
 

  

  

 

 

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. U kunt 

geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft. Deze moet u uit 

uw eigen inkomen betalen. 

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

• inwoner bent van de gemeente Oisterwijk 

• een inkomen is niet hoger was dan 120% van de voor u geldende norm 

• niet meer vermogen heeft dan € 5.940,00 (alleenstaand) of € 11.880,00 

(gehuwd of alleenstaande ouder) 

• het gaat om bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar 

door omstandigheden nu wel 

• het zijn noodzakelijke kosten die u moet maken. Soms moet die noodzaak 

door een arts of andere deskundige worden vastgesteld 

• de kosten worden nergens anders vergoed 

 

Kijk voor de actuele bedragen over inkomen en vermogen op het normenoverzicht op 

www.oisterwijk.nl. 

 

Persoonlijke gegevens 

Voorletters en naam          

Geboortedatum          

Adres                                                 _______________________ 

Burgerservicenummer          

Bank-/giro nummer          

Telefoonnummer          

 

Gegevens partner (met wie u samen in één huis woont)  

Voorletters en naam                                  _________________________ 

Geboortedatum       _________________________ 

Burgerservicenummer    _________________________ 

 

 

 

Aanvraagformulier 

Bijzondere bijstand 
2017 



 

 Kostensoort Voorwaarden Bewijsstukken 

 Eigen bijdrage 

personenalarmering  

 

 

Hoogte kosten: € ________ 

U maakt gebruik van  

personenalarmering 

 

 Nota personenalarmering 

 Indicatie voor 

personenalarmering 

 Afwijzing vergoeding 

zorgverzekering 

 Eigen bijdrage advocaat-  

en griffiekosten 

 

 

 

Hoogte kosten: € ________ 

U heeft een 

toevoeging van de 

Raad voor 

Rechtsbijstand 

 

 Diagnose-instrument 

Juridisch Loket (niet bij 

strafzaak, asielzaak of 

bestuurlijke sanctie) 

 Civiele toevoeging van de 

Raad voor Rechtsbijstand 

 Eigen bijdrage 

hoofdmaaltijdvoorziening 

 

Hoogte kosten: € ________ 

U bent zelf niet in 

staat maaltijden te 

bereiden  

 Nota (hoofd)maaltijden 

 Kosten bewindvoering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogte kosten: € ________ 

U bent onder bewind 

gesteld 

 Beschikking van de 

rechtbank tot instelling 

bewindvoerder 

 Beschikking van de 

rechtbank tot toekenning 

van een beloning die 

afwijkt van de wettelijke 

beloning 

 Nota bewindvoerders-

kosten 

 Kosten eigen bijdrage 

CAK 

 

 

Hoogte kosten: € ________ 

Aan u is een eigen 

bijdrage CAK opgelegd 

 Beschikking eigen bijdrage 

CAK 

 Nota maandelijkse kosten 

CAK 

 

Overige kostensoorten 

Ik vraag/wij vragen bijzondere bijstand voor:  

Soort kosten Hoogte kosten  Bijstand betalen aan 

 €  

 €  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoogte inkomen 

 

□  Ik ontvang/ wij ontvangen een uitkering van de afdeling Dienstverlening. Vul 

geen inkomensgegevens in. Vermeld voor wie u een bijdrage vraagt en ga naar 

ondertekening. 

    

□  Ik heb/ wij hebben geen uitkering de afdeling Dienstverlening. Mijn/ ons netto 

inkomen per maand/per 4 weken bedraagt: 

   

 Aanvrager Partner 

WAO/ WIA/ Wajong/ ZW/ WW 

 

€                      €                      

AOW/ ANW 

 

€                       €                       

* Kinderalimentatie 

* Partneralimentatie 

€                       

€                       

€                       

€                       

Heffingskortingen belastingdienst 

 

€                       €                       

Zelfstandige1 
1 aanvullende gegevens over inkomen en vermogen worden 

gevraagd  

€                       €                       

Pensioen 

 

€                       €                       

Loon/ Salaris 

 

€                       €                       

Rente-inkomsten 

 

€                       €                       

Overig inkomen 

 

€                       €                       

Mijn/ ons vermogen bedraagt:  €      ___   

Het vermogen bestaat uit o.a.: saldo betaal- en spaarrekeningen van u, uw eventuele 

partner en uw inwonende kinderen tot 18 jaar, de waarde van auto, brommer, 

scooter, motor, caravan, aandelen, levensverzekeringen, obligaties, onroerend goed 

in binnen- en buitenland. 

 Geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument  

 Bewijsstukken van al uw inkomsten van de afgelopen 3 maanden 

 Bankafschriften van al uw rekeningen van de afgelopen 3 maanden 

 Alle gegevens omtrent uw huidige vermogen (spaarrekeningen, levensverzekeringen 

etc.) 

 Een prijsopgave of rekening van de kosten 

                                            

 

Hoogte vermogen 

Bewijsstukken inkomen en vermogen (ook van uw partner) 



Ondertekening 

 

U verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier alle gegevens volledig en 

naar waarheid te hebben ingevuld en ervan op de hoogte te zijn dat deze gegevens 

worden gecontroleerd. Ook kunnen aanvullende gegevens bij u opgevraagd worden. 

Een inkomenstoeslag die u ten onrechte  heeft ontvangen door het niet volledig of 

onjuist verstrekken van gegevens moet u terugbetalen.  

 

Plaats ________________   Datum________________   

Handtekening aanvrager                            Handtekening partner   

   

 

 

 

 

 


