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Gemeente Rijswijk
Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305. 2280 HH Rijswijk 
www.rijswijk.nl

Telefoon: 14 070
E-mail: Stadhuis@rijswijk.nl

Aanvraag  
bijzondere bijstand 

Persoonsgegevens

U zelf Uw eventuele partner
BSN
Naam
Geboortedatum
Huidig adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer

Aanvraag

Hiermee vraag ik / vragen wij bijzondere bijstand aan voor de kosten van

Hoogte bedrag: €
Ik vraag/ wij vragen dit aan omdat:

Op welk rekeningnummer kan de bijzondere bijstand bij toekenning worden overgemaakt?
IBAN: t.n.v.

Bewijsstukken
Vul dit formulier volledig in en voeg altijd een kopie bij van het geldig identiteitsbewijs van u en uw even-
tuele partner. Om uw aanvraag te beoordelen zijn bewijsstukken nodig. Per vraag is aangegeven welke 
bewijsstukken u moet bijvoegen.

Naar waarheid ingevuld:
Plaats en datum: Plaats en datum:
Handtekening: Handtekening partner:

Privacy 
Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Zie ook https://www.rijswijk.nl/privacybeleid

https://www.rijswijk.nl/privacybeleid
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1. Persoonlijke gegevens
Uw kinderen
Heeft u kinderen die bij u wonen?
0 ja, vul de gegevens in 0 nee, ga verder met vraag 2

Achternaam en voorletters: Geboortedatum:
Achternaam en voorletters: Geboortedatum:
Achternaam en voorletters: Geboortedatum:

2. Burgerlijke staat
• Bent u alleenstaand? 0 ja           0 nee 
• Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? 0 ja           0 nee 
• Leeft u momenteel gescheiden van uw echtgenoot/partner? 0 ja           0 nee

3. Woonsituatie
Ik woon:
0     in een huurwoning 0     in een eigen koopwoning
0     een verzorg- of verpleeghuis 0     thuis bij mijn ouders
0     op een kamer 0     bij een familielid

* bijvoegen: huurcontract of indien van toepassing hypotheekakte en bewijs openstaande hypotheek

3a. Andere inwonenden
Deelt u de woning nog met andere personen, zoals (schoon)ouders, andere familieleden (uitgezonderd 
kinderen), kostgangers en onderhuurders?
0 ja          0 nee
Zo ja: Vermeld hieronder de volgende gegevens van die perso(o)n(en).

Achternaam Voorletters Geboortedatum (Familie)Relatie

Bij sprake van onderhuur bewijsstukken onderhuur toevoegen

3b. Gezamenlijke huishouding
Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u beiden in dezelfde woning verblijft en beiden een bij-
drage 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.

Voert u met één van de bij vraag 3a genoemde personen een gezamenlijke huishouding?
0 ja          0 nee
Zo ja, dient u de volgende vragen te beantwoorden:

Is één van de personen waarvan u hiervoor bij vraag 3a de gegevens heeft ingevuld:
• uw ex-echtgeno(o)t(e)/partner of iemand waarmee u eerder een gezamenlijke huishouding heeft

gevoerd?
0 ja           0 nee 

• de vader of moeder van een uit uw relatie geboren of erkend kind?
0 ja          0 nee



Aanvraag bijzondere bijstand Pagina  3

• iemand waarmee u een samenlevingscontract heeft gesloten?
0 ja          0 nee

• iemand met wie u elders (bijv. bij de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank) als gezamenlijke
huishouding geregistreerd staat?
0 ja          0 nee  

Indien u één of meerdere vragen in rubriek 3b met ‘ja’ heeft beantwoord, dan dienen de volledige gegevens 
van de betreffende persoon te worden ingevuld bij iedere rubriek waarbij naar de gegevens van de partner 
wordt gevraagd, te beginnen bij: rubriek Persoonsgegevens (zie het eerste blad).

4. Inkomsten
• Inkomsten

Geef hieronder alle inkomsten aan van u en uw eventuele partner.

Soort inkomsten Bedrag per maand Wie (u zelf, partner of kind)

* bijvoegen: bewijsstukken van alle inkomsten

• Voorlopige teruggaaf belastingen
Geef aan of u de volgende kortingen ontvangt en het bedrag per maand

U zelf Uw partner
Algemene heffingskorting 0  ja, nl. €

0  nee
0  ja nl. € 
0  nee

Combinatiekorting 0  ja nl. €
0  nee

0  ja nl. €
0  nee

* bijvoegen: beschikking Belastingdienst

5. Saldo bank-/ spaarrekeningen
• Tegoeden

Hoe hoog is op dit moment het tegoed op alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en/of
inwonende kinderen tot 18 jaar?

Rekeningnummer Saldo
€
€
€
€

* bijvoegen: afschriften van alle rekeningen van de laatste 3 maanden

• Bezittingen
- Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar bezittingen zoals een caravan,

tegoeden van derden, effecten, andere waardepapieren of een eigen woning (waarin u niet
woont)?

0  Ja, vul hieronder in om welke bezittingen het gaat.               0  nee



Aanvraag bijzondere bijstand Pagina  4

* bijvoegen: bewijsstukken van alle bezittingen

 - Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar een auto, motor of scooter/ 
brommer?

 0   ja, vul hieronder de gegevens in.       0   nee
  
Soort vervoer merk, type, bouwjaar & kenteken

* bijvoegen: kopie kentekenbewijs deel I + II

• Schulden
 - Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar schulden (bijv. huur, energie, lening, 

etc.)?

 0   ja, vul hieronder in om welke schulden het gaat.                     0   nee

Schuldeiser Bedrag
€
€
€
€
€

* bijvoegen: schuldbewijzen

Voor algemene informatie of vragen over het invullen van dit formulier kunt u terecht bij:
Afdeling Sociale Zaken, telefoonnummer 14070 (keuze Rijswijk) op werkdagen tussen 8.30 uur en 
17.00 uur of via socialezaken@rijswijk.nl.

mailto:socialezaken@rijswijk.nl.
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