
Gemeente 
Scherpenzeel 

 

 

    In te vullen door Sociaal team / PW: 

Datum ontvangst: 

 

 

Cliëntnummer: Werkproces: Behandelaar: 

 

 

      

Inlichtingenformulier 2021  
(bij aanvraag individuele bijzondere bijstand  

en minimaregelingen) 

voor inwoners van de gemeente Scherpenzeel 
 

 

 

 Aanvrager Partner (indien van toepassing) 

Voorletter(s) M/V M/V 

Achternaam    

Geboortedatum   

Burgerservicenummer (BSN)   

Burgerlijke staat   

Straat en huisnummer   

Postcode   

Telefoonnummer   

E-mailadres aanvrager  

Rekeningnummer (IBAN) aanvrager  

 

HUISVESTING 

Soort woning:

□ Huurwoning 

□ Koopwoning 

□ Bij ouders 

□ Kamer 

□ Instelling 

□ Anders, nl. __________________________________________________________________ 

 

□ Ik betaal geen huur / hypotheek / kostgeld 
 
Woonsituatie 

□ Gehuwd  

□ Samenwonend 

□ Alleenstaande ouder 

□ Alleenstaand 

□ Verblijf in een inrichting/verzorgingshuis met een eigen zorgbijdrage 
 

Medebewoners (inclusief partner, kinderen, andere familieleden, kostgangers. huisgenoten en onderhuurders): 
 

Naam Geboortedatum Relatie tot aanvrager Studeren/BBL? 

    JA  
 

 NEE  
 

    JA  
 

 NEE  
 

    JA  
 

 NEE  
 

 
 

   JA  
 

 NEE  
 

 
 

   JA  
 

 NEE  
 

Let op! U hoeft dit formulier alleen in te vullen als u géén bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt.  
Heeft u geen bijstandsuitkering, maar het Inlichtingenformulier in 2021 al ingevuld? Dan hoeft u dit formulier niet 

opnieuw in te vullen. 



 

INKOMEN – bewijzen meesturen 

Voor een toelichting van de geldende inkomensgrenzen: zie de bijlage op de laatste pagina. 

 

Noteer hier uw netto inkomsten. Voorbeelden: loon, uitkering, pensioen, alimentatie, studiefinanciering etc. 

Geef ook aan wie de inkomsten ontvangt.  

 Bewijsstuk toevoegen: inkomensspecificatie van de afgelopen 3 maanden van uzelf en uw partner, zoals 
loonstroken en uitkeringsspecificaties. Indien van toepassing stuurt u ook de voorlopige teruggave 
heffingskortingen van de Belastingdienst mee. 

 

Soort inkomen Werkgever / 
uitkeringsinstantie 

Nettobedrag per 
maand van mijzelf 
(aanvrager) 

Nettobedrag per 
maand van mijn 
partner 

Loon of inkomsten uit 
eigen bedrijf 

 € € 

Uitkering (Bijstand, 
Wajong, WW, WAO, 
WIA, Ziektewet, etc.) 

 € € 

AOW 

 

 € € 

Pensioen/VUT 
 

 € € 

Alimentatie voor 
mijzelf/kinderen 

 € € 

Onkostenvergoeding 
stage 

 € € 

Vergoeding 
vrijwilligerswerk 

 € € 

Heffingskorting of 
voorlopige teruggaaf 

Belastingdienst 

 € € 

Inkomsten uit 
onderhuur 

 € € 

Overige inkomsten  € € 

 

VERMOGEN – bewijzen meesturen 

Voor een toelichting van de geldende vermogensgrenzen: zie de bijlage op de laatste pagina. 

 

Noteer hier de bank- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen. Ook als u digitale valuta heeft 

(zoals Bitcoins of PayPal rekeningen), dient u de waarde hiervan te noteren. Omcirkel ook van wie de rekening is. 

 Bewijsstuk toevoegen: Afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden. 
Ook van uw partner en/of kinderen tot 18 jaar. Let op!  

 

Bank- en spaarrekeningen 

 IBAN Saldo 

Aanvrager / partner / kind  
 

€ 

Aanvrager / partner / kind  
 

€ 

Aanvrager / partner / kind  
 

€ 



 

Aanvrager / partner / kind  
 

€ 

Aanvrager / partner / kind 

 

 € 

 

Overig vermogen  

Noteer hier uw overig vermogen. Voorbeelden: aandelen, obligaties, levensverzekeringen, lijfrente, auto, 

caravan, motor, boot, onverdeelde boedel, onroerende zaken (woningen), antieke inboedel, vermogen uit een 

nog te verdelen erfenis, huwelijk of beëindigde samenwoning. 

Vermogen uit uw eigen woning hoeft u niet te noteren. Vermogen uit een woning die u niet zelf (permanent) 

bewoont dient u wel te noteren.  

Omcirkel ook van wie het vermogen is. 

 Bewijsstuk toevoegen: kopie van waarde-overzicht(en) en/of kentekenbewijzen. 

 

 Soort overig vermogen  Waarde 

Aanvrager / partner / kind 
 

Aandelen  € 

Aanvrager / partner / kind 

 

Obligaties € 

Aanvrager / partner / kind 
 

Levensverzekeringen € 

Aanvrager / partner / kind 
 

Lijfrente € 

Aanvrager / partner / kind 

 

Auto (dagwaarde) € 

Aanvrager / partner / kind 
 

Caravan (dagwaarde) € 

Aanvrager / partner / kind 

 

Motor (dagwaarde) € 

Aanvrager / partner / kind 
 

Boot (dagwaarde) € 

Aanvrager / partner / kind 
 

Onverdeelde boedel € 

Aanvrager / partner / kind 
 

Onroerende zaken (Woningen. Let op: vermogen uit een woning 
die u zelf bewoont, hoeft u niet te noteren) 

€ 

Aanvrager / partner / kind 
 

Antieke inboedel € 

Aanvrager / partner / kind 
 

Vermogen uit een nog te verdelen erfenis, huwelijk of beëindigde 
samenwoning 

€ 

Aanvrager / partner / kind 
 

Overig vermogen, namelijk (geef een toelichting): 
………………………………………………………………………………………………………… 

€ 

 

SCHULDEN – bewijzen meesturen 

Noteer hier u totaalbedrag aan schulden. 

 Bewijsstuk toevoegen: een overzicht van uw actuele schulden. 

 

 Schulden Waarde 

Aanvrager / partner   
 

€ 

Aanvrager / partner 
 

 € 

 



Ondergetekende verklaart hierbij: 

 De toelichting op dit formulier te hebben gelezen; 

 dat de ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt, dat hij/zij geen omstandigheden heeft verzwegen 

 waardoor, als zij bij de gemeente bekend zouden zijn, geen vergoeding zou zijn betaald; 

 dat hij/zij weet dat door een onjuiste opgave strafrechtelijke vervolging mogelijk is; 

 te weten dat de gemeente de vergoeding kan terugvorderen als onjuiste of onvolledige gegevens zijn 

 verstrekt waardoor men het bedrag ten onrechte heeft ontvangen;   

 dat hij/zij weet dat de gemeente het aanvraagformulier niet behandelt als het aanvraagformulier niet door 

 alle aanvragers is ondertekend en niet alle benodigde bewijsstukken zijn meegestuurd; 

 toestemming te geven aan de gemeente Scherpenzeel om voor de aanvraag relevante informatie in te 

 winnen, gegevens op te vragen en/of te controleren. 

 

Scherpenzeel, 

Datum: Handtekening van aanvrager:  Handtekening partner: 

 

_______________________ _________________________  _________________________ 

 
Privacy 

Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing.  Zie www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens 
 
 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens


 

 

BIJLAGE: Toelichting bij het Inlichtingformulier 2021 

 

Wanneer u geen bijstandsuitkering van ons ontvangt, moet u 1 keer per jaar het Inlichtingenformulier 

invullen. In het inlichtingenformulier staan vragen over uw woonsituatie, uw inkomsten en uw 

vermogen. Om bijzondere bijstand of de regelingen te ontvangen, mogen uw inkomen en vermogen 

niet te hoog zijn. 

 

U moet alles naar waarheid invullen en aankruisen. Ook moet u bewijsstukken inleveren. 

Als alles compleet is, beoordelen wij of u bijzondere bijstand van ons krijgt. 

 

Wanneer uw woonsituatie, uw inkomen of uw vermogen verandert moet u ons dit zo snel mogelijk 

melden. Wij kunnen u vragen om dan opnieuw het inlichtingenformulier in te vullen. 

 
 

INKOMENSGRENZEN EN VERMOGENSGRENZEN PER 1 JANUARI 2021 
 101%  

21 tot AOW 
130%  
21 tot AOW leeftijd 

Vermogensgrens 

Alleenstaande  
 

€ 1.086,19 € 1.398,07 € 6.295,00 

Alleenstaande ouder 
 

€ 1.086,19 € 1.398,07 € 12.590,00 

Samenwonend / 
getrouwd 
 

€ 1.551,70 € 1.997,24 € 12.590,00 

Verblijf in een instelling  
(1 persoon) 

€ 343,94 € 442,69 € 6.295,00 

 
Schema onder voorbehoud van fouten. 
Dit zijn de meest voorkomende inkomensgrenzen. Mocht uw situatie hier niet bij staan, informeert u dan bij ons 
wat de inkomensgrenzen zijn in uw situatie. 
 

INLEVEREN BEWIJSSTUKKEN 
U moet de volgende bewijsstukken inleveren: 

- Kopie van een geldig paspoort, ID-bewijs of verblijfsvergunning. 
- Afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden. Ook van uw partner 

en/of kinderen tot 18 jaar. 
- Specificatie(s) van al uw inkomsten in de afgelopen 3 maanden. Ook van uw partner. 

- Wanneer u schulden heeft: een overzicht van uw actuele schulden. 
- Wanneer u bezittingen heeft, een kopie van een waarde-overzicht of kentekenbewijzen. 

 
Wanneer u onderstaande bewijsstukken heeft, moet u deze ook inleveren: 

- Beschikking van de Belastingdienst over de huur- en zorgtoeslag. 
- Beschikking van de Belastingdienst over de voorlopige teruggave heffingskortingen. 

- Beschikking CAK over de hoogte van de eigen zorgbijdrage (bij verblijf in een instelling). 


