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Aanvraagformulier bijzondere bijstand (verkorte versie) 

 
 Opsturen of afgeven bij de balie 
 Gemeente Beesel t.a.v. team WIZ      

 Raadhuisplein 1 5953 AL Reuver 

 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw persoonsgegevens uitsluitend  gebruikt voor het 

doel waartoe deze zijn verkregen. 

Persoonsgegevens 

 U zelf Uw eventuele partner 

 

In geval van duurzame gebruiksgoederen (zoals witgoed en meubilair): Kosten van duurzame gebruiksgoederen moeten worden 

betaald uit het eigen inkomen. Indien u toch een lening wilt aanvragen voor deze kosten, moet u eerst een aanvraag doen bij de 

Kredietbank Limburg voor een geldlening. Daarnaast wordt van u verwacht dat u gebruik maakt van weggeefinitiatieven, 

kringloopwinkels etc. 

Ik heb zonder succes een beroep gedaan op de Kredietbank Limburg (alleen bij duurzame gebruiksgoederen) 

  nee    >  U voldoet niet aan de voorwaarden. Bijzondere bijstand aanvragen heeft geen zin.  

  Dien eerst een aanvraag in voor een lening bij de Kredietbank Limburg. 
  ja        >  bijvoegen: meest recente afschrift van alle rekeningen 

Hiermee vraag ik bijzondere bijstand aan voor de volgende kosten Geef een omschrijving van de kosten en sluit een offerte of 

originele nota bij. Geef eventueel een omschrijving van uw persoonlijke situatie waarmee wij rekening dienen te houden. 
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Inkomsten 

Geef hieronder alle inkomsten (ook alimentatie!) aan van u, uw partner en uw inwonende kinderen ouder dan 18 jaar.  

         Soort inkomsten (per maand/per 4 weken)         Wie (u zelf, uw partner of inwonend kind) 

 

Voorlopige teruggaaf belastingen 

Geef aan of u de volgende kortingen ontvangt en het bedrag per maand van uzelf en uw eventuele partner. 

     U zelf    Uw partner 

Algemene heffingskorting    

 

 

Combinatiekorting (inkomensafhankelijk)  

>  bijvoegen: beschikking Belastingdienst 

Vermogen   

  Saldi bank/giro/spaarrekeningen 

Wat is het huidige saldo op alle bank-, giro- en spaarrekeningen van u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar? 

           Soort rekening en rekeningnummer(s) Saldo 

 
>  bijvoegen: meest recente afschrift van alle rekeningen 

Informatie 
Heeft u vragen dan kunt u voor meer informatie bellen naar 077-4749292 of mailen naar werkeninkomen@beesel.nl of terecht op de 

site van de Gemeente Beesel, www.beesel.nl. 

Binnen maximaal 8 weken krijgt u bericht of u recht heeft op de aangevraagde regeling(en).  

 

Plaats en datum: ………………………………………………………. 

Naam:          ..……………………………………………………..  Naam partner         …………………………………………………………. 

 

Handtekening:      Handtekening partner: 

 

…………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………. 
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