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 b eantwoorden en het formulier dient te voorzien van een datum;
U het formulier dient te ondertekenen, ook uw eventuele partner;
U de vereiste b ewijsstukken mee dient te sturen;
Als u geen b ijstand op grond van de Participatiewet ontvangt, dient u ook de b ijgevoegde Bijlage volledig ingevuld en
ondertekend dient 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:
Partner i

Hoofdaanvrager
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. Voor welke kosten vraag u bijzondere bijstand aan? > vul per kostensoort alle vragen in
2.1
a. Soort kosten: vul niet meer dan één k ostensoort in
b. Hoogte kosten:

€

c. Voor welk gezinslid vraagt u de kosten aan:
d. Omschrijf hieronder waarom u de kosten noodzakelijk vindt:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vergeet niet om bewijsstukken mee te sturen!

2.2
a. Soort kosten: vul niet meer dan één k ostensoort in
b. Hoogte kosten:

€

c. Voor welk gezinslid vraagt u de kosten aan:
d. Omschrijf hieronder waarom u de kosten noodzakelijk vindt:

……………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................
e. Omschrijf op de volgende pagina of en welke bijzondere omstandigheden er zijn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vergeet niet om bewijsstukken mee te sturen!

2.3
a. Soort kosten: vul niet meer dan één k ostensoort in
b. Hoogte kosten:

€

c. Voor welk gezinslid vraagt u de kosten aan:
d. Omschrijf op de volgende pagina waarom u de kosten noodzakelijk vindt:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................
e. Omschrijf hieronder of en welke bijzondere omstandigheden er zijn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vergeet niet om bewijsstukken mee te sturen!

3. Verstrek hieronder uw gegevens, indien u medische kosten aanvraagt:
Uw ziektekostenverzekeraar is:
Indien u aanvullend verzekerd
bent, wat is uw pakket?

4. 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.

5. Ruimte voor opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ga naar de volgende pagina voor de ondertekening! >>>
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6. Bewijsstukken en moment van aanvragen





In het bijgevoegde overzicht staat 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.

7. 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.
Hoofdaanvrager

Partner

Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

i

Met uw partner w ordt bedoeld degene met w ie u gehuw d bent, samenw oont, of kosten van de huishouding deelt. In de volgende gev allen
is er altijd sprake van een partner:
- u deelt met een van de bew oners de kosten en de zorg van de huishouding;
- u heeft eerder (on)gehuw d samengeleefd met een van de bew oners;
- u heeft een kind van een van de andere bew oners of uw kind is erkend door een van de andere bew oners;
- u heeft een samenlevingscontract met een van de andere bew oners;
- u staat elders met een van de bew oners als partners geregistreerd.
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Overzicht bewijsstukken bij aanvraag bijzondere bijstand
Mee te sturen bewijsstukken:



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.
Eigen bijdrage kinderopvang:
Overeenkomst kinderopvang;
Beschikking belastingdienst.

-

Duurzame gebruiksgoederen:
Aankoopbewijs of offerte.






Advocaatkosten:
Diagnoseformulier juridisch loket;
Civiel Toevoeging;
Factuur.

Medische kosten:
Factuur;
Bewijs van vergoeding van de ziektekostenverzekering;
Polis ziektekostenverzekeraar.



Kosten bewindvoering, curator of mentor:
Uitspraak rechter;
Factuur.
 Overige kosten:
In ieder geval de factuur van de overige kosten.
-
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