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Gemeente Lansingerland 

Verkort aanvraagformulier 

Individuele bijzondere bijstand 

Wanneer vul ik dit formulier in?  

 Als u onverwachts bijzondere kosten heeft en daarvoor geen geld opzij kan zetten of de 

kosten onmogelijk ergens anders vergoed krijgt. 

 Als u algemene bijstand ontvangt. 

Hulp nodig? 

U kunt bellen naar (010) 800 40 00. Onze medewerkers helpen u graag.  

Overige informatie 

 Na ontvangst van het ingevulde formulier en de bewijsstukken beoordelen wij of u recht 

heeft op individuele bijzondere bijstand. Het kan ook dat er andere voorzieningen zijn of 

dat u wellicht bij een andere instantie terecht kunt, bijvoorbeeld uw 

ziektekostenverzekeraar. 

 De hele procedure mag maximaal 8 weken duren.  

Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken. 

 U kunt alleen individuele bijzondere bijstand aanvragen als u inwoner bent van 

Lansingerland. 

Formulier opsturen of afgeven tijdens openingstijden 

 Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs 

 Gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek (voor openingstijden zie 

www.lansingerland.nl). 
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1. Uw gegevens 

Voornamen:  

Tussenvoegsels:  

Achternaam  

Geslacht  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar)  

E-mailadres  

 

Let op! Stuur een kopie van een geldig paspoort / identiteitskaart / verblijfsvergunning mee. 

2. Ik vraag bijstand aan voor 

 Mijzelf, ga naar vraag 5 

  Mijzelf en mijn partner 

  Mijn minderjarig kind 

  Mijn partner 

  Een derde 

3. Indien nodig: gegevens voor wie u individuele bijzondere bijstand aanvraagt 

Voorletters:  

Tussenvoegsels:  

Achternaam  

Geslacht  

Burgerservicenummer  

Straat en nummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar)  

E-mailadres  
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4. Vanaf wanneer vraagt u individuele bijzondere bijstand aan? 

Datum:  

5. Wat voor individuele bijzondere bijstand vraagt u aan? 

 Duurzame gebruiksgoederen:   

 Woonkostentoeslag  

 Bewindvoering 

 Anders namelijk: _____________________________________________ 

 

6. Geef hier uw toelichting op uw aanvraag 

 

 

 

 

 

 

7. Ondertekening 

Ik geef de gemeente toestemming om de gegevens, die ik in dit formulier heb ingevuld, te 

controleren. De gemeente mag hiervoor informatie opvragen bij andere (uitkerende) 

instanties en/of personen op grond van de Participatiewet. 

 

Plaats:  

Datum:  

Naam:  

Handtekening aanvrager: 

 

 

 

Handtekening partner: 

  

 



 Pagina 4 van 4 

8. Bijlagen 

Stuur uw aanvraag met de kopieën toe, die op u en uw echtgenoot/partner/minderjarige 

kinderen en de aanvraag om individuele bijzondere bijstand van toepassing zijn. 

 

Formulieren die volledig ingevuld en waar alle kopieën bijgevoegd zijn, kunnen wij snel in 

behandeling nemen. 

 

U kunt hieronder aanvinken welke bijlagen u meestuurt. 

 

 Kopie van geldig paspoort / identiteitskaart / verblijfsvergunning 

 Een brief waarin u gemachtigd wordt door de aanvrager  

(alleen in geval u voor een derde aanvraagt) 

 Per bank- en spaarrekening een kopie van de afschriften van de laatste drie maanden 

 Bewijsstukken van en met betrekking tot de kosten waarvoor u individuele bijzondere 

bijstand aanvraagt (b.v. proforma nota, specificatie zorgverzekering, stukken in 

verband met uw medische situatie. 


