
Aanvraagformulier bijzondere bijstand 

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, vragen wij zo weinig mogelijk gegevens van u. Dit kan betekenen dat wij u alsnog bena-

deren voor het verstrekken van aanvullende informatie. Wij vragen hiervoor uw begrip. Hebt u vragen over het formulier, neem dan

via telefoonnummer 14 05 14 contact met ons op (tussen 9.00 en 10.00 uur)

Persoonlijke gegevens 

Aanvrager Partner

Naam 

BSN-nummer 

Adres

Postcode en woonplaats 

IBANnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Ik wil in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor

O Reiskosten naar te

met O auto / O openbaar vervoer

O Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

O Hulpmiddelen (bril, lenzen, gehoorapparaat, etc.) te weten

O Tandartskosten

O Overige kosten namelijk

Let op: U heeft 2 maanden de tijd voor het inleveren van uw aanvraag. Denk er om dat de aanvraagtermijn ingaat op de dag dat u de

kosten maakt en niet op de dag dat u de nota ontvangt.

l Wij ontvangen uw aanvraag graag voordat u de kosten maakt, dan kunnen wij nog vaststellen of deze kosten noodzakelijk zijn.

Soms zijn wij hiervoor een prijsopgave nodig.

Hierop worden de volgende uitzonderingen gemaakt, te weten:

l De noodzakelijkheid van de gemaakte kosten nog kan worden vastgesteld, en de kosten niet langer dan twee maanden voorafgaande

aan de aanvraag zijn gemaakt;

l De kosten zijn langer dan twee maanden geleden gemaakt en de belanghebbende heeft niet eerder bijzondere bijstand aangevraagd

en de kosten zijn niet langer dan een jaar geleden gemaakt.

Z.O.Z.

Registratienummer  

Nummer aanvraag 

Dossiernummer 

Ingekomen d.d.



Inkomenssituatie

O Ik ontvang een PW-uitkering: U kunt de aanvraag ondertekenen.

O Ik ontvang een IOAW/IOAZ/BBZ-uitkering: Is dit uw eerste aanvraag, ga dan naar vraag 2 (vermogen), anders kunt u de aanvraag

ondertekenen.

O Ik heb een ander inkomen: Vul het aanvraagformulier dan volledig in. 

1 Inkomen

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

O Kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

O Uitkeringsspecificatie afgelopen maand

O Loonspecificatie afgelopen maand

O Specificatie belastingdienst in verband met heffingskortingen (voor-en achterzijde!)

O Bewijsstuk alimentatie

O Bewijsstukken overige inkomsten

O Bankafschrift bijdrage WMO 2016 en WLZ die u betaalt als u in een verpleeg-of verzorgingshuis (of GGZ-instelling) woont. Meestal

wordt dit verrekend met uw inkomen. 

U kunt doorgaan met vraag 2 (vermogen)

2 Vermogen

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

O Laatste bankafschrift met saldo lopende rekeningen 

O Laatste bankafschrift met saldo spaarrekeningen

O Laatste bankafschrift met saldo lopende rekeningen en spaarrekeningen van uw kinderen tot 18 jaar

O Kentekenbewijs van uw auto

O Bewijsstukken met het laatste saldo aandelen/effecten/spaarbewijzen

O Bewijsstukken overig vermogen

Ondertekening aanvraag

Datum

Handtekening aanvrager Handtekening partner

Wij controleren de door u verstrekte gegevens en maken hierbij gebruik van gegevens van andere instanties. Indien blijkt dat u 

onjuiste/onvolledige inlichtingen hebt verstrekt en u daarom onterecht een bijzondere bijstand hebt ontvangen, vorderen wij 

de ten onrechte verstrekte bijzondere bijstand van u terug.



Toelichting aanvraag bijzondere bijstand

Samenvatting

Soms komt u voor onverwachte uitgaven te staan die ergens anders niet worden vergoed. Deze moet u bijvoorbeeld maken door 

ziekte, een handicap of om sociale redenen. Denk hierbij aan een bril, beugels of de eigen bijdrage voor gezinshulp voor uzelf, uw

partner of minderjarige kinderen. Maar soms ook bijzondere woon- of reiskosten.

Deze noodzakelijke, extra kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Wanneer u hiermee te maken

krijgt kunt u bij de gemeente een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen.

Voorwaarden

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen speelt geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw

inkomen en uw vermogen. Soms vraagt de gemeente medisch advies om te toetsen of de gevraagde bijzondere bijstand voor u

medisch gezien noodzakelijk is. 

Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

• Zijn de kosten om medische of sociale redenen noodzakelijk? 

• Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen? 

• Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van

de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. 

Uw inkomen (120% van de geldende bijstandsnorm) en vermogen in 2016

U bent een en uw netto inkomen (excl.vakantiegeld) uw vermogen is 

per 01-01-2016

is lager dan en lager dan

Alleenstaande 9 1.113,95  9 5.920,00 

Alleenstaande ouder   9 1.113,95 * 9 11.840,00

Echtpaar  9 1.591,36  9 11.840,00

Alleenstaande pensioengerechtigd 9 1.252,08  9 5.920,00   

Echtpaar pensioengerechtigd  9 1.709,50 9 11.840,00 

* De alleenstaande ouderkop, die u van de belastingdienst ontvangt is niet in dit bedrag meegenomen.

Eigen bijdrage

Als uw inkomen hoger is dan de 120% van de voor u geldende bijstandsnorm moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen.

Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw gezinssamenstelling. In de meeste gevallen is dit 50%.

• Is uw inkomen niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunnen de noodzakelijke kosten vergoed worden. 

• Er wordt wel rekening gehouden met uw vermogen, zoals spaargeld of een auto die meer waard is dan 9 5000,00. 

Als uw vermogen hoger is dan de in het schema genoemde bedragen, wordt dit volledig meegenomen als draagkracht. 

Voor een aantal kostensoorten geldt dat 100% van de inkomsten boven de voor u geldende bijstandsnorm als draagkracht in aanmerking

worden genomen. Ook geldt voor een aantal kostensoorten dat een lager bedrag aan vermogen buiten beschouwing wordt gelaten.



Wanneer aanvragen

Een aanvraag voor bijzondere bijstand moet in beginsel worden ingediend vóórdat de kosten zijn gemaakt. Hierop worden de volgen-

de uitzonderingen gemaakt, te weten:

• de noodzakelijkheid van de gemaakte kosten kan nog worden vastgesteld, en de kosten zijn niet langer dan twee maanden vooraf-

gaande aan de aanvraag zijn gemaakt;

• de kosten zijn langer dan twee maanden geleden gemaakt en de belanghebbende heeft niet eerder bijzondere bijstand ontvangen

tot maximaal één jaar nadat de kosten zijn gemaakt.

Lening

In een aantal gevallen kunt u bijzondere bijstand in de vorm van een lening krijgen. Met u wordt dan een afspraak gemaakt hoe de

lening wordt afgelost.

Afhandeling

Met het door u ondertekende en ingevulde aanvraagformulier, voorzien van de benodigde bewijsstukken, beoordeelt de gemeente of

u recht heeft op bijzondere bijstand.

Vragen

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, of u heeft andere vragen over

bijzondere bijstand neemt u dan contact op met de gemeente. U kunt hiervoor elke werkdag tussen 09:00 en 10:00 uur bellen, 

telefoonnummer: 14 05 14.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Dan kunt u contact opnemen met een instantie bij u in de buurt. Op onze website

www.defryskemarren.nl/buurthulp en in onze gemeentegids vindt u de verschillende instanties die u kunnen helpen.


