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Aanvraag bijzondere bijstand 
 

 

1 Persoonsgegevens 

Voorletter(s)  :   Eventuele voorvoegsels:  

Achternaam  :  

BSN   : 

Geboortedatum  : 

Straat   :       Huisnummer: 

Postcode  :     Plaats: 

Telefoonnummer : 

E-mailadres  : 
 
 

2 Heeft u een partner? 

 Ja, vul de gegevens van uw partner in. Stuur 
een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs 
(paspoort, Nederlandse identiteitskaart of 
verblijfsdocument). Geen kopie van een 
rijbewijs. 

 Nee. Ga door naar vraag 3. 

 

 

 
Voorletter(s)  :   Eventuele voorvoegsels:  

Achternaam  :  

BSN   : 

Geboortedatum  : 

Telefoonnummer : 
 

 

3 Persoonlijke gegevens overige bewoners 

Zijn er overige bewoners op uw adres?  

 Nee. Ga door naar vraag 4.   Ja. Vul hieronder de gegevens van uw overige 
medebewoners in.   

Voor- en achternaam :  

Relatie    : 

 
Voor- en achternaam :  

Relatie    : 

 
Voor- en achternaam :  

Relatie    : 

 
Voor- en achternaam :  

Relatie    : 

 
Voor- en achternaam :  

Relatie    :   

Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse 
identiteitskaart of verblijfsdocument). Géén rijbewijs. 
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4 Aanvraag bijzondere bijstand 

Stuur onderstaande bewijsstukken mee: 
• Prijsopgave; 

• Bewijs dat de kosten niet (geheel) vergoed worden door uw zorgverzekeraar of andere instantie (indien 
van toepassing); 

• Een kopie van uw zorgpolis (alleen als u bijzondere bijstand voor medische kosten aanvraagt).  
 

4.1 Voor welke kosten vraagt u bijzondere bijstand aan? 
 
 
 
 
4.2 Waarom zijn deze kosten noodzakelijk? 

 
 
 
 
 

4.3 Welke situatie is van toepassing? 
 

 Ik ontvang een bijstandsuitkering (Participatiewet) van de gemeente Nunspeet.  
U bent klaar met het invullen van dit formulier. U kunt doorgaan naar de ondertekening. 
 

 Ik heb eerder bijzondere bijstand ontvangen én mijn draagkrachtjaar loopt nog én mijn 
inkomens-, vermogens- en woonsituatie zijn niet gewijzigd. 
 

 Geen van bovenstaande situaties is op mij van toepassing. 
 

5 Inkomen 

5.1 Wat is uw inkomen? 

 Loon uit werk: € _________ per maand (netto).  

 AOW-uitkering: € _________ per maand (netto). 

 Pensioen: € _________ per maand (netto).   

 Een UWV-uitkering, zoals WW-, Ziektewet- of 
WAJONG-uitkering: € _________ per maand 
(netto). 

 Alimentatie: € _______ per maand. Lever uw 
laatste ontvangstbewijs in (rekeningafschrift). 

 Inkomen uit eigen bedrijf. Lever uw meest 
recente aangifte inkomstenbelasting in. 

 Anders, namelijk: _________________:  
€ ________ per maand (netto). 

5.2 Wat is het inkomen van uw partner? 
U kunt deze vraag overslaan als u geen partner heeft.  

 Loon uit werk: € _________ per maand (netto).  

 AOW-uitkering: € _________ per maand (netto). 

 Pensioen: € _________ per maand (netto).   

 Een UWV-uitkering, zoals WW-, Ziektewet- of 
WAJONG-uitkering: € _________ per maand 
(netto). 

 Alimentatie: € _______ per maand. Lever uw 
laatste ontvangstbewijs in (rekeningafschrift). 

 Inkomen uit eigen bedrijf. Lever uw meest 
recente aangifte inkomstenbelasting in. 

 Anders, namelijk: _________________:  
€ ________ per maand (netto).

Stuur mee: bewijzen van uw inkomen (en/of die van uw partner). Bijvoorbeeld uw laatste 
loon- of uitkeringsspecificatie.  

 



 
  

Aanvraag bijzondere bijstand 3/4 

 
6 Vermogen 

6.1 Geef hieronder alle bankrekeningen (o.a. betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen) aan van 
uzelf, uw partner en uw kinderen. 
 
Lever van elke bankrekening de afschriften van de laatste drie maanden aan. Ook als u weinig 
gebruik maakt van de rekening of als het saldo negatief of nul is. 
 
Bankrekeningnummer    Ten name van   Saldo 

_________________________________ _______________________ € ____________ 

_________________________________ _______________________ € ____________ 

_________________________________ _______________________ € ____________ 

_________________________________ _______________________ € ____________ 

_________________________________ _______________________ € ____________ 

_________________________________ _______________________ € ____________ 
 
6.2 Hebben u (en uw eventuele partner) andere bezittingen? (Denk aan voertuigen (auto, motor, 

caravan), waardepapieren of andere bezittingen). 

 Ja, namelijk: _________________________, ter waarde van € ________________________        

 Nee. 

6.3 Hebben u, uw partner en/of uw kinderen schulden? 

Lever bewijsstukken van uw schulden in.  
 

 Ja, in totaal  € ___________________. 

      
 

 Nee. 

 

6.4 Wat is uw woonsituatie? 

 Huur. De verhuurder is ______________________. De kale huur per maand is € __________ 

 Eigen woning. 

 Wonend in een instelling, namelijk: _______________________________________________ 

 Anders, namelijk _____________________________________________________________ 
 

 
7 Op welk IBAN-nummer wilt u de bijzondere bijstand ontvangen? 

IBAN  :_________________________________________ 

Ten name van :_________________________________________ 

  

Stuur mee: bewijsstukken van uw vermogen. In ieder geval de bankschriften van de 
afgelopen drie maanden van u, uw partner en uw (minderjarige) kinderen.   
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8 Verklaring en ondertekening 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat de op dit formulier verstrekte gegevens naar waarheid zijn 

ingevuld. Ondergetekende(n) machtigt/machtigen de gemeente ter controle van deze gegevens inlichtingen 

in te winnen bij instanties die op grond van de Participatiewet verplicht zijn deze te verstrekken en die voor het 

vaststellen van het recht nodig zijn. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot strafrechtelijke 

vervolging en het terugvorderen van de ontvangen bijdragen. Daarnaast is ondergetekende ervan op de 

hoogte dat de persoonsgegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie van de gemeente Nunspeet. 

 

Plaats: ____________________   Datum: __________________ 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 

 

 

____________________________   _________________________ 


