
Verkort aanvraagformulier voor bijzondere bijstand voor 

bewindvoeringskosten 

Aanvraag 

Met dit aanvraagformulier kunt u een verkorte aanvraag voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten voor uw 
cliënt indienen.  

Als uw cliënt een partner heeft, moeten ook de gegevens van de partner worden ingevuld. Als de partner van uw cliënt 
ook bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten ontvangt, moet u voor de partner een apart (verkort) 
aanvraagformulier indienen. 

Als er in de omstandigheden van uw cliënt (en/of diens partner) wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van 
de vorige toekenning, vragen wij u de aanvraag via het standaard aanvraagformulier in te dienen. Dit aanvraagformulier 
is te vinden via de link www.lelystad/bewindvoering.nl 

Uw aanvraag voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten wordt alleen in behandeling genomen als het 

aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend. U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen! 

De aanvraag moet binnen vier weken worden ingediend! 

Bewindvoerder 

KVK-nummer 

Vestigingsnummer 

Bedrijfsnaam 

Contactpersoon 

Adres 

Postcode / woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mail

Bankrekeningnummer 

Ten name van 

Betreffende: 

Cliënt 

BSN 

Naam 

Adres 

Postcode / woonplaats 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mail

Partner 

BSN 

Naam 

Adres 

Postcode / woonplaats 

Geboortedatum 

Bijstandsuitkering 

Heeft uw cliënt een bijstandsuitkering? 

http://www.lelystad/bewindvoering.nl


Wijzigingen 

Hebben er na de vorige toekenning wijzigingen in de hoogte van de kosten, de woonplaats, de 

gezinssituatie, de inkomsten en/of het vermogen van uw cliënt plaatsgevonden die nog niet bij ons 

bekend zijn? 

Let op: indien u bovenstaande vraag met “ja” beantwoord, moet u de aanvraag via het standaard aanvraagformulier 

indienen. De link naar dit aanvraagformulier vindt u bovenaan dit aanvraagformulier. 

Verklaring 

Ik verklaar dat: 

 als er in de situatie van mijn cliënt iets verandert, ik dit direct aan de gemeente moet doorgeven; 

 mijn antwoorden door de gemeente worden gecontroleerd. Dit doet zij soms bij andere instanties en/of personen; 

 de gegevens van mijn cliënt in een gemeentelijke administratie worden opgenomen; 

 ik namens mijn cliënt kennis heb genomen van de rechten en plichten die aan de Participatiewet zijn verbonden; 

 mijn cliënt op de hoogte is dat ik deze aanvraag namens mijn cliënt indien; 

 ik namens mijn cliënt deze aanvraag naar waarheid heb ingevuld; 

 ik Gemeente Lelystad                toestemming geef om digitaal met mij te communiceren. 

Ondertekening 

Datum 

Handtekening bewindvoerder 

Dit aanvraagformulier mailen naar bulkaanvragen-bewindvoering@lelystad.nl onder vermelding van “Verkort 

aanvraagformulier bewindvoeringskosten”. 

mailto:bulkaanvragen-bewindvoering@lelystad.nl
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