Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand
Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een
lopende draagkrachtperiode
Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?
Er zijn een aantal dingen die van belang zijn bij een aanvraag voor Bijzondere Bijstand. Dat zijn:
-

de kosten en voorliggende voorziening
uw inkomen
uw vermogen

Kosten
Bijzondere bijstand wordt gegeven voor bijzondere noodzakelijke kosten, die een gevolg zijn van uw individuele
omstandigheden. Omdat die omstandigheden zo persoonlijk zijn, kunnen we geen overzicht geven van kosten die
allemaal tot de bijzondere bijstand behoren. Van belang is dat u de kosten niet uit uw eigen inkomen kunt betalen. U
dient bijzondere bijstand aan te vragen binnen een maand nadat de kosten zijn gemaakt.
Er mag geen andere wettelijke regeling of instantie zijn waar u een beroep op kunt doen. Wij noemen dat een
voorliggende voorziening. Voorbeelden zijn de WMO, uw zorgverzekering en de studiefinanciering.
Heeft u schoolgaande kinderen? Vraag ook een bijdrage uit de kindregelingen aan!
Deze regelingen hebben als doel om voor mensen met schoolgaande kinderen en een inkomen op of rond het
bijstandsniveau iets extra’s te doen. Het is dus verstandig dit aan te vragen. Dat kan ook met dit formulier.
TIP: Maak geen kosten voordat u bericht heeft ontvangen dat de kosten ook echt vergoed kunnen worden!
Inkomen
Is uw inkomen gelijk of lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm?
Dan heeft u geen draagkracht. Dat betekent dat u niet in staat bent om zelf een deel van de bijzondere kosten te
betalen. Om een indruk te krijgen of u hieraan voldoet, vindt u hieronder de meest voorkomende bedragen. Hier kunt
u uw inkomen mee vergelijken.
21 tot pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande
€ 1.200,-

Alleenstaande ouder
€ 1.200,-

Gehuwd/samenwonend
€ 1.715,-

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande
€ 1.334,-

Alleenstaande ouder
€ 1.334,-

Gehuwd/samenwonend
€ 1.806,-

*genoemde bedragen zijn de normbedragen per 1 januari 2022
Is uw inkomen hoger?
Dan kan het nog steeds zo zijn dat u een deel van de kosten vergoed krijgt. Wij maken dan een berekening en kijken
wat uw eigen bijdrage zal zijn. Van belang is dan ook hoe hoog uw bijzondere kosten zijn. Over het algemeen geldt:
hoe hoger uw inkomen hoe kleiner de kans op bijzondere bijstand.
Vermogen
Uw vermogen (bezittingen minus schulden) moet lager zijn dan de onderstaande vermogensgrens (bedragen per 1
januari 2022):
- alleenstaande:
€ 6.505,00
- alleenstaande ouder:
€ 13.010,00
- gehuwden/samenwonenden:
€ 13.010,00
Voldoet u aan de hier bovenstaande voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in.
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Aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand
Niet in te vullen door aanvrager:
Meldingsdatum

: ………………………

Cliëntnummer aanvrager

: ………………………

Aanvraagdatum

: ………………………

Werkprocesnummer

: ………………………

Ontvangstdatum

: ………………………

Contactpersoon

: ………………………

invullen door aanvrager

1. Persoonsgegevens aanvrager en partner
Aanvrager

Partner

Eigen Achternaam
Voornamen
Voorvoegsel
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Geboortedatum
BSN
Let op: kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs) bijvoegen.
2. Voor welke kosten vraagt u bijzondere bijstand aan? (Indien mogelijk bewijsstukken toevoegen)
Kostensoort

Bedrag
€
€
€
€
€

Eventuele toelichting
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Heeft u een kostenvergoeding bij andere instantie(s) gevraagd?
O ja

O nee

Zo ja, welke kosten en bij welke instantie en met welk resultaat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Let op: s.v.p. kopieën bijvoegen van:
• indien van toepassing, de uitkeringsspecificaties van uw zorgverzekeraar met de vermelding van de
hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen.

2

2022-01-25

4. Wat is uw leefsituatie?
Kruis aan wat van toepassing is.
O alleenstaand

O alleenstaand ouder O gehuwd/samenwonend

5. Woonlasten en huisvesting
Woont u in een zorginstelling op basis van de Wet Langdurige zorg?
Zo ja, wat is uw eigen bijdrage ?

O nee

O ja

O nee

€ ………………

Zo nee, betaalt u woonlasten?
Zo nee, waarom niet?

O ja

………………………………………………………………………………

Zo ja, welk bedrag wordt er per maand betaald voor huur?

€ ………………

Ontvangt u huurtoeslag?
Zo ja, hoeveel per maand?

O ja

O nee

€ ………………

Let op voor zover van toepassing: kopieën van uw laatste huurspecificatie en de beschikking huurtoeslag van
de belastingdienst of de beschikking van het CAK met eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg bijvoegen.
6. Eigen woning
Heeft u een eigen woning?

O ja

O nee

Gegevens over de eigen woning
Naam hypotheekverstrekker: ………………………………………………………………………………
Hoogte hypothecaire schuld: € ………………
Contante waarde levensverzekering of gespaard bedrag spaarhypotheek: € ………………
WOZ-waarde van de woning: € ………………
Bedrag per maand
Hypotheekrente
€
Aflossing
€
Premie levensverzekering in verband met de hypotheek
€
Eigenaarsgedeelte onroerende-zaak-belasting (OZB)
€
Waterschaplasten
€
Bijdrage vereniging van eigenaren
€
Maandelijkse teruggaaf hypotheekrente van de Belastingdienst
€
Premie van het Rijk
€
Let op: gegevens van uw eigen woning bijvoegen: afschrift met het saldo van de hypothecaire schuld, de
hypotheekakte of koopakte, bewijsstukken van betaling van al uw lasten met het eigen vermogen bezit,
beschikking belastingdienst inzake voorlopige teruggaaf in verband met het eigen woning bezit.
7. Inkomen:
Heeft u inkomen?

O ja

O nee

Zo ja, vul hieronder het inkomen in van u en uw eventuele partner.
(Inkomsten: arbeid, uitkering, pensioen, voorlopige teruggaaf Belastingdienst, (kinder)alimentatie etc.).
Gegevens over het inkomen:
Soort inkomen

Netto bedrag

Per week/4 weken/maand

Let op: kopieën van de bewijsstukken van uw inkomsten bijvoegen.
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U zelf/partner/kind

Ontvangt u heffingskortingen van de Belastingdienst? O ja
O nee
Soort heffingskorting
Bedrag per maand of per jaar
Algemene heffingskorting minstverdienende partner
€
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
€
Let op: kopie van uw beschikking voorlopige teruggaaf van de belastingdienst bijvoegen.
8. Vermogen
Hieronder dient u alle bezittingen en schulden op te geven van u, uw partner en van uw kinderen die jonger zijn dan
18 jaar en waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag. Als u twijfelt of u een bezitting moet vermelden, neemt u dan
contact op met het zorgloket van uw gemeente.
Saldo van alle bank- en spaarrekeningen
Van u, van uw eventuele partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.
Rekeningnummer
Ten name van
Datum afschrift

Saldo
€
€
€
€
€
Let op: kopieën van de afschriften van de laatste drie maanden van uw bank-, giro- en/of spaarrekening(en)
bijvoegen.
Onroerende zaken
Heeft u onroerende zaken? (Een woning in het buitenland moet ook worden opgegeven) O ja

O nee

Zo ja, wat voor een onroerende zaak is het en wat is de waarde?
………………………………………………………………………………………………………………………
Waardepapieren
Vul hieronder de gegevens over uw waardepapieren (aandelen, obligatie, lijfrentes, enzovoort) in.
Soort waardepapier
Datum waarde Waarde

Auto’s, motoren, caravans en boten
Vul hieronder de gegevens over de bovengenoemde voertuigen in.
Soort voertuig
Kenteken
Merk/type

Bouwjaar

Antiek, sieraden en overige bezittingen
Vul hieronder de gegevens in van u zelf, uw eventuele partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.
Omschrijving
Hoogte vermogen
Bijzonderheden

Let op: kopieën van bewijsstukken van uw vermogen: afschriften van uw eventuele levensverzekering,
effecten, kentekenbewijs auto, enzovoort bijvoegen.
Verwacht u op dit moment vermogen te verkrijgen (bijvoorbeeld uit nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk of
beëindiging van een samenwoning)? O ja
O nee
Zo ja, te weten:
………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u in de laatste vijf jaar schenkingen gedaan? O ja O nee
Zo ja, aan wie, wanneer en hoeveel?
………………………………………………………………………………………………………………………
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Heeft u nog aanspraak op inkomen dat betrekking heeft op een periode voor de aanvraag? O ja O nee
Zo ja, welk inkomen en over welke periode?
………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw inboedel verzekerd? O ja O nee
Zo ja, wat is de waarde van de verzekerde inboedel?
………………………………………………………………………………………………………………………

9. Schulden
Vul hieronder de schulden in van u zelf, uw eventuele partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.
(Schulden: negatief saldo bank- en spaarrekeningen, lening, doorlopend krediet, betalingsachterstanden enzovoort).
Naam schuldeiser
Hoogte schuld
Maandelijkse aflossing
€
€
€
€
Let op: kopieën van bewijsstukken van uw schulden bijvoegen.
10. Zorgverzekering
Wie is uw zorgverzekeraar?

………………………………………………………………

Heeft u een aanvullende verzekering?
Zo ja, welke?

O ja

O nee

………………………………………………………………

Heeft u een collectieve verzekering?

O ja

Zo ja, nummer collectieve verzekering vermelden
Ontvangt u de zorgtoeslag?
Zo ja, hoeveel ontvangt u per maand?

O nee

..……………………………………………
O ja

O nee

€ ………………………

Let op: kopieën van de polis van uw zorgverzekering en de beschikking zorgtoeslag van de belastingdienst
bijvoegen.
11. Onderhoudsplicht ouders (verhaal)
Vul de hieronder gevraagde gegevens in als u jonger dan 21 jaar bent
Gegevens ouders:
Vader
Moeder
Naam
Adres
Postcode en
woonplaats
BSN nummer
Ontvangt u een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ouders? O ja O nee
Zo ja, hoeveel? €……………………per maand
12. Betaling bijzondere bijstand
De te ontvangen bijstand overmaken op:
Bank- of girorekeningnummer ………………………………………………………
ten name van …………………………………………………………………………
13. Toelichting
Hieronder kunt u een toelichting geven op uw aanvraag voor bijzondere bijstand.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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14. Verklaring en ondertekening
• Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld en heb niets verzwegen waardoor ten onrechte bijzondere
bijstand wordt verstrekt.
• Ik weet dat het onjuist invullen van de vragen strafbaar is en kan leiden tot terugvordering van de toegekende
bijzondere bijstand.
• Ik weet dat de door mij verstrekte gegevens worden geregistreerd in geautomatiseerde systemen.
Plaats en datum:

……………………………………

Handtekening aanvrager,

Handtekening partner,

……………………………

…………………………

Stuur dit formulier samen met de bewijsstukken naar:
Fijnder
t.a.v. afdeling inkomen
Postbus 109
7140 AC Groenlo
Of per e-mail: info@fijnder.nl
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