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Inlichtingenformulier  Participatiewet (bijzondere bijstand) 
 

  
       Ingekomen:___________________ 
 

Leest u de vragen eerst goed door voordat u het formulier invult. 
U dient de vragen volledig in te vullen en bewijsstukken bij te voegen. Doet u dat niet dan loopt u het risico 

dat de behandeling van de aanvraag langer duurt en zelfs niet in behandeling wordt genomen. 
Ten onrechte verstrekte bijstand wordt altijd teruggevorderd. 

 

1. Persoonsgegevens  

   
   

Naam Geboortedatum BSN 

Aanvrager     

Partner    

  

Adres  

Postcode / woonplaats  

Telefoonnummer  Mobiel  

 

 
2.    Medebewoner(s)* 
In de onderstaande kolom dient u de bewoner(s) van uw adres op te geven en wat de relatie met u is. 

Naam Geboortedatum                Relatie** 

   

   

   

   

   

*Inwonende studerende kinderen die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of WTOS tegemoetkoming of die een BBL opleiding 
volgen worden niet als medebewoner (waarmee u de kosten van de kosten kunt delen) in uw huishouden meegeteld. 
**Met relatie wordt bedoeld: kind, (schoon)ouder, broer, zus, vriend(in), kostganger, onderhuurder e.d.  

 

 

3.   Gezamenlijke huishouding 
 

Toelichting: Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u: 
1.     samen met een ander persoon uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning* en  
2.     beiden een bijdrage levert in de kosten van de huishouding, of u 
3.     de ander verzorgt of de ander u verzorgt.  
 

*Bij het bepalen van het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning is bepalend of u samen met de andere personen de meeste tijd 
doorbrengt op hetzelfde adres. Als u alleen met uw inwonende kind(eren) of met uw ouders(s) in de woning verblijft, is er geen sprake 
van een gezamenlijke huishouding? In dat geval dient u de eerste vraag met “Nee” te beantwoorden. 

Voert u met één van de hiervoor opgegeven personen een gezamenlijke  huishouding?  nee    ja 

Voert u met uw broer, zus, grootouder of kleinkind een gezamenlijke huishouding?  nee    ja 

Zo ja, is één van u beiden zorgbehoeftig?  nee    ja 

Zo ja, wegens:  

 

 

4 Inkomensgegevens 

 
Heeft u inkomsten, zoals loon, uitkering, als zelfstandige, uit bedrijf/beroep, pensioen, 
alimentatie, teruggaaf heffingskortingen, vrijwilligers/stage onkostenvergoeding, inkomsten uit 
verhuur- bezittingen, inkomsten van kostgangers en/of kamerhuurders, studiefinanciering e.d.? 

 

 

 nee    ja 

 

Naam Geboortedatum Soort inkomen Netto inkomen p.m / 4 wk* 

    €  

    €  

    € 

Voeg specificaties (zoals loonstroken, uitkeringsspecificaties, voorlopige teruggaaf Belastingdienst etc.) van uw inkomsten bij. Een 
bankafschrift wordt niet beschouwd als inkomsten- of uitkeringsspecificatie. 
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5.  Woonlasten 
Heeft u woonlasten? 
(Woonlasten zijn bijvoorbeeld huur of kostgeld). Hypotheeklasten kunt u aangeven bij vraag 7c 

 nee    ja 

Toelichting: 

 

 

Voeg bewijsstukken bij zoals een huurovereenkomst of een kostgangersovereenkomst. 

 

6.  Bezittingen en schulden 
Hieronder dient u alle bezittingen en schulden op te geven van u, uw partner en van uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, 
waarvoor u aanspraak heeft/krijgt op kinderbijslag. 

 

6a. Bankrekeningen 
 

Contanten 
 

€ _________________ 

Contanten in euro en andere eenheden.  
 

Betaal-, spaar en 
beleggingsrekeningen 

Ten name van Datum afschrift  Saldo 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

Neem de afschriften van alle rekeningen (ook de spaarrekeningen) van de laatste drie maanden mee. Ook als u geen of weinig saldo heeft. 
Het saldo moet op de afschriften staan.  
 

 

6b. Voertuigen 

Bent u in het bezit van één of meer auto’s, motoren, boten of caravans? 

Zo ja, vul dan de onderstaande tabel in 

 nee    ja 

 

Soort Kenteken Registratie op naam Waarde 

   € 

   € 

   € 

 

6c. Onroerende zaken (zoals een eigen woning, grond etc.). 

Bezit u onroerende zaken in Nederland?  nee    ja 

Zo ja, wat is het adres:  

 

Wat is de WOZ-waarde van het onroerende goed op peildatum: ________________ 
 

 

€ 

  
Bezit u onroerende zaken in het buitenland?  nee    ja 

Dit bezit bestaat uit: Waarde: 

 

 eigen woning in: _____________________ (land) 

 overige te weten: __________________________ 

 

Geschatte waarde:  € _____________________ 

 

  Voeg een eigendomsbewijs bij 
. 

Bezit u een eigen woning vul dan de volgende gegevens in 

Eigendomskosten: Bedrag: Per maand/jaar. 

Hypotheekrente €  

Aflossing €  

Premie levensverzekering i.v.m. hypotheek €  

Spaarpremie i.v.m. hypotheek €  

Onroerendzaakbelasting (OZB) €  

Rioolheffing €  

Opstalverzekering €  

Waterschapslasten €  

Overige, namelijk _____________________________ €  
Neem uw hypotheekakte(n) mee en bewijsstukken van betaling van al uw lasten in verband met het eigen woningbezit. 
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6d. Overige waardevolle bezittingen 
 

Bezit u waardepapieren zoals aandelen, obligaties, opties, spaarbewijzen,  

Levensverzekering en lijfrente, e.d.? Zo nee, ga verder met vraag 7e. 

 nee    ja 

 

Kruis hieronder de bezittingen aan en geeft bij de toelichting een nadere beschrijving van de bezittingen met vermelding 

van de letter (a. t/m i.) 
 

 a.   Waardepieren zoals aandelen, levensverzekering, etc. (soort waardepapier, waarde en datum van de waarde.) 
 b.  Aandeel in onverdeelde boedel (geschatte waarde van uw aandeel in bijvoorbeeld een nog te verdelen erfenis, 

ontbonden huwelijk, etc.) 
 c.  Schenkingen van de laatste vijf jaren (aan wie, wanneer en welk bedrag) 
 d.  Aanspraken op inkomen van periode voor de aanvraag (soort inkomen, periode en (geschat) bedrag) 
 e.  Inboedelverzekering (verzekerde waarde van de inboedel) 
 f.  Antiek, sieraden, verzamelingen, collecties e.d. (soort, geschatte waarde en datum van de waarde) 
 g.  Overige nog niet genoemde bezittingen (soort, waarde en datum van de waarde) 

 
Geef hier een toelichting: 

Soort bezittingen Huidige waarde 

 € 

 € 

 € 

Neem bewijsstukken van de aangekruiste bezittingen mee. 

 
7 Aanspraak op inkomen of vermogen. 

Heeft u aanspraak op inkomen of vermogen? 
(Bijvoorbeeld een erfenis, schadevergoeding of ander soort inkomen.) 

 nee    ja 

Toelichting:  

 

 

Voeg bewijsstukken bij. 
 

 

8.  Schulden 
Heeft u schulden?  nee    ja 

Zo  ja, wordt u geholpen bij deze schulden (bijvoorbeeld door de Stadsbank)?  nee    ja 

Bent u toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)?  

Zo ja, voeg dan een kopie van de uitspraak bij. 
 nee    ja 

 

Naam 

schuldeiser 

Ingangsdatum 

schuld 

Terugbetalings

verplichting 

Oorspronkelijk bedrag Aflossing 

per maand 

restant: 

   nee    ja   € 

   nee    ja   € 

   nee    ja   € 

   nee    ja   € 

   nee    ja   € 

 Voeg bewijsstukken van de schulden bij. 
 

 

9.  Schenkingen 
Heeft u schenkingen in de laatste vijf jaren gedaan? 
(aan wie, wanneer en welk bedrag) 

 nee    ja 

Toelichting: 

Voeg bewijsstukken bij 

. 

 

10. Ziektekostenverzekering (Alleen in te vullen als het om bijzondere bijstand voor medische kosten gaat) 
 aanvrager partner 

Naam zorgverzekeraar   

Premie € € 

Aanvullend verzekerd  nee    ja  nee    ja 

 Voeg een kopie van de polis bij. 
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11. Onderhoudsplicht ouders 

Bent u jonger dan 21 jaar en niet meer inwonend bij uw ouder(s)?  nee    ja 

Zo ja, leveren uw ouders een bijdrage in de kosten van uw levensonderhoud?  nee    ja     

 

 
12. Vrijwilligerswerk 

Verricht u vrijwilligerswerk of mantelzorg?  nee    ja 

Toelichting: 

 

Verricht uw partner vrijwilligerswerk of mantelzorg?  nee    ja 

Toelichting: 

 

    
 

 
13. Overige gegevens: 

Heeft u (en uw eventuele partner) nog nadere mededelingen te doen die van belang 
kunnen zijn voor het recht op en/of de hoogte van de (bijzondere) bijstand? 

 nee    ja 

Zo ja, welke mededelingen? 

 

 

 

 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: 
 
- het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld; 
- geen gegevens te hebben achtergehouden, waarvan hij/zij redelijkerwijs weet of zou kunnen vermoeden dat ze van 

belang zijn kunnen zijn voor het recht op bijstand; 
- er mee bekend te zijn dat bij niet volledig of onjuist verstrekken van gegevens of inlichtingen de verstrekte uitkering 

wordt teruggevorderd, de toekomstige uitkering kan worden verlaagd en hij / zij strafrechtelijk kan worden vervolgd; 
- er tevens mee bekend te zijn dat gegevens op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties. 
- er ook mee bekend te zijn dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten 

worden doorgegeven aan de gemeente, met bewijsstukken. 
 
 
 Datum: ___________________________     Plaats:  _____________________________ 
 

 Handtekening aanvrager,   Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner, 
 
 
     __________________________________         ____________________________________ 

 
Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van u (en uw partner) bij. 
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In te leveren stukken. 
 
 Ο Identiteitsbewijs.  
 Ο Loon c.q. uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden. 
 Ο Beschikking Belastingdienst (voorlopige) aanslag. 
 Ο Beschikking Belastingdienst in verband met huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvang. 
 Ο Beschikking studiefinanciering. 
 Ο Andere bewijsstukken inkomen, namelijk _____________________ 
 Ο Afschriften bank-, spaar- of beleggingsrekeningen (laatste 3 maanden) ook van kinderen jonger dan 18 jaar. 
 Ο Bewijsstukken van waardepapieren (zie vraag 7). 
 Ο Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel. 
 O  Uitspraak Rechtbank in verband met echtscheiding en alimentatie. 
 O Uitspraak Rechtbank in verband met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). 
 O Bewijsstukken schulden. 
 
 Ο Huurovereenkomst (bijvoorbeeld van de woningbouwvereniging). 
 Ο Bij een commerciële relatie met een medebewoner: de huurovereenkomst en 2 betaalbewijzen. 
 Ο Hypotheekakte woning. 
 Ο Een recent overzicht hoogte hypotheek. 
 Ο  Bewijsstukken van kosten voor de eigen woning (zie kosten eigen woning vraag 7). 
 Ο Registratiebewijs caravan en/of boot en de vastgestelde waarde. 
  
 Ο Arbeidsovereenkomst / uitzendovereenkomst. 
 Ο Sollicitatiebewijzen. 
 Ο Bewijsstuk opleiding / cursus. 
 Ο Besluit arbeidsongeschiktheid UWV. 
 Ο Bewijsstukken aangeboden scholing / re-integratie activiteiten bij andere instanties dan de gemeente. 
 O Onderwijsadvies. 
 O AWBZ-indicatie. 
 
 Ο Een afwijzing voor een lening bij de Stadsbank Oost Nederland. 
 Ο Een offerte van een te vervangen duurzaam gebruiksgoed (het oude moet nog wel aanwezig blijven ter 

controle). 
 
       Ο   Andere bewijsstukken, namelijk _______________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


