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Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 
  

Waarom dit formulier?                                                                                                                                            

Met dit formulier kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen. Wij maken u er op attent dat:                                                                               

 U alle vragen dient te beantwoorden en het formulier dient te voorzien van een datum;                                                     

 U het formulier dient te ondertekenen, ook uw eventuele partner; 

 U de vereiste bewijsstukken mee dient te sturen; 

 Als u geen bijstand op grond van de Participatiewet ontvangt, dient u ook de bijgevoegde Bijlage volledig ingevuld en 

ondertekend mee te sturen. 
                     

Stuur het formulier en indien van toepassing de bijlage naar:  

Sociale Zaken, Gemeente Krimpenerwaard, Postbus 51, 2820 AB,  STOLWIJK 

 

Datum afgifte:  Datum ontvangst:  

 

 

1. Gegevens hoofdaanvrager en eventuele partner
i
: 

 Hoofdaanvrager Partner 

Burgerservicenummer:   

Voornaam/-namen:   

Uw eigen achternaam:   

Geboortedatum:   

Geslacht: O   Man                    O   Vrouw O   Man                   O   Vrouw 

Nationaliteit:   

Telefoonnummer:   

E-mailadres:   

Straat en huisnummer:   

Postcode:  

Woonplaats:  

   

2. Kruis hieronder aan wat op u van toepassing is: 

Doelgroep 

O Ik heb (een) schoolgaande kind(eren)
ii
 in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 

O Ik ben nieuwkomer (inburgeraar) 

O Ik heb tenminste 4 jaar een inkomen op maximaal 110% van de op mij van toepassing zijnde bijstandsnorm gehad 

O Ik val onder de doelgroep chronisch zieken, gehandicapten of ouderen: 

- Ik ben 80 tot 100% arbeidsongeschikt > stuur bewijs mee, of; 

- Ik ben langer dan 6 maanden aangewezen op thuiszorg, of; 

- Mijn ten laste komend kind is langer dan 6 maanden aangewezen op thuiszorg, of; 

- Ik heb een vervoersvoorziening of rolstoelvoorziening op grond van de WMO, of; 

- Mijn ten laste komend kind heeft een vervoersvoorziening of rolstoelvoorziening op grond van de WMO, of; 

- Ik heb de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt 

O Ik val niet onder één van bovenstaande doelgroepen 

3. Voor welke kosten vraag u bijzondere bijstand aan? > vul alle vragen in 

a. Soort kosten: vul niet meer dan één kostensoort in  

b. Hoogte kosten: €                                                   



 

 2 

c. Voor welk gezinslid vraagt u de kosten aan:  

d. Omschrijf hieronder waarom u de kosten noodzakelijk vindt: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................................... 

e. Omschrijf hieronder of en welke bijzondere omstandigheden er zijn: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Op pagina 3 leest u welke bewijsstukken wij van u nodig hebben. Vergeet niet deze mee te sturen! 

 
4. Verstrek hieronder uw gegevens, indien u medische kosten aanvraagt: 

Uw ziektekostenverzekeraar is:  

Indien u aanvullend verzekerd 
bent, wat is uw pakket? 

 

 

5. Bijlage aanvullende informatie 
 

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet? Vink aan wat op u van toepassing is: 

 

O ja  > u hoeft de bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet niet in te vullen en op te sturen. 

O nee  > u dient de bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet in te vullen en, tezamen met de op de bijlage 
gevraagde bewijsstukken, ondertekend op te sturen. 

 
6. Ruimte voor opmerkingen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Bewijsstukken 

 Hieronder vindt u een overzicht van welke gegevens u dient mee te sturen bij welke kostensoort. 

 Stuur geen originelen, maar alleen kopieën. 
 

 Let op! U dient de bijzondere bijstand uiterlijk binnen één maand na het aangaan van kosten aan te 
vragen. Vraagt u de kosten later aan, dan bestaat er geen recht. 

 
Mee te sturen bewijsstukken: 
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 Meerkosten chronisch zieken of gehandicapten:  

- Bewijs van mate van arbeidsongeschiktheid; 

- Bewijs thuiszorg; 

- Bewijs vervoersvoorziening of rolstoelvoorziening; 

- Bewijs van meerkosten. 

 Advocaatkosten:  

- Diagnoseformulier juridisch loket; 

- Civiel Toevoeging; 

- Factuur. 

 Reiskosten schoolgaand kind:  

- Bewijs dat kind niet dichterbij naar school kan; 

- Bewijs inschrijving als voltijdse leerling school; 

- Vervoersbewijzen. 

 Beugel voor minderjarig kind: 

- Bewijs vergoeding ziektekostenverzekering; 

- Factuur. 

 PC voor kind 11 tot 18 jaar:  

- Bewijs inschrijving voltijdse leerling  voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs van lopend schooljaar; 

- Offerte aan te schaffen computer. 

 Schoolkosten voor kind van 11 tot 18 jaar: 

- Bewijs inschrijving voltijdse leerling voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. 

 Eigen bijdrage kinderopvang:  

- Overeenkomst kinderopvang; 

- Beschikking belastingdienst. 

 Koelkast, wasmachine, komfoor, stofzuiger en televisie:  

- Aankoopbewijs of offerte. 

 Medische kosten:  

- Factuur; 

- Bewijs van vergoeding van de ziektekostenverzekering; 

- Polis ziektekostenverzekeraar. 

 Overige kosten: 

- In ieder geval de factuur van de overige kosten. 

 
 
 

Ga naar de volgende pagina voor de ondertekening! >>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U verklaart (beiden): 
 Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. U verleent het college hierbij een machtiging om onderzoek in te stellen 

naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor 

de verlening dan wel de voortzetting van de bijstand; 

 Alle gevraagde bewijsstukken mee te sturen en aan te vinken welke stukken zijn meegestuurd; 

 Ermee bekend te zijn dat als niet alle benodigde stukken ingeleverd zijn er een hersteltermijn geboden wordt, waardoor de 

afhandeling van de aanvraag opgeschort en vertraagd wordt; 

 Ermee bekend te zijn dat de bijstand gedeeltelijk of in zijn geheel kan worden teruggevorderd als onjuiste of onvolledige 

informatie is gegeven. 
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 Hoofdaanvrager Partner 

Naam:   

Datum:   

Plaats:   

Handtekening:   

 

 

                                                      
i
 Met uw partner wordt bedoeld degene met wie u gehuwd bent, samenwoont, of kosten van de huishouding deelt. In de volgende gevallen is er 
altijd sprake van een partner: 
- u deelt met een van de bewoners de kosten en de zorg van de huishouding; 
- u heeft eerder (on)gehuwd samengeleefd met een van de bewoners; 
- u heeft een kind van een van de andere bewoners of uw kind is erkend door een van de andere bewoners; 
- u heeft een samenlevingscontract met een van de andere bewoners; 
- u staat elders met een van de bewoners als partners geregistreerd. 

 
ii
 Met uw kind wordt bedoeld uw eigen kind (biologisch of geadopteerd) of stiefkind.  

 


