
AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND  

                                      (ZONDER PW) 
 

 

1. PERSOONSGEGEVENS 

AANVRAGER: 

BSN    :  

NAAM      :  

ADRES      :  

POSTCODE EN WOONPLAATS :  

GEBOORTEDATUM     :  

TELEFOONNUMMER    :  

REKENINGNUMMER    :  

 

PARTNERGEGEVENS: 

BSN      :  

NAAM      :  

GEBOORTEDATUM     :  

 

 

2. BIJZONDERE KOSTEN 

Voor welke kosten vraagt u bijstand aan: 

 

Hoe hoog zijn de kosten? ___________________________________________________ 
Heeft u de kosten al betaald?____________________________________  nee  ja 

Krijgt u een deel vergoed (bijv. door uw zorgverzekering) ______________   nee  ja, 

namelijk door________________________________________________________ 

Hoe hoog is de vergoeding? _____________________________________________ 

 

 

3. INKOMEN VAN U EN UW PARTNER 

soort inkomen werkgever/instantie netto inkomen periode  vakantietoeslag 

_____________ _______________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _______________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _______________ _____________ _____________ _____________ 

 

 

4. BEZITTINGEN VAN U EN UW GEZINSLEDEN/PARTNER 

Geef hieronder de waarde van uw bezittingen aan. 

 Op uw bank- en/of girorekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar 

 rekeningnummer ten name van       saldo 

 _____________ ________________________________  €  ____________ 

 _____________ ________________________________  €  ____________ 

 _____________ ________________________________  €  ____________ 
 aandelen, obligaties, afkoopwaarde levens-/begrafenisverzekering  €  ____________ 

 auto, caravan en motor      €  ____________ 

 aanspraak op vermogen (i.v.m. erfenis, echtscheiding, etc.)  €    ____________ 

 

 

5. SCHULDEN 

naam schuldeiser  hoogte schuld  aflossing per maand 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________  _____________ 

  



 

6. HUISVESTING 

Wat is uw woonsituatie? 
 inwonend bij ___________________________ Huur/kostgeld per maand  € ___________ 

 eigen woning of eigen woonwagen __________ Hypotheek per maand € ___________ 

 huurwoning of huurwoonwagen_____________ Huur per maand € ___________ 

    Huurtoeslag per maand  € ___________ 

 

 

7. INWONENDEN 

Wonen er nog andere personen van 21 jaar of ouder op uw adres? Zo ja, vermeld dan 

hieronder de gegevens. 

Voorletters Achternaam Geboortedatum Studerend? Inkomen uit 
WSF of Wtos? 

Relatie: kind, broer, 
zus, (schoon)ouder, 
kostganger,  
onderhuurder e.d. 

   ja/nee ja/nee  

   ja/nee ja/nee  

   ja/nee ja/nee  

   ja/nee ja/nee  

 

 

8. OPMERKINGEN 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Na doorlezing, dan wel duidelijke voorlezing, verklaarde aanvrager(s) hiermee 

akkoord te gaan waarna zij/hij de aanvraag ondertekende. 

Ik heb/Wij hebben dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik heb/wij hebben niets 

verzwegen. Ik weet/wij weten dat het onjuist/onvolledig invullen van dit formulier strafbaar 

is. Het onjuist/onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot een boete of strafrechtelijke 

vervolging. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. De gemeente zal de 

verstrekte gegevens controleren. 

 

 

Plaats en datum: ____________________, ____ - ____ - 201__ 

 

 

Handtekening aanvrager(s)  ……………………………… 

         

     ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BIJ TE VOEGEN BEWIJSSTUKKEN   

 

 Voeg een kopie bij van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en/of uw partner (geen 

rijbewijs!). Indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, voeg dan een kopie van een geldig 

vreemdelingendocument bij 

 

 Voeg inkomstenspecificaties bij van uzelf, uw partner en uw inwonende kinderen jonger dan 

18 jaar over een periode van 2 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum. Onder inkomsten 

wordt verstaan: alle soorten inkomen/uitkeringen bv. (aanvullende) Pw, WIA/WAO/ANW, 

IOAW/Z, pensioen/lijfrente, alimentatie, Wajong, heffingskorting, inkomsten uit arbeid, 

zelfstandigen enz 

 

 Voeg bank- en giroafschriften (betaal- en spaarrekeningen) bij over de afgelopen 2 

maanden van uzelf en indien van toepassing uw gezinsleden/partner en kinderen tot 18 jaar 

 

 Bewijsstukken met betrekking tot het overige vermogen van uzelf, uw partner en uw inwonende 

kinderen jonger dan 18 jaar. Bijvoorbeeld: aandelen, effecten, auto (kentekenbewijs deel I en 

II), aanspraken op vermogen zoals een aanspraak op een erfenis of op een deel van de boedel 

na een echtscheiding en een bewijs van de afkoopwaarde van de levensverzekering 

 

 Huurt u een woning, voeg dan een kopie van uw huurcontract bij 

 

 Bent u een kostganger, dan levert u een kopie van de kostgangersovereenkomst in 

 

 Heeft u een onderhuurder of kostganger inwonen, voeg dan de kostgangers- of 

onderhuurovereenkomst bij en bankafschriften waaruit de ontvangen huur of 

kostgangersvergoeding over de afgelopen 3 maanden blijkt  

 

 Bewijsstukken met betrekking tot schulden en leningen van uzelf, uw partner en uw inwonende 

kinderen jonger dan 18 jaar 

 

 Voeg de offerte/prijsopgave danwel rekening bij van de kosten waarvoor u bijzondere 

bijstand aanvraagt of lever deze zo spoedig mogelijk in.  

 

 Voeg een kopie bij van uw zorgverzekeringspolis. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
  Toelichting op het aanvraagformulier bijzondere bijstand Gemeente Wijchen 

 

Wanneer bijzondere bijstand aanvragen 
U dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs!). Indien u niet 

de Nederlandse nationaliteit heeft, dan dient u in het bezit te zijn van een geldig 

vreemdelingendocument 

 

    U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die: 

- bijzonder zijn; dat wil zeggen extra kosten in uw persoonlijke situatie; 

- noodzakelijk zijn (u moet de noodzaak kunnen aantonen); 

- niet of niet volledig door een andere instantie of regeling vergoed worden 

- u de kosten zelf niet kunt betalen. 

Zoals:  

- eigen bijdrage gebitsprothese, incidenteel onderzoek en röntgenfoto’s 

- eigen bijdrage voor het trekken van tanden en kiezen 

-     eigen bijdrage rechtsbijstand bij toevoeging / griffiekosten (bij een hoge eigen  

    bijdrage rechtsbijstand kan er een verzoek om peiljaarverlegging worden ingediend) 

-     kosten bewindvoering 

-     Reiskosten ROC in verband met Inburgering 

 medische kosten*: 

-    eigen bijdrage CAK 

-    extra bewassingskosten / kledingslijtage 

-    orthopedisch schoeisel 

-    steunzolen 

-    pruik 

-    Pedicure 

-    dieetkosten  

 -    extra kosten maaltijdvoorziening  

*Let op: indien u kosten maakt in verband met chronische ziekte en/of beperking, komt u 

mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo (regeling 

tegemoetkoming extra kosten bij chronische ziekte of beperking). U kunt voor meer informatie 

en advies contact opnemen met Vraagwijzer.  

 

 

Worden de kosten al vergoed door een andere instantie/regeling? 
Als een andere instantie of regeling de kosten volledig vergoedt, dan heeft u geen recht op 

bijzondere bijstand. Worden uw kosten niet of slechts gedeeltelijk door een andere instantie of 

regeling vergoedt, dan kunt u met dit aanvraagformulier bijzondere bijstand voor de 

(meer)kosten aanvragen. U dient dan bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat u 

extra/meerkosten heeft. Pas na indiening van de aanvraag kan worden beoordeeld of u recht 

heeft op een vergoeding middels bijzondere bijstand. 

 

 

Opsparen bij lage bedragen.  

Komen uw kosten in de bovenstaande rij voor, dan kunt u kleine bedragen ook opsparen. Dit 

kan maximaal 12 maanden, nadat u de kosten heeft gemaakt. U hoeft dan maar één keer 

bijzondere bijstand aan te vragen.   

 

 

 

 

 
 

  



Wat is het inkomen en vermogensgrens? 
     Inkomensgrens is 110% van de bijstandsnorm: januari 2016 

 

Bijstandsnorm inkomen - 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

 
Sociaal minimum 110% 

Alleenstaand (met of zonder kinderen) €   972,70 € 1.069,97 

Gehuwden € 1.389,57 € 1.528,53 

 

Bijstandsnorm inkomen - vanaf pensioengerechtigde leeftijd 

 
Sociaal minimum 110% 

Alleenstaand (met of zonder kinderen) € 1.092,87 € 1.202,16 

Gehuwden (één of beiden hebben de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt) 

€ 1.492,96 € 1.642,26 

Inkomensbedragen zijn inclusief vakantietoeslag 

Bijstandsnorm bezit vermogen - alle leeftijden 

 
Uw maximaal vermogen 

Alleenstaande €   5.920,00 

Alleenstaande ouder € 11.840,00 

Gehuwden € 11.840,00 

 

 

Wat behoort tot het netto inkomen? 

Alle soorten inkomen/uitkeringen oa (aanvullende) Pw, WIA/WAO/ANW/ZW, IOAW/IOAZ, BBZ, 

WW, Wajong, kostgeld, (onder)verhuur van onroerende zaken, pensioen, 

lijfrente/levensverzekering, alimentatie, heffingskorting, inkomsten uit arbeid, zelfstandigen enz.  

 

 

Wat behoort tot het vermogen: 

Tot het vermogen behoren oa: 
 schenking                     boedelverdeling                       erfenis  

 prijs loterij                    bezit onroerend goed               auto, caravan, motor bezit 

            spaartegoeden, positief banksaldo                    

 

  aandelen, obligaties, afkoopwaarde levens/begrafenisverzekering 

   
 aandelen, obligaties, overig 

 

 
Aanvraag indienen 
Als u denkt dat u (mogelijk) in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de bijzondere 

bijstand, dan vult u het bijgaand aanvraagformulier in. Vergeet niet om alle gevraagde 

bewijsstukken bij te voegen en het formulier te ondertekenen, anders loopt de behandeling van 

uw aanvraag vertraging op.  

 

U kunt uw aanvraag in een ongefrankeerde envelop sturen naar: 

Vraagwijzer, Antwoordnummer 100, 6600 VC Wijchen. 

 

 

Bezwaarprocedure 

Als uw aanvraag wordt afgewezen en u vindt dat dit niet terecht is, dan kunt u bezwaar 

aantekenen tegen de beslissing. In de afwijzingsbrief staat vermeld hoe u dat kunt doen. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen, dan kunt u elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij Vraagwijzer. 

Telefonisch is Vraagwijzer de hele dag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op 

vrijdagmiddag. Telefoonnummer: 024 751 71 11.  



Machtiging opvragen gegevens in het kader van de Participatiewet (PW)  

 

Hierbij machtig ik (machtigen wij) onze zorgverzekeraar(s) om persoonsgegevens ten behoeve 

van deze aanvraag in het kader van de Participatiewet (PW) te verstrekken aan de bevoegde 

behandelaar van de gemeente Wijchen. 

 

Ik ben me (wij zijn ons) bewust dat zich onder deze gegevens mogelijk gezondheidsgegevens  

(declaratiegegevens) bevinden. Deze machtiging is geldig vanaf datum ondertekening voor de 

periode van drie maanden.  

 

Plaats ………………………….. Datum ………………………… 

 

Voorletter(s) & naam aanvrager  Voorletter(s) & naam partner  

 

Burgerservicenummer aanvrager Burgerservicenummer partner  

…………………………………………….. ………………………………………………. 

 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

…………………………… ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


