Aanvraagformulier
Bijzondere Bijstand
Bijdrage Sociale Activiteiten

gemeente Hilvarenbeek

Gegevens
Voornamen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
BSN (Burgerservicenummer):
E-mailadres:
Bankrekeningnummer:

Ik vraag aan:
O Bijzondere bijstand (vul vraag 1, 2 en 3 in)
O Bijdrage Sociale Activiteiten (vul vraag 2 en 4 in)

1. Heeft u en/of uw partner een uitkering in het kader van de Participatiewet?
O Ja, mijn cliëntnummer is:
O Nee, ik voeg toe:
1.
2.
3.

Bewijzen van eventuele schulden en/of aflossingen
Kopie van giro- en/of bankafschrift(en) van de laatste drie maanden van
al uw betaal- en spaarrekeningen
Kopie van uw legitimatiebewijs

2a. Voor welke kosten vraagt u bijzondere bijstand?
Soort activiteit

Bedrag

Voor wie?

Geboortedatum

€
€
€
€
€
U moet toevoegen:
Een duidelijke prijsopgave, voorzien van uw naam en een datum.

2b. Op welk rekeningnummer mogen wij de bijzondere bijstand overmaken?
O Op mijn rekeningnummer:
O Op de rekening van de volgende
organisatie/leverancier:
Om de juiste beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag is het mogelijk dat Sociale Zaken aanvullende
gegevens opvraagt.

3.Kunt u voor de kosten een vergoeding krijgen van één van de volgende instanties of
fondsen?
O Ja, bij mijn ziektekostenverzekering, de vergoeding bedraagt:

€

O Ja, via Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de vergoeding bedraagt:

€

O Ja, bij via:
De vergoeding bedraagt:

€

O Nee, ik heb nergens vergoeding aangevraagd omdat:

O Nee, de vergoeding werd afgewezen omdat:

U moet toevoegen:
Een kopie van het toekennings- dan wel afwijzingsbesluit.
Een kopie van het verzekeringsbewijs van uw zorgverzekeraar.

4. Ik besteed de bijdrage in elk geval aan de volgende al door mij gemaakte kosten:
Soort activiteit

Bedrag

Voor wie?

Geboortedatum

€
€
€
€
€
U moet meenemen of meesturen:
(een) bewijsstuk(en) van de gemaakte kosten, bijvoorbeeld een kopie van een rekening of bankafschrift

Verklaring en toestemming
Dit formulier heb ik naar waarheid ingevuld. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van de
vragen strafbaar is. Het kan leiden tot aangifte bij justitie en tot strafrechtelijke vervolging; het kan ook leiden
tot het verminderen of het intrekken van de uitkering. Op grond van de wet controleert de gemeente de
gegevens bij derden (o.a. de Belastingdienst). Ik weet dat dit gebeurt. Ik ben ermee bekend da t ik de gemeente
op verzoek of uit eigen beweging moet informeren over alles wat van belang is voor de verlening of voortzetting
van bijstand.

Plaats:
Datum:
Uw handtekening:

Handtekening partner:

