AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Dit vult de gemeente in

Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag aanvragen. Vul
het in en stuur het, samen met alle benodigde documenten. naar:
Gemeente Aalsmeer, T.a.v. Sociale Voorzieningen, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

1
G Stuur mee:
kopie geldig
legitimatiebewijs,
GEEN rijbewijs

UW PERS OONLIJ KE GEGEVENS

Naam

Tussenvoegsel

Voorletters

Geslacht

£ Man £ Vrouw

Geslacht

£ Man £ Vrouw

Adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Burgerservicenummer
IBAN
Ten name van

2
Bent u getrouwd of woont u
ongetrouwd samen?

GEG EVENS PA RT NER
£ Ja > vul verder in
£ Nee, > ga naar vraag 3

G

Stuur mee:
kopie geldig
legitimatiebewijs,
GEEN rijbewijs

Voorletters
Achternaam

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Burgerservicenummer

G Stuur mee:
kopieën van
jaaropgaven,
alimentatie en
heffingskortingen

Uw aanvraag

IND IV IDUEL E INKOMENST OESLAG
£ Individuele inkomenstoeslag (voor personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde
leeftijd).
Dit kunt u aanvragen als u de afgelopen drie jaar een minimuminkomen heeft
ontvangen. Heeft u een PW-uitkering, neem dan contact op met uw klantmanager.

£ Bijzondere bijstand > vul bij vraag 4 in wat u wilt aanvragen

G099-010517

3

A ANV RA AG BI JZOND ER E BI JS TA ND

4
G Stuur mee:
kopieën van
bewijsstukken

2|4

BIJZOND ERE BIJ ST AND

Voor welke kosten wilt u
bijzondere bijstand aanvragen?

5
Ontvangt u een periodieke PWuitkering (bijstand), periodieke
bijzondere bijstand en/of is er
een lopende
draagkrachtperiode
vastgesteld? (zie de laatste
beschikking bijzondere bijstand)

6

V ER KOR T E A A N VR A AG
£ Ja > ga naar vraag 9
£ Nee > ga naar vraag 6

GEG EVENS HUIS HOUDEN
Vul hier de gegevens in van personen die op uw adres wonen. Ook als zij niet op uw
adres ingeschreven staan.

Wonen er nog andere personen op
uw adres?

£ Ja
£ Nee > ga naar vraag 7

Medebewoner 1

Medebewoner 2

Medebewoner 3

Burgerservicenummer
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Relatie
Bijvoorbeeld partner, kind,
broer, vriend(in),
onderhuurder, etc.)

NB: Als er meer dan drie medebewoners zijn, voeg de gegevens van deze personen
dan bij dit aanvraagformulier op een apart vel.

7
G Stuur mee:
kopieën van alle in
het huishouden
aanwezige
inkomsten, zoals
loonstroken,
heffingskortingen
en alimentatie

INKOMEN EN VERM OGEN
Uzelf

Uw partner

Medebewoner ouder dan
18 jaar

Netto inkomsten per maand

¤

¤

¤

Waarde van uw vermogen en/of
schulden *

¤

¤

¤

* Het gaat hierbij om bezittingen (zoals bijvoorbeeld een auto, motor, caravan,
scooter, waarde van spaarbewijzen, eigen huis, woonboot, woonwagen,
schenkingen die u heeft ontvangen of gedaan) en eventuele schulden van u en,
indien van toepassing, van uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar

A ANV RA AG BI JZOND ER E BI JS TA ND

G Stuur mee:
kopie van
bankafschriften
van alle rekeningnummers

Rekeningnummer

3|4

Bedrag

Saldo op uw rekeningnummers

¤
¤

Bent u klant van
Schuldhulpverlening en/of
neemt u deel aan een lopende
schuldregeling?

£ Ja, de naam van de consulent is:
..........................................................................................................................................................................................................

£ Nee

G Stuur mee:
beschikking rechtbank

Beheert iemand of een instantie
uw inkomen?

£ Ja, de naam van de bewindvoerder is:
..........................................................................................................................................................................................................

Rekeningnummer van de bewindvoerder
..........................................................................................................................................................................................................

£ Nee

8
G Stuur mee:
kopie van de meest
recente huurspecificatie

Betaalt u (en/of uw partner) huur?

HUUR EN HUURT OESL AG
£ Ja, de huurprijs is
£ Nee, want

¤ ................................................................ per maand

£ ik heb een eigen woning

¤ ................................................................ per maand

£ ik betaal kostgeld

¤ ................................................................ per maand

£ ik heb geen woonkosten
G Stuur mee:
kopie van de meest
recente beschikking huurtoeslag

Ontvangt u (en/of uw partner)
huurtoeslag?

£ Ja, de huurtoeslag is

¤ ................................................................ per maand

£ Nee

9

BEWI JS S T UKKEN
Om uw aanvraag af te kunnen handelen hebben wij een aantal documenten nodig. Wij
verzoeken u daarom, indien van toepassing, onderstaande documenten bij te voegen.

Zie vraag 1 en 2

£ Kopie geldig legitimatiebewijs, geen rijbewijs, van u en uw eventuele partner
(alleen bij een eerste aanvraag bijzondere bijstand).

Zie vraag 3

£ Kopieën van de jaaropgaven van u, uw partner en eventuele medebewoners van
de laatste drie jaar (jaaropgaven, alimentatie en heffingskortingen van de
Belastingdienst etc.).

Zie vraag 4

£ Kopieën bewijsstukken (nota’s, behandelplan, verklaring arts, declaratieoverzicht
zorgverzekeraar e.d.) van de door u aangevraagde kosten.

Bewijsstukken voor een aanvraag woonkostentoeslag:

£ Kopieën van huurcontract, laatste huurspecificatie, servicekosten gespecificeerd.
£ Kopie eigendomsakte.
£ Kopie hypotheekakte.
£ Kopie specificatie maandelijkse servicekosten / V V E.
£ Kopie aanslag onroerende zaakbelasting.
£ Kopie aanslag rioolbelasting (Waternet).
£ Kopie inkomstenbelasting (renteaftrek).
£ Kopie recente afschriften met stand hypotheek en rente.
Zie vraag 7

£ Kopieën van alle in het huishouden aanwezige inkomsten van de afgelopen drie
maanden (houdt u hierbij rekening met o.a. kwartaalbetalingen, ontvangen
heffingskortingen, studiefinanciering etc.). Van u, uw partner en eventuele
medebewoners.

£ Kopieën van alle bankafschriften (volledig en opeenvolgend met saldo) van alle
in het huishouden aanwezige (bank)rekeningnummers van de afgelopen drie
maanden waarin u de aanvraag indient en van de maand daarvoor.

£ Bewijsstukken van eventuele schulden
£ Kopieën van alle bewijsstukken van vermogenssoorten in uw huishouden.

A ANV RA AG BI JZOND ER E BI JS TA ND

4|4

£ Kopie beschikking rechtbank in verband met bewindstelling.
Zie vraag 8

£ Kopie meest recente huurspecificatie.
£ Kopie meest recente beschikking huurtoeslag.

10

M A CHT IG I NG
U kunt ons machtigen om gegeven bij uw zorgverzekeraar op te vragen. Wij kunnen
uw aanvraag dan sneller afhandeling.

£ Ik machtig de gemeente Aalsmeer om gegevens omtrent declaraties en
vergoedingen bij mijn zorgverzekering op te vragen.

Naam zorgverzekeraar
Polisnummer

11

INL IC HTINGENP LICHT , VERKL ARING EN
ONDERT EKENING
Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het (tijdelijk) geheel
of gedeeltelijk weigeren van de bijzondere bijstand. Ten onrechte verstrekte
bijzondere bijstand kan worden teruggevorderd. Het niet, niet op tijd of onjuist
verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete.
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan
vaststellen of ik recht heb op bijzondere bijstand. Ik heb niets verzwegen.
Ik verklaar ermee bekend te zijn dat mijn 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 weet dat wijzigingen, die het recht de bijzondere bijstand
kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente,
onder overlegging van bewijsstukken.

Datum
Handtekening aanvrager

Datum
Handtekening partner

