   Geldig tot  

Geboortedatum     

Geboorteplaats     

IBAN      
NL

 

 

 3. Kostensoort 

 Waar vraagt u bijzondere bijstand voor aan? 

   
  

Voeg bewijsstukken van deze kosten toe (bijvoorbeeld een pro-forma nota) 

 

 Toelichting op uw aanvraag: 

  

   

  
 

 4. Kostenvergoeding bij andere instantie(s) 

Heeft u/Hebben u en uw partner geprobeerd om de kosten bij een andere instantie vergoed te 

krijgen (te denken valt hierbij aan uw zorgverzekeraar, UWV, afdeling WMO etc.)?     

  

 Zo ja, welke kosten, bij welke instantie(s) en met welk resultaat? 

  

  
   

 Voeg bewijsstukken toe. 

  

 5. Betaling bijzondere bijstand 

 Op welk rekeningnummer wil u de bijzondere bijstand ontvangen? 

 IBAN 
NL

 ten name van  

 

Ik/Wij machtigen de gemeente om de betaling van de uitkering rechstreeks over te 
maken op het rekeningnummer van onderstaande instantie:

 

 IBAN 
NL

 ten name van  

 Onder vermelding van  

 

 6. Overige gegevens 

 Heeft u en/of uw partner mededelingen te doen die van belang kunnen zijn voor het recht op en/of 

 de hoogte van de bijstand? 
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 7. Aanvullende informatie 

 Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Midden-Delfland? 

  

  
  

Heeft de gemeente Midden-Delfland u dit kalenderjaar eerder bijzondere bijstand toegekend? 

 

  
 

 8. Burgerlijke staat 

 Wat is uw burgerlijke staat?      Wat is de burgerlijke staat van uw  

          partner?  

         

        

         

      

       
  

9. Leefsituatie 

Woont u (behalve met uw partner) nog met andere personen op het bij vraag 1 opgegeven adres?

  

  
Zo ja, vermeld dan hieronder de gegevens 

 Voorletters voorvoegsel en achternaam  geboortedatum relatie (bijv. ouder, zus,   

          onderhuurder e.d.) 

     

     

     

     

     

     
 

 10. Gezamenlijke huishouding 

Voert u met één van de bij vraag 9 opgegeven personen een gezamenlijke   

huishouding?              

(Er is sprake van een gezamenlijke huishouding indien u beiden hoofdverblijf heeft in dezelfde woning en 

beiden een bijdrage levert in de kosten van de huishouding of elkaar op enige wijze verzorgt. Er is geen sprake 

van een gezamenlijke huishouding als de inwonende persoon uw kind of ouder is)  

Is één van de personen waarvan u bij vraag 9 de gegevens heeft ingevuld: 

 - Uw ex-partner of iemand waarmee u eerder een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd?  

              

 - De vader of moeder van een uit uw relatie geboren of erkend kind ?  

 - Iemand waarmee u een samenlevingscontract heeft gesloten?    
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 - Iemand met wie u nu of in de voorgaande 2 jaar elders als     

  gezamenlijke huishouding staat geregistreerd (gemeenten, SVB, UWV, Belastingdienst, zorgverzekering, 

DUO, stichting 1940-1045 en de IND) 

 

 Indien u één of meerdere vragen van vraag 10 met “ja” heeft beantwoord, dan dienen 

de volledige gegevens van de betreffende persoon te worden ingevuld bij vraag 2. 

Vervolgens dient u bij alle vragen waar sprake is van “partner” de gegevens in te vullen 

van de betreffende persoon. 

 

 11. Huisvesting 

Verblijft u in hoofdzaak op het bij vraag 1 opgegeven adres?     

 Zo nee, waar wel en waarom?  

 Verblijft uw partner in hoofdzaak op het bij vraag 1 opgegeven adres?   

 Zo nee, waar wel en waarom?  

  

Hieronder aankruisen welke situatie op u en uw partner van toepassing is: 

  
  

 Betaalt u/Betalen u en uw partner woonlasten       

 Zo ja   bedrag per maand  €  

 Zo nee, waarom niet?  

  

 Ontvangt u/Ontvangen u en uw partner huurtoeslag      

 Zo ja:  

          bedrag per maand  €  

 

Voeg een huurcontract, bewijs van betaling van de huur, kamerhuur, kostgeld, 

beschikking huurtoeslag toe 

 

12. Eigen woning 

Heeft u/Hebben u en/of u partner een koopwoning?   

Heeft u/Hebben u en/of u partner een hypotheek op de woning?      

Op wiens naam staan de hypotheek?     

Soort hypotheek:   
annuïteiten levensverzekering spaarhypotheek

 

    
anders, te weten

 

Naam en adres hypotheekverstrekker:  

          

          

OZB waarde woning     €  restant van de schuld €  

Contante waarde levensverzekering   €  gespaard bedrag       €  

         spaarhypotheek 
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Ontvangt u/Ontvangen u en uw partner voor de woning een premie van het Rijk?   

Zo ja, hoeveel?    €      per   

 

Geef hieronder de eigendomskosten aan van de eigen woning   bedrag per maand 

Hypotheekrente          €  

Aflossing           €  

Premie levensverzekering in verband met hypotheek    €  

Spaarpremie in verband met hypotheek      €  

Eigenaarsgedeelte onroerendzaakbelasting      €  

Rioolbelasting          €  

Opstalverzekering          €  

Waterschaps-/polderlasten        €  

Erfpachtcanon          €  

Bijdrage vereniging van eigenaren       €  

Administratiekosten         €  

Onderhoudskosten          €  

 

Voeg alle bewijsstukken omtrent de waarde van uw woning, de hypotheek op uw woning 

en de kosten van uw woning toe. 

 

13. Heffingskortingen 

Ontvangt u en/of uw partner een (voorlopige) teruggaaf heffingskorting(en) van de 

Belastingdienst?           

Zo nee, heeft u en/of uw partner wel een verzoek (voorlopige) teruggaaf heffingskorting(en) 

ingediend bij de Belastingdienst?        

 

Indien u een (voorlopige) teruggaaf heffingskorting(en) ontvangt, kruis dan hieronder aan op 

welke heffingskorting(en) deze betrekking heeft. 

 

algemene heffingskorting uzelf
  €  

       
partner

 €  

ouderenkorting uzelf
  €  

       
partner

 €  

alleenstaande ouderkorting uzelf
  €  

       
partner

 €  

inkomensafhankelijke 
combinatiekorting uzelf

  €  

       
partner

 €  

Voeg een kopie van de beschikking van de Belastingdienst inzake de (voorlopige) 

teruggaaf toe 
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14. Inkomen 

Heeft u inkomen?           

Heeft uw partner inkomen?            

 

Inkomen uit loondienst Aanvrager    Partner 

Naam werkgever    

Adres        

Postcode en plaats      

Sinds wanneer?     

Arbeidskorting         €  €   

Naam werkgever 2   

Adres        

Postcode en plaats      

Sinds wanneer?    

Arbeidskorting         €  €   

 

Inkomen uit uitkering 

Naam uitkeringsinstantie   

Adres        

Postcode en plaats      

Sinds wanneer?    

Soort uitkering            

Naam uitkeringsinstantie   

Adres        

Postcode en plaats      

Sinds wanneer?    

Soort uitkering            

 

Inkomen uit bedrijf/beroep 

   

Adres        

Postcode en plaats      

Sinds wanneer?     

Netto winst         €  €   

Bent u enig eigenaar/firmant/vennoot?      
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Soort inkomen Loon   Netto loon vakantietoeslag periode wisselend 

   voor loonheffing    incl.  excl.   Inkomen 

Loon aanvrager €  €       

   €  €       

Loon partner €  €       

   €  €       

Uitkering aanvrager 

 €  €       

 €  €       

Uitkering partner 

 €  €       

 €  €       

Wijzigt uw inkomen binnenkort?         

Aard van wijziging  m.i.v.  

Wijzigt het inkomen van uw partner binnenkort?       

Aard van wijziging  m.i.v.  

 

Voeg salarisspecificatie, uitkeringsspecificaties of winst- en verliesrekening toe. 

 

15. Bezittingen en schulden 

Privé- en spaarrekeningen 

(Van uzelf, uw partner en uw minderjarige ten laste komende kinderen.) 

 IBAN     ten name van  datum saldo  saldo 

NL
   €  

NL
   €  

NL
   €  

NL
   €  

NL
   €  

 

Voeg bankafschriften van de laatste 3 maanden toe. Ook als u op deze rekeningen geen 

of weinig saldo heeft. 

 

Onroerende zaken 

Bezit u of uw partner onroerende zaken?         

(Een woning e.d. in het buitenland dient u ook op te geven.) 

Zo ja, bestaat dit bezit uit  

eigen woning, geschatte waarde bij 
vrije oplevering

€  

     
overige, te weten:

€  
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Waardepapieren 

Bezit u of uw partner waardepapieren?        

(Aandelen, obligaties, opties, spaarbewijzen, lijfrente e.d.) 

Soort waardepapier      datum waarde   waarde 

   €  

   €  

   €  

 

Auto’s, motoren, caravans, boten 

Bezit u of uw partner een auto, motor, caravan, boot?      

Soort (auto,  Kenteken Merk   Type    Bouwjaar Geschatte  

motor etc.) (reg. nr.)          waarde 

    €  

    €  

    €  

 

Antiek, sieraden en overige bezittingen 

Bezit u of uw partner antiek en/of sieraden?       

Zo ja, wat is de geschatte waarde van het antiek en/of de sieraden?   €  

Heeft u of uw partner nog andere dan de bij deze vraag vermelde waardevolle bezittingen?  

              
Zo ja, wat zijn dit voor bezittingen en wat is de geschatte waarde hiervan? 

 €  

 

Aandeel in onverdeelde boedel 

Verwacht u of uw partner op dit moment vermogen te verkrijgen?    

(Te denken valt hierbij aan een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk of beëindigde samenwoning.) 

Zo ja, te weten  geschatte waarde  €  

           geschatte waarde van uw aandeel €  

 

Schenkingen 

Heeft u of uw partner de laatste vijf jaren voorafgaande aan de aanvraag schenkingen gedaan? 

              

Zo ja, op datum aan  bedrag €  

 

Aanspraken 

Heeft u of uw partner nog aanspraak op inkomen dat betrekking heeft op de periode  vóór de 

aanvraag van bijzondere bijstand         

Soort inkomen     periode waarop het inkomen (geschat)  

       betrekking heeft    bedrag  

 t/m  €  

 t/m  €  

 t/m  €  
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Inboedelverzekering 

Is uw inboedel verzekerd?          

Zo ja, wat is de verzekerde waarde van de inboedel?    €  

 

Schulden 

Heeft u of uw partner schulden?          

  
Naam schuldeiser ingangsdatum oorspronkelijk aflossing restant verplichting tot 

      schuld  bedrag  per maand schuld terugbetaling 

 € € €  

 € € €  

 € € €  

 € € €  

 € € €  

Wat is de reden van de schulden? 

  

   
  

 Voeg van alle hierboven vermelde bezittingen en schulden bewijsstukken toe. 

 

 16. Zorgverzekering 

Heeft u een zorgverzeke- Aanvrager    Partner 

 ring voor ziektekosten?    

      

Naam maatschappij   

Adres      

Postcode en plaats    

Polisnummer en premie € p.m.  € p.m. 

Hoogte eigen risico       €  per jaar           €  per jaar 

Bent u aanvullend 

verzekerd?        

Naam polis     

Naam maatschappij   

Adres      

Postcode en plaats    

Polisnummer en premie € p.m.  € p.m. 

Heeft u een tandarts- 

kostenverzekering      

Naam maatschappij   

Adres      
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Postcode en plaats    

Polisnummer en premie € p.m.  € p.m. 

Verzekerd bedrag        €         €  

Ontvangt u    p.m.        p.m. 

zorgtoeslag?   

 

Voeg de polis(sen) en de beschikking zorgtoeslag van u en uw partner toe. 

 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan 

vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op bijstand. Ik/Wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/Wij weten dat het onjuist 

invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het 

(tijdelijk) geheel of gedeeltelijk weigeren van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering kan worden 

teruggevorderd. Het niet of niet op tijd verstrekken van gegevens kan ook gevolgen hebben voor de te 

verlenen bijstand. Ik/Wij verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de gemeente op 

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

Participatiewet en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Ik/Wij 

weet/weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden 

doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken. 

 

Plaats en datum 

 
Handtekening aanvrager     Handtekening partner 

(niet nodig wanneer u de aanvraag via DigiD verzend) 

  


