Aanvraagformulier
Bijzondere bijstand

zonder bijstandsuitkering

LET OP: Het opzettelijk onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan er toe leiden
dat wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Bovendien is dit strafbaar.

Bijzondere bijstand aanvragen
Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van de gemeente volgens de regels
van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent ook dat uw gegevens gecontroleerd
kunnen worden bij andere instanties of aan deze worden verstrekt.

Ondertekening aanvrager en (eventuele) partner
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te zullen invullen;
Naam aanvrager
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager

Naam partner
Plaats
Datum
Handtekening partner

juni

2017

1. Persoonsgegevens

Bijvoegen: kopie identiteitsbewijs van u en uw partner

Gegevens aanvrager:
Achternaam
M/V

Voornaam
Geboortedatum
Woonadres

Diemen Postcode

Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens aanvrager partner:
Achternaam
M/V

Voornaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
E-mailadres
Op welk rekeningnummer kan het bedrag worden gestort?
Ibannummer

2. Bijzondere bijstand

Ten name van

Bijvoegen: kopie originele nota of (voorlopige) proforma nota

Vraagt bijzondere bijstand voor de kosten van:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Toelichting_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Geef eventueel een omschrijving van uw persoonlijke situatie waarmee wij rekening moeten houden:_______________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Heeft u geprobeerd deze kosten ergens anders te laten vergoeden?
 Nee
 Ja, bij __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3. Woongegevens

Bijvoegen: huurcontract / huurovereenkomst/-bewijs /
hoogte huur / beschikking huurtoeslag

Ik woon:
 In een eigen koophuis ____________________________________________________________________________
 In een huurwoning / kamer / appartement ___________________________________________________________
Indien u een koopwoning heeft;
Wat is de waarde van de woning €______________________________________________________________________
Wat is de huidige hypotheekschuld €____________________________________________________________________

4. Inkomsten

Bijvoegen: kopie bewijsstukken van alle inkomsten

Geef hieronder alle inkomsten aan van u, uw partner en andere personen die bij u in huis wonen.
Denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit: loon, studiefinanciering, belastingteruggave, alimentatie, en dergelijke.
Voorletters

Achternaam

Geboortedatum

Relatie*

Soort inkomen

Bedrag
Per 4 weken /
Per maand**

1.

€

2.

€

3.

€

4

€

5.

€

* Bijvoorbeeld; kind, (schoon)ouder, broer, zus etc.
** Doorhalen wat niet van toepassing is.

5.

*1

Bezittingen

Bijvoegen: kopie meest recente afschrift van alle rekeningen
*2
Bijvoegen: kopie kentekenbewijs deel 1A + 1B

Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar of andere gezinsleden bezittingen zoals, tegoeden van derden,
andere waardepapieren en dergelijke?
 Nee
 Ja, vul hieronder in om welke bezittingen het gaat _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Saldo bank-/spaarrekeningen*1:
Soort rekening

Rekeningnummer

Naam rekeninghouder

Saldo

1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

Hebben u, uw partner en/of inwonende gezinsleden een auto, motor of caravan? *2
 Nee
 Ja, vul hieronder de gegevens in:
Soort vervoer

Merk / Type

Bouwjaar

Kenteken

Waarde

1.

€

2.

€

3.

€

Overige bezittingen: (aandelen, obligaties, spaarbewijzen, levensverzekeringen, lijfrente, sieraden, antiek, verzamelingen etc.)
In Nederland;

In het buitenland;

Soort bezitting

Geschatte waarde

Soort bezitting

Geschatte waarde

1.

€

1.

€

2.

€

2.

€

3.

€

3.

€

6. Schulden

Bijvoegen: kopie schuldbewijzen

Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar schulden (bijvoorbeeld huur, energie, lening of een andere schuld?)
 Nee
 Ja, vul hieronder in om welke schulden het gaat;
Naam schuldeiser

Op naam van

Bedrag

1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

7. Zorgverzekering

Verplicht tot terugbetalen
(ja/nee)

Bijvoegen: kopie polisblad

Bij welke zorgverzekering bent u verzekerd? ______________________________________________________________

Meer weten?
Bel met team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn op werkdagen
bereikbaar tussen 10:00 tot 11:00 uur via telefoon (020) 31 44 888

