
Stuur een kopie van de identiteitsbewijzen van u (en uw partner) met dit formulier mee.
Ontvangt u een WWB-uitkering van de Dienst, dan hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs in te leveren.

1. Persoonsgegevens

Achternaam en voorletter(s):

Burgerservicenummer (BSN):

Soort Identiteitsbewijs (geen rijbewijs):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Zorgverzekeraar:

Aanvullende verzekering:

IBAN (rekeningnummer):
Uw IBAN vindt u op uw bankafschriften. Vult u het complete IBAN in,  

dit voorkomt vertraging bij de verwerking van uw aanvraag.

Achternaam en voorletter(s):

Burgerservicenummer (BSN):

Soort identiteitsbewijs (geen rijbewijs):

Telefoon:

E-mailadres:

Zorgverzekeraar:

Aanvullende verzekering:

Polisnummer: 

Polisnummer: 

Extra tandverzekering : 

Extra tandverzekering : 

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Gegevens aanvrager

Nummer: 

Nummer: 

Geldig tot:

Geldig tot:

Paspoort    ID-kaart  

Paspoort    ID-kaart  

Gegevens partner    Onder partner wordt verstaan: uw echtgeno(o)t(e), als partner geregistreerde partnerschap 
of waarmee u een samenlevingscontract heeft afgesloten of waar u mee samenwoont. 

2. Gezinssamenstelling  Gehuwd/samenwonend       Alleenstaande ouder       Alleenstaande 

Niet invullen!

Paraaf behandelaar:

Datum afgifte formulier:

Cliëntnummer:

Datum ontvangst formulier:

Nummer aanvraag:

Aanvraagformulier 
Bijzondere bijstand

1Stuur bewijsstukken van alle kostensoorten mee.

     Kostensoort Ten behoeve van   Bedrag  

1.        eenmalig    maandelijks

2.        eenmalig    maandelijks

3.       eenmalig    maandelijks

3. Kosten 

Eventuele toelichting op de aanvraag

Voor welke kosten en voor wie (kinderen) vraagt u de bijzondere bijstand aan?

€

€

€

LANDCODE CONTROLE-
GETAL

BANKCODE UW HUIDIGE BANKREKENINGNUMMER

www.sozawe-nw-fryslan.nl



 ja        nee

€

Stuur een kopie van de netto-inkomensgegevens van u (en uw partner) met de aanvraag mee. 
Ontvangt u een uitkering van de Dienst, dan hoeft u geen inkomensgegevens mee te sturen.

Stuur bewijsstukken van de vergoeding door de andere instanties met de aanvraag mee.

5. Inkomen Om het recht op en de hoogte van de bijzondere bijstand vast te kunnen stellen dient u het inkomen van 
u (en uw partner) op te geven. Voor deze aanvraag moet u daarom de netto-inkomsten van u (en uw 
partner) opgeven. Alimentatie (onderhoudsbijdrage) en heffingskortingen van de Belastingdienst worden 
ook meegerekend als inkomen.

4. Voorliggende voorziening

Kunt u de kosten via een andere 

instantie (gedeeltelijk) vergoed krijgen?

Zo ja van welke instantie?

Welk bedrag kunt/heeft u vergoed krijgen/gekregen?

 huurder     kostganger     in inrichting verblijvend     eigenaar van een woning

6. Huisvesting

Hoe is uw woonsituatie?

Wat is het bedrag dat u betaalt aan huur of kostgeld?

Stuur een kopie van de hypotheekakte en het bewijs van de resterende hypotheek op de woning met de aanvraag mee.
Ontvangt u een WWB- uitkering van de Dienst, dan hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen.

Op naam BSN Bank   Hoofdsom Restant schuld

Heeft u en/of uw partner een 

hypotheek op de woning?  ja        nee

€

€ €

€ €

Naam: Bedrag:Soort inkomen (loon/uitkering): Maand/4 weken:

€          ,

€          ,

€          ,

€          ,

€          ,

€          ,

(Alleen invullen als er sprake is van een eigen woning.)Eigen woning

2

Naam BSN Soort inkomen (loon/uitkering)  Bedrag Periode 

5.1. Aanspraken

Heeft u of uw partner nog aanspraak 

op inkomen dat betrekking heeft op de periode 

vóór de aanvraag van bijzondere bijstand?  ja        nee

€

€



Stuur kopieën van de bankafschriften van de afgelopen drie maanden met de aanvraag mee. 
Ontvangt u een WWB- uitkering van de Dienst, dan hoeft u geen kopie van uw bankafschriften mee te sturen.

Soort Kenteken of registratienummer   Merk Type Bouwjaar Waarde

7.3 Auto, motor, caravan, boot

Bent u en/of uw partner in het bezit 

van een auto, motor, boot of caravan?  ja        nee

€

€

Soort Nummer BSN Datum waarde Waarde 

7.2 Waardepapieren

Bent u en/of uw partner

 in het bezit van waardepapieren?

(Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, levensverzekeringen e.d.)

 ja        nee

€

€
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7.1 Bankrekeningen 

7. Bezittingen en schulden Hieronder dient u alle bezittingen (ook alle bankrekeningen) en schulden op te geven 
van u, uw partner en de kinderen die jonger zijn dan 18 jaar waarvoor door u of uw 
partner kinderbijslag wordt ontvangen. Ook bezittingen en schulden in het buitenland 
dient u op te geven. De waarde van de bezittingen dient u op te geven naar de waarde 
bij vrije oplevering in het economisch verkeer. Van een schuld is sprake als er een reële 
verplichting tot terugbetaling aanwezig is. 

Naam   BSN Datum saldo  Saldo

€

Stuur bewijsstukken van alle hierboven vermelde bezittingen met de aanvraag mee.
Ontvangt u een WWB- uitkering van de Dienst, dan hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen.

Soort  IBAN (rekeningnummer)

LANDCODE CONTROLE-
GETAL

BANKCODE UW HUIDIGE BANKREKENINGNUMMER

Naam   BSN Datum saldo  Saldo €

€

Soort  IBAN (rekeningnummer)

LANDCODE CONTROLE-
GETAL

BANKCODE UW HUIDIGE BANKREKENINGNUMMER

Naam   BSN Datum saldo  Saldo €

Soort  IBAN (rekeningnummer)

LANDCODE CONTROLE-
GETAL

BANKCODE UW HUIDIGE BANKREKENINGNUMMER

Naam   BSN Datum saldo  Saldo €

Soort  IBAN (rekeningnummer)

LANDCODE CONTROLE-
GETAL

BANKCODE UW HUIDIGE BANKREKENINGNUMMER

Naam   BSN Datum saldo  Saldo €

Soort  IBAN (rekeningnummer)

LANDCODE CONTROLE-
GETAL

BANKCODE UW HUIDIGE BANKREKENINGNUMMER

Vult u de gegevens van de rekeninghouder in.



Naam BSN Schuldeiser  Openstaand bedrag schuld 

7.6. Schulden 

Heeft u schulden? 

8. Datum en ondertekening

Stuur dit formulier samen 

met de bewijsstukken naar: 

Dienst Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, 

t.a.v. Team RM,

Postbus 4, 8800 AA Franeker.

 

 ja        nee

Stuur bewijsstukken van alle hierboven vermelde schulden met de aanvraag mee.

€

€

€

€

€

€
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Ondergetekende(n) verklaart/ verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik/wij 
zijn ermee bekend  dat de bijzondere bijstand wordt teruggevorderd als de ondertekening 
is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie. Het onjuist of onvolledig invullen kan 
daarnaast leiden tot een boete.

Ik/wij machtig(en) de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân om de 
verstrekte informatie zonder verdere toestemming te controleren bij instanties. 

Plaats:      Datum:

Handtekening aanvrager   Handtekening partner     

Uw aanvraag is alleen geldig als dit formulier door u (en uw partner) is ondertekend. 

Geschatte waarde: 

7.5 Antiek, sieraden en overige bezittingen

Bent u en/of uw partner in het bezit van antiek, 

sieraden en overige bezittingen?  ja        nee

€

U dient bewijsstukken van alle hierboven vermelde bezittingen met de aanvraag mee te sturen.
Ontvangt u een WWB- uitkering van de Dienst, dan hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen.

Naam BSN    Bezit (woning, overig) Waarde

7.4 Onroerende zaken

Bent u en/of uw partner in het 

bezit van onroerende zaken?  ja        nee

€

€

Zoals een woning, grond of een gebouw. Onroerende zaken in het buitenland dient u ook op te geven.
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