Aanvraag bijzondere bijstand

Waarom dit formulier?

Hoe gaat het verder?

Als u weinig inkomen hebt, kunt u extra geld krijgen.
Bijvoorbeeld voor een bril, een sportclub of
vereniging. Of voor andere kosten die u echt moet
maken. Dat noemen we bijzondere bijstand. Met dit
formulier vraagt u het aan.

U hoort snel van ons wat u krijgt. U ontvangt
daarover een brief, meestal binnen drie dagen nadat
wij uw aanvraag hebben ontvangen. Deze brief
noemen we een beschikking. Hierin staat precies wat
u krijgt, en wanneer.

Extra geld – voor wie?

Als u vragen hebt

U kunt geld aanvragen voor uzelf, en voor uw
eventuele partner en kinderen.

Uw contactpersoon K. Afzender
E-mail afzender@voorbeeldstad.nl
Telefoonnummer 0123 – 4567890 (Op
werkdagen van 8 - 18 uur) Of kijk op
internet www.voorbeeldstad.nl/bijstand

Bewijsstukken meesturen
Meestal moet u bewijsstukken meesturen. In het
formulier staat precies welke dat zijn.

Formulier met bewijsstukken
terugsturen
Het ingevulde formulier stuurt u terug in de
bijgevoegde antwoordenvelop. Vergeet u de
gevraagde bewijsstukken niet? Dan weet u zeker dat
alles snel voor u geregeld wordt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Kijk de gegevens na of ze nog kloppen
Voornamen

Jorien Eline

Achternaam

Voorbeeldnaam

Adres

Voorbeeldstraat

Postcode

1234 AB

Woonplaats

Voorbeeldstad

Geboortedatum

5 oktober 1965

Woonsituatie

Samenwonend

Telefoonnummer

06-12345678

Burgerservicenummer

1234.56.789

Uw zorgverzekering

Collectieve verzekering gemeente

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf:
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Kloppen de gegevens niet?
Schrijf dan de verbetering
erachter

Persoonlijke gegevens partner
Kijk de gegevens na of ze nog kloppen
Voornamen

Johannes Frederik

Achternaam

Voorbeeldnaam

Geboortedatum

17 juli 1966

Burgerservicenummer

2345.67.890

Kloppen de gegevens niet?
Schrijf dan de verbetering
erachter

Bezittingen en schulden
Totaalbedrag op bank- en spaarrekeningen
Van uzelf

€

Van uw partner

€

Van uw kinderen tot 18 jaar

€

Totaalbedrag aan schulden
en betalingsachterstanden

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Kopieën van de laatste afschriften van bank- en
spaarrekeningen

Bewijsstukken van schulden

Uw inkomen
Vul uw eigen netto inkomen in
Netto inkomen per maand

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Kopieën van de loonstroken en uitkeringsspecificaties
van de afgelopen drie maanden

Inkomen partner
Vul het netto inkomen van uw partner in
Netto inkomen partner per maand

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Kopieën van de loonstroken en uitkeringsspecificaties van de
afgelopen drie maanden

Inkomen thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder
Vul het netto inkomen per kind in
Naam kind

Netto inkomen per maand
€
€
€
€
€
€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Kopie van loonstrook, studiefinanciering of uitkeringsbericht

Extra geld voor sociale en culturele activiteiten
U kunt bijvoorbeeld geld krijgen voor een sportclub, vereniging of
bibliotheek. Of voor een leuke cursus. Per gezinslid kunt u maximaal
100 euro per jaar krijgen.

Vul in per gezinslid
Naam gezinslid
Geboortedatum
Soort activiteit
Periode activiteit

van

Kosten activiteit

€

tot

Vul in per gezinslid
Naam gezinslid
Geboortedatum
Soort activiteit
Periode activiteit

van

Kosten activiteit

€

tot

Vul in per gezinslid
Naam gezinslid
Geboortedatum
Soort activiteit
Periode activiteit

van

Kosten activiteit

€

Stuurt u per gezinslid de volgende bijlagen mee
Nota of prijsopgave van de activiteit

tot

Extra geld voor een computer
Hebt u een kind in het voortgezet onderwijs? Dan kunt u geld krijgen
voor een computer met bijbehorende apparatuur. Zoals een
beeldscherm, printer, software en een internetaansluiting. U kunt
1.000 euro krijgen. Onderhoud en reparatie moet u zelf betalen.

Vul in voor welk kind u een computer wilt kopen
Naam kind
Geboortedatum
Kosten computer

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota of prijsopgave van de computer en bijbehorende
apparatuur

Extra geld voor schoolkosten
Hebt u schoolgaande kinderen? Dan kunt u geld krijgen voor boeken,
schoolspullen, schoolreisje enzovoort.

Vul in voor welk kind u kosten maakt
Naam kind
Geboortedatum
Kosten

€

Soort kosten

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota’s van de gemaakte kosten

Extra geld voor een bril of contactlenzen
Voor elk gezinslid kunt u één keer per drie jaar geld krijgen voor
een bril of lenzen. Per persoon kunt u maximaal 270 euro krijgen.

Vul in voor welk gezinslid u een bril of contactlenzen wilt kopen
Naam gezinslid
Geboortedatum
Kosten bril of contactlenzen

€

Vergoeding van uw
zorgverzekering

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota of prijsopgave van de bril of de contactlenzen

Kopie van uw zorgverzekeringspolis

Als u een medische indicatie hebt, een verklaring van uw
oogarts

Bewijsstukken van andere vergoedingen die u eventueel
krijgt

Extra geld voor tandartskosten
Voor elk gezinslid dat tandartskosten moet maken, kunt u geld
krijgen. U moet wel een ziektekostenverzekering tegen
tandartskosten hebben afgesloten. Rekeningen tot 450 euro kunt u
direct indienen. Zijn de kosten hoger, dan vragen we vóór de
behandeling advies aan een tandarts.

Vul in voor welk gezinslid u tandartskosten moet maken
Naam gezinslid
Geboortedatum
Kosten behandeling

€

Vergoeding van uw
zorgverzekering

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota of prijsopgave van de behandeling door de tandarts

Kopie van uw zorgverzekeringspolis

Bewijsstukken van andere vergoedingen die u eventueel
krijgt

Extra geld voor steunzolen
Vul de kosten en vergoeding in
Kosten steunzolen

€

Vergoeding van uw
zorgverzekering

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota of prijsopgave van de schoenen

Kopie van uw zorgverzekeringspolis

Geld voor extra kosten zorg
Moet u extra kosten maken voor zorg? Dan kunt u daarvoor een
bijdrage krijgen.

Vul in waarvoor u het geld wilt ontvangen
Bedrag kosten
Waar hebt u de kosten voor
gemaakt?

€

Geld voor huishoudelijke apparaten en meubels
Voor vervanging van een kapotte wasmachine, tafel, koelkast en
dergelijke kunt u een lening krijgen. Als u 65 jaar of ouder bent, is
het geld een gift.

Vul in waarvoor u het geld wilt ontvangen
Bedrag kosten

€

Soort apparaat of meubel

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota of prijsopgave van het apparaat of het meubel

Geld voor een eigen bijdrage van 100 euro of meer
Als u een eigen bijdrage moet betalen voor bijvoorbeeld
rechtsbijstand of thuiszorg, kunt u daar geld voor krijgen. Dit geldt
niet voor de eigen bijdrage voor medische kosten.

Vul in waarvoor u het geld wilt ontvangen
Bedrag eigen bijdrage

€

Soort eigen bijdrage

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota van de gemaakte kosten

Extra geld in geval van een rechtszaak
Als u in een rechtszaak bent verwikkeld, moet u griffiekosten
betalen. Misschien moet u ook een uittreksel uit het
geboorteregister opvragen. Voor deze kosten kunt u geld krijgen.

Vul in waarvoor u het geld wilt ontvangen
Kosten

€

Soort kosten

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota’s van de gemaakte kosten

Extra geld voor bewindvoering
Als de kantonrechter u een bewindvoerder heeft toegewezen, kunt
u geld krijgen om de kosten van de bewindvoerder te betalen.

Vul het bedrag in
Kosten bewindvoering

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Nota van de bewindvoerder

Een kopie van de uitspraak van de kantonrechter

Hoe wilt u het geld ontvangen?
Als het geld aan u is toegekend, maken we het over op uw rekening.
Uw rekeningnummer is 98548732
Wilt u het geld op een andere rekening ontvangen? Of klopt het
rekeningnummer niet? Vul dan uw nieuwe nummer hieronder in.

Vul het nieuwe rekeningnummer in
Rekeningnummer

Hoe wilt u het geld ontvangen?
Als het geld aan u is toegekend, maken we het over op uw rekening.
Uw rekeningnummer is 98548732
Wilt u het geld op een andere rekening ontvangen? Of klopt het
rekeningnummer niet? Vul dan uw nieuwe nummer hieronder in.

Vul het nieuwe rekeningnummer in
Rekeningnummer

Als u een deel van het geld op de rekening van uw partner wilt ontvangen
Rekeningnummer partner

Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld
Datum
Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld
Datum
Handtekening aanvrager

