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1. Persoonsgegevens
Aanvrager:

Partner:

Naam
Burgerservicenummer
IBAN nummer
Telefoonnummer
Kopie identiteitsbewijs/verblijfsvergunning en kopie bankpas bijvoegen als u GEEN uitkering of andere tegemoetkoming van de
gemeente ontvangt

2. Aanvraag
Waarvoor vraagt u bijstand aan?
Individuele studietoeslag
(nota’s bijvoegen)

Bijzondere bijstand voor:
Individuele inkomenstoeslag

Heeft u reeds een uitkering levensonderhoud bij de gemeente?

Ja, u kunt de aanvraag direct ondertekenen
Nee, beantwoord onderstaande vragen

3. Woonsituatie
U en/of uw partner woont/wonen in een:
Huurwoning
Koopwoning
WOZ-waarde: € _______________
Overig

Resterende hypotheekschuld: € _______________

__________________________________________________

In geval van eigen woning → bewijsstukken (kopie WOZ-waarde + hoogte resterende hypotheekschuld) bijvoegen

4. Zorgverzekering
U zelf
Bij wie heeft u of uw partner een zorgverzekering afgesloten?
Indien bij Menzis, bent u collectief verzekerd bij Menzis?
Bent u aanvullend verzekerd?
Wat is uw polisnummer?

Partner

Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee

5. Inkomen
Inkomen van u en/of uw partner uit arbeid/uitkering/alimentatie/onderverhuur/kostgeld/studiefinanciering.
Soort inkomen

Naam (u zelf/partner/kind)

Netto bedrag per maand
€
€
€
€
€
Bewijsstukken (loon- en/of uitkeringsspecificaties → bij individuele inkomenstoeslag van de laatste 36 maanden) bijvoegen

6. Heffingskortingen
Ontvangt u en/of uw partner een (voorlopige) aanslag van de belastingdienst?
Algemene heffingskorting (minstverdienende partner)
(Alleenstaande)ouderenkorting
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Jonggehandicaptenkorting
Bewijsstukken (beschikking belastingdienst) bijvoegen

U zelf / partner
U zelf / partner
U zelf / partner
U zelf / partner

Nee / Ja
€
€
€
€

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
Z.O.Z.

7. Toeslagen
Ontvangt u en/of uw partner een toeslag van de belastingdienst?
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderopvangtoeslag
Bewijsstukken (beschikking belastingdienst) bijvoegen

Nee / Ja
U zelf / partner
U zelf / partner
U zelf / partner
U zelf / partner

€
€
€
€

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

8. Vermogen
Saldo bank- en/of spaarrekening(en) van u en/of uw partner en/of uw kind(eren) tot en met 17 jaar.
Rekeningnummer

Ten name van

Datum afschrift

Saldo
€
€
€
€
€
Bewijsstukken (volledige en opeenvolgende afschriften van bank- en/of spaarrekeningen van de laatste maand) bijvoegen
Overige bezittingen (contant geld, auto, boot, caravan, antiek, 2e eigen woning, aandelen/obligaties, levensverzekering)
Soort

Waarde
€
€
€
€

Bewijsstukken van soort bezitting en huidige (afkoop)waarde bijvoegen
Heeft u schulden?

Nee / Ja

Schuldeiser

Hoogte/Saldo huidige schuld
Terugbetalingsverplichting
€
Ja / Nee
€
Ja / Nee
€
Ja / Nee
€
Ja / Nee
€
Ja / Nee
Bewijsstukken (hoogte/saldo van de huidige schuld(en) + terugbetalingsverplichting) bijvoegen

9. Opmerkingen
Hieronder kunt u eventuele opmerkingen kwijt die van belang zijn bij uw aanvraag

10. Verklaring en ondertekening
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 weet/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 uitkeringen kan worden teruggevorderd. Het niet, niet op tijd of onjuist
verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een verlaging van de bijstand. Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door
de gemeente, op grond van de Participatiewet, op juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd bij andere instanties en personen. Ik/wij geef/geven
hierbij ook toestemming voor een eventueel onderzoek in verband met de verificatie van gegevens bij instanties en gegevensbronnen buiten Nederland. Verder
verklaar/verklaren ik/wij ermee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. De gegevens worden daarbij zorgvuldig
verwerkt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Ik/wij weet/weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden, onmiddellijk
moeten worden doorgegeven aan de gemeente onder overlegging van bewijsstukken.

Datum: _________________________

Handtekening aanvrager:

_________________________

Plaats: _________________________

Handtekening partner:

_________________________

