
 

 

 

 

Inleveren van dit 

formulier kan op de 

volgende manieren: 

1. Persoonlijk in het gemeentehuis: 

Stationsstraat 18 

9285 NH Buitenpost 

 2. Via e-mailadres sd@achtkarspelen.nl of beveiligd via 

https://cryptshare.8ktd365.nl/  

 3. Per post: Antwoordnummer 2313, 9250 VZ Buitenpost (geen postzegel nodig) 
 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND 

 
naam aanvrager 

 

 

naam partner   

burgerservicenummer 

 

 

burgerservicenummer 

geboortedatum 

 

 

geboortedatum 

adres 

 

 

postcode en woonplaats 

 

telefoonnummer 

 

 

IBAN-nummer (banknummer) 

datum melding * 

 

 

datum aanvraag * 

 

*) in te vullen door de gemeente 

 

Stuur een kopie van de voor- en achterkant van uw legitimatiebewijs mee (bijv. paspoort).  

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, stuur dan een kopie van uw verblijfsvergunning of document 

van Justitie of de Vreemdelingendienst mee.  

 

 

Aanvraag 

 

Ik heb kosten, die ik moet maken en die voor mij bijzonder zijn en die ik niet kan  

betalen van mijn inkomen en waarvoor ik ook geen andere oplossing heb. Daarom  

vraag ik om bijzondere bijstand. Het gaat om de volgende kosten: 

 

1).................................................................................................................. 

 

2).................................................................................................................. 

 

3).................................................................................................................. 

 

Ik weet dat de gemeente mij kan vragen om bewijsstukken van deze kosten. Ik wacht  

af totdat de gemeente mij hierom vraagt.  

 

Toelichting op de aanvraag  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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AANVULLENDE INLICHTINGEN VOOR AANVRAAG BIJZONDERE BIJSTAND 

 

Huisvesting 

 

Ik betaal woonlasten         ❑❑  nee   ❑❑  ja 

Zo nee, wat is de reden: ..................................................................................... 

 

         ..................................................................................... 

 

Ik woon in een eigen woning, woonschip of woonwagen                 ❑❑  nee  ❑❑  ja 

 

 

Ik ben kostganger          ❑❑  nee   ❑❑  ja 

Zo ja, naam en adres kostgever: .......................................................................... 

 

            .......................................................................... 

 

Stuur een kopie van het kostgeld-contract mee. 

 

 

Bijzondere woonsituatie 

  

Ik heb met mijn ex-partner een co-ouderschap vastgelegd   ❑❑  nee  ❑❑  ja 

 

De regeling houdt het volgende in: ........................................................................................ 

              ........................................................................................ 

 

Ik stuur hierbij de alimentatiebeschikking(en) en de regeling co-ouderschap, als het van toepassing is.  

  

 

Inkomen 

 

Ik weet dat de gemeente via Suwinet mijn inkomen kan raadplegen. 

 

Bijzonder inkomen 

 

Ik krijg naast mijn gewone inkomen nog inkomsten uit:  

 

Alimentatie voor mezelf         ❑❑  nee  ❑❑  ja 

 

Alimentatie voor mijn mijn eigen, stief-, pleeg- of geadopteerde kinderen,  

die jonger zijn dan 18 jaar        ❑❑  nee  ❑❑  ja 

 

Andere inkomsten           ❑❑  nee  ❑❑  ja 

 

Deze inkomsten zijn:   

 

€ ............................................ per maand  
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Bezittingen en schulden 

 

Ik geef hier alle bankrekeningen op van mij, mijn partner en de eventuele kinderen die jonger 

zijn dan 18 jaar, waarvoor ik kinderbijslag krijg. Ik verklaar dat het totale bedrag dat vandaag 

op alle rekeningen staat lager is dan het onderstaande bedrag dat op mij van toepassing is: 

 

Mijn vermogen is lager dan: (bedragen gelden vanaf 01-01-2022)  

 

 Vermogen 

Alleenstaande Alleenstaande ouder en echtpaar 

€ 6.505,00 € 13.010,00 

 Vermogen in de eigen woning mag niet hoger zijn dan € 54.900,00 

 

 

Bankrekeningnummer Ten name van 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ik ben de eigenaar van (on)roerende zaken      ❑❑  nee   ❑❑  ja 

Bedoeld wordt: een woning, een woonboot of een woonwagen.  

Ook als u een woning e.d. in het buitenland bezit moet u dat hier opgeven. 

 

Zo ja, dit is een: 

 

eigen woning en de geschatte waarde bij vrije oplevering is  €.................................... 

 

(overige)...................................en de geschatte waarde is   €.................................... 

 

Ik heb verder nog waardevolle bezittingen      ❑❑  nee   ❑❑  ja 

Bedoeld worden een auto, motorfiets, scooter, caravan, plezierboot, juwelen, kunst, etc. 

 

Zo ja, dit zijn: 

 

..........................................................................   geschatte waarde      €..................................... 

 

..........................................................................   geschatte waarde      €..................................... 

 

..........................................................................   geschatte waarde      €..................................... 

 

 

Ik verwacht op dit moment vermogen te krijgen      ❑❑  nee   ❑❑  ja 

Bedoeld wordt: een nog te verdelen erfenis, vermogen uit een ontbonden huwelijk of beëindigde 

samenwoning, etc. 

 

Zo ja, dit bestaat uit:  

 

.........................................................................     geschatte waarde   €.................................... 
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Ik heb de laatste 2 jaar iemand geld geschonken      ❑❑  nee   ❑❑  ja 

Bijvoorbeeld iemand uit uw omgeving (familie, buren), niet goede doelen 

 

Zo ja, op: ......................(datum)  heeft ....................................... (naam) €........................(bedrag) 

van mij gekregen. 

 

Ik heb schulden          ❑❑  nee   ❑❑  ja 

 

Zo ja, vul hieronder de gegevens in: 

 

 naam schuldeiser ingangsdatum 

schuld 

terugbetalings- 

verplichting 

oorspronkelijk 

bedrag 

aflossing per 

maand 

restant 

1       

2       

3       

4       

 

Stuur de bewijsstukken van alle schulden mee. 

 

Machtiging 

 

Ik wil graag dat de afdeling Werk en Inkomen de bijzondere bijstand uitbetaalt aan:  

 

naam: ................................................................ 

adres: ................................................................ 

woonplaats: ........................................................ 

IBAN-nummer (banknummer): .....................................................  

 

Zijn er door de gemeente wijzigingen aangebracht in dit formulier? ❑❑  nee  

          ❑❑  ja, door ..........................  

Zo ja, ik/wij ga(an) akkoord met deze wijzigingen. 

 

 Verklaring en ondertekening 

 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op de 

bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het met opzet onjuist invullen van dit formulier strafbaar is 

en dat de gemeente de bijstand dan niet of niet helemaal uitbetaalt. Ik weet ook dat de gemeente de 

bijstand van mij terugvordert als ik hier geen recht op heb. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens 

controleert bij andere instanties en personen en dat mijn gegevens worden opgeslagen in een 

persoonsregistratie. Ik weet dat ik veranderingen in mijn situatie onmiddellijk moet doorgeven aan de 

gemeente en als de gemeente daarbij dan om bewijsstukken vraagt moet ik die inleveren. Ik weet ook dat 

ik moet doorgeven als ik zie dat de gemeente zich heeft vergist. Als ik een partner heb, dan geldt alles 

dat op dit formulier is ingevuld en verklaard ook voor hem/haar.   

 

   plaats ..............................................    datum .............................................. 

 

 

   handtekening     handtekening 

   aanvrager ....................................... partner ............................................. 

 

Als u binnen acht weken nadat u deze aanvraag heeft ingediend geen beschikking hierop heeft gekregen, 

dan kunt u de gemeente door middel van een brief in gebreke stellen en verzoeken om alsnog een 

beslissing te nemen. Als de gemeente dit dan na twee weken nog niet heeft gedaan, dan heeft u recht op 

een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. Daarnaast kunt u dan een 

beroepschrift sturen naar de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA 

Leeuwarden.  


