AANVRAAG- en INLICHTINGENFORMULIER 2022
BIJZONDERE BIJSTAND
INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
INDIVIDUELE STUDIETOESLAG
1. ALGEMENE GEGEVENS
Naam

:

Geboren op

:

Burgerservicenummer:

Naam partner :
Geboren op

:

Adres

:

Woonplaats

:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer

:

2. INKOMEN/KWIJTSCHELDING (lees eerst bijgevoegde toelichting)
Ik heb/wij hebben netto-inkomsten uit:
Aanvrager
Participatiewet/ IOAW/ IOAZ
€
WAO/ WIA / WAZ / Wajong
€
AOW / Anw
€
Alimentatie
€
Heffingskortingen:
-kindgebonden budget (evt.
€
incl. alleenstaande-ouderkop)
-inkomensafh.comb.korting
€
-algemene heffingskorting
minst verdienende partner
€
Inkomsten uit zelfstandigheid
€
WW / ZW
€
Pensioen*
€
Loon*
€
Overig inkomen*, omschrijving:
€
……………..............................

per mnd
per mnd
per mnd
per mnd

Partner
€
€
€
€

per mnd
per mnd
per mnd
per mnd

per jaar

€

per jaar

per jaar

€

per jaar

per jaar
per jaar
 mnd  4 wkn
 mnd  4 wkn
 mnd  4 wkn
 mnd  4 wkn

€
€
€
€
€
€

per jaar
per jaar
per 4 wkn
 mnd  4 wkn
 mnd  4 wkn
 mnd  4 wkn

Ik heb/wij hebben kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ontvangen in 2021
Mijn/ons vermogen is lager dan staat vermeld in de toelichting bij 2

 ja

 nee

 ja
 nee
(naar 3) (einde)

* Kruis aan of de inkomsten per maand of per vier weken zijn.
3. Aankruisen voor welke onderstaande regeling(en) u aanvraagt
3.1



Bijzondere bijstand (svp aankruisen, waarvoor u bijstand vraagt).

 Maaltijdvoorziening

 Rechtsbijstand en griffierecht

 Ziekenvervoer (eigen bijdrage)
 Anders, namelijk................................................................................................................
Omschrijving anders gemaakte kosten...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
Ik vraag/ wij vragen bijzondere bijstand aan voor een (totaal) bedrag van € ……………..


Bewijsstukken (zie toelichting 3.1)

z.o.z.

januari 2021
1

3.2




Individuele inkomenstoeslag

(bewijsstukken zie toelichting 3.2)
3.3



Individuele studietoeslag

Ik vraag aan voor: …………………… (naam) ………………..(BSN) ………………… (geb. datum)
Het betreft de opleiding/ studie: …………………………………….
Verwachte einddatum opleiding/ studie: ……………………………………...


(bewijsstukken zie toelichting 3.3)

Ik verzoek / wij verzoeken bij toekenning, de bijstand over te maken op (aankruisen wat u wenst):
 het nummer waarop ook mijn periodieke uitkering wordt overgemaakt
of
 op IBAN-rekeningnummer: ……………………………. op naam van: ………………………………………
4.

Ik heb/ wij hebben kennis genomen van de voorwaarden zoals deze in de bij het aanvraagformulier
behorende toelichting staan vermeld en die gelden voor hetgeen is aangevraagd en ik weet/wij
weten dat misbruik wordt bestraft.

Ik verklaar / wij verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld:
Plaats: ……………………

Datum: …………………..

Handtekening aanvrager

Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner

…………………………….

……………………….…………

2

