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“Mr. W.F. Wienen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum
van Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW).
Nadere informatie over het kantoor kunt u lezen op:
www.wvtadvocaten.nl of u kunt bellen met 036-8200322
of e-mailen naar wienen@wvtadvocaten.nl”

Mag de gemeente inzage in mijn bankafschriften eisen?
Indien u bij de Gemeente een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering, zal de Gemeente deze aanvraag
beoordelen.
In het kader van die beoordeling kan
de Gemeente u vragen extra inlichtingen te verstrekken, waaronder het
verstrekken van bankafschriften of
transactieoverzichten van uw bankrekening.
De vraag die ons regelmatig wordt
gesteld, is of de Gemeente zomaar
en onbeperkt bankafschriften mag
opvragen.
De hoogste bestuursrechter, de
Centrale Raad van Beroep, heeft
reeds meermaals geoordeeld dat
een Gemeente in beginsel het recht
heeft inzage te verlangen in de bankafschriften van de aanvrager van
een bijstandsuitkering, dit over een
periode van drie maanden voorafgaand aan de datum van indiening
van de aanvraag.
Pas eerst als er redelijkerwijs gelet op
objectieve feiten en omstandigheden
kan worden getwijfeld aan de juistheid of de volledigheid van de door
een aanvrager verstrekte inlichtin-

gen aangaande zijn/haar financiële
situatie kan de Gemeente besluiten
gerichter onderzoek te doen en
bankafschriften over een verder in
het verleden liggende periode bij de
aanvrager op te vragen, dus over een
periode van meer dan drie maanden
voorafgaand aan de datum van de
indiening van de aanvraag.
De Gemeente is dus niet gerechtigd
zonder meer inzage te eisen in de
bankafschriften van meer dan drie
maanden voor de aanvraag.
Indien u wordt geconfronteerd met
een verzoek van de Gemeente om
inzage te verstrekken in uw bankafschriften en u niet zeker weet of u
aan dit verzoek moet voldoen, kunt u
met een van onze advocaten contact
opnemen. Zij geven u dan graag
advies.
Als de Gemeente uw aanvraag buiten
behandeling heeft gesteld of heeft
afgewezen, dit omdat u niet alle
gevraagde bankafschriften heeft verstrekt, kunnen onze advocaten voor u
een bezwaarschrift indienen. U krijgt
daarvoor waarschijnlijk gefinancierde
rechtsbijstand.

