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Bijzondere bijstand aanvragen

U hebt onverwachte en noodzakelijke kosten, die u niet kunt betalen van uw inkomen of spaargeld en kunt bij een andere 

instantie geen vergoeding of lening krijgen.  

Persoonsgegevens Uzelf Uw partner 

Burgerservicenummer 

Achternaam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode/Woonplaats 

E-mail adres 

Telefoonnummer 

1a Ik vraag bijzondere bijstand aan voor de volgende kosten. 

Bedrag Soort kosten 

€ 

Reden aanvraag: 

U heeft een vergoeding ontvangen vanuit andere instantie of deze vergoeding is afgewezen. 

☐ vergoed € ☐ afgewezen

1b Ik vraag bijzondere bijstand aan voor de volgende kosten. 

Bedrag Soort kosten 

€ 

Reden aanvraag: 

U heeft een vergoeding ontvangen vanuit andere instantie of deze vergoeding is afgewezen. 

☐ vergoed € ☐ afgewezen
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1c Ik vraag bijzondere bijstand aan voor de volgende kosten. 

 Bedrag Soort kosten 

€   

 

Reden aanvraag: 
 
U heeft een vergoeding ontvangen vanuit andere instantie of deze vergoeding is afgewezen. 

 ☐ vergoed € ☐ afgewezen 

Wilt u meer kosten aanvragen voeg dan een extra bijlage bij deze aanvraag met informatie. 

 

 

2 

 

 

Maak een kopie van alle gevraagde bewijsstukken. 

Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet direct afhandelen.  
Er kunnen altijd nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd. 

 
Overzicht van mee te sturen bewijsstukken: 

☐   kopie factuur gemaakte kosten 

☐   kopie factuur van kosten die u nog gaat maken 

☐   kopie factuur met vergoeding andere instantie 

☐   kopie bericht afwijzing andere instantie 

☐   kopie toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand 

☐   kopie uitspraak Rechtbank 

☐   overig 

 

3 Overige informatie van belang voor de aanvraag 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 
Rekeningnummer waarop u betalingen wilt ontvangen 

Als er sprake is van bewindvoering wordt het geld overgemaakt aan de bewindvoerder. 

IBAN bankrekeningnummer  

op naam van 

Is dit uw eerste aanvraag of wijzigt uw rekeningnummer?  

Stuur een leesbare kopie van uw laatste bankafschrift of bankpasje mee als bewijsstuk. 
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5 Verklaring en instemming  
 Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het volgende: 

 Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente het recht op bijstand kan vaststellen.  

 Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is 

 Ik heb alle gevraagde bewijsstukken bijgevoegd.  

 Ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd en het kan leiden tot aangifte bij justitie of tot strafrechtelijke 

vervolging. Het kan ook leiden tot een boete of verlagen of intrekken van de bijstand 

 Ik verklaar ermee bekend te zijn en ik stem er mee in dat: De gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden 

gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.  

 De gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Een huisbezoek kan onderdeel zijn van de controle. 

6 Ondertekening 

Datum 

 

 

 

 

 

 

Handtekening van uzelf 

 

 

 

Handtekening van uw partner 

 

  
7 

 

Bepaal voor het versturen van de aanvraag welke situatie voor u van toepassing is. 

 
7a 

 
☐ Ik ontvang een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente. 

U kunt deze aanvraag direct versturen.  

Er kunnen nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd 

. 

7b ☐ Ik ontvang GEEN maandelijkse uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente. Ik heb 6 

maanden vooraf aan deze aanvraag al alle informatie en bewijsstukken verstrekt.  

U kunt deze aanvraag direct versturen. 

Er kunnen nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd. 

 

 

7c 
☐ Ik ontvang GEEN maandelijkse uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente.  

☐ Dit is een eerste aanvraag van u, of uw vorige aanvraag is langer dan 6 maanden geleden door u gedaan. 

Belangrijk!  

Wij hebben van u een ingevuld INLICHTINGEN FORMULIER nodig. 

Samen met de gegevens op dit formulier kunnen wij uw aanvraag ook echt afhandelen. 

Het inlichtingen formulier verstuurt u samen met uw aanvraag. Vergeet niet alle gevraagde bewijsstukken mee te 

sturen. 

Geen inlichtingen formulier gekregen. Neem dan contact op met de gemeente.  

 

8 

 

Verstuur of mail dit formulier samen met uw aanvraag 

en bewijsstukken naar: 

Informatie: 

 

Gemeente Heiloo 

Antwoordnummer 1525 

1850 VB Heiloo  

 

(geen postzegel nodig) 

 

Digitaal aanbieden kan via E-mail naar info@heiloo.nl 

 

U kunt de aanvraagformulieren en bewijsstukken ook 

inleveren bij de Publieksbalie van de gemeente. 

 

Vragen over de voorwaarden, formulieren of de 

aanvraag:  

 

Neem contact op met het Klant Contact Centrum 

(KCC) telefoonnummer Heiloo 072 535 66 66. 

Dit kan op werkdagen tussen 08:30 en 14:00 uur. 

 

 

U kunt ook een E-mail sturen naar: 

sociaalteamheiloo@debuch.nl 

 

 

mailto:sociaalteamheiloo@debuch.nl

