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Aanvraagformulier Bijzondere bijstand  
 

Algemeen 

Heeft u hoge kosten? Kunt u deze niet betalen of ergens anders terugvragen? Misschien kunt u bijzondere bijstand 

krijgen. Dit is bijstand voor bijzondere persoonlijke kosten. Bijvoorbeeld voor bewindvoering of rechtsbijstand. 

Soms krijgt u bijzondere bijstand als een lening. U moet het geld dan terugbetalen.  

 

Wij berekenen altijd wat u zelf kunt betalen van uw inkomen en van uw vermogen. Dit heet een 

draagkrachtberekening. Daarom vragen wij ook naar uw inkomen en eventuele schulden. 

 

1. Voor welke kosten wilt u bijzondere bijstand krijgen? Waarom kunt u deze kosten niet 

zelf betalen? 

Wilt u dit hier kort omschrijven? 

 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Uw persoonlijke gegevens 

BSN aanvrager  

Cliëntnummer (indien bekend)  

Naam en voorletters  

(Correspondentie)adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum aanvrager  

Telefoonnummer  

Mobiele nummer  

E-mailadres  

IBAN  

Ten name van  

 

Indien van toepassing: 

BSN partner  

Naam en voorletters partner  

Geboortedatum partner  

 

  

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar info@gemeentehw.nl. 

U kunt het formulier ook per post sturen naar Gemeente Hoeksche 

Waard t.a.v. team Inkomen, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 140186 of  

klantmanagerpw@gemeentehw.nl 

B0929 
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3. Burgerlijke staat en leefsituatie 

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is 

Burgerlijke staat 

 Gehuwd / samenwonend 

 Alleenstaande / alleenstaande ouder 

 

Woonsituatie Leefsituatie 

 Huurder Heeft u medebewoners op uw adres? 

 Eigenaar  Nee 

 Inwonend  Ja, mijn medebewoners zijn: 

 Kostganger  Ouders 

 Verblijft in inrichting  Kinderen / broer / zus / anders die jonger dan 27 jaar zijn 

  Kinderen / broer / zus / anders die ouder dan 27 jaar zijn 

  Kostgangers 

  

4. Uw inkomen 

Wilt u aankruisen welke inkomsten u heeft? 

 Ik ontvang/wij ontvangen een uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van gemeente Hoeksche Waard. 

 

 Ik ontvang/wij ontvangen ander inkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn loon uit werk, een uitkering van het UWV of   

   de SVB, studiefinanciering, kinderalimentatie, partneralimentatie, inkomen uit eigen bedrijf of pensioen. 

 

5. Uw vermogen 

Wilt u aankruisen welk vermogen u heeft? 

 Ik ontvang/wij ontvangen een uitkering (Participatiewet) van gemeente Hoeksche Waard.  

    Het vermogen is bekend. 

  

 Ik ontvang/wij ontvangen ander inkomen(kan ook IOAW of IOAZ zijn). Mijn vermogen bestaat uit het saldo van 

    bank- en spaarrekeningen (inclusief die van mijn partner en de inwonende kinderen tot 18 jaar), een auto, 

    ander vermogen of eventuele schulden. 

 

6. Welke bewijsstukken zijn er nodig? 

Let op! Ontvangt u een uitkering (Participatiewet) van gemeente Hoeksche Waard? Dan hoeft u de inkomsten- en 

vermogensgegevens niet in te leveren. Ontvangt u van gemeente Hoeksche Waard een IOAW of een IOAZ uitkering? Dan 

hoeft u uw inkomstengegevens niet in te leveren. 

 kopie van uw geldige ID-kaart of paspoort of verblijfsdocument  

 bewijsstuk (gezins)inkomen 

 bewijsstukken van de hoogte van uw bezittingen en/of schulden (de laatste 3 maanden bankafschriften van uw betaal- en 

     spaarrekening waar het saldo op vermeld staat)  

 bewijsstukken van de gevraagde kosten  

Wat zijn gegevens van kosten? Wij geven u een paar voorbeelden. 

• Kosten voor bewindvoerder, curator of mentor? Beschikking van de rechtbank en de rekening van de 

bewindvoerder, curator of mentor 

• Kosten voor rechtsbijstand? Toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand en diagnosedocument van het 

Juridisch Loket 

• Kosten voor woninginrichting? Bewijs van noodzaak tot verhuizing bijvoorbeeld een urgentieverklaring van de 

woningbouwvereniging 
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7. Heeft u een contactpersoon bij onze afdeling Schulddienstverlening? 

 Ik heb een contactpersoon bij de afdeling Schulddienstverlening. Mijn contactpersoon is __________________ 

    U mag contact opnemen met mijn contactpersoon. 

 

 Niet van toepassing 

 

8. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar/wij verklaren dat het formulier naar waarheid is ingevuld. 

Datum: ______________________________________________________________________ 

 

Handtekening klant: ______________________________________________________________________ 

 

Handtekening partner: ______________________________________________________________________ 

 

Wij controleren uw gegevens en registreren uw gegevens in een persoonsregistratiesysteem. Wij kunnen ook informatie 

opvragen bij andere organisaties. Deze informatie maakt deel uit van een persoonsregistratie waarvoor de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens vindt u in onze 

privacyverklaring op onze website: www.gemeentehw.nl. 

 

http://www.gemeentehw.nl/

