
       

 
 

 

 
Aanvraag bijzondere bijstand/ inkomensondersteuning niet uitkering gerechtigden Werksaam 
 

Niet door aanvrager in te vullen: 
Aanvraagdatum… 
Ontvangstdatum…. 
Klantnummer….  

1. Persoonsgegevens aanvrager  
Burgerservicenummer : ............................................. 
Achternaam : ............................................. 
Voornamen : ............................................. 
Geboortedatum : ............................................. 
Email adres : ............................................. 
Adres : ............................................. 
Postcode/woonplaats : ............................................. 
Telefoonnummer : ............................................. 
IBAN rekening : ............................................. 
 
2. Bent u gehuwd/samenwonend  0 ja ga verder met vraag 3 

 0 nee ga naar vraag 4 
 
3. Gegevens partner 
Burgerservicenummer : ............................................. 
Achternaam : ............................................. 
Voornamen : ............................................. 
Geboortedatum : ............................................. 
Email adres : ............................................. 
 
4. Heeft u kinderen 0 ja ga verder met vraag 5 

 0 nee ga naar vraag 6 
 
5. Gegevens kinderen  
naam kind geboortedatum naam kind geboortedatum 

1……………………………… ……………………………… 4……………………………… ………………………………. 

2……………………………… ……………………………… 5……………………………… ………………………………. 

3……………………………… ……………………………… 6……………………………… ………………………………. 

Heeft u kinderen die u wel onderhoudt maar niet bij u wonen? 0 ja       0 nee 
Zo ja welk(e) kind(eren) en waarom? …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Waarvoor vraagt u voor uzelf of uw partner bijzondere bijstand aan? 
Participatieregeling 18+ (deelname maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten) 
voor wie bestemd: ……………………………………………………………………… 
 
Individuele inkomenstoeslag 
voor wie bestemd: ……………………………………………………………………… 
 
Andere bijzondere kosten. 
 omschrijving voor wie bestemd? bedrag 
1 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
2 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
3 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
4 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 



       

 
 

(zo nodig) toelichting: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Waarvoor vraagt u voor uw kinderen bijzondere bijstand aan? 
 Jeugdsportfonds  
 omschrijving voor wie bestemd? bedrag 
1 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
2 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
3 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
4 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
 
Participatieregeling 18- 
 omschrijving voor wie bestemd? bedrag 
1 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
2 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
3 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
4 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
 
Indirecte schoolkosten (vermeld de naam van de school en de groep/klas) 
 omschrijving voor wie bestemd? bedrag 
1 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
2 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
3 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
4 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
 
Computer 1e kind vanaf groep 6 basisschool 
 omschrijving voor wie bestemd? bedrag 
1 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
2 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
3 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
4 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
 
Zwemles diploma A 
 omschrijving voor wie bestemd? bedrag 
1 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
2 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
3 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
4 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
 
Overige bijzondere kosten 
 omschrijving voor wie bestemd? bedrag 
1 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
2 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
3 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
4 ……………………………………………………………………… ……………………………………. € 
 
(zo nodig) toelichting: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



       

 
 

 
8. Wat is uw woonsituatie 
0 zelfstandig wonend   
0 inwonend bij/andere wonen bij u in  
0 instelling/inrichting  
 
9. Woonlasten en huisvesting 
Betaald u huur 0 ja       0 nee 
Hoogte huur € 
Ontvangt u huurtoeslag  0 ja       0 nee 
 
Heeft u een koopwoning 0 ja       0 nee 
Hoogte hypotheek € 
huidige WOZ waarde woning  € 
 
We hebben de gegevens over uw eigen woning nodig voor de aanvraag. U dient in de bijlagen uw 
hypotheek saldo, uw rentebetaling en uw beschikking belastingdienst inzake voorlopige teruggaaf 
bij te sluiten. 
 
10. Inkomen (salaris, Wajong, WIA, AOW, pensioenen, WW, WGA, alimentatie) 
Hieronder geeft u aan welk inkomen u en uw partner hebben, van welke organisaties of instanties. 
Zo vult u het salaris in, of het pensioen, de toeslagen of uitkering. Ook ontvangen alimentatie vult u 
hieronder in. 
soort inkomen netto bedrag 
……………………………………………………………………………………………… € 
……………………………………………………………………………………………… € 
……………………………………………………………………………………………… € 
We hebben de gegevens over uw inkomsten nodig.  
In de bijlagen s.v.p. uw overzichten van salaris, uitkering of alimentatie invoegen. 
 
Ontvangt u heffingskorting(en) van de belastingdienst?  0 ja       0 nee 
Algemene heffingskorting minst verdienende partner  € 
Inkomensafhankelijke combinatie korting € 
 
11. Vermogen 
Hieronder dient u alle bezittingen op te geven van u, uw partner en uw kinderen die jonger zijn dan 
18 jaar. Als u twijfelt over het al dan niet opgeven van een vermogen neemt u dan contact op met 
de gemeente. 
Saldo van alle bank- en spaarrekeningen 
rekeningnummer datum afschrift saldo 
…………………………………………………………… ……………………………………………… € 
…………………………………………………………… ……………………………………………… € 
…………………………………………………………… ……………………………………………… € 
We hebben van u kopieën van de volledige bankafschriften inclusief alle volgbladen met daarop alle 
bij- en afschrijvingen van de afgelopen maand (meest recente afschriften) van u nodig. U kunt deze 
downloaden via internetbankieren of aanvragen bij uw bank. 
 
Bent u in het bezit van onroerende zaken (ook woning in het buitenland 
vermelden) 

 
0 ja  0 nee 

  
Bent u in het bezit van een auto, motor, caravan, boot? 0 ja  0 nee 
 
soort voertuig kenteken bouwjaar Dagwaarde (obv Anwb 

koerslijst) 
………………………………. ………………………………. ………………………………. € 
………………………………. ………………………………. ………………………………. € 
………………………………. ………………………………. ………………………………. € 
    
 



       

 
 

 
Bent u in het bezit van antiek, sieraden en overige waardevolle voorwerpen? 
omschrijving bijzonderheden waarde 
………………………………………………………. …………………………………………………. € 
………………………………………………………. …………………………………………………. € 
………………………………………………………. …………………………………………………. € 
 
12. Schulden 
Hieronder dient u alle schulden op te geven van u, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar 
(leningen, doorlopend/flexibel krediet, persoonlijke lening, betalingsachterstanden). 
naam schuldeiser hoogte schuld maandelijkse aflossing 
…………………………………………………………… € € 
…………………………………………………………… € € 
…………………………………………………………… € € 
 
13. Zorgverzekering 
Wie is uw zorgverzekeraar? ……………………………………………………………… 
Heeft u een aanvullende verzekering? Zo ja welk 
pakket 

 
……………………………………………………………… 

 
14. Betaling bijzondere bijstand 
Hier geeft u aan op welk rekeningnummer wij de bijzondere bijstand kunnen storten.  
 
IBAN rekeningnummer ……………………………………………………………………. 
 
 
15. Verklaring en ondertekening 
Ik heb/wij hebben dit formulier eerlijk en volledig ingevuld 
Ik weet/wij weten dat onjuist verstrekte informatie kan leiden tot terugvordering van de bijzondere 
bijstand, tot opleggen van een boete of andere maatregelen.  
 
Plaats:  
Datum:  
 
 
Handtekening aanvrager handtekening partner 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 

U kunt het ingevulde formulier sturen naar: Antwoordnummer 68719, 1687 ZC Wognum 


