Aanvraagformulier Bijzondere bijstand
Let op: lees eerst de toelichting bij dit formulier
Vul het formulier in, geef het af bij het Huis van de gemeente of stuur het op naar: Gemeente
Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.
Gegevens aanvrager
Registratienummer :
Naam

:

Geboren op

:

Adres

:

Postcode en plaats :
BSN

:

IBAN (bank)

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Gegevens partner
Naam

:

Geboren op

:

BSN

:

Aanvraag
1.

Voor welke kosten vraagt u bijstand aan?
Medische kosten
Bewindvoeringskosten
Inrichtingskosten
Rechtsbijstand
Woonkostentoeslag
Anders, namelijk __________________________

2.

Hoe hoog zijn de kosten?1(z ie toelichting aanvraagformulier):

3.

Krijgt u een deel van de kosten vergoed?
(bijv. door uw zorgverzekering)
Is het antwoord “ Ja”, hoe hoog is deze vergoeding?2(zie toelichting)

4.

Hebt u de kosten al gemaakt of betaald?

€_________
Ja

Nee

€ ________
Ja

Nee

2
Inkomen en vermogen
5

Ontvangt u een bijstandsuitkering?
Ja
Nee
Indien “Ja”, dan kunt u de rest van de vragen overslaan en door naar ondertekening.

6.

Vul hieronder de inkomens in van uzelf, uw partner en inwonende kinderen.
Persoon
Soort
Werkgever/instantie Netto
Periode 5
3
4
Inkomen
Inkomen

VakantieToeslag

7. Hoe woont u nu?
Huurwoning - maandelijkse huur is € ________ en huurtoeslag is € ________
Eigen woning

6

Inwonend bij ouders/kostganger/onderhuurder
huur/kostgeld per maand

7

€ ________

8. Vul hieronder de gegevens in van andere personen die bij u inwonen
Naam

Geboortedatum

Relatie

8

9. Geef hieronder de waarde van uw bezittingen aan.
 Tegoeden op bankrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18)
Rekeningnummer

•
10.

Ten name van

Saldo

Waarde overige bezittingen 10

Hebt u schulden?
Zo ja, geef dan het totaalbedrag op.
Lukt dat niet, maak dan een schatting.

Ja

Nee

€ ________

9

3
Verklaring en ondertekening
Ik heb alles eerlijk ingevuld. Ik weet, dat als ik dit niet doe, er een boete kan worden opgelegd.
Ook moet ik dan het ontvangen bedrag terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Wijchen mijn financiële gegevens bij het UWV, de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer controleert. Ook
kan de gemeente Wijchen achteraf nog gegevens opvragen.
_______________, ____________

Handtekening aanvrager _________________

(plaats)

Handtekening partner

(datum)

_________________

Toelichting op het aanvraagformulier
1.

Voeg een bewijsstuk van de kosten bij. Vraagt u woonkostentoeslag aan? Dan moet u de
volgende stukken inleveren:
Als u een huis huurt:
 de laatste huurspecificatie
 beschikking huurtoeslag
Als u eigenaar van een woning bent:
 bewijsstuk van de hoogte van uw hypothecaire lening
 betaling van de maandelijkse aflossing en hypotheekrente
 premie opstalverzekering
 hoogte waterschapsheffing / ingezetenenomslag
 voorlopige teruggaaf Belastingdienst eigen woning
 premie vereniging van eigenaren (VVE - indien van toepassing)
 nationale hypotheekgarantie (indien van toepassing)

2.

Voeg een bewijsstuk van de vergoeding door een andere instantie of regeling bij.

3.

Bijvoorbeeld: loon, WAO-uitkering, WW-uitkering, pensioen, alimentatie, etc.

4.

Netto inkomsten per maand, exclusief vakantiegeld. Voeg de laatste
inkomensspecificatie(s) bij.

5.

Per week, 4 weken, maand, kwartaal, etc.

6.

Voeg een bewijsstuk bij van uw hypotheekschuld en de aanslag onroerende
zaakbelasting (WOZ).

7.

Voeg het laatste betalingsbewijs van de huur of kostgeld bij.

8.

Met relatie bedoelen wij: (schoon)ouder, broer, zus, vriend(in), kostganger,
onderhuurder, etc.

9.

Voeg het laatste bankafschrift ( van alle betaal- en spaarrekeningen) van uzelf, uw
partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar bij waarop het saldo van de rekening(en)
staat.

10. Bijvoorbeeld: caravan, boot, onroerend goed of vermogen in het buitenland,
afkoopwaarde levensverzekering/polissen. Voeg hiervan een bewijsstuk bij.

4
Toelichting bijzondere bijstand
Wanneer bijzondere bijstand aanvragen
U moet in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs!). Hebt u niet de
Nederlandse nationaliteit? Dan moet u een geldig vreemdelingendocument hebben
waarmee u recht op bijstand kunt krijgen.
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 van de kosten kunnen aantonen.
Niet (volledig) door een andere instantie of regeling vergoed worden.
U zelf niet kunt betalen.

Voorbeelden van bijzondere en noodzakelijke kosten:
 Eigen bijdrage gebitsprothese, incidenteel onderzoek en röntgenfoto’s.
 Eigen bijdrage voor het trekken van tanden en kiezen.
 Eigen bijdrage rechtsbijstand bij toevoeging of griffiekosten (Let op: bij een hoge eigen
bijdrage rechtsbijstand kan er een verzoek om peiljaarverlegging worden ingediend).
 Kosten van 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: als u kosten maakt in verband met een chronische ziekte en/of beperking, kunt u misschien een vergoeding krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo). U kunt
deze bijdrage aanvragen met het Aanvraagformulier bijdrage extra kosten chronisch zieken.
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.
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. Krijgt u geen of een gedeeltelijke vergoeding? Dan kunt u met dit aanvraagformulier bijzondere bijstand aanvragen.

