
AANVRAAG/DOORGELEIDING OP GROND VAN NOTA BIJZONDERE 
BIJSTAND EN MINIMABELEID GEMEENTE SLUIS 
2020/SCHULDHULPVERLENING   
            

Datum melding :  

Datum ingekomen :         

Cliëntnummer  :  

Werkprocesnummer  :  

 

1. Persoonlijke gegevens  

 Cliënt: Partner: 

Achternaam   

Voornamen (1e voluit)   

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

BSN-nummer   

E-mail adres  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Kopie geldig identiteitsbewijs bijvoegen (voor- en achterzijde). 

 

2. Aanvraag 

Ondergetekende(n) vraagt/vragen vergoeding van de volgende kosten c.q. doorgeleiding naar: 
□  collectieve aanvullende verzekering (CZ gemeenten) 

  □ start  □ extra □ extra uitgebreid  
□  sociaal-culturele activiteiten (bijvoorbeeld: bibliotheek, kosten dagblad, internetaansluiting) 
□ computerlessen (alleen indien men 18 jaar of ouder is, het betreft 12 lessen) 
□  tegemoetkoming in de kosten van een identiteitsbewijs of reisdocument (tot en met 18 jaar) 

□ schuldhulpverlening/budgetbeheer, alleen mogelijk na een voorintake 
□ bijzondere bijstand voor kosten kinderopvang 
□  bijzondere bijstand, voor …………………………………………………………………………….. 
-----  

□  volwassenenfonds sport & cultuur (vanaf 19 jaar, www.volwassenenfonds.nl/deelnemers) 

□ jeugdsport- en cultuurfonds (voor kinderen tot en met 18 jaar, www.allekinderendoenmee.nl) 
□ voedselbank (op basis van de criteria landelijke voedselbanken, www.voedselbanken.nl) 

□ educatief kindpakket (voor kinderen van 4 tot 18 jaar; computer, laptop of tablet, een fiets, een  
 vergoeding voor school- en lesmiddelen, ouderbijdrage, bijles, schoolreis en schoolkamp;  
 www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen)   

  

3. Inkomen  

Soort en hoogte actuele inkomen die u en/of uw partner ontvangt/ontvangen (inclusief de 

eventuele heffingskortingen van de Belastingdienst): 

..……………………………………………... € …………………..                                                   

……………………………………………….. € ………………….. 

Bewijsstukken bijvoegen (laatste bankafschrift als u een bijstandsuitkering heeft, anders de 

bankafschriften van de laatste 3 maanden) 

 

4. Medebewoners 
Wonen er op uw adres naast u en/of uw partner nog andere bewoners (ook kinderen) die ouder 
zijn dan 27 jaar?   
O NEE  O JA (aankruisen wat van toepassing is). 
 



Zo ja, dan de gegevens hieronder invullen. 
 

Achternaam: Voornamen (1e voluit): Geboortedatum: 

   

   

   

 

5. Bezittingen  

Onroerende zaken (bijv. woning) : € ………………… 

Motorvoertuig : € ………………... 

merk, jaar, kenteken : ……………………………………………………………….. 

Contant geld : € ………………… 

Saldo IBAN rekening(en)+nummers : € …………………  …………………………………………. 

    € ………………...   …………………………………………. 

Overige bezittingen : € …………………  …………………………………………. 

    € ………………...  ………………………………………….. 

Bewijsstukken bijvoegen (laatste bankafschrift als u een bijstandsuitkering heeft, anders de 

bankafschriften van de laatste 3 maanden) 

 

6. Schulden  

Schulden (bedrag en soort) : €  ………………...  …………………………………………..

      €  ………………...  ………………………………………….. 

     €  ……………......   …………………………………………. 

Bewijsstukken bijvoegen 

 

7. Uitbetaling 
Uitbetaling dient plaats te vinden op IBAN-rekeningnummer: ………………………………… 

8. Ondertekening 
Ondergetekende(n) verklaart/ verklaren: 
1 dat de op dit formulier ingevulde gegevens geheel overeenkomstig de waarheid zijn verstrekt en dat hij/zij geen 

omstandigheden heeft verzwegen ten gevolge waarvan hem/haar, indien zij bekend zouden zijn, geen of althans 
minder uitkering zou worden verleend; 

2 ermee bekend zijn dat op hem/haar zou kunnen worden verhaald: 
  a de uitkering, verleend op grond van door hem/haar onjuist of onvolledige verstrekte inlichtingen; 
  b de uitkering, verleend op een voorwaarde, voor zover deze voorwaarde niet is vervuld; 
  c de uitkering, verleend op grond van omstandigheden, te wijten aan het feit, dat hij/zij blijk heeft gegeven van 

ongenoegzaam betoond besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan; 
  d de uitkering, verleend over een bepaalde periode, indien en voor zover hij/zij met betrekking tot die periode later 

inkomsten blijkt te genieten, onderscheidenlijk tot het bedrag van de middelen welke met het oog op die 
bestemming later door hem/haar zullen worden ontvangen; 

3 ermee bekend te zijn dat hij/zij bij onjuiste opgaaf blootstelt aan strafrechtelijke vervolging; 
4 van elke veranderingen in zijn/haar omstandigheden, resp. in de verstrekte gegevens, terstond mededeling te 

doen aan de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur; 
5 ermee bekend te zijn dat zijn/haar gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd 

bij andere instanties op grond van de Wet Suwi; 
6 het college van burgemeester en wethouders te machtigen om zo nodig omtrent inkomsten c.q. vermogen 

inlichtingen bij banken in te winnen; 
7 het college van burgemeester en wethouders te machtigen om zo nodig inlichtingen bij leveranciers van goederen 

in te winnen; 
8 er tenslotte mee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie, in 

overeenstemming met de AVG  
 
 
Plaats en datum:  
 
 
 
Handtekeningen:      Cliënt:                Partner: 
 
 



          


