AANVRAAGFORMULIER
BIJZONDERE BIJSTAND
Gegevens aanvrager(s)
Aanvrager:
Partner:
Naam ……………………………
Geboortedatum………………………………..
Burger Service Nummer………………………
Telefoonnummer………………………………

Naam ………………………………
Geboortedatum………………………………..
Burger Service Nummer………………………
Telefoonnummer……………………………….

Vraag 1 Aanvraag bijzondere bijstand overige kosten
 Ik vraag / Wij vragen bijzondere bijstand aan voor de volgende kosten:

Vraag 2 Gezinssamenstelling
Welke situatie is voor u van toepassing? Let op! Meerdere situaties kunnen van toepassing
zijn!
 Ik voer geen zelfstandige huishouding en
 Ik voer een zelfstandige huishouding en





ben gehuwd / samenwonend.
ben alleenstaand / alleenstaand ouder.
heb één of meer onderhuurder(s)/kostganger(s) in huis.
Anders, namelijk

Vraag 2a Gegevens inwonende personen (indien van toepassing)
Naam
BSN
Geb. datum
Relatie

Recht op
kinderbijslag
ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Vraag 3 Inkomen algemeen
 Ik / Wij ontvang(en) een bijstandsuitkering van de gemeente Bergen.
Ga door naar vraag 5.
 Ik / Wij ontvang(en) naast het AOW-pensioen een aanvullende inkomensvoorziening
ouderen (AIO) van de Sociale verzekeringsbank. Ga door naar vraag 5.

Aanvraagformulier BB Bergen – 2018.01 (01 2018)

1

 Ik / Wij ontvang(en) een volledig AOW-pensioen, eventueel aangevuld met een ander
inkomen. Ga door naar de volgende vraag.
 Ik / Wij ontvang(en) een ander inkomen/uitkering.
Ga door naar de volgende vraag.
Denkt u bij inkomen aan bijvoorbeeld: loon, vakantiegeld, alimentatie, lijfrente uitkeringen,
levensverzekeringen, heffingskortingen of andere uitkering/inkomstenbronnen van uzelf en
uw partner
Vraag 4 Vermogen
Is het gezamenlijk vermogen hoger dan € 12.040,00 voor een gezin/alleenstaande ouder, of
€ 6.020,00 voor een alleenstaande?
 Ja
 Nee
Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld: spaargeld, waardepapieren, eigen woning, afkoopwaarde
polissen
Heeft u of één van uw gezinsleden de volgende bezittingen: een auto, motor, caravan, boot,
antiek, kunst of anderen waardevolle goederen?
 Ja
 Nee
Als u ja heeft aangekruist, welke bezitting(en) heeft u?

Als u ja heeft aangekruist, wat is de waarde van deze bezittingen?
De totale waarde van mijn bezittingen is: €
Als uw gezamenlijk vermogen hoger is dan het voor u geldende bedrag dan wordt o.a.
onderzocht of en zo ja in hoeverre u de kosten zelf kunt betalen.
Vraag 5 Betaalwijze
De bijstand kan worden overgemaakt op:
Iban / BIC bankrekeningnummer:
Ten name van:
Bewijsstukken als u GEEN bijstandsuitkering ontvangt
Zorgt u ervoor dat u alle gevraagde bewijsstukken meestuurt, dan kunnen wij uw
aanvraag sneller afhandelen.
 Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en uw partner
 Het laatste bank- en spaarafschrift (volledig volgnummer) van alle
bankrekeningnummers van uzelf, uw partner en uw minderjarige kinderen
 Bewijsstukken van het gezamenlijk vermogen / bezittingen van uzelf, uw partner en uw
minderjarige kinderen (bijv. kopie kentekenbewijs, eventuele taxatierapporten, etc.)
 Bewijsstukken van het gezamenlijk inkomen (laatste loon-, pensioen- en/of
uitkeringspecificatie(s)) van uzelf en uw partner)
 (Pro forma) nota van de (gemaakte) kosten
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Als het voor de beoordeling van uw aanvraag noodzakelijk is dat wij meer informatie van u
nodig hebben, dan vragen wij deze bij u op.
Bewijsstukken als u WEL een bijstandsuitkering ontvangt
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Bergen dan verzoeken wij u het
onderstaande bewijsstuk te overleggen:
 (Pro forma) Nota van de (gemaakte) kosten
Als het voor de beoordeling van uw aanvraag noodzakelijk is dat wij meer informatie van u
nodig hebben, dan vragen wij deze bij u op.

ONDERTEKENING
Ik / Wij heb(ben) alle vragen beantwoord, de bewijsstukken bijgevoegd en verklaar/verklaren
de vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Bergen,
Datum:…………………………..
Naam + Handtekening aanvrager:

Naam + Handtekening partner:

Versturen aanvraag
Nadat u het aanvraagformulier ondertekend heeft kunt u de aanvraag opsturen naar:
gemeente Bergen
Antwoordnummer 1703
1850 VD Bergen
Heeft u vragen over het aanvraagformulier, neemt u dan contact op met het Klant Contact
Centrum van de gemeente Bergen op telefoonnummer 072 – 888 00 00.
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NORMBEDRAGEN
Voor alle aanvragen geldt dat uw inkomen en vermogen niet hoger mag zijn dan 120% van
de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. De meest gangbare normen per 1 januari
2018 staan hieronder en gelden tot en met 30 juni 2018. Deze bedragen zijn onder
voorbehoud van wijzigingen door de rijksoverheid en onder voorbehoud van type/omrekeningsfouten.
Bijstandsnormen omgerekend naar 120% van de bijstandsnorm (bedragen 1-1-2018)
Gezinssituatie
Bedrag inclusief Bedrag exclusief
vakantietoeslag vakantietoeslag
per maand
per maand
Alleenstaande / Alleenstaande ouder 21 jaar en ouder, maar
€ 1.190,54
€ 1.131,02
jonger
dan de pensioengerechtigde leeftijd
Echtpaar
€ 1.700,78
€ 1.615,74
- zonder andere inwonende meerderjarige personen en
- beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Pensioengerechtigden
alleenstaande
€ 1.338,58
€ 1.271,65
gehuwden
€ 1.830,53
€ 1.739,00
zonder andere inwonende meerderjarige personen in dezelfde
woning
In inrichting
alleenstaande
€ 410,96
€ 392,11
gehuwden
€ 667,33
€ 638,02
Inclusief de verhoging premie zorgverzekeringswet
Vrij te laten vermogen
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gezin
Eigen woning

€ 6.020,00
€ 12.040,00
€ 12.040,00
€ 50.800,00

Let op!
- Voor alleenstaande jongeren gelden lagere bedragen.
- Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere normbedragen
gelden.
- Er is nog geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.
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