
  

 

Basisgegevensformulier bijzondere bijstand  
 
 

Waarom dit formulier 
 
U heeft bijzondere bijstand aangevraagd of er moet een voortzetting van uw bijzondere bijstand 
beoordeeld worden. Daarom hebben wij een aantal gegevens nodig.  
Vaak zijn dit persoonlijke gegevens. Toch is het nodig dat wij die gegevens van u ontvangen anders 
kunnen wij het recht op bijzondere bijstand niet vaststellen. Het verwerken van uw gegevens is een 
wettelijke verplichting en deze gegevens worden niet gedeeld. Uw aanvraag wordt afgehandeld door het 
team Bijzondere bijstand. 
Wij verzoeken u dan ook de vragen zorgvuldig te beantwoorden zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk 
kunnen afhandelen. 
 
U kunt vaak meerdere mogelijkheden per vraag aankruisen.  
Lees dus eerst de vraag goed door voordat u de vraag beantwoordt.   
 
Bewijsstukken:   
Welke bewijsstukken u precies moet inleveren kunt u bij de vragen nalezen.  
 

Inleveren: 
Stuur dit formulier, voorzien van uw handtekening en de noodzakelijke bewijsstukken naar:   
Halte Werk  
Postbus 8002 
1802 KA Alkmaar. 

 
 
1. Personalia  

 
1.        2.       
Aanvrager 
Naam:   

(Evt.) partner 
Naam: 

 
BSN: 

 
BSN: 

 
Telefoon: 

 
Telefoon: 

 
Legitimatiebewijs of verblijfsdoc.nr: 
 

 
Legitimatiebewijs of verblijfsdoc.nr: 
 

 
Geldig tot: 

 
Geldig tot: 

 

U moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij deze aanvraag meesturen van u en uw eventuele 
partner. Indien u de niet-Nederlandse nationaliteit bezit moet u tevens een kopie van uw geldige 
verblijfsvergunning meesturen – let op: beide zijden kopiëren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2. Adresgegevens   

 

De adresgegevens zijn:  

- Woonadres (feitelijk):  ………………………………………………………………………………….. 

- Eventueel postadres: …………………………………………………………………………………... 

Wonen er nog anderen op het adres? Ja/Nee*  

 
Aantal meerderjarige personen die op uw adres inwonend zijn, c.q. zijn ingeschreven. 
 
1        2       3       4       5          
 
 
 

3. Woonsituatie  

 
De (feitelijke) woonsituatie is: (kruis aan wat van toepassing is)      
  

 zelfstandig wonend   inwonend   
 Incl.  gebruik van: ……………….……………………………..……. 
Huur per maand: € 
……………………………………………………………………………………………….. 

  dakloos / zonder vast adres, betreft aanvrager met geboortedatum ……………………………………  

 in bezit van eigen woning 
 
 

4. Gezinssituatie 

 
De feitelijke gezinssituatie is: (kruis aan wat van toepassing is)       

 
 Alleenstaande    Alleenstaande ouder   Echtpaar / Samenwonend 

Toelichting: ……………………………………………………………………………..…………………… 

 

5. Inkomen  

 
Mijn inkomen is: 
 
Soort inkomen (1) : ______________________________________________________  
 
Bedrag  : ___________________________ week / 4 weken / maand * 
 
Soort inkomen (2) : ______________________________________________________  
 
Bedrag  : ___________________________ week / 4 weken / maand * 
 



  

Het inkomen van mijn partner is: 
 
Soort inkomen (1) : ______________________________________________________  
 
Bedrag  : ___________________________ week / 4 weken / maand * 
 
Soort inkomen (2) : ______________________________________________________  
 
Bedrag  : ___________________________ week / 4 weken / maand * 
 
Overig inkomen (zoals inkomsten uit kamerhuur, kostgangers, alimentatie, bezittingen enz.) 
 
Soort inkomen : ______________________________________________________  
 
Bedrag  : ___________________________ week / 4 weken / maand * 
 
Soort inkomen : ______________________________________________________  
 
Bedrag  : ___________________________ week / 4 weken / maand * 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Zie toelichting 

 
Voeg bewijsstukken / bijvoorbeeld loonstrookje van het laatst ontvangen loon, uitkering of ander 
inkomen van u en uw partner. Stuur ook gegevens over (kinder)alimentatie mee en de voorlopige 
teruggaaf van de belastingdienst (voor- en achterzijde) 
 

 

6. Gezinsvermogen 

 
Zie toelichting.  
Het totale vermogen van mij en mijn eventuele partner is: € …………………………………………….. 
 
Onroerend goed 
 
Bent u in het bezit van onroerend goed (huis of grond)?     Ja     Nee 
 
Zo ja, omschrijving van het onroerend goed is _______________________________________________ 
 
Is er een hypotheek op het onroerend goed aanwezig?     Ja     Nee 
 
Het openstaande saldo van de hypotheek is € ______________________________________________ 
 

Voeg een kopie van het saldo van de hypotheek bij. 
 

 



  

 

7. Bankrekeningen  

 
Bankrekeningen 
Vermeldt hieronder alle aanwezige bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige 
kinderen (tot 18 jaar). 
 

 bankrekeningnummer Ten name van Laatste saldo 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

 

 
Voeg van ieder bankrekeningnummer een kopie bij van het laatste afschrift (let op: het volledige 
dagafschrift met alle volgnummers). 
 

 

8. Betaling 

 
De bijzondere bijstand kan worden overgemaakt op: 
 
IBAN________________________________ 
 
Ten name van   ___________________________________  
 

Verklaring en ondertekening 

 
Als er sprake is van een aanvraag van meerdere personen moeten beiden de aanvraag ondertekenen. 

 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente kan vaststellen of er recht is op bijzondere 
bijstand. Ik heb niets verzwegen.  
Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist invullen kan leiden tot 
terugvordering van de verstrekte bijstand. Het kan daarnaast leiden tot een administratieve maatregel, 
boete of tot een strafrechtelijke vervolging.  
Ik stem ermee in dat de gemeente inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het recht 
op bijstand nodig zijn.  
 
Door te ondertekenen wordt verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.   
 

1.         2.  
Handtekening: …………………………………….  Handtekening partner: ……………………………….. 
 
Plaats/datum: ……………………………………. Plaats/datum: ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



  

Toelichting bij aanvraagformulier: 
 

1. Personalia  
U moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Paspoort, ID kaart en/of verblijfdocument. Geen 
rijbewijs!  
Als u een dubbele nationaliteit heeft moet u beide legitimatiebewijzen opgeven. 
U heeft een geldige verblijfsvergunning op basis waarvan u in NL mag verblijven en werken. 
U kunt meestal geen uitkering aanvragen als u de volgende verblijfsvergunningen heeft: 
- GBA 30-W document / GBA 34 doc. I en III / GBA 38 (Sticker arbeidsspecifiek) tenzij EU onderdaan 
Bij de volgende verblijfsvergunning volgt een melding aan de IND als u een uitkering aanvraagt: 
- EU/EER onderdanen / Doc. I verblijf regulier bepaalde tijd. De melding kan gevolgen hebben voor uw 
verblijfsvergunning!  
 
2. Adresgegevens. 
U kunt alleen bij Halte Werk een uitkering aanvragen als u feitelijk in de gemeenten Alkmaar, 
Heerhugowaard of Langedijk verblijft. Als u geen eigen verblijfadres heeft moet u een lijst geven van 
adressen waar u regelmatig verblijft. Ook moet u zorgen voor een briefadres waar u uw post kan afhalen.  
 
3. (Feitelijke) woonsituatie: 
U kunt alleen bij Halte werk een uitkering aanvragen als u ook feitelijk in de gemeenten Alkmaar, 
Heerhugowaard of Langedijk verblijft. 
 
4. (Feitelijke) gezinssituatie:  
Als u formeel nog wel gehuwd bent maar feitelijk niet langer samenwoont én niet langer voor elkaar zorgt 
geldt u als alleenstaande of alleenstaande ouder.  U bent alleenstaande ouder als u een kind verzorgt 
jonger dan 18 jaar waarvoor u recht heeft op kinderbijslag.  
Er is sprake van echtpaar / samenwonenden: 
- als u gehuwd of samenwonend bent.  
- gehuwden/ samenwonende met hun minderjarige kinderen die in dezelfde woning hun hoofdverblijf 
hebben. 
 
5. Het inkomen  
De hoogte van de uitkering van de Participatiewet kunt u vinden op www.haltewerk.nl. 
Onder inkomen wordt onder andere verstaan: 
inkomen uit arbeid, uitkeringen, (kinder)alimentatie, ontvangen heffingskortingen, pensioen(en) en 
dergelijke van u, uw eventuele partner. 
 
Toeslagen als: Huurtoeslag, Zorgtoeslag, kindgebonden budget, Kinderbijslag, Pleegzorg vergoeding e.d. 
gelden niet als inkomen! 
 
6. Het totale vermogen is niet hoger dan: 
De hoogte van het toegestane vermogen binnen de Participatiewet kunt u vinden op www.haltewerk.nl  
Uw vermogen zijn ál uw bezittingen, bijvoorbeeld: auto – caravan – sieraden – onroerend goed, 
spaargeld, vermogensverzekeringen, en het saldo van al uw rekeningen bij elkaar, met aftrek van 
schulden die u aantoonbaar verplicht bent af te betalen.  
Studie financiering geldt niet als een schuld tenzij er sprake is van achterstand betalingsverplichtingen.   
 
7. De nummers van alle (spaar)rekeningen van u, uw eventuele partner en van eventuele 
minderjarige kinderen vermelden 
 
 
 

                                                      
 


