
 

  
  

  
 Aanvraag bijzondere bijstand 

   

 
 

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 
 

         

    
  

Datum registratie 
  

 

(Hier 
niets 

invullen!) 
 

 

 1. Registratie gegevens 
       

   Omschrijving  Procesnummer  
 Ondergetekende vraagt bijzondere bijstand 

aan voor:      
  

       
  

       
  

        

 Reden van de aanvraag: 
Licht toe waarom de gevraagde bijstand 
noodzakelijk is. 
(zie toelichting punt 3) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 

 2. Persoonlijke gegevens     
   

 Lees voor het invullen eerst de toelichting Aanvrager  Partner   
 Burgerservicenummer      
 Achternaam en voorvoegsels      
 Voornamen (eerste voluit)      
 Geboortedatum      
 Telefoonnummer      
 Rekeningnummer (IBAN)      
 Geslacht (Man / Vrouw)  Man 

 
Vrouw 

 
Man 

 
Vrouw  

    

 Adres   
 Postcode en woonplaats   
     

 Soort huisvesting 
 

Huurwoning 
 

Koopwoning 
 

Inwonend 
 

In inrichting  

     

 

 3. Inlichtingen    
     

 

Ontvangt u een periodieke uitkering 
ingevolge de WWB (Wet werk en bijstand) of 
heeft u dit kalenderjaar al eerder bijzondere 
bijstand aangevraagd en toegekend 
gekregen? 

 Ja, u hoeft de achterzijde NIET in te 
vullen 

 Nee, u dient de achterzijde ook in te 
vullen! 

 

   
 

 4. Verklaring en ondertekening 
 

 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op 
bijstand of financiële tegemoetkoming anderszins. 
    
Plaats en datum: Handtekening aanvrager: Handtekening partner:  
    
 
 
 
 

   

    

 

    
 (���� aankruisen wat van toepassing is) SZI19.0612 
  

U ontvangt op korte termijn een bevestiging van uw aanvraag of aanvragen, waarin o.a. de afhandelingstermijn, informatie en 
bezwaarmogelijkheden zijn toegelicht. 
 



 Inlichtingen Bijzondere Bijstand 
 

   

 
 

ONDERSTAAND GEDEELTE ALLEEN INVULLEN ALS U GEEN ALGEMENE BIJSTAND OP GROND VAN DE WET WERK EN 
BIJSTAND (WWB) ONTVANGT EN ALS U DIT KALENDERJAAR NIET EERDER BIJZONDERE BIJSTAND HEEFT AANGEVRAAGD EN 
ONTVANGEN! 
 

 

   

 

 5. Persoonlijke gegevens extra   
   

  Aanvrager  Partner   
 Nationaliteit  

(kopie verblijfsvergunning)      
 Soort identiteitsbewijs 

(kopie paspoort of ID kaart, geen rijbewijs)      
 Nummer identiteitsbewijs      
      
 

Burgerlijke staat  
(bijv. gehuwd, samenwonend, alleenstaand, 
gescheiden, inwonend bij ouder)      

           

 

 6. Gegevens overige inwonenden    
     

  
Nee 

 
Ja Zo ja, hieronder de gegevens vermelden  

          

 

Wonen er (behalve uw eventuele partner 
en/of kinderen) nog anderen op het door u 
opgegeven adres? (bv. kostganger) 

Achternaam en voorletter(s) Geboortedatum 
Relatie  
(bv kostganger) 

 

           

           

     
     

 

 7. Netto inkomen per maand    
     

   Aanvrager  Partner   
  

AOW uitkering €    €     
  

Andere uitkering en/of pensioen €    €     
  

Uit arbeid €    €     
  

Ontvangen alimentatie €    €     
  

Overige inkomsten €    €     
  (Voorlopige) teruggave 

heffingskortingen Belastingdienst 
€    €     

    
   

kopie bijvoegen van uw laatste bank/giroafschrift van uw inkomen of andere 
bewijsstukken 

 

 

 8. Bezittingen    
        

   Aanvrager  Partner   
  

Saldo bank/girorekeningen €    €     
  

Saldo spaarrekeningen €    €     
  

Waarde eigen woning €    €     
  Overig vermogen 

(bv auto, caravan, aandelen enz.) 
€    €     

        

  Toelichting      
        
    
   

kopie bijvoegen van uw laatste bank/giroafschrift van uw vermogen of andere 
bewijsstukken 

 

 

 9. Schulden    
        

   Aanvrager  Partner   

 
 

Saldo schulden €    €     

   kopie overzicht schulden bijvoegen  

 

�
 



 
TOELICHTING BIJZONDERE BIJSTAND 
 
1. Gegevens volledig van alle gezinsleden 
Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend. Hebt u geen periodieke (maandelijkse) bijstand 
ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB) dan moet u ook de achterzijde volledig invullen. Wij moeten namelijk 
actuele gegevens van u hebben over uw woon- en leefsituatie en uw inkomen en vermogen. De op de achterzijde 
gevraagde bewijsstukken moeten aanwezig zijn.  
Deze bewijsstukken zijn: 
- kopie verblijfsvergunning als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft 
- kopie identiteitskaart (bv paspoort of identiteitskaart, geen rijbewijs) 
- kopie laatste bank/giro afschrift van uw inkomen en vermogen 
- overzicht schulden indien u die heeft 
 
Een onvolledige aanvraag kan niet behandeld worden. U dient dan eerst de ontbrekende inlichtingen te geven. 
 
2. Bewijsstukken van de kosten en de betaling 
Voor de bijzondere bijstand geldt als hoofdregel: EERST AANVRAGEN, DAN AANSCHAFFEN. 
Vraag de bijstand dus eerst aan en wacht op de schriftelijke beslissing (de beschikking) voor u tot aankoop 
overgaat. Bij de beschikking treft u een declaratieformulier aan. De bijstand wordt aan u uitbetaald zodra wij dat 
formulier met de aankoopnota hebben ontvangen. Betaling vindt uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van 
het declaratieformulier plaats. Kunt u daar in een noodsituatie niet op wachten, overleg dan eerst met de consulent 
van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Vermeld bij de aanvraag wel de te verwachten kosten en als u een offerte 
of een pro formanota heeft, voeg deze dan bij. 
 
3. De noodzaak 
De bijzondere bijstand vergoedt alleen noodzakelijke kosten. Het moet gaan om extra kosten die buiten het 
normale uitgavenpatroon vallen als gevolg van sociale of medische omstandigheden van u of uw gezinsleden. U 
moet op de aanvraag in uw eigen woorden omschrijven wat die omstandigheden zijn. Voeg bij de aanvraag 
eventuele bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een medische verklaring of het rapport van een reparateur. Vaak zal 
het nodig zijn dat de afdeling Werk, Inkomen en Zorg een nader onderzoek instelt naar de noodzaak. 
 
NB: De bijstand vergoedt niet altijd alle gemaakte kosten. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt uitgegaan 
van maximale bedragen, bijvoorbeeld zoals deze zijn vermeld in de Nibud prijzengids. 
 
4. Er is geen andere vergoeding 
U krijgt alleen bijzondere bijstand als er geen andere vergoedingen mogelijk zijn. Dat worden voorliggende 
voorzieningen genoemd. Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn: de zorgverzekering, de huurtoeslag of 
de studiefinanciering.  
Wij gaan ervan uit dat u naast de basiszorgverzekering een aanvullende verzekering hebt die tenminste 
fysiotherapie en tandartskosten dekt. 
 
5. Inkomsten en vermogen 
U hebt recht op bijzondere bijstand als uw inkomen en uw vermogen lager zijn dan de vastgestelde grenzen. De 
hoogte daarvan hangt af van uw woon- en leefsituatie. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen. 
 
De inkomens- en vermogensgrenzen zijn per 1 januari 2014: 
 
 Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder Vermogensgrenzen 
Gehuwden/samenwonenden € 1.415,49 € 1.460,18 € 11.590,00 
Alleenstaande ouders € 1.273,95 € 1.335,01 € 11.590,00 
Alleenstaanden € 967,01 € 1.060,84 € 5.795,00 
 
6. Draagkracht 
Na beoordeling van uw inkomen en uw vermogen stellen wij uw draagkracht vast. Als bij u draagkracht wordt 
vastgesteld kan dat betekenen dat u niet, of slechts gedeeltelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. 

 


