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Aanvraagformulier Bijzondere bijstand

Wanneer heeft u recht op deze regeling?
Met dit formulier kunt u bij Meerinzicht bijzondere bijstand aanvragen. U komt alleen in 
aanmerking voor bijzondere bijstand als:
• uw kosten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn;
• u kosten heeft door bijzondere of dringende omstandigheden;
• de vergoeding van de kosten niet op een andere manier kan.

Inleveren
Stuur dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening en de gevraagde bewijs- 
stukken naar: Meerinzicht, T.a.v. Domein Sociaal, Antwoordnummer 430, 3840 VB Harderwijk
(een postzegel is niet nodig).

Deze documenten kunnen wij u vragen mee te sturen

Aanvraag rechtsbijstand en/of griffiekosten
• Een kopie van de rekening van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (griffiekosten) of een bewijs griffierecht.
• Een bewijs waaruit blijkt dat deze kosten noodzakelijk zijn.
• Een kopie van het complete besluit (deze heeft de naam toevoeging), en alle bijlagen van de Raad voor Rechtsbijstand (eigen bijdrage).

Aanvraag kosten voor bewindvoering, mentorschap en/of curatele
• Het besluit van de rechtbank waarin genoemd staat dat u bewindvoering, mentorschap en/of curatele toegekend heeft gekregen.
• Brief waarin de kosten van de bewindvoerder, mentor en/of curator staan.
• Bewijs van uw nieuwe bankrekeningnummer(s).

Aanvraag warme maaltijdvoorziening
• Een bewijs van de huisarts waarin staat dat u de maaltijdvoorziening nodig heeft.
• Brief met de rekening van de maaltijdvoorziening.

Aanvraag reiskosten voor scholieren
• Inschrijfbewijs van de school.

Aanvraag reiskosten naar een opgenomen ziek gezinslid
• Bewijs waarin staat dat de kosten nodig zijn

Aanvraag reiskosten voor bezoek aan een gedetineerde
• Een detentieverklaring. Deze verklaring kan alleen door de gedetineerde zelf aangevraagd worden. In een detentieverklaring staat de  

begindatum en de (voorlopige) einddatum van de detentie.

Heeft u geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen?
Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Heeft u de bewijsstukken in de afgelopen 12 maanden al ingeleverd en is er niets veranderd 
in uw situatie? Dan hoeft u deze documenten niet opnieuw toe te voegen.

Inkomen
• Overzicht van al uw inkomsten.

Woonsituatie
• Huurovereenkomst.
• WOZ-waarde + overzicht hypotheekschuld.
• Zorgovereenkomst als u in een instelling woont.



Vermogen
• Kopie van de bankafschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen maand (ook van de kinderen onder de 18 jaar).
• Kopie van uw kentekenbewijs (wanneer u een auto, motor, caravan en/of camper heeft.
• Bewijs van de waarde van eventuele andere bezittingen, denk aan kunst, antiek, crypto en/of een online wallet.

Schulden
• Overzicht van al uw schulden. Bij het toevoegen van de documenten vragen wij alleen de bewijsstukken die wij nodig hebben.  

Deze worden daar genoemd.

Andere vragen?
Heeft u andere vragen die te maken hebben met zorg en ondersteuning en/of werk en inkomen? Wij helpen u graag bij alle zaken die u 
nu en in de toekomst nodig heeft. Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van uw gemeente of vul het contactformulier in op 
www.meerinzicht.nl. Als u een klantmanager heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw klantmanager.

1.  Uw gegevens  
 Burgerservicenummer (BSN)  ....................................................................................................................................  
 Voorletter(s)    ....................................................................................................................................
 Achternaam  ....................................................................................................................................
 Geboortedatum  ....................................................................................................................................
 Bankrekeningnummer  ....................................................................................................................................
 
 Adresgegevens                              
 Straat  ....................................................................................................................................
 Huisnummer  ....................................................................................................................................  
 Huisnummertoevoeging  ....................................................................................................................................  
 Postcode  ....................................................................................................................................
 Woonplaats  ....................................................................................................................................

 Contactgegevens                              
 Telefoonnummer  ....................................................................................................................................
 E-mailadres  ....................................................................................................................................  
 Heeft u een partner? o Ja     (vul de partnergegevens in)  
  o Nee (ga verder naar vraag 2)
  
 Partnergegevens
 Burgerservicenummer (BSN)  ....................................................................................................................................  
 Voorletter(s)    ....................................................................................................................................
 Achternaam  ....................................................................................................................................
 Geboortedatum  ....................................................................................................................................
 Bankrekeningnummer  ....................................................................................................................................
 
 Adresgegevens                              
 Straat  ....................................................................................................................................
 Huisnummer  ....................................................................................................................................  
 Huisnummertoevoeging  ....................................................................................................................................  
 Postcode  ....................................................................................................................................
 Woonplaats  ....................................................................................................................................



 Contactgegevens                              
 Telefoonnummer  ...................................................................................................................................
 E-mailadres  ...................................................................................................................................
  
2.  Uw aanvraag

 Gemaakte kosten 
 Rechtsbijstand en/of griffiekosten  € ..............................................................................................
 Kosten bewindvoering, mentorschap of curatele  € ..............................................................................................
 Meerkosten warme maaltijdvoorziening  € ..............................................................................................
 Reiskosten  € ..............................................................................................
 Anders € ..............................................................................................

3. Uw inkomen Aanvrager                                Partner

 Ontvangt u een uitkering van Meerinzicht? 
 Bijstandsuitkering  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Bijstand voor Zelfstandigen  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Ioaw of Ioaz o Ja     o Nee o Ja     o Nee

 Welk inkomen heeft u? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Eigen bedrijf of freelance  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Werk via een werkgever  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Uitkering van UWV  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Studiefinanciering of WTOS  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Kinderalimentatie  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Partneralimentatie  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Pensioen  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 AOW  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Vrijwilligersvergoeding  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Anders ................................................  .........................................

3. Uw vermogen Aanvrager                                Partner

 Welke bezittingen heeft u? 
 Betaal- en spaarrekeningen  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Auto  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Motor  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Brommer of scooter  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Caravan of camper  o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 Andere waardevolle bezittingen   o Ja     o Nee o Ja     o Nee
 
 



4. Uw schulden Aanvrager                                Partner
 Een schuld wordt pas als schuld gezien als u het 
 bedrag ook echt terug moet betalen aan de 
 schuldeiser. Vul daarom hier alleen de bedragen 
 in die u terug moet betalen.

 Heeft u schulden?  o Ja    o Nee                                   o Ja    o Nee

 Zo ja, hoeveel bedraagt de schuld? €......................................               €......................................
   
 
5. Uw situatie

 Woning
 In wat voor soort woning woont u? 
 Huurwoning  o Ja     o Nee
 Koopwoning  o Ja     o Nee
 Kamer  o Ja     o Nee
 Bij ouders  o Ja     o Nee
 Kosthuis  o Ja     o Nee
 Instelling o Ja     o Nee

 Anders  ..................................................................................................

6.  Ondertekening

 Hierbij verklaar ik/verklaren wij ermee bekend te zijn dat Meerinzicht de verstrekte gegevens op grond van de 
 wet moet controleren op juistheid en volledigheid en daarvoor inlichtingen vraagt bij personen en instanties die 
 op grond van de wetgeving verplicht zijn deze te verstrekken. Het is mij/ons bekend dat de gegevens worden 
 opgenomen in een persoonsregistratie en dat onjuiste en onvolledige opgaven kan leiden tot intrekking van de 

bijstand en tot strafvervolging.

 Plaats: ..................................................... 

 Datum: .....................................................

 Handtekening aanvrager:    Handtekening partner:   

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

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel 
vermeld op dit formulier. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan het doel 
waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van  
Meerinzicht.


