
Gemeente Tytsjerksteradiel 
 
Aanvraagformulier Werk en Bijstand 

bijzondere bijstand minima 
inleveradres: gemeentehuis 

 Raadhuisweg 7     
 9251 GH  Burgum 
Telefoon: 14 0511  
Antwoordnummer 2313, 9250 VZ, Buitenpost (geen postzegel nodig) 

 
De aanvraag moet worden ingediend binnen twee maanden nadat de kosten zijn gemaakt. 
 

 

1. Persoonlijke gegevens  

      Aanvrager     Partner 
 
Burgerservicenummer : …………………………………  ……………………..……… 
Achternaam   : ………………………………… ………….…………….…… 

Voornamen   : ………………………………… …………………………….. 

Geboortedatum  : ………………………………… …………………………….. 

Woonadres   : ………………………………… 

Postcode/woonplaats  : ………………………………… 

Telefoonnummer(s)  : ………………………………… ……………………………… 

E-mailadres   : ………………………………… ……………………………… 

Iban-nummer   :…………………………………. ……………………………… 

 

2. Overige inwonenden 
Vermeld hieronder de gegevens van iedereen die op bovenstaand adres woont. Lever een  
geldig identiteitsbewijs in (geen rijbewijs). Onvoldoende ruimte? Ga verder op achterzijde formulier  
 
 

Voor- en 
achternaam 

geboorte- 
datum 

burgerservice- 
nummer 

relatie:  
bijv. ouders, broer/zus 
grootouders etc.   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bijzondere bijstand  

In te vullen door de gemeente  

 

Nummer aanvraag: 
 

 

Cliëntnummer: 
 

 

Ingekomen op: 
 



 
Ik heb bijzondere kosten en hiervoor wil ik bijzondere bijstand aanvragen. Geef in de eerste 
kolom aan waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. In de tweede kolom wie de kosten heeft 
gemaakt en in de derde kolom ziet u welke bewijsstukken u mee moet brengen. 
 

Welke bijzondere kosten  Voor wie Nota’s 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

………………. 

 
Een bewijs dat de kosten 
niet, of niet helemaal 
vergoed worden door de 
zorgverzekeraar of een 
andere instantie 
(indien van toepassing) 
 
Een bewijs van de 
noodzaak (voor zover dit 
niet uit de nota´s blijkt) 

 
 

4. Inkomsten 

Vermeld hieronder de netto inkomsten van alle gezinsleden van 16 jaar en ouder (zie 

toelichting) 

Naam Soort inkomen, bijv. loon, WAO, 
kinderbijslag, teruggaaf 
belastingdienst 

Netto per maand  

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

Lever van iedereen een recent bewijsstuk van de inkomsten in. Bijvoorbeeld 
loonstrook, uitkeringsspecificatie, beschikking belastingdienst of SVB.  
 
 

5. Vermogen 

Hieronder vermeldt u de rekeningnummers (ook spaarrekeningen) van alle gezinsleden (zie 
toelichting) Onvoldoende ruimte? Ga verder op de achterzijde van dit formulier. 
 

Iban-nummer Van wie? Huidig saldo bewijsstukken 

  € Van alle 
rekeningnummer 
bankafschriften 
van de laatste 
zes weken 
inleveren. Ook 
van minderjarige 
kinderen  

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

 

 



Hebben één of meerdere bewoners op dit adres schulden?    ja   nee 

Zo ja, wat is het totaalbedrag van de schulden?     € …………… 
Lever bewijsstukken van de schulden in 
 
Zijn er andere bezittingen en geld?         ja   nee 

zo ja, soort: ……………………………... waarde/bedrag € ……………………… 

Lever bewijsstukken van de waarde van uw overige bezittingen in. Bijvoorbeeld de 

waarde auto, caravan, motor, boot, levensverzekeringen, huis in het buitenland etc. 

 
 

6. Wonen  

Is de woning waar u woont een huurwoning?       ja   nee 

Is de woning waar u woont een koopwoning?       ja   nee 
zo ja, lever de volgende bewijsstukken in:  
WOZ-waarde woning, de voor de aankoop verstrekte hypotheek, (akte notaris), huidige 
hypotheekschuld, opgave voorlopige teruggave belasting 
 
 

7. verklaring en ondertekening 

Ik verklaar / wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets hebben 
verzwegen dat van invloed kan zijn op recht op bijzondere bijstand. Ook verklaar ik/wij:  
 
- te weten dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is en dit tot gevolg kan hebben 
   dat mijn/onze uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd 
- dat het niet of onjuist vermelden van noodzakelijke gegevens kan leiden tot een verlaging 
   van de uitkering of strafvervolging. 
- dat de afdeling Werk en Bijstand gegevens controleert bij andere instanties en personen. 
- dat mijn gegevens worden opgenomen in een administratie 
 
Plaats:……………………………………… datum: …………………………………………. 
 
Handtekening aanvrager: ……………………………………………………………………..  
 
Handtekeningen overige inwonenden: 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Wilt u nog een toelichting geven op uw aanvraag?  
Hiervoor kunt u onderstaande ruimte gebruiken. 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


