
Aanvraagformulier bijzondere bijstand  

 

Met dit formulier doet u een aanvraag voor bijzondere bijstand. Vul het formulier volledig naar waarheid in en voeg kopieën van de 

gevraagde documenten toe. Lever alles persoonlijk in op het gemeentehuis in Joure of eventueel op het servicepunt in Lemmer of 

Balk. Wij nemen dan zo snel mogelijk een beslissing op uw aanvraag. 

 

Persoonlijke gegevens  

Aanvrager                                                                                                          Partner 

Naam  

Burgerservicenummer (BSN)  

Adres 

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer 

E‐mailadres 

Is dit uw eerste aanvraag en ontvangt u geen PW/IOAW/IOAZ‐uitkering? Wilt u dan een kopie geldig ID‐bewijs (geen rijbewijs) meesturen? 

 

Waarvoor vraagt u bijzondere bijstand aan? 

O Reiskosten naar                             O Ziekenhuis                                       O Penitentiaire inrichting 

O Anders, te weten:                                                                                                                                   

                              Ik reis met            O auto                                        O openbaar vervoer 

O Begrafenis‐ of crematiekosten                                   

O Babyuitzet                                        

O Woonkostentoeslag                      O Huurwoning                                    O Eigen woning 

O Verhuizing                                        

O Maaltijdvoorziening                                                      

O Medische kosten (bijv. bril, fysiotherapie, dieetproducten, tandartskosten), te weten:                                                             

O Juridische kosten                           O Bewindvoering                               O Mentor 

                                                              O Curator                                            O Rechtsbijstand 

O Overige kosten namelijk 

 

Voor wie vraagt u bijzondere bijstand aan? 

O Uzelf                                                 O Partner                                            O Kind 

Naam en geboortedatum kind:                                                               

                                                                                                                                                                                                                

Zaaknummer   

Klantnummer  

Ingekomen d.d.
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Inkomenssituatie 

O Ik ontvang een bijstandsuitkering: Ga door naar vraag 2 (Vermogen). 

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

 

Wij hebben de volgende gegevens van u en uw eventuele partner nodig. 

1 Inkomen 

O Uitkeringsspecificatie afgelopen maand (m.u.v. specificatie IOAW) 

O Salarisspecificatie afgelopen maand 

O Voorlopige teruggave belastingdienst (voor‐ en achterzijde!) 

O Bewijsstuk alimentatie 

O Bewijsstukken overige inkomsten (bijv. uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap 

O Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend 

O Ander inkomen, nl. 

 

2 Vermogen 

O Laatste bankafschrift met daarop het saldo van betaal‐ en spaarrekeningen van u, uw partner en  

uw inwonende kind(eren) tot 18 jaar 

O Bewijsstukken actuele waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties,  

opties en effecten in depot 

O Bewijsstukken actuele waarde cryptovaluta (zoals bitcoins) 

O Polisbladen van vermogens/levensverzekeringen, inclusief de actuele afkoopwaarde 

O Bewijsstuk actuele hoogte hypotheek en waarde woning 

O Bewijsstukken overig vermogen 

O Indien van toepassing: bewijsstukken schulden 

 

3 Bewijsstukken kosten 

O Nota of offerte van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. 

O Indien een deel van de kosten is vergoed door bijv. de zorgverzekeraar dient u hiervan een bewijsstuk bij te voegen. 

 

Op welke bankrekening wilt u de bijzondere bijstand ontvangen? 

Rekeningnummer (IBAN):                                                                               Ten name van:    

 

Ondertekening aanvraag 

 

Datum 

 

Handtekening aanvrager                                                                                 Handtekening partner 

 

 

 



Toelichting 

 
Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen speelt geen rol. Uw inkomen kan bijvoorbeeld bestaan uit inkomen uit 
of in verband met arbeid, alimentatie, maar bijvoorbeeld ook uit inkomsten uit verhuur en/of onderhuur. Wel wordt er rekening 
gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Soms wordt er een medisch advies gevraagd om te beoordelen of de 
gevraagde bijzondere bijstand medisch noodzakelijk is. 

Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende beoordeeld: 

l Doen de kosten zich voor? 

l Zijn de kosten noodzakelijk? 

l Vloeien de kosten voort uit bijzondere individuele omstandigheden? 

l Kunnen de kosten worden voldaan uit de aanwezige middelen? 

 

Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. 

Zie hiervoor onderstaande draagkrachtregels. 

 

Draagkracht 

Inkomen 

Als het netto inkomen inclusief vakantietoeslag: 

l Lager is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm incl. vakantietoeslag, dan is er geen draagkracht; 

l Hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm incl. vakantietoeslag dan is de draagkracht 50% van het inkomen dat boven 

de grens van 120% uitkomt. 

Voor kosten een aantal kostensoorten geldt een afwijkend draagkrachtregime.  

 
Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende kostensoorten: 
l bewindvoering, mentorschap en curatele 
l aanschaf van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting 
l woonkostentoeslag, woonkosten die niet uit de norm kunnen worden betaald 
l aanvullende bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar die noodzakelijkerwijs zelfstandig wonen 
 
Voor deze kosten geldt: Als het inkomen incl. vakantietoeslag hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm incl. vakantietoe‐
slag (incl. de kostendelersnorm) dan wordt al het meerdere inkomen dat boven deze grens uitkomt voor 100% in aanmerking geno‐
men als draagkracht. 

 

Vermogen 

Al het vermogen boven 50% van de geldende vermogensgrens plus eenmaal de van toepassing zijnde bijstandsnorm wordt voor 100% 

in aanmerking genomen. 

 

Vermogensgrenzen 2022 

Samenstelling                                                               Bedrag 

Alleenstaande                                                                    € 6.505,‐ 

Alleenstaande ouder                                                        € 13.010,‐ 

Gehuwden tezamen                                                         € 13.010,‐ 



Inkomen 

Kijk voor de actuele normen op de website van de Rijksoverheid. 

 

Wanneer aanvragen? 

Een aanvraag voor bijzondere bijstand moet worden ingediend vóórdat de kosten zijn gemaakt. Hierop kan de volgende uitzondering 

worden gemaakt: 

l 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. 

 

Let op! De termijn gaat in op de dag dat u de kosten maakt, niet op de dag dat u de nota ontvangt. 

 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en per‐

sonen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste 

bedrag aan bijzondere bijstand heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel of ten onrechte bijstand heeft ontvangen? Dan moet u 

het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. 

 

Wanneer bent u partners? 

U bent partners als u: 

l Getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of; 

l Op hetzelfde adres woont en: 

‐ Samen een huishouden heeft. 

‐ Ex‐echtgenoten of ex‐partners bent. 

‐ Samen een kind heeft. 

‐ U het kind van uw partner heeft erkend. 

‐ Uw partner uw kind heeft erkend. 

‐ Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of UWV. 

 

Lening 

In een aantal gevallen wordt de bijzondere bijstand in de vorm van een lening verstrekt. U wordt dan tijdig geïnformeerd over de 

wijze en de hoogte van de aflossing. 

 

Wanneer krijgt u de bijzondere bijstand? 

Wij zullen uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd.  

Wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent. 

 

Vragen? 

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met ons. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 12.00 uur)  

via telefoonnummer 14 05 14. 

 

Hulp nodig? 

Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Werk De Kear. Zij zijn telefonisch 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 0513‐ 334 270. 

U kunt ook mailen naar regelhulp@sociaalwerkdekear.nl 

 

Meer informatie over De Kear kunt u vinden op de website www.sociaalwerkdekear.nl 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Vindt u het prettig dat er iemand belangeloos met u meedenkt? Dan kunt u gratis gebruik maken van hulp bij het vinden (of regelen) 

van hulp. We noemen dit OCO: onafhankelijke cliëntondersteuning.  

Voor meer informatie of het inschakelen van OCO kijkt u op: www.ocodenktmee.nl 

 


