
 

 

 

Aanvraagformulier bijzondere bijstand en 

minimaregelingen 

Dit aanvraagformulier is bedoeld voor mensen die nog geen uitkering ontvangen op 

grond van de Participatiewet. 

In te vullen door de medewerker van de gemeente 

Werkprocesnummer  

Cliëntnummer  

Uw persoonsgegevens 

Voorletters  

Achternaam  

Geslacht  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Telefoonnummer  

BSN  

E-mailadres  

IBAN rekeningnummer  

Waar wilt u een aanvraag voor doen? 

 Bijzondere bijstand 

 Meedoenbijdrage 

 Individuele inkomenstoeslag 

 Studietoeslag 

Voor wie wilt u een aanvraag doen? 

 Uzelf 

 Partner 

 Kind/kinderen jonger dan 18 jaar 



 

 

Toelichting van uw aanvraag 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting 

 Eigen woning 

 Huur 

Woonkosten per maand  

Huurtoeslag per maand  

Inkomen 

Noteer van u en uw partner het soort inkomen en in bruto en netto de hoogte van het 

inkomen. 

 

 

 

Bezittingen en schulden 

Noteer alle bezittingen en schulden van uzelf, uw partner en van uw kinderen die jonger 

zijn dan 18 jaar waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag. 

Bedragen op bank- en spaarrekeningen 

Vul het saldo en de datum van het saldo van uw bank- en spaarrekeningen in. 

 

 

 

Eigen woning en tweede (vakantie)woning 

Vul gegevens over uw woning(en) in zoals het adres, de WOZ-waarde en het restant van 

de hypotheek in. 

 

 



 

 

 

 

Voertuigen 

Vul de voertuigen in die u bezit, zoals je auto(‘s), motoren, caravan, boot. Vermeld 

hierbij het soort, merk en type, bouwjaar, kilometerstand, kenteken en geschatte 

waarde. 

 

 

 

Overige bezittingen 

Vul je overige bezittingen in, zoals aandelen, bitcoins, obligaties, spaarbewijzen, 

levensverzekeringen, lijfrenten, sieraden, antiek, verzameling en contanten. Vermeld 

daarbij de geschatte waarde. 

 

 

 

Schulden 

Vul je schulden in, met daarbij de informatie over de schuldeiser, het bedrag en de 

verplichting tot terugbetaling. 

 

 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Uw gegevens 

worden volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt in onze 

administratie. 

Plaats  

Datum  

Handtekening aanvrager  

Handtekening partner  
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