Aanvraag bijzondere bijstand
Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur dit met de benodigde bewijsstukken naar:
SEM, Postbus 10, 6269 ZG Margraten
.banholt
.hemelen

U kunt ook via mail een aanvraag indienen via sem@eiisden-margraten.nl.
Gegevens

.cadier en keer

naatn aanvrager :..........................................................................................

eckelrade

burgerservicenummer :......................................................... geboortedatum :

.eijsden
.gronsveld
.margraten

adres:..............................................................................................................
postcode en woonplaats :................................................................................

.mariadorp

telefoonnummer:.............................................................................................

mesch

e-mailadres :....................................................................................................

mheer
.noorbeek
oost maarland
.rijckholt

naarn partner/echtgeno(o)t(e) :....................................................................
burgerservicenummer :......................................................... geboortedatum :

Kruis aan wat voor u van toepassing is

scheulder
.st. geertruid

Benodigde bewijsstukken (kopieën)
- Kopie van uw inkomstenspecificaties van de afgelopen 3
jaar (geen jaaropgaven)
(alleen als u géén uitkering van Sociale Zaken ontvangt)

o

Individuele inkomenstoeslag

o

Huishoudelijke hulp/begeleiding

- Betalingsbewijzen nota’s CAK van de betaalde eigen
bijdrage
- Polis Zorgverzekering

o

Extra was- en slijtage kosten

- Schriftelijke toelichting met betrekking tot de reden van
de extra was- en slijtagekosten (vermeld ook de naam en
het telefoonnummer van uw huisarts).

o

Kosten rechtsbijstand

- Kopie Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand
- Nota advocaat van eigen bijdrage, griffierechten
- Diagnosedocument juridisch loket

o

Kosten bewindvoering

- Beschikking van de rechtbank met betrekking tot de onder
bewindstelling
- Nota van de kosten bewindvoering.

o

Verhuis en inrichtingskosten

- Nieuw huurcontract
- Nota/offerte/begroting van huisraad en eventuele overige
kosten
- Schriftelijke toelichting met betrekking tot de reden van
verhuizing/ (her)inrichting
- Bewijsstuk met recent overzicht schulden met
aflossingsverplichting
- Afwijzing lening kredietbank Limburg
- Bewijs van inschrijving bij Thuis in Limburg

BLOESEM VAN HET ZUIDEN
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o

Anders, namelijk

- Nota’s
- Bankafschriften waarop te zien is dat u heeft betaald
- Prijsopgaven/offertes

Zijn de kosten langer dan één maand geleden ontstaan? Ja Nee
Zo ja, waarom heeft u niet eerder bijzondere bijstand voor deze kosten aangevraagd?

.banholt

Ontvangt u een bijstandsuitkering voor levensonderhoud van Sociale Zaken?
Dan hoeft u geen bewijsstukken te overleggen van uw inkomsten en vermogen!

.hemelen
.cadier en keer
eckelrade
.eijsden
gronsveld
.margraten
mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
oost maarland
.rijckholt
scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Ontvangt u geen bijstandsuitkering voor levensonderhoud van Sociale Zaken en
is dit uw allereerste aanvraag bijzondere bijstand?
Dan hebben wij de volgende bewijsstukken(kopieën) van u en uw partner/echtgeno(o)t(e) nodig:
• Geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort, geen rijbewijs)
• Recente inkomstenspecificatie (denk hierbij aan: netto-inkomsten uit loon, pensioen, alimentatie (ook voor
kinderen),
winst, overige inkomsten of sociale uitkeringen)
• Beschikking voorlopige aanslag belastingen i.v.m. heffingskortingen (voor- en achterkant kopiëren)
• Bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank(spaarrekeningen (inclusief alle volgnummers met
vermelding van saldo)
• Direct opeisbare schulden
• Kentekenbewijs auto, boot, caravan
• Beschikking huurtoeslag. Ontvangt u geen huurtoeslag? Dan een kopie van uw huurspecificatie.

Ontvangt u geen bijstandsuitkering voor levensonderhoud van Sociale Zaken,
maar is dit NIET uw eerste aanvraag bijzondere bijstand?
Dan hebben wij mogelijk bewijsstukken van uw inkomsten en vermogen nodig. Hierover ontvangt u dan nog
een brief.

Toekenning vergoeding
Bij toekenning de vergoeding overmaken op:
o

Het bankrekeningnummer waarop ook mijn uitkering wordt overgemaakt,
of

o

IBAN nummer......................................................................................................................................
op naam van.........................................................................................................................................

Ondertekening
Plaats...................................................................................Datum.....................................................................
Handtekening aanvrager................................................. Handtekening partner/echtgeno(o)t(e).....................
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