Bureau Inkomensondersteuning

Bijzondere bijstand aanvragen kosten beheer en bewindvoering
Gebruik dit formulier alleen wanneer u géén gebruik kunt maken van DigiD of eHerkenning.

1. Aanvrager
voorletters en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer
Woont u samen of bent u getrouwd?
ja, naam van uw partner:
burgerservicenummer
nee

2. Gegevens bewindvoerder/budgetbeheerder
naam kantoor
contactpersoon
(mobiel) telefoonnummer
e-mailadres
IBAN beheerrekening

3. Wat wilt u aanvragen?
Eerste aanvraag of vervolgaanvraag?
eerste aanvraag maandelijkse kosten

Bijzondere bijstand aanvragen kosten beheer en bewindvoering 04-02-2021

vervolgaanvraag maandelijkse kosten
eenmalige kosten
Maandelijkse kosten
bewindvoering standaard tarief

bedrag inclusief BTW
€
per maand

bewindvoering tarief problematische schulden

€

per maand

combi bewindvoering standaard-schuldentarief

€

per maand

budgetbeheer

€

per maand

mentorschap

€

per maand

curator

€

per maand

combi curator-mentor

€

per maand
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combi curator-bewindvoering standaard tarief

€

per maand

combi curator-bewindvoering tarief problematische
schulden

€

per maand

combi mentor-bewindvoering standaard tarief

€

per maand

combi mentor-bewindvoering tarief problematische
schulden

€

per maand

Ingangsdatum overeenkomst
datum overeenkomst budgetbeheer
afgiftedatum beschikking kantonrechter beheer- en
bewind
afgiftedatum beschikking kantonrechter mentorschap
afgiftedatum beschikking kantonrechter curatele
bedrag inclusief BTW
€

Eenmalige kosten
kosten intake
griffierecht

€

bankkosten

€

extra uren in verband met verhuizing of ontruiming

€

extra uren in verband met eind- of jaarafrekening

€

extra uren, overig:

€

4. Woonsituatie
Woont u:
op kamers
in een huurwoning
in een koopwoning
in een instelling/verzorgingstehuis
Naam instelling/verzorgingstehuis:
Betaalt u of één van uw gezinsleden een eigen bijdrage aan het CAK omdat u of
één van uw gezinsleden in een zorginstelling of verzorgingshuis woont?
ja, €

per maand

ja, €

per 4 weken

nee
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5. Inkomen
Belangrijke informatie:
- Heeft u een vast bedrag aan inkomen? Vermeld dan uw inkomen exclusief vakantiegeld.
Bij eenmalige kosten vult u het inkomen in van de maand waarin u de aanvraag doet.
Vraagt u maandelijkse kosten aan vanaf januari? Vul dan uw inkomen van de maand
januari in.
- Ontvangt u een wisselend inkomen, bijvoorbeeld van een uitzendbureau? Vermeld dan
uw gemiddelde inkomen exclusief vakantiegeld over de afgelopen drie maanden.
- Ontvangt u een onregelmatig inkomen, zijn er dus periodes dat u geen inkomen heeft?
Vermeld dan uw gemiddelde inkomen exclusief vakantiegeld over de afgelopen 12
maanden.
Heeft u een (kruis aan wat van toepassing is):
Bijstandsuitkering (PW)
Als u een bijstandsuitkering (PW) ontvangt, kunt u doorgaan naar vraag 6.
IOAW/IOAZ €
uitkering

netto excl.VT per maand

salaris

€

netto excl.VT per

maand

4 weken

week

WW

€

netto excl.VT per

maand

4 weken

week

Ziektewet

€

netto excl.VT per

maand

4 weken

week

ANW

€

netto excl. vakantiegeld per maand

Wajong

€

netto excl. vakantiegeld per maand

WAO

€

netto excl. vakantiegeld per maand

WIA

€

netto excl. vakantiegeld per maand

€
Studiefinanciering
AOW

€

netto per maand
netto excl. vakantiegeld per maand

Vul hieronder ook het bedrag in dat u aan inkomensondersteuning
ontvangt ter aanvulling op uw AOW. Dit bedrag kunt u teruglezen op uw
AOW specificatie: dit is een bruto bedrag van maximaal € 26,04.
Ik ontvang: €
AIO*

€

netto excl. vakantiegeld per maand

pensioen

€

netto incl. vakantiegeld per maand

pensioen

€

netto excl. vakantiegeld per maand

anders

€

netto excl.VT per

maand

4 weken

week

geen inkomen
*Als u geen volledige AOW uitkering krijgt, heeft u mogelijk recht op de aanvullende
inkomensvoorziening ouderen (AIO). Op de uitkeringsspecificatie
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien of u de aanvullende inkomensvoorziening
ontvangt.
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Heeft uw partner een (kruis aan wat van toepassing is):
Bijstandsuitkering
IOAW/IOAZ €

netto excl.VT per maand

salaris

€

netto excl.VT per

maand

4 weken

week

WW

€

netto excl.VT per

maand

4 weken

week

Ziektewet

€

netto excl.VT per

maand

4 weken

week

ANW

€

netto excl. vakantiegeld per maand

Wajong

€

netto excl. vakantiegeld per maand

WAO

€

netto excl. vakantiegeld per maand

WIA

€

netto excl. vakantiegeld per maand

€
Studiefinanciering
AOW

€

netto per maand
netto excl. vakantiegeld per maand

Vul hieronder ook het bedrag in dat uw partner aan inkomensondersteuning ontvangt ter aanvulling op zijn/haar AOW. Dit bedrag kunt u
teruglezen op uw AOW specificatie: dit is een bruto bedrag van
maximaal € 26,04.
Mijn partner ontvangt: €
AIO*

€

netto excl. vakantiegeld per maand

pensioen

€

netto incl. vakantiegeld per maand

pensioen

€

netto excl. vakantiegeld per maand

anders

€

netto excl.VT per

maand

4 weken

week

geen inkomen
*Als uw partner geen volledige AOW uitkering krijgt, heeft hij/zij mogelijk recht op de
aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Op de uitkeringsspecificatie van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien of uw partner de aanvullende inkomensvoorziening
ontvangt.
De heffingskorting die ik en/of mijn partner ontvang(en) zijn (meerdere mogelijk):
heffingskorting minst verdienende partner*
inkomensafhankelijke combinatiekorting*
andere heffingskorting
vul hier in welke:

€

niet van toepassing
Opmerking: bedrag staat op de beschikking van de Belastingdienst.
*Welke kortingen u ontvangt, kunt u vinden op de Voorlopige teruggave van de
belastingdienst. Niet alle heffingskortingen worden automatisch toegekend. Om
te kijken of u voor één of meer van de bovenstaande heffingskortingen in aanmerking komt,
kunt u contact opnemen met de belastingdienst via telefoonnummer: 0800-0543. Ook kunt u
voor meer informatie de website van de belastingdienst bezoeken: www.belastingdienst.nl.
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Heeft u en/of uw partner nog andere inkomsten, zoals alimentatie, kamerhuur of
kostgeld van een kind van 21 jaar of ouder of van een ander familielid?
nee
ja, namelijk:

alimentatie

€

netto per maand

kostgeld

€

netto per maand

kamerverhuur

€

netto per maand

Betaalt u een eigen bijdrage voor kinderopvang?
nee
ja €
Is er sprake van loonbeslag, bijvoorbeeld door uw werkgever, uitkeringsinstantie,
deurwaarders of de belastingdienst?
ja, door
Wat is het bedrag van de inhouding?
€
per
maand

nee

4 weken

week

6. Vermogen*
Vul het bedrag aan
vermogen in dat u op
dit moment heeft.

Ik ben alleenstaand en mijn vermogen is:
lager dan € 6.295,00 namelijk:

€

hoger dan € 6.295,00 namelijk:

€

Ons gezamenlijk vermogen is:
lager dan € 12.590,00 namelijk:

€

hoger dan € 12.590,00 namelijk:

€

*Wat is vermogen?
Vermogen is de waarde van uw bezit min het bedrag dat u aan schulden heeft.
We kijken naar uw vermogen en schulden op dit moment.
- Voorbeelden van bezit zijn: het totaalbedrag van uw bank- en spaarrekeningen, de waarde
van een koophuis, vakantiehuis in Nederland of in het buitenland , auto, motor, aandelen,
levensverzekeringen, bitcoins en andere cryptomunten.
- Het spaargeld van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar telt mee als bezit.
- Staat er geld op een aparte spaarrekening voor een begrafenis of crematie? Dan telt alleen
het bedrag boven € 3000,00 mee als bezit.
- Heeft u een auto of een motor en is deze meer waard dan € 5000,00? Dan telt alleen het
bedrag boven de € 5000,00 mee als bezit. Van elke extra auto of motor die u heeft telt u de
hele waarde mee.
- Voorbeelden van schulden zijn: roodstand bij uw bank, een lening bij een bank, hypotheek,
creditcardschuld, schuld bij de Belastingdienst, achterstand in betalen van huur,
zorgverzekering of telefoon en het bedrag dat u nog moet betalen aan postorderbedrijven.
- Schulden bij familie en kennissen kunt u meetellen als u een schuldovereenkomst heeft.
Een schuldovereenkomst is een contract waarin staat hoe hoog uw schuld is. In dit contract
spreekt dat u af dat u de schuld gaat terugbetalen.
- Schuld door studiefinanciering rekent u niet mee als schuld.
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7. Schulden
Heeft u (en/of uw partner) schulden?
ja, totale schuld inclusief rood staan bij de bank: €
nee
Is er sprake van een schuldregeling?
nee
in behandeling: stabilisering en voorbereiding naar het minnelijke traject.
ja: de schuldeisers werken vrijwillig mee aan de schuldregeling (minnelijke regeling).
ja: er is sprake van een Wettelijke schuldsaneringstraject
(Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
Begin- en einddatum schuldregeling/traject?
begindatum:
vermoedelijke einddatum:

8. Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen (s.v.p. kopieën). Kruis aan welke u meestuurt.
kosten bewindvoering
1e aanvraag
- beschikking kantonrechter
- plan van aanpak*
- aanvullend plan van aanpak* (alleen bij problematische schuldentarief)
- nota
* Gemeente Nijmegen kan bij een bijzondere bijstandsverstrekking aanvullende voorwaarden opleggen. Ook beoordelen wij of de bijzondere bijstand als geldlening of als
gift wordt verstrekt. Hiervoor hebben wij een Plan van aanpak en bij het problematische
schuldentarief ook een Aanvullend plan van aanpak nodig. Wij vragen u daarom deze
als bewijsstuk(en) mee te sturen.
kosten bewindvoering (en andere varianten)
vervolgaanvraag
- u hoeft geen bewijsstukken mee te sturen
kosten budgetbeheer, mentorschap en curatele en de éénmalige kosten
1e aanvraag
- mentorschap, curatele of de éénmalige kosten: beschikking kantonrechter
- budgetbeheer: Beheersovereenkomst en een korte uitleg waarom de aanvrager
budgetbeheer heeft.
- nota
griffierecht
- nota van de rechtbank
bankkosten
- nota van de bankkosten. Als u ook voor de bankkosten van 2020 bijzondere bijstand
wil aanvragen, stuur dan de nota van 2020 en 2021 op.

pagina 6 van 7

Bijzondere bijstand aanvragen kosten beheer en bewindvoering

9. Ontvangst van besluit
Hoe wilt u de brief met het besluit ontvangen?
per post
per e-mail (beveiligd via Zorgmail)
Wanneer u voor ontvangst via e-mail kiest, vul dan hier uw
e-mailadres:

én

uw mobiele telefoonnummer in:

.

10. Verklaring en ondertekening
Lees eerst deze verklaring en onderteken daarna het formulier.
Ik verklaar dat:
- ik de toelichting heb gelezen en heb begrepen
- ik aan de voorwaarden voldoe om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag
- alle vragen naar waarheid zijn ingevuld en ik niks heb verzwegen dat kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie strafbaar is, dat ik een onterecht of een teveel ontvangen
vergoeding terug moet betalen en dat ik een boete kan krijgen
- ik weet dat de gemeente Nijmegen zowel voor als na besluitname mijn gegevens controleert op onder meer
inkomsten en vermogen
- ik de gemeente Nijmegen toestemming geef om de door mij ingevulde gegevens te controleren
- ik de gemeente Nijmegen toestemming geef om andere gegevens op te vragen die nodig zijn voor de vaststelling
van het recht op een verstrekking. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van een Sociaal Wijkteam, de
Gemeentelijke Kredietbank of de Belastingdienst

datum

handtekening aanvrager

handtekening partner

Inleveren van het formulier
Mail het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken naar:
bewindvoerders@nijmegen.nl
Heeft u nog vragen?
Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024
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