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Cliëntnummer:……………… Datum ontvangst:………………… (in te vullen door gemeente)  
 
1  Persoonsgegevens  

Naam aanvrager:   ………………………………………………………………………………………………...  

Burgerservicenummer:   ………………………………………………………………………………………………...  

Straat en huisnummer:   …………………………………………………………………………………………………  

Postcode en woonplaats:  …………………………………………………………………………………………………  

Telefoonnummer:   …………………………………………………………………………………………………  

IBAN rekeningnummer:  …..…………………………………………..t.n.v:………………………………………….  

2  Gegevens partner (woonachtig op hetzelfde adres)  

Naam partner:    ………………………………………………………………………………………………...  

Burgerservicenummer:               ……………………………………………………………………………………………….. 

3  Woongegevens  

Woonsituatie:   □ koopwoning/schip   □ huur (woning, kamer, schip)  

□ inwonend    □ instelling  

4  Zorgverzekering (Voeg een kopie van uw zorgverkeringspolis bij (ook als u AV Frieso verzekerd bent)) 

AV Frieso verzekerd:    □  ja            □  nee   

Anders verzekerd: □  ja            □  nee 

5  Wat vraagt u aan? 

□  Bijzondere bijstand voor: ………………………………………………………………………………………………..... 

□  Individuele inkomenstoeslag (Een extra bijdrage voor mensen in de leeftijd van 21 tot de pensioengerechtigde 

leeftijd die langdurig een laag inkomen hebben  én geen uitzicht hebben op een inkomensverbetering. U kunt de 
bijdrage één keer per 12 maanden aanvragen. Lever uw aanvraag zo snel mogelijk in). 

□  Individuele Studietoeslag (Dit is een toeslag voor studenten die vanwege een beperking niet in staat zijn om 

met voltijd arbeid het minimum loon te verdienen. Hiernaast ontvang je studiefinanciering of een tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). 
 

□  AV Frieso, collectieve zorgverzekering (Een speciale ziektekostenverzekering voor mensen met een laag   

inkomen (tot 130% Wettelijk minimum loon). Lever uw aanvraag vóór 31 december 2016 in). 

 
Wanneer u alleen AV Frieso aanvraagt, vult u hierna alleen de vragen 6, 7 en 11 in! Daarnaast 
levert u  een kopie van een geldig legitimatiebewijs en specificatie(s) van uw inkomsten in. 
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6  Inkomsten van u en uw partner (Inkomsten kunnen o.a. zijn: uit werk, uitkering, alimentatie, pensioen, 
zelfstandigheid, teruggave van belastingen, WTOS, Wsf) 
 

Heeft u op dit moment een bijstandsuitkering?       □  ja, ga door naar vraag 9 en vul de rest niet in. 

                                                          □  nee, vul onderstaande in: ga vervolgens door naar vraag 7 
 (dit geldt ook wanneer u een Ioaw of Ioaz-uitkering ontvangt)  

 

Naam Soort inkomsten 

    

    

    

    

 Stuur van alle inkomsten van u en uw partner een recente specificatie mee 

7  Gegevens andere inwonende personen 

Is er sprake van inwonende personen jonger dan 21 jaar?   □  ja            □  nee  

Zo ja, vul dan de gegevens van hieronder in   

Naam  Geboortedatum Kinderbijslag 

  □  ja            □  nee                         

  □  ja            □  nee                         

  □  ja            □  nee                         

  □  ja            □  nee                         

 

Is er sprake van één of meer inwonende personen ouder dan 21 jaar?       □  ja            □  nee  

Zo ja, vul dan de gegevens hieronder in. Als kamerbewoner hoeft u geen gegevens van andere kamerbewoners in 
te vullen, behalve als u dezelfde kamer bewoont. 
 

Voor en achternaam 
  

Geboortedatum Relatie: 
Kostganger, kostgever, 
Verhuurder of 
onderverhuurder? 

Inkomen: 
  
WTOS, Wsf òf 
inkomen?  

    □  ja            □  nee                           

    □  ja            □  nee                           

    □  ja            □  nee                           

Stuur bewijsstukken van het inkomen mee!  
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8  Vermogen 
 
Het gaat hierbij om alle bezittingen en schulden van uzelf en – indien van toepassing – van alle kinderen jonger dan 
18 jaar. 
  
Totaal aantal (spaar)rekeningen: …………………. Voeg meest recente afschrift(en) bij 
  

Ik heb bezittingen in binnen- en/of buitenland                         □ Nee  □Ja, vul in: 

(geschatte) waarde 
 

Soort bezitting (geschatte) waarde 

 □ (vakantie) woning € 

 □ ander onroerend goed (bijvoorbeeld grond) € 

 □ lijfrentepolis etc. (actuele afkoopwaarde) € 

 □ auto, motor, caravan (dagwaarde) € 

 □ andere waardevolle bezittingen, namelijk: € 

  

Ik heb schulden en/of betalingsachterstanden                          □ Nee  □ Ja, vul onderstaande tabel  in 

 

Schuldeiser Schuld Maandelijkse aflossing 

  € € 

  € € 

  € € 

  € € 

  
Totaalbedrag van schulden:  €………………………… 

9  Uitbetaling 

De bijstand moet worden betaald aan: 

□ Mijzelf   

Rekeningnummer:  …………………………………………………………………… 

□ Een ander (bijv. bewindvoerder) 

 Rekeningnummer:  …………………………………………………………………… 
(voeg ook naam, adres en rekeningnummer bij) 
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10  Aan te leveren gegevens (graag invullen)        

Bijgevoegd 

 Kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en –indien van toepassing–    □  ja      □  nee                         

  uw partner  

 Prijsopgave of nota van alle kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt  □  ja      □  nee                         

 Kopie van zorgverzekeringspolis    □  ja      □  nee                         

  Heeft u een deel van de kosten vergoed gekregen, of juist een afwijzing  □  ja      □  nee                                                

  voor een vergoeding? Voeg hiervan de bewijsstukken bij 

 Kopie bankafschriften van alle bankrekeningen op uw naam, en/of op  □  ja      □  nee                         

  naam van uw partner en/of op naam van uw kinderen 

 Specificatie(s) van alle inkomsten (recente salarisstrook/uitkeringsspecificatie)  □  ja      □  nee                         

 Kopie(voorlopige) aanslag inkomstenbelasting   □  ja      □  nee                         

 Bewijsstukken bezittingen en schulden   □  ja      □  nee    

 

 

11  Ondertekening 

Voor deze aanvraag maken wij gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Door de ondertekening van deze aanvraag verklaart u: 
 -      bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld; 
 -     niets te hebben verzwegen dat kan leiden tot het ten onrechte verstekken van de (te hoge) bijstand; 
 -     in te stemmen met de verwerking van de verstrekte gegevens. 
 

Naam aanvrager: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Naam partner:  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum: …………../…………../………….. 

 

Handtekening aanvrager:  Handtekening partner: 
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Toelichting 
Heeft u meer ruimte nodig om bijzonderheden of een toelichting door te geven? Gebruik dan gerust een bijlage bij 
dit formulier. 
 
U kunt dit formulier samen met de gevraagde bijlagen opsturen naar Gemeente Opsterland, t.a.v. team Werk en 
Inkomen, Antwoordnummer 59, 9200 XB Drachten (postzegel niet nodig) of brengen naar het gemeentehuis, 
Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. Als er geen bijzonderheden zijn handelen wij uw aanvraag binnen acht weken af. 
U krijgt dan een beschikking waarin staat of u voor de bijzondere bijstand of de toeslag in aanmerking komt en hoe 
hoog de vergoeding is. 
 
 
Heeft u vragen?  
Neem contact op met het Publiekscentrum, telefoonnummer (0512) 386 222.  

 

U kunt aan dit aanvraagformulier geen rechten ontlenen.  
Voor meer informatie: kijk op www.antwoordopbijstandand.nl. Dit formulier is ook als pdf te downloaden op 
www.opsterland.nl. 

http://www.antwoordopbijstandand.nl/

