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Inlichtingen; aanvulling op uw aanvraag 

 U ontvangt GEEN maandelijkse uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente.

 U heeft langer dan 6 maanden geleden gegevens en bewijsstukken verstrekt bij een eerdere aanvraag.

U maakt uw aanvraag verder compleet met het invullen van dit INLICHTINGEN FORMULIER. 

Het inlichtingen formulier kunt u samen met uw aanvraag versturen of e-mailen.  

Vergeet niet alle gevraagde bewijsstukken mee te sturen. 

Bewijsstukken van uzelf, uw partner en inwonende kinderen tot 18 jaar. 

Er kunnen altijd nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd. 

Persoonsgegevens Uw gegevens gegevens partner 

BSN 

Achternaam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode en woonplaats 

E-mail adres 

Telefoonnummer 

Identiteitsbewijs ☐  Paspoort ☐ ID -kaart 

☐  Verblijfsvergunning 

☐  Paspoort ☐ ID-kaart 

☐  Verblijfsvergunning 

1 Woonsituatie 

Wonen er nog personen op uw adres, anders dan uw 

eventuele partner en/of minderjarige kinderen. 
☐  nee ☐ ja 

Welke relatie heeft u met deze persoon of personen? U 

kunt hier meerdere antwoorden aangeven. 

☐  kind ouder dan 18 jaar met studiefinanciering 

☐  kind ouder dan 18 jaar met inkomsten 

☐  broer of zus 

☐  huurder ☐ kostganger 

☐  anders, namelijk,  

2 Huishouden 

Huurwoning ☐  ja ☐ nee

Koopwoning ☐  ja ☐ nee

Huur kamer /etage bij: 

Inwonend bij: 

Anders, namelijk: 

Ik verblijf in hoofdzaak op vermeld adres ☐ ja  ☐ nee
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3 Gegevens kinderen tot 18 jaar die bij u op het adres wonen.  

Naam Voornaam Geboorte 

datum 

BSN Recht op 

kinderbijslag 

    ☐  ja ☐ nee 

    ☐  ja ☐ nee 

                                                                                                                                                               ☐  ja ☐ nee 

    ☐  ja ☐ nee 

                                                                                                                                                               ☐  ja ☐ nee 

    ☐  ja ☐ nee 

Meer kinderen dan kunt u een bijlage meesturen met daarin de gegevens van deze kinderen. 

 

 

3 Gegevens kinderen van 18 jaar of ouder die bij u op het adres wonen.  

Naam Voornaam Geboorte datum BSN Opleiding  

    ☐ Studiefinanciering 

☐ WTOS 

☐ BBL opleiding 

☐ Anders 

    ☐ Studiefinanciering 

☐ WTOS 

☐ BBL opleiding 

☐ Anders 

                                                                                                                                                               ☐ Studiefinanciering 

☐ WTOS 

☐ BBL opleiding 

☐ Anders 

    ☐ Studiefinanciering 

☐ WTOS 

☐ BBL opleiding 

☐ Anders 

                                                                                                                                                               ☐ Studiefinanciering 

☐ WTOS 

☐ BBL opleiding 

☐ Anders 

    ☐ Studiefinanciering 

☐ WTOS 

☐ BBL opleiding 

☐ Anders 

Meer kinderen dan kunt u een bijlage meesturen met daarin de gegevens van deze kinderen. 
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4 Inkomen 

Naam persoon met 

inkomen 

Soort inkomen Netto  Maand 4 weken  Week Anders  Ander inkomen Extra toelichting 

  € ☐   ☐   ☐   ☐   €  

  € ☐   ☐   ☐   ☐   €  

  € ☐   ☐   ☐   ☐   €  

  € ☐   ☐   ☐   ☐   €  

  € ☐   ☐   ☐   ☐   €  

  € ☐   ☐   ☐   ☐   €  

  € ☐   ☐   ☐   ☐   €  

         

         

Is er niet genoeg ruimte of wilt u nog iets toelichten dan kan dat bij vraag 9. 
 

   

5  Schulden 

Naam persoon met 

de schuld 
Naam schuldeiser 

Hoogte 

schuld 

Afspraak 

terugbetaling 

Maandbedrag 

aflossing 

Aantal maanden 

al afgelost 

Nog openstaand 

bedrag 

Extra toelichting 

  € ☐  ja ☐  nee €                      €  

  € ☐  ja ☐  nee €  €  

  € ☐  ja ☐  nee €  €  

  € ☐  ja ☐  nee €  €  

  € ☐  ja ☐  nee €  €  

  € ☐ ja  ☐  nee €  €  

U kunt ook een schuldenoverzicht bij de bewijsstukken bijvoegen. 

 

Is er niet genoeg ruimte of wilt u nog iets toelichten dan kan dat bij vraag 9.  
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6 Vermogen 

Wat valt er onder vermogen? 

 Het saldo van alle bankrekeningen en spaar rekeningen óók als het saldo € 0.00 is, of wanneer u de rekening niet gebruikt. 

 Eventueel contant (spaar) geld. 

 Obligaties, aandelen, effecten, opties, beleggingen, dividendoverzichten, bitcoins, spaarbrieven, PayPal. 

 Polis lijfrenteverzekering, levensverzekering, inclusief afkoopwaarde. 

 Toekomstig aandeel in een onverdeelde boedel of erfenis. 

  

 

 

 

Vul alle bank – en spaarrekeningen in van u en uw partner.  

Ook van uw kinderen tot 18 jaar.  

Overig vermogen of bezit   

Naam rekeninghouder IBAN-Rekeningnummer  Soort vermogen Saldo / Waarde  Extra toelichting 

 

   €  

   €  

   €  

   €  

 

7  Bezittingen 

 
Wat valt er onder bezittingen? 

 Goederen zoals een auto, motor, caravan of boot; 

 Waarde van koophuizen en panden in binnen- en buitenland; 

 Overige bezittingen zoals antiek, kunst, sieraden of andere waardevolle bezittingen. 

Naam Soort bezit  Waarde bezit KM stand auto of andere extra toelichting  

  €  

  €  

  €  

 

Is er niet genoeg ruimte of wilt u nog iets toelichten dan kan dat bij vraag 9. 
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8  
 

Bewijsstukken behorend bij de door u ingevulde gegevens. 

Maak een kopie van de bewijsstukken die op uw situatie van toepassing zijn. 

 

Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet direct afhandelen.  
Er kunnen altijd nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd. 

 

Overzicht van mee te sturen bewijsstukken  

☐   Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van uzelf. 

☐   Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van uw partner. 

☐   Meest recente salarisstrookje/uitkeringsstrookje van uzelf. 

☐   Meest recente salarisstrookje/uitkeringsstrookje van uw partner. 

☐   Bewijsstukken van het door u opgegeven andere inkomen. 

☐   Uw bank- en of spaarafschriften van de laatste 3 maanden. 

De naam rekeninghouder en het saldo op de rekening moet zichtbaar zijn ook als het saldo € 0,00 is of u de 

rekening niet gebruikt. 

☐   Van uw partner de bank- en of spaarafschriften van de laatste 3 maanden. 

De naam rekeninghouder en het saldo op de rekening moet zichtbaar zijn ook als het saldo € 0,00 is of u de 

rekening niet gebruikt. 

☐   Van uw inwonende kinderen tot 18 jaar de bank- en of spaarafschriften van de laatste 3 maanden. 

De naam rekeninghouder en het saldo op de rekening moet zichtbaar zijn ook als het saldo € 0,00 is of u de 

rekening niet gebruikt 

☐   Echtscheidingsbeschikking / alimentatievonnis / alimentatieaanvraag / verzoekschrift echtscheiding / 

echtscheidingsconvenant. 

☐   Bewijsstuk schulden, bewijsstukken openstaande rekeningen of achterstanden met vermelding huidig saldo 

of een schuldenoverzicht. 

☐   Bewijsstuk uitspraak schuldsaneringsregeling WSNP of bewijsstuk dat u een minnelijk traject 

schuldhulpverlening volgt. 

☐   Gegevens of bewijsstukken van ander vermogen of bezittingen beschikking onder bewindstelling / curator. 

☐   
Beschikking onder bewindstelling / curator. 

☐   Vermogen:  

- polis lijfrenteverzekering, levensverzekering inclusief afkoopwaarde; 

- onroerend goed buitenland; 

- obligaties, aandelen, effecten, opties, beleggingen, dividendoverzichten, spaarbrieven, cryptovaluta, 

PayPal of creditcard; 

- correspondentie aandeel in een onverdeelde boedel of erfenis.  

☐   Huurcontract / kamerhuurcontract / kostgangercontract 

☐   Bij koopwoning:  

- saldo hypotheek; 

- WOZ beschikking;  

- beleggingsrekening m.b.t. hypotheek; 

- levensverzekering m.b.t. hypotheek. 

☐   Bij einde eigen onderneming:  

- afschriften zakelijke rekeningen laatste 3 maanden slotbalans / liquidatiebalans. 

☐   
Belastingdienst een kopie besluit (voorlopige) teruggaaf.  
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9 U kunt hier nog extra informatie geven of benoemen welke bewijsstukken u extra bijvoegt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Verklaring en instemming 

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het volgende: 

 Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente het recht op bijstand kan vaststellen. 

 Ik heb alle gevraagde bewijsstukken bijgevoegd. 

 Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is. 

 Ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd en het kan leiden tot aangifte bij justitie of tot 

strafrechtelijke vervolging. Het kan ook leiden tot een boete of verlagen of intrekken van de uitkering 

 Ik verklaar ermee bekend te zijn en ik stem er mee in dat: 

 De gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en 

personen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.  

 De gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

 Een huisbezoek kan onderdeel zijn van de controle. 

11 Ondertekening 

Datum Handtekening van uzelf 

 

 

 

 

 

Handtekening van uw partner 

 

 

12 

 

Verstuur of mail dit formulier samen met uw 

aanvraag en bewijsstukken naar: 

informatie: 

 

Gemeente Castricum 

Antwoordnummer 39 

1900 VB Castricum  

 

(geen postzegel nodig) 

 

Digitaal aanbieden kan via E-mail naar info@castricum.nl 

 

U kunt de aanvraagformulieren en bewijsstukken ook 

inleveren bij de Publieksbalie van de gemeente. 

 

Vragen over de voorwaarden, formulieren of de 

aanvraag:  

 

Neem contact op met het Klant Contact Centrum 

(KCC) telefoonnummer Castricum 14 0251. 

Dit kan op werkdagen tussen 08:30 en 14:00 uur. 

 

 

U kunt ook een E-mail sturen naar: 

sociaalteamcastricum@debuch.nl 
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