
                                             
 Aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand 
 

 

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? De Formulierenbrigade helpt u hiermee.  De informatie over 

inloopspreekuren vindt u op de site van www.katwijk.nl. Of bel het Samenlevingsloket op 071-4065020. 
 

BIJZONDERE BIJSTAND OVERIGE KOSTEN 
  

Voor welke kosten vraagt u bijzondere bijstand aan? Voeg bewijsstukken van deze kosten bij 

 

Om welke reden moet u deze kosten maken? 

 

Voor wie vraagt u deze bijzondere bijstand aan? 

 Naam Voorletters BSN Geboortedatum 

Uzelf     

Partner     

Kind 1     

Kind 2     

Kind 3      

Kind 4     

 

Heeft u een uitkering van gemeente Katwijk (Participatiewet)?  

� Ja, ga door naar ondertekening. 
� Nee, voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij en vul het formulier verder in.  
   Overal waar in de vragen ‘u’ staat bedoelen wij ‘u en uw partner’ 

 

LEEFSITUATIE  

 Aanvrager Partner 

Burgerlijke staat   

 

 Heeft u inwonende kinderen?   Ja / Nee 

Naam Geboortedatum Loon/uitkering Alimentatie Kinderbijslag WSF 

      
      

      

      

Voeg bewijsstukken van alle inkomsten van uw kinderen bij 
 

Wonen er naast u en eventuele kinderen nog anderen in uw woning?    Ja  / Nee  
Naam Geboortedatum Relatie  

   

   

 

Woont u in een:  

� huurwoning � koopwoning � kamerhuur � anders (opvanghuis, instelling, e.d.)   
Voeg bewijsstukken van uw huur- of koop- of kamerhuurcontract bij 



 

INKOMSTEN 

 Aanvrager Partner 

Inkomen uit arbeid   

Inkomen uit uitkering   

Studiefinanciering   

Alimentatie   

Heffingskortingen   

Overige inkomsten (bijv. 

stagevergoeding, onderhuur) 

  

Voeg bewijsstukken van uw inkomsten bij 
 

VERMOGEN 

Hebben u en/of uw minderjarige kinderen betaal- en/of spaarrekeningen? Ja  /  Nee   

Rekeningnummer Ten name van Datum saldo Saldo 

    

    

    

    

Voeg afschriften van de laatste 3 maanden van alle bankrekeningen bij 
       

Bezit u een of meer van de volgende zaken? Ja  /  Nee   

� auto � motor   � (sta)caravan  � boot  � antiek, kunst en/of sieraden, geschatte waarde:  € ……………… 
� waardepapieren, zoals aandelen/obligaties/opties/ spaarbewijzen/levensverzekering/lijfrente enz.      
   geschatte waarde: € …………………  � onroerende zaken in de vorm van een woning? (ook buiten Nederland) 
Voeg bewijsstukken bij 
 

Heeft u schulden? Ja  /  Nee  
Zo ja, geef hieronder de schulden weer: 

Naam schuldeiser Actuele schuld 

  

  

  

Voeg bewijsstukken en/of schuldenoverzicht bij 
Indien van toepassing: wie is uw schuldhulpverlener? …………………………………………………………………………… 

  

Verklaring en ondertekening 
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Katwijk kan vaststellen of ik recht heb op  
bijzondere bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is.  
Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot afwijzing.  
Ten onrechte verstrekte bijzondere bijstand wordt teruggevorderd. Het niet op tijd, niet of onjuist verstrekken  
van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete of tot strafrechtelijke vervolging.  
Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Het is bekend dat de gemeente voor dat  
onderzoek inlichtingen vraagt, die nodig zijn voor het vaststellen van het recht op bijzondere bijstand, bij die  
instanties en personen die op grond van de bijstandswet verplicht zijn deze te verstrekken. 
 

Plaats:   Datum:  
Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

Naam aanvrager: BSN: 
Straat/ Woonplaats: 
Telefoonnummer: Bankrekeningnr.: 

 


