
Aanvraag bijzondere bijstand 1

Uw achternaam Uw geboortedatum – –

Aanvraag bijzondere bijstand

Uw persoonlijke gegevens

Achternaam en/of geboortenaam

Voorletters Geslacht   man              vrouw
 

Geboortedatum [ dd - mm - jjjj ] – –

Burgerservicenummer

Legitimatiebewijs [ nummer paspoort of ID-kaart ]

Burgerlijke staat   alleenstaande       alleenstaande ouder       gehuwd/samenwonend

Straatnaam Huisnr.

Postcode Plaats

Telefoon Mobiele telefoon

E-mail 

Gegevens van uw eventuele partner

Achternaam [ geboortenaam ]

Voorletters Geslacht   man              vrouw
 

Geboortedatum [ dd - mm - jjjj ] – –

Burgerservicenummer

Gegevens inwonende personen van 21 jaar en ouder [ indien van toepassing ]

Achternaam medebewoner [ geboortenaam ]

Voorletters Geslacht   man              vrouw

Burgerservicenr Geboortedatum

Relatie tot de aanvrager   niet studerend kind       studerend kind      ouder      broer/zus 

  anders, namelijk 

Ontvangt deze medebewoner een uitkering via de gemeente Heumen?   ja              nee

Achternaam medebewoner [ geboortenaam ]

Voorletters Geslacht   man              vrouw

Burgerservicenr Geboortedatum

Relatie tot de aanvrager   niet studerend kind       studerend kind      ouder      broer/zus 

  anders, namelijk 

Ontvangt deze medebewoner een uitkering via de gemeente Heumen?   ja              nee

Gemeente Heumen
Postbus 200
6580 AZ Malden
Tel 14024

Bezoekadres
Kerkplein 6
6581 AC Malden
soza@heumen.nl
www.heumen.nl
afdeling Publiekszaken

< Paarse balk: in te vullen 
door medewerker van de 
gemeente.

Ingenomen door                       Datum – –

Uw aanvraag bij-
zondere bijstand

U wilt een aanvraag 
doen voor de bijzonde-
re bijstand. Dat kan als 
u (onverwacht) te 
maken krijgt met hoge 
kosten, die u niet zelf 
kunt betalen. Zoals 
noodzakelijke medi-
sche kosten, of als uw 
wasmachine of koel-
kast kapot gaat. 
Om uw aanvraag te 
kunnen behandelen, 
vragen we u om een 
aantal gegevens in  
te vullen.

Komt u ergens invul-
ruimte tekort? Gebruik 
dan de extra ruimte op 
de laatste bladzijde 
van dit formulier.

De medewerkers van 
de gemeente Heumen 
helpen u graag bij het 
invullen van het 
aanvraagformulier. 
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Achternaam medebewoner [ geboortenaam ]

Voorletters Geslacht   man              vrouw

Burgerservicenr Geboortedatum

Relatie tot de aanvrager   niet studerend kind       studerend kind      ouder      broer/zus 

  anders, namelijk 

Ontvangt deze medebewoner een uitkering via de gemeente Heumen?   ja              nee

>  Zijn er meer medebewoners? Gebruik dan de extra ruimte op de laatste bladzijde van dit formulier.

Voor welke kosten vraagt u bijstand aan?

  Medische kosten

  Inrichtingskosten voor uw huis

  Kosten voor bewindvoering

  Overige kosten:

  Overige kosten:

Toelichting

Ontving u dit kalenderjaar de tegemoetkoming Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)? 

  Ja      Nee      Weet niet

Gezamenlijk inkomen

Wat was het netto (gezamenlijk) maandinkomen van uzelf, uw eventuele partner en kinderen  
tot 18 jaar?  [ het inkomen van meerderjarige medebewoners niet meerekenen ] 
[ invullen: inkomsten in de maand waarin u de  kosten voor het eerst hebt gemaakt of gaat maken ]

Werk [ bijv. loon ]

Uitkering [ bijv. AOW en WAO ]

Pensioen

Vakantietoeslag

Overige inkomsten

Totaal netto maandinkomen 

Bank- en spaarrekeningen

Vul hieronder gegevens in over uw rekeningen, die van uw eventuele partner en kinderen tot 18 jaar.

Rekeningnummer

Op naam van

Saldo Datum saldo  [ dd - mm - jjjj ]
 

< Meesturen: de  
laatste drie loon stroken 
of specificaties van uw 
inkomens gegevens en 
de inkomensgegevens 
van alle door u 
ge noem de gezins-
leden. Let op: voeg 
geen jaaropgaaf bij.

< Kruis aan voor welke 
kosten u deze aan-
vraag indient en geef 
(eventueel) een korte 
toelichting.

< Meesturen: bewijs 
van gemaakte kosten, 
zoals facturen of aan-
koopbewijzen, of een 
offerte.

< Meesturen: een 
kopie van het eerste  
en laatste afschrift van 
de laatste drie maan-
den van alle door u 
genoemde rekeningen.
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< Meesturen:  
een kopie van het 
eigendomsbewijs.

Rekeningnummer

Op naam van

Saldo Datum saldo  [ dd - mm - jjjj ]

Rekeningnummer

Op naam van

Saldo Datum saldo  [ dd - mm - jjjj ]
 

Rekeningnummer

Op naam van

Saldo Datum saldo  [ dd - mm - jjjj ]
 

Rekeningnummer

Op naam van

Saldo Datum saldo  [ dd - mm - jjjj ]

Rekeningnummer

Op naam van

Saldo Datum saldo  [ dd - mm - jjjj ]
 

Rekeningnummer

Op naam van

Saldo Datum saldo  [ dd - mm - jjjj ]
  

>  Zijn er meer bankrekeningen? Gebruik dan de extra ruimte op de laatste bladzijde van dit formulier.

Auto’s, motoren, caravans, boten

Bezit u of een gezinslid een auto, motor, caravan of boot?   ja          nee 

Zo ja, vul hieronder de gegevens in. 

1. Merk en type

Kentekennummer

Bouwjaar Waarde
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2. Merk en type

Kentekennummer

Bouwjaar Waarde

Opmerkingen

Waardepapieren [ aandelen, obligaties, opties, spaarbewijzen, levens verzekering en lijfrente ]

Bezit u of een gezinslid waardepapieren?   ja          nee 

Zo ja, vul hieronder de gegevens in. 

Soort waardepapier

Waarde Op datum  [ dd - mm - jjjj ]

Opmerkingen

Onroerende zaken [ een eigen woning, grond, of andere onroerende zaken ]

Bezit u of een gezinslid onroerende zaken?   ja          nee 

Zo ja, vul hieronder de gegevens in. 

Soort

Waarde Op datum  [ dd - mm - jjjj ]

Opmerkingen

Woonlasten

Heeft u of een gezinslid woonlasten?   ja          nee 

Zo ja, waaruit bestaan die woonlasten?   huur     kamerhuur     kostgeld     hypotheek

Bedrag per maand

Zo nee, wat is de reden?

Ontvangt u of een gezinslid huurtoeslag?   ja          nee 

Zo ja, wat is het bedrag per maand?

Schulden

Heeft u of een gezinslid schulden?   ja          nee 

Zo ja, geef dan op de volgende pagina aan hoe hoog de schuld is en of u een  
aflossingsverplichting hebt.

< Meesturen: een 
kopie van bewijs-
stukken, zoals  
eigen domsakte en 
hypotheek informatie.

< Meesturen:  
een kopie van uw 
waardepapier.

< Meesturen: een 
kopie van de bewijs-
stukken van de 
 woonlasten en de 
huurtoeslag.
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Schuld aan

Hoogte schuld

Hebt u een aflossingsverplichting voor deze schuld?   nee        ja         

 Zo ja, wat is de hoogte van de aflossingsverplichting per maand?

Opmerkingen

Schuld aan

Hoogte schuld

Hebt u een aflossingsverplichting voor deze schuld?   nee        ja         

 Zo ja, wat is de hoogte van de aflossingsverplichting per maand?

Opmerkingen

Schuld aan

Hoogte schuld

Hebt u een aflossingsverplichting voor deze schuld?   nee        ja         

 Zo ja, wat is de hoogte van de aflossingsverplichting per maand?

Opmerkingen

* Wilt u meer schulden noteren? Gebruik dan de extra ruimte op de laatste bladzijde van dit formulier.

Verklaring en ondertekening 

Op welk IBAN bankrekeningnr wilt u de bijstand ontvangen?

Ten name van Plaats
  

 
Ik heb de gegevens op dit formulier eerlijk ingevuld en geen belangrijke informatie verzwegen.  
Ik weet dat het strafbaar is om de vragen onjuist te beantwoorden. 

 

Plaats

Datum [ dd - mm - jjjj ] – –

Uw naam

Handtekening

< Meesturen: een 
kopie van de bewijs-
stukken van alle 
schulden.
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Naam eventuele partner

Handtekening

Wat zijn de voorwaarden?
-  De kosten zijn bijzonder en noodzakelijk. Het zijn kosten die niet iedereen heeft, zoals bepaalde 

medische kosten.
-  U krijgt deze kosten nergens vergoed, ook niet door uw (zorg)verzekeraar.
-  De hoogte van het gezamenlijk inkomen en het vermogen moet voldoen aan de grenzen van de 

Participatiewet en het gemeentelijk beleid.

Op grond van de informatie op het aanvraagformulier onderzoeken wij uw mogelijkheden. Binnen 
acht weken ontvangt u ons besluit.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 
Zet in uw brief: 
-  uw naam, adres en de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vragen?
Voor meer informatie en voor het aanvragen van een bijdrage kunt u terecht bij de afdeling 
Publiekszaken van de gemeente Heumen.
Kijk ook op de gemeentelijke website www.heumen.nl. 
Wilt u ook meer weten over de andere minimaregelingen? Kijk dan op www.berekenuwrecht.nl.
Daarnaast kunt u vragen stellen via het e-mailadres soza@heumen.nl.  
Op de afdeling Publiekszaken zijn bovendien diverse folders beschikbaar. 

Ruimte voor opmerkingen en aanvullingen


