
 

 
 
 
 
 

Aanvraagformulier Participatiewet Bijzondere Bijstand  
   (versie 14-7-2021) 
 

 

                           

In te vullen door de gemeente: Cliëntnummer:  

Datum melding/uitreiking:  Werkprocesnummer:  

Datum ontvangst:  Zaaknummer:  

 
Belangrijk: 

• U moet uw aanvraag voor bijzondere bijstand indienen vóórdat u de kosten heeft gemaakt. 

• Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier of bij het digitaal (via e-mail) opsturen van de 
gegevens? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de vrijwilligers van de Brievenhulp van Salut door 
te appen via 06-20894999 of te bellen met 0547-260053. 

□ = Aankruisen wat van toepassing is 

 

1. Persoonlijke gegevens aanvrager en eventuele partner 
 

 Aanvrager Partner 

Achternaam en voorletters   

Straat en huisnummer   

Postcode en woonplaats   

Burgerservicenummer (BSN)   

Geboortedatum   

Telefoonnummer    

Emailadres   

De gemeente Hof van Twente wil zoveel mogelijk digitaal (bijv. via e-mail) informatie met u delen. Dit betekent dat 
wij brieven en beschikkingen op deze manier aan u toesturen. Daarom de volgende vraag:  
Bent u voldoende bereikbaar op het hierboven opgegeven e-mailadres? 

□ Ja 

□ Nee ►Op welk e-mailadres bent u wel voldoende bereikbaar? ……………………………………………………….. 

 

 

2. Uitkering Participatiewet 
Ontvangt u elke maand een uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van de gemeente Hof van Twente? 

□ Ja ► Wie is hiervoor uw contactpersoon bij de gemeente?.............................................................................  

□ Nee 

 
U moet bij deze aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of vreemdelingen-
document, maar geen rijbewijs) inleveren. 
 

3. Reden aanvraag 
a. Voor welke kosten vraagt u (periodieke) bijzondere bijstand aan? 

□ Schoolkosten (voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 17 jaar).  

Let op: Ontvangt u een uitkering Participatiewet? Dan hoeft u voor de schoolkosten geen aanvraag in te 
dienen. U krijgt vanzelf bericht over de bijzondere bijstand voor deze kosten en de betaling ervan. 
Toelichting: Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van excursies, verplichte sportkleding, ouderbijdrage en 
schoolbenodigdheden zoals schooltas. De bijdrage per schooljaar is € 115,00 per kind van 4 t/m 11 jaar en € 225,00 per kind 
van 12 t/m 17 jaar. De leeftijd op 1 augustus van het schooljaar is bepalend. 

□ Reiskosten schoolgaande kinderen (van 4 t/m 17 jaar) 

Toelichting: Vergoeding van de kosten van openbaar vervoer is mogelijk gedurende de periode van 1 november t/m 31 maart 
als de afstand woning-school meer dan 10 kilometer is. 

□ Leermiddelen (voor kinderen van 8 t/m 17 jaar) 

Toelichting: Vergoeding voor de aanschaf van één of meer computers, laptops of tablets tot maximaal € 500,00 per huishouden 
per 5 jaar. 
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□ Fashioncheque 

Toelichting: Eenmaal per jaar kan een fashioncheque ad € 75,00 per kind worden toegekend voor kinderen t/m 17 jaar.  

□ Zwemlessen en zwemdiploma 

Toelichting: Vergoeding van zwemlessen en voor het behalen van de zwemdiploma's A en B. 

□ Kosten medische voorzieningen, te weten ….............................................................................................  

Toelichting: Vergoeding van noodzakelijke kosten van medische voorzieningen is mogelijk. Bij de beoordeling van medische 
kosten wordt gekeken naar de (mogelijkheden) van vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering. Vergoeding van medische 

kosten is niet mogelijk als de zorgverzekering de kosten als niet noodzakelijk heeft aangemerkt. 

□ Eigen bijdrage sociale voorzieningen  

Toelichting: Vergoeding voor bijvoorbeeld eigen bijdragen CAK, leges-, griffie-, en advocaatkosten. 

□ Kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 

Toelichting: Bijdrage voor het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van maximaal € 385,00 per persoon per 
kalenderjaar is mogelijk als u: 

• langdurig gebruik maakt van thuiszorg, of 

• gebruik maakt van een permanente WMO-voorziening, of 

• een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft, of 

• 80% tot 100% arbeidsongeschikt is, of 

• aantoont chronisch ziek of gehandicapt te zijn en in verband daarmee extra kosten maakt (bewijsstuk overleggen). 

□ Duurzame gebruiksgoederen 

Toelichting: Noodzakelijke kosten van aanschaf, vervanging en/of reparatie moeten worden betaald uit het inkomen, vermogen, 
reservering vooraf of betaling achteraf. In bijzondere situaties kan bijzondere bijstand worden verleend in de vorm van borgtocht 
of een lening. Soms kan bijstand worden verleend voor (een deel van) de aflossing en rente van de voor deze kosten verstrekte 
lening. 

□ Woninginrichting 

Toelichting: Uitgangspunt is dat u zelf moet zorgen voor de aanschaf van woninginrichting door middel van reservering vooraf of 
gespreide betaling achteraf. Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als u een beroep kunt doen op een voorliggende 
voorziening zoals bijv. een persoonlijke lening bij een commerciële bank of de stadsbank. Bijzondere bijstand voor 
noodzakelijke kosten van een volledige woninginrichting voor het te betrekken nieuwe hoofdverblijf is mogelijk: 
- bij buitengewone bijzondere omstandigheden of 
- als er noodzaak en/of verplichting is tot verhuizen naar het nieuwe hoofdverblijf of 
- als er sprake is van gezinshereniging 
- en in alle gevallen de kosten niet waren te voorzien en/of er geen reservering mogelijk    is geweest.  
Voor de hoogte van de vergoeding gelden maximale standaard richtprijzen. 

□ Bewindvoering, mentorschap en curatele: Vonnis rechtbank bijvoegen 

Toelichting: Bijzondere bijstand is mogelijk voor de kosten van een door de kantonrechter ingesteld beschermingsbewind, 
mentorschap of onder curatelestelling. 

□ Woonkosten 

Toelichting: In bijzondere situaties kan een woonkostentoeslag worden verstrekt. Aan de toekenning ervan kunnen 
voorwaarden worden verbonden zoals het zo snel mogelijk verhuizen naar een huurwoning waarvoor recht op huurtoeslag 
bestaat. 

Woont u in een huurwoning of in een eigen woning? 

□ Huurwoning ► Bewijsstuk van uw kale huur inleveren.  

□ Eigen woning ► Bewijsstukken inleveren van uw hypotheekrente, OZB eigenaarsdeel, 

        premie opstalverzekering en waterschapslasten. 

□ Schulden 

Toelichting: U moet eerst proberen een oplossing voor uw schulden te vinden in de mogelijkheden van de Stadsbank Oost 
Nederland. Bijzondere bijstand is mogelijk voor de rente en aflossing van de door de Stadsbank verstrekte lening voor een 
noodzakelijke schuldsanering. Als de Stadsbank hiervoor geen lening verstrekt kan bijzondere bijstand worden verstrekt in de 
vorm van een lening. 

□ Reiskosten in verband met: …........................................................................................................................... 

 naar ….......................................................................................................... (adres, postcode, woonplaats) 

□ Overige kosten, te weten …........................................................................................................................ 

 
Als dit mogelijk is, moet u offertes en/of bewijsstukken van de kosten overleggen. 
Aan bovengenoemde toelichtingen op de kosten kunnen geen rechten worden ontleend. 
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b. Toelichting aanvraag (o.a. reden aanvraag, noodzakelijkheid kosten, ingangsdatum bijzondere 
bijstand): 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ontvangt u een uitkering Participatiewet? Dan kunt u verder gaan met vraag 7. 
 

4. Woonsituatie      
Woont u alleen op uw adres? Dan kunt u verder gaan met vraag 5. 
 

a. Hoeveel personen wonen er in totaal op uw adres? …......................(aantal personen) 
b. Is een of meer van de inwonenden 21 jaar of ouder? 

□ Nee 

□ Ja ► Is een van de medebewoners studerend, kostganger en/of onderhuurder? 

□ Ja ► Bewijsstuk van DUO dat uw medebewoner een studie volgt, huur of 

kostgangersovereenkomst. 

□ Nee 

 

5. Inkomsten 
Heeft u en/of uw eventuele partner inkomsten?  

□ Nee 

□ Ja ► Vul hieronder in welke inkomsten u en/of uw eventuele partner ontvangen (het gaat hierbij om inkomsten 

 in zowel Nederland als in andere landen) 
  

Soort inkomen Aanvrager Partner 

Loon/salaris € € 

Ziektewet, WW, IOW, WAO, WIA, 
Toeslagenwet 

€ € 

Wajong € € 

ANW (ook voor kinderen jonger dan 18 jaar) € € 

Pensioen /AOW € € 

Alimentatie (voor uzelf en/of uw kinderen) € € 

Uit kamerverhuur/onderhuur € € 

Studiefinanciering (WTOS/WSF) € € 

Kostgeld/onder(ver)huur € € 

Voorlopige teruggave Belastingdienst € € 

Andere inkomsten nl: 
….................................................... 

€ € 

 
Bewijsstukken van alle inkomsten bijvoegen (bijv. loonstrook, uitkeringsspecificatie). 
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6. Vermogen  
 

6.1 Bezittingen 
Heeft u en/of uw eventuele partner bezittingen? 
Voorbeelden van bezittingen: Contant geld, motorvoertuigen (o.a. auto, camper, motor), aanhanger, caravan, boot, antiek, 
sieraden, (vakantie)woning(en), ander onroerend goed (bijv. grond), waardepapieren (bijv. lijfrentepolis) en andere waardevolle 
bezittingen. 

□  Nee 

□  Ja  ► Vul hieronder in welke bezittingen u en/of uw eventuele partner hebben (het gaat hierbij om vermogen in 

zowel Nederland als in andere landen) 
 

Soort inkomen Omschrijving (bijvoorbeeld 
soort, merk, type, kenteken 
en bouwjaar) 

Uzelf:  
Bedrag of waarde 

Partner: 
Bedrag of waarde 

Contant geld  
 

€ € 

Cryptovaluta/Bitcoins  
 

€ € 

Motorvoertuigen (auto, camper, 
motor) 

 € € 

Aanhanger, caravan of boot  
 

€ € 

Antiek en sieraden  
 

€ € 

(vakantie)woning(en)  
 

€ € 

Ander onroerend goed (bijv. 
grond) 

 € € 

Waardepapieren (bijv. 
lijfrentepolis) 

 € € 

Andere waardevolle bezittingen  € € 
 

 
Als het mogelijk is moet u bewijsstukken van uw bezittingen bijvoegen. 
 

6.2 Alle bank- en spaarrekeningen (het gaat om de rekeningen in zowel binnen- als buitenland) 
 
Vul hieronder de gegevens in van al uw bank- en spaarrekeningen en uw eventuele partner en uw inwonend(e) 
kind(eren) jonger dan 18 jaar. 
 

IBAN-nummer Ten name van Bedrag saldo en+ of 
- 

Datum saldo 

 
 

 €  

 
 

 €  

 
 

 €  

 
 

 €  

Gegevens van eventueel meer rekeningen s.v.p. vermelden op een aparte bijlage. 
Voeg de afschriften of overzichten van internetbankieren bij van de laatste 3 maanden. 
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6.3 Schulden 
 

Heeft u en/of uw eventuele partner leningen, afbetalingen of andere schulden? 

□ Nee 

□ Ja ► Vermeld hieronder de gegevens van al uw schulden. 

Naam schuldeiser Soort schuld Oorspronkelijk 
bedrag  

Aflossing per 
maand 

Saldo/restant bedrag 

  
 

€ € € 

  
 

€ € € 

  
 

€ € € 

Voeg de meest actuele bewijsstukken bij van alle leningen, afbetalingen en schulden. 
 

7. Aanvullende opmerkingen of toelichting op uw aanvraag 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

8. Betaling 
Aan wie moet de bijzondere bijstand worden overgemaakt? 

□ Aan uzelf: IBAN-nummer: …............................................. ten name van………………………………. 

□ Aan een derde, te weten …......................................................  IBAN-nummer:………………………. 

 
onder vermelding van………………………….(bijv. kenmerk of registratienummer) 
 

9. Verklaring 
lk verklaar / wij verklaren: 

• Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

• Te weten dat de aanvraag niet wordt behandeld als de informatie onvolledig is/wordt verstrekt; 

• Te weten dat de bijstand helemaal of voor een deel kan worden teruggevorderd als de gegevens niet juist 
of niet volledig worden verstrekt en hierdoor bijstand is/wordt vertrekt waarop geen recht bestaat; 

• Toestemming te geven om de verstrekte gegevens te controleren bij de betreffende instanties en om de 
gegevens op te nemen in een personenregistratie. 

 

10. Ondertekening 
 
Aanvrager: 
Datum: ….......................................................     Handtekening: …................................................... 
 
Partner: 
Datum: ….......................................................     Handtekening: …................................................... 
  

11. Formulier opsturen 
Wij vragen u dit formulier per e-mail op te sturen naar info@hofvantwente.nl. 
Heeft u hulp nodig bij het invullen of digitaal opsturen van de gegevens? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken 
met de vrijwilligers van de Brievenhulp door te appen via 06-2089 4999 of te bellen met 0547-260053.  Hulp en 
advies van de Brievenhulp is gratis.  


