Gemeente Voorst / Maatschappelijk Netwerk Voorst
AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND
Dit is het aanvraagformulier voor Bijzondere bijstand. Het formulier is bedoeld om vast te
stellen of u recht hebt op bijstand.
Om dat goed te kunnen doen hebben we veel informatie nodig over u, uw woonsituatie, uw
inkomen en uw vermogen. Heel persoonlijke zaken waar we uiteraard heel zorgvuldig mee
zullen omgaan.
Voor welke kosten vraagt u bijzondere bijstand aan?
medische kosten
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
gegevens van uw zorgverzekering bijvoegen
duurzame gebruiksartikelen
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
overige
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Hebt u voor de voorzieningen die u aanvraagt ook ergens anders een vergoeding
aangevraagd?
O
nee
O
ja, bij
Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
straat/huisnummer
postcode/woonplaats
burgerservicenummer
telefoonnummer

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Woont u samen (gehuwd of ongehuwd)?
O
nee
O
ja, met:
Achternaam
________________________________________________
Voorletters
______________________
Geboortedatum
______________________
Burgerservicenummer
______________________

U moet een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bijvoegen; ook van uw eventuele
partner.
Wonen er behalve u en uw eventuele echtgenoot/partner nog andere personen op
bovengenoemd adres?
O nee
O ja, namelijk: O kind(eren)
O overige familieleden
O andere personen
Inkomen
Wat is uw netto inkomen?
soort inkomen

Uzelf

bedrag/periode

Partner

Bedrag/periode

Arbeid

€

per

€

per

Uitkering

€

per

€

per

Pensioen

€

per

€

per

Heffingskorting

€

per

€

per

Alimentatie

€

per

€

per

Kostgeld/onderhuur

€

per

€

per

Overig

€

per

€

per

(voorlopige teruggave belastingdienst)

(b.v studiefinanciering, rente uit vermogen)

Hebt u inwonende kinderen van 18 jaar of ouder met een eigen inkomen?
O nee
O ja
naam kind(eren):
geboortedatum:
soort inkomen:
(studiefinanciering/uitkering/arbeid etc.)

hoogte inkomen:

U moet van alle inkomens bewijsstukken bijvoegen

Vermogen
-Een aanzienlijk bedrag in contanten: €
-Huidig saldo betaal- en spaarrekeningen:
(van u, uw partner, inwonende kinderen jonger dan 18 jaar)

bedrag: €
bedrag: €
bedrag: €
bedrag: €

rekeningnummer
rekeningnummer
rekeningnummer
rekeningnummer

bankafschriften van de laatste 3 maanden bijvoegen
-Waarde auto, motor, camper, caravan etc.
soort:
waarde: €
kentekenbewijs bijvoegen
Waarde overig vermogen: €
(b.v. aandelen, effecten, levensverzekering, lijfrentepolis, antiek, kunst, onverdeelde boedel, vakantiewoning, stacaravan)

bewijsstukken bijvoegen
Hebt u in de afgelopen 5 jaar schenkingen gedaan?
O nee
O ja, aan
bewijsstukken bijvoegen
Hebt u en/of uw partner schulden?
O nee
O ja, aan
bewijsstukken bijvoegen
Woonsituatie
Hebt u een eigen woning?
O nee
O ja Saldo hypotheek: €
Betaalt u of uw partner woninghuur?
O nee
O ja
Ontvangt u huurtoeslag?
O nee
O ja

Betaling van de bijstand
Op welk bankrekeningnummer wilt u de bijstand ontvangen?
IBAN-rekeningnummer:
ten name van:
Verklaring
Ik heb de vragen begrepen en volledig beantwoord.
Ik weet dat
 de gemeente Voorst mijn persoonlijke gegevens registreert
 opzettelijk onjuist of onvolledig invullen kan leiden tot terugvordering en/of
strafvervolging
 ik omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bijstand, direct moet melden
aan mijn klantmanager
 de gemeente Voorst inlichtingen kan vragen bij andere
instanties/werkgevers/personen. Dit gaat uitsluitend om inlichtingen die nodig zijn
voor het vaststellen van mijn recht op bijstand
Ondertekening
Plaats

Handtekening

Datum

