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Bureau Inkomensondersteuning

Bijzondere bijstand aanvragen

 1. Aanvrager

voorletters en achternaam

geboortedatum

burgerservicenummer

e-mailadres

(mobiel) telefoonnummer

IBAN (18 tekens) Staat u onder bewind of budgetbeheer vul dan uw IBAN 
niet hier in maar bij vraag 4: 'Schulden en bewindvoering'.

Woont u:

Betaalt u of één van uw gezinsleden een eigen bijdrage aan het CAK omdat u of 
één van uw gezinsleden in een zorginstelling of verzorgingshuis woont?

per 4 weken

per maand

 in een koopwoning

 in een huurwoning

 ja, €

 ja, €

 nee

Woont u samen of bent u getrouwd?

 nee

 ja, naam van uw partner:

burgerservicenummer

 in een instelling/verzorgingstehuis
Naam instelling/verzorgingstehuis:

 op kamers
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 bij uw ouders of een ander familielid



Bijzondere bijstand aanvragen

2. Wat wilt u aanvragen?

Bijzondere bijstand voor één of meer van de volgende kosten

 woninginrichting i.v.m. verhuizing, ga door naar vraag 2.2

 medische kosten, ga door naar vraag 2.3

 verhuiskosten, ga door naar vraag 2.2

 overige kosten, ga door naar vraag 2.4

 vervanging van uw (woning)inrichting, ga door naar vraag 2.1

2.1 Vervanging van uw (woning)inrichting

 koelkast

Elektronische apparaten

 wasmachine  televisie

 stofzuiger kookplaat

Meubilair huiskamer

 bergmeubel (bijvoorbeeld dressoir, kast etc.)

 salontafel eethoek incl. stoelen bank/bankstel

Woonstoffering

 vloerbedekking voor de hal/overloop

 vloerbedekking/raambekleding voor de keuken

 vloerbedekking/raambekleding voor de slaapkamer(s)

 vloerbedekking/raambekleding voor de huiskamer

 vloerbedekking/raambekleding andere ruimte 

 vloerbedekking voor de trap

Moet u om medische redenen (bijvoorbeeld een allergie) uw  
vloerbedekking/raambekleding vervangen?

 ja*  nee

* Wilt u voor deze kosten een vergoeding ontvangen dan kunnen wij gegevens nodig 
hebben van uw arts/specialist. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de gemeente 
machtigt om deze gegevens op te vragen.  
Dit doet u door vraag 2.3.a. in te vullen.

 namelijk

 overige (woning)inrichtingskosten
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Bijzondere bijstand aanvragen

2.2 Toewijzing woning of kamer

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

Heeft u de woning of kamer gekregen met een urgentieverklaring van de Urgentie 
commissie?

 nee ja

Datum toewijzing

2.3 Medische kosten
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Voor wie vraagt u (onderstaande) medische kosten aan?

 uw kind uw partner uzelf

geboortedatum kind

naam kind

 eigen bijdrage hoortoestel, bedrag dat u zelf moet betalen*

 eigen bijdrage tandarts, bedrag dat u zelf moet betalen* €

€

*U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking als u aanvullend verzekerd bent en 
als u een definitieve nota heeft (geen offerte/begroting).

 eigen bijdrage CAK

 polisnummer aanvullende verzekering

 aanvullend verzekerd bij

 nee ja

Is er sprake van een aanvullende verzekering?

€

Om welke medische kosten gaat het?

Heeft u de woning gekregen met een besluit van de WMO of een zorgindicatie vanuit het 
CIZ

 nee

 ja: voor een levensloopgeschikte woning

 ja: voor een rolstoeltoegankelijke woning

 ja: voor een woning i.v.m. mantelzorg

 ja: voor begeleid of beschermd wonen

 ja: met een zorgindicatie die is afgegeven door het CIZ



Bijzondere bijstand aanvragen

 maaltijdvoorziening 1e aanvraag, bedrag per maaltijd

Kosten die u moet maken i.v.m. een medische aandoening*

 overig, namelijk

 pedicurekosten, bedrag dat u per jaar zelf moet betalen

 bewassingskosten- en kledingslijtage

 kledingkosten als gevolg van toe- of afname van gewicht

 dieetkosten

 verwarmings- en stroomkosten

* Wilt u voor deze kosten een vergoeding ontvangen dan kunnen wij gegevens nodig 
hebben van uw arts/specialist. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de gemeente machtigt 
om deze gegevens op te vragen.  
Dit doet u door vraag 2.3.a. in te vullen. 
  
De gemeente Nijmegen heeft in haar beleidsregels en haar gemeentelijke richtlijnen 
maximale bedragen vastgesteld. Hierdoor kan het zijn dat u niet alle medische kosten 
volledig vergoed krijgt.

€

 maaltijdvoorziening vervolgaanvraag, bedrag per maaltijd

 personenalarm 1e aanvraag, bedrag per maand

 personenalarm vervolgaanvraag, bedrag per maand

2.3.a.  Machtiging

Machtigt u de gemeente Nijmegen om bij uw (huis)arts of specialist informatie op 
te vragen die nodig is voor het afhandelen van uw  
aanvraag?*

 nee ja

naam huisarts

e-mail

telefoonnummer

naam arts/specialist

*Let op: Door deze vraag met 'ja' te beantwoorden geeft u de gemeente Nijmegen 
formeel toestemming de gegevens rechtstreeks bij uw (huis)arts of specialist op te 
vragen. De gemeente Nijmegen zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en zich 
beperken tot de informatie die nodig is om het recht op bijzondere bijstand te 
kunnen beoordelen.

pagina 4 van 12



Bijzondere bijstand aanvragen

 3. Inkomen

netto excl. vakantiegeld per maand

netto per maand Studie-
  financiering

*U komt hiervoor in aanmerking: 
- wanneer er binnen uw gezin een kind aanwezig is die in groep 6 zit van de basisschool; 
- als er geen computer/ laptop binnen uw gezin aanwezig is die jonger dan 4 jaar is (laptops 
   verstrekt via Stichting Leergeld tellen niet mee). 
  

Als uw zoon of dochter in de brugklas zit of naar de brugklas gaat, komt u mogelijk in aan- 
merking voor een laptopverstrekking via Stichting Leergeld (www.leergeldnijmegen.nl).

 overig, namelijk

 computer schoolgaande kinderen*

 leges naturalisatie

 leges verblijfsvergunning

 rechtsbijstandskosten

2.4 Overige kosten

 WIA

 WAO

 Wajong

 ANW

 Ziektewet

 WW

week4 wekenmaandnetto excl.VT per€ salaris

 IOAW/IOAZ

Heeft u een (kruis aan wat van toepassing is):

€

€

€

€

€

€

€

week4 wekenmaand

week4 wekenmaand

netto excl.VT per

netto excl.VT per

netto excl. vakantiegeld per maand

netto excl. vakantiegeld per maand

netto excl. vakantiegeld per maand

 AOW € netto excl. vakantiegeld per maand

Vul hieronder ook het bedrag in dat u aan inkomensondersteuning 
ontvangt ter aanvulling op uw AOW. Dit bedrag kunt u teruglezen op uw 
AOW specificatie: dit is een bruto bedrag van maximaal € 25,72. 
Ik ontvang: € 

 AIO* € netto excl. vakantiegeld per maand

 pensioen

 pensioen

€

€

netto  incl. vakantiegeld per maand

netto excl. vakantiegeld per maand

 anders

 geen inkomen

€ netto excl.VT per maand 4 weken week

*Als u geen volledige AOW uitkering krijgt, heeft u mogelijk recht op de aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen (AIO). Op de uitkeringsspecificatie  
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien of u de aanvullende inkomensvoorziening 
ontvangt.

 griffierecht
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Bijzondere bijstand aanvragen

 ANW netto excl. vakantiegeld per maand

naetto excl. vakantiegeld per maand Wajong

 WAO

 WIA

netto excl. vakantiegeld per maand

netto excl. vakantiegeld per maand

netto paer maand Studie-
  financiering

 pensioen

 pensioen

€

€

netto  incl. vakantiegeld per maand

netto excl. vakantiegeld per maand

 anders

 geen inkomen

€ netto excl.VT per maand 4 weken week

 AOW netto excl. vakantiegeld per maand

 AIO* € netto excl. vakantiegeld per maand

*Als uw partner geen volledige AOW uitkering krijgt, heeft hij/zij mogelijk recht op de 
aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Op de uitkeringsspecificatie van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien of uw partner de aanvullende inkomensvoorziening 
ontvangt.

Vul hieronder ook het bedrag in dat uw partner aan inkomensonder- 
steuning ontvangt ter aanvulling op zijn/haar AOW. Dit bedrag kunt u  
teruglezen op uw AOW specificatie: dit is een bruto bedrag van  
maximaal € 25,72. 
Mijn partner ontvangt: € 

 Ziektewet

 WW

week4 wekenmaandnetto excl.VT per€ salaris

 IOAW/IOAZ

Heeft uw partner een (kruis aan wat van toepassing is):

€

€

€

€

€

€

€

€

week4 wekenmaandnetto excl.VT per

week4 wekenmaandnetto excl.VT per
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De heffingskorting die ik en/of mijn partner ontvang(en) zijn (meerdere mogelijk):

 niet van toepassing

 andere heffingskorting

 inkomensafhankelijke combinatiekorting*

 heffingskorting minst verdienende partner*

 vul hier in welke:  €



Bijzondere bijstand aanvragen

*Welke kortingen u ontvangt, kunt u vinden op de Voorlopige teruggave van de 
belastingdienst. Niet alle heffingskortingen worden automatisch toegekend. Om 
te kijken of u voor één of meer van de bovenstaande heffingskortingen in aanmerking komt, 
kunt u contact opnemen met de belastingdienst via telefoonnummer: 0800-0543. Ook kunt u 
voor meer informatie de website van de belastingdienst bezoeken: www.belastingdienst.nl.

Heeft u en/of uw partner nog andere inkomsten, zoals: alimentatie, kamerhuur of kostgeld  
van een kind van 21 jaar of ouder of van een ander inwonend familielid?

 nee

 ja, namelijk:  alimentatie € netto per maand

Wat is het bedrag van de inhouding?
per maand 4 weken week

 nee ja, door

Is er sprake van loonbeslag, bijvoorbeeld door uw werkgever, uitkeringsinstantie,
deurwaarders of de belastingdienst?

 ja €

 nee

Betaalt u een eigen bijdrage voor kinderopvang?

 kamerverhuur

 kostgeld €

€

€

netto per maand

netto per maand

 Alleenstaand en mijn vermogen is (altijd bedrag invullen):

 lager dan € 6.120,00 namelijk:

 hoger dan € 6.120,00 namelijk:

 Alleenstaande ouder of gehuwd, gezamenlijk vermogen is (altijd bedrag invullen):

€

 lager dan € 12.240,00 namelijk:

 hoger dan € 12.240,00 namelijk: €

€

€

4. Vermogen*
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Bijzondere bijstand aanvragen

 5. Schulden en bewindvoering

Heeft u (en/of uw partner) schulden?
 ja, totale schuld inclusief rood staan bij de bank: €

 nee

 nee

IBAN (18 tekens)

(mobiel) telefoonnummer

naam

Heeft u en/of u partner een bewindvoerder of budgetbeheerder?

 ja, de gegevens van de bewindvoerder of budgetbeheerder zijn:

*Wat is vermogen? 
Vermogen is niet alleen spaargeld en/of een banksaldo, maar kan ook zijn een auto of motor, 
een koopwoning (ook in het buitenland) en eventuele overige waardevolle bezittingen (boot, 
caravan, obligaties, aandelen etc.). Heeft u een auto of motor die meer waard is dan 
€ 5.000,00 dan moet u de meerwaarde bij uw vermogen optellen. Heeft u meerdere auto's of 
motoren, dan geldt de vrijlating van het bovengenoemde bedrag slechts bij één auto of 
motor. Het spaargeld van uw minderjarige inwonende kinderen telt ook mee als vermogen. 
Schulden (behalve schulden i.v.m. studiefinanciering) kunnen van uw vermogen afgetrokken 
worden.

Is er sprake van een schuldregeling?

 ja: er is sprake van een Wettelijk schuldsaneringstraject

 ja: de schuldeisers werken vrijwillig mee aan de schuldregeling (minnelijke regeling)

 in behandeling: stabilisering en voorbereiding naar het minnelijke traject

 nee

  (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

 6. Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen (s.v.p. kopieën). Kruis aan welke u meestuurt.

 schriftelijke onderbouwing noodzaak van verhuizing

 offerte- of nota verhuiskosten

 huurcontract nieuwe woning en als het van toepassing is een urgentieverklaring
Bewijsstukken aanvraag bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten

 zorgovereenkomst

 van de begeleidende instantie een plan van aanpak
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Bijzondere bijstand aanvragen

- Vul het formulier volledig in. Hiermee voorkomt u dat het formulier wordt 
   teruggestuurd en dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. 
- Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand mogen de kosten, te rekenen vanaf 
   het moment van aanvraag, niet ouder zijn dan 3 maanden.

 7. Belangrijke informatie

De volgende punten zijn belangrijk voordat u het formulier opstuurt:
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- indicatie van Samen Sterker of stichting welzijn ouderen Nijmegen (SWON)
- bewijs van de eigen bijdrage

- een bewijs vergoeding zorgverzekeraar (vergoedingen overzicht) waarop 
   uw eigen bijdrage staat

- nota CAK

 personenalarm 1e aanvraag

  eigen bijdrage CAK
Bewijsstukken aanvraag bijzondere bijstand voor overige kosten

 hoortoestel

 bij dieetkosten - bewijs diëtist/behandelend arts

- een nota van de kosten waarop uw eigen bijdrage staat 
- bewijs vergoeding zorgverzekeraar (vergoedingenoverzicht)

- een nota van de kosten en een afsprakenkaart
- bewijs vergoeding zorgverzekeraar (vergoedingenoverzicht)  

 bij pedicure
Bewijsstukken aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten

 griffierecht - nota van de rechtbank of advocaat

 u stuurt een nota van de gemeente Nijmegen mee dat de leges betaald

 aangegeven heeft dat u de leges niet direct kan betalen
 u heeft geen nota omdat u bij de afdeling Publiekszaken

Kruis aan wat voor u van toepassing is: leges naturalisatie

 leges verblijfsvergunning - brief Ministerie van Vreemdelingenzaken en Integratie (IND) waarin de 
   kosten staan

- indicatie van Samen Sterker of stichting welzijn ouderen Nijmegen (SWON) maaltijdvoorziening 1e aanvraag

- bewijs van de eigen bijdrage  personenalarm vervolgaanvraag

 eigen bijdrage rechtsbijstands-  nota van de advocaat waarin de eigen bijdrage staat en het 
 toevoegingsnummer kosten

 tandartskosten - definitieve rekening waarop uw eigen bijdrage staat, dus geen  
   offerte/begroting 
- bewijs vergoeding zorgverzekeraar (vergoedingenoverzicht)

 zijn.



Bijzondere bijstand aanvragen

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar: 
Gemeente Nijmegen  
Bureau Inkomensondersteuning 
Postbus 1065 
6501 BB  Nijmegen 
  
Hulp nodig bij het invullen van het formulier? 
Als u moeite heeft met het invullen van het formulier, dan kan de STIP in uw wijk (www.stipnijmegen.nl)  
u daarbij helpen. 
  
Heeft u nog vragen? 
Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024

Inleveren van het formulierInleveren van het formulier
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Lees eerst deze verklaring en onderteken daarna het formulier. 
  
Ik verklaar dat: 
- ik de toelichting heb gelezen en heb begrepen  
- ik aan de voorwaarden voldoe om in aanmerking te komen voor Bijzondere Bijstand 
- alle vragen naar waarheid zijn ingevuld en ik niks heb verzwegen dat kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag  
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie strafbaar is, dat ik een onterecht of een teveel ontvangen  
   vergoeding terug moet betalen en dat ik een boete kan krijgen 
- ik weet dat de gemeente Nijmegen zowel voor als na besluitname mijn gegevens controleert op onder meer     
   inkomen en vermogen 
- ik geef de gemeente Nijmegen toestemming om de door mij ingevulde gegevens te controleren 
- ik geef de gemeente Nijmegen toestemming om andere gegevens op te vragen die nodig zijn voor de vaststelling  
   van het recht op een verstrekking. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van een Sociaal Wijkteam, de  
   Gemeentelijke Kredietbank of de Belastingdienst

 8. Verklaring en ondertekening

datum handtekening aanvrager

Heeft iemand anders dan uzelf (de aanvrager) dit formulier ingevuld?

  ja, namelijk:

naam

telefoonnummer

organisatie

 nee

http://www.stipnijmegen.nl


Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand 
U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u te maken krijgt met bijzondere, noodzakelijke kosten waar u geen geld 
voor heeft en ook niet voor heeft kunnen sparen. Bijvoorbeeld voor een onvoorziene noodzakelijke verhuizing, 
vervanging van uw wasmachine of (hoge) tandartskosten.  
De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Er wordt onder andere gekeken naar het 
inkomen en vermogen. Wanneer uw inkomen hoger is dan de voor u geldende inkomensgrens, betaalt u mogelijk een 
eigen bijdrage. De bijzondere bijstand kan aan u als een gift worden gegeven of als een renteloze lening. 
  
Het kan voorkomen dat uw aanvraag (gedeeltelijk) wordt afgewezen, omdat er een voorziening bestaat die voorgaat 
op het verstrekken van bijzondere bijstand. U kunt bijvoorbeeld voor bepaalde medische kosten via uw 
zorgverzekeraar een vergoeding krijgen of voor de kosten van meubilair en/of woningstoffering een lening afsluiten 
bij de Gemeentelijke Kredietbank. Of u wordt doorverwezen naar de Kredietbank voor het afsluiten van een lening is 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hetgeen waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.  
  
Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor de inrichtingskosten van uw woning is het belangrijk de oude of kapotte 
spullen te bewaren totdat de gemeente over uw aanvraag heeft beslist. De noodzaak van vervanging of reparatie 
moet namelijk vastgesteld kunnen worden. Daarnaast is het niet mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor 
artikelen die u vóór het indienen van de aanvraag al heeft aangeschaft.

Toelichting

Inkomensondersteunende regelingen  
De gemeente Nijmegen heeft naast de bijzondere bijstand nog meer inkomensondersteunende regelingen voor 
mensen met een laag inkomen, mogelijk komt u ook hiervoor in aanmerking. Hieronder leest u in het kort welke  
regelingen er nog meer zijn. Wilt u precies weten wat de voorwaarden voor iedere regeling zijn, kijkt u dan op de  
website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl) bij: 'Uitkering, schulden en laaginkomen'. 
Daar vindt u ook de aanvraagformulieren voor de regelingen. 
  
Individuele inkomenstoeslag 
Individuele Inkomenstoeslag is een jaarlijkse tegemoetkoming voor mensen die langer dan 36 maanden hebben 
moeten rondkomen van een laag (gezins)inkomen, géén uitzicht op inkomensverbetering hebben en 21 jaar of ouder 
zijn maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.  
Om voor de Individuele Inkomenstoeslag in aanmerking te kunnen komen moet u (en ook uw eventuele partner) aan 
alle voorwaarden voldoen. 
  
Individuele studietoeslag 
Voor jongeren met een arbeidshandicap is het belangrijk om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken met een  
diploma. Het is voor deze groep vaak lastig om naast de studie een bijbaan te nemen. Om te voorkomen dat mensen 
met een arbeidshandicap meer moeten lenen dan studenten zonder beperking, is in de Participatiewet de Individuele 
studietoeslag opgenomen. 
Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een arbeidshandicap en volgt u een studie, dan heeft u mogelijk recht op de 
Individuele studietoeslag. Om in aanmerking te kunnen komen moet u recht hebben op studiefinanciering op basis 
van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming op basis van de 
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). 
U hoeft deze toelage niet te ontvangen. Het recht hebben op, is in dit geval voldoende.
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Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) 
Wilt u voor een relatief lage premie aanvullend verzekerd zijn? Heeft u hoge medische kosten, bijvoorbeeld door een 
chronische ziekte of handicap?  De Collectief Aanvullende Ziektekostenverzekering kan voor u voordelig zijn. Op de 
site van Gezond verzekerd (gezondverzekerd.nl) staan de vergoedingenlijsten en kunt u de verschillende CAZ 
verzekeringen vergelijken met uw huidige verzekering.  De volgende CAZ verzekeringen worden via VGZ en CZ 
aangeboden: de Zorg-op-maatpolis, de Gemeente Extra van CZ en van het VGZ het Gemeente pakket compleet. 
  
Let op: overstappen van uw huidige verzekering naar een CAZ verzekering kan alleen aan het begin van het 
kalenderjaar. 
  
Stichting Leergeld Nijmegen voert ook een aantal inkomensondersteunende regelingen uit. 
  
Kinderfonds 
Heeft u schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen?  
Als u bepaalde voorzieningen niet kunt betalen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op Stichting Leergeld. Uw 
gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120%/130% van het sociaal minimum.  
  
Aanvragen kunnen gedaan worden voor: 
- Sport (contributie voor sportclub en sportkleding) 
- Cultuur: muziek, dans, toneel, scouting (contributie en benodigdheden) 
- Cultuurreizen voor het voortgezet onderwijs 
- Ouderbijdrage voor basis- en voortgezet onderwijs 
  
De maximale vergoeding voor de sportcontributie is € 225,00 per kalenderjaar. Leergeld Nijmegen vergoedt in 
principe geen fitness, uitzondering daargelaten. Voor uitgaven voor cultuur en/of cultuurreizen is ook € 225,00 per 
kalenderjaar beschikbaar. 
Inschrijfkosten worden niet vergoed door Stichting Leergeld Nijmegen. 
In totaal kan maximaal € 450,00 per kalenderjaar voor sport en cultuur worden vergoed. 
 
De maximale vergoeding voor de ouderbijdrage is voor basisschoolleerlingen € 50,00 per kalenderjaar en voor 
leerlingen in het voortgezet onderwijs € 100,00 per kalenderjaar. 
 
De vergoedingen worden rechtstreeks betaald aan de club, vereniging of school. 

Zwemfonds  
Voor kinderen in het basisonderwijs die nog geen zwemdiploma A hebben, is er het Zwemfonds.  
Het Zwemfonds is vooral bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar die:  
- in Nijmegen wonen;  
- nog geen zwemdiploma A hebben; én  
- waarvan de ouders een laag inkomen hebben.  
  
Zwemlessen kunnen onder meer worden gevolgd via:  
- zwemvereniging Aqua Novio `94;  
- de sportfondsenbaden;  
- de Nijmeegse Reddingsbrigade; 
- Zwembad Dukenburg. 
  
Voor het halen van het zwemdiploma A is per kalenderjaar maximaal 2x € 225,- per kind beschikbaar.  
  
De aanmelding voor het Zwemfonds gaat via Stichting Leergeld. Voor het doen van de aanmelding kunt u eventueel 
hulp vragen aan de school van uw kind.  
  
Het Zwemfonds wordt uitgevoerd door: 
Stichting Leergeld Nijmegen (www.leergeldnijmegen.nl ).  
Postbus 1111 
6501 BC Nijmegen 
Telefoon: 024 - 323 76 44  
E-mailadres: info@leergeldnijmegen.nl  
Het telefonisch spreekuur is elke maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
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Bijzondere bijstand aanvragen
gemeente Nijmegen
Aanvraag_bijzondere_bijstand_21-01-2019
Bureau Inkomensondersteuning
Bijzondere bijstand aanvragen
 1. Aanvrager
voorletters en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer
e-mailadres
(mobiel) telefoonnummer
IBAN (18 tekens)
Staat u onder bewind of budgetbeheer vul dan uw IBAN
niet hier in maar bij vraag 4: 'Schulden en bewindvoering'.
Woont u:
Betaalt u of één van uw gezinsleden een eigen bijdrage aan het CAK omdat u of
één van uw gezinsleden in een zorginstelling of verzorgingshuis woont?
per 4 weken
per maand
Woont u samen of bent u getrouwd?
burgerservicenummer
Naam instelling/verzorgingstehuis:
.\Logo_Nijmegen_300dpi_rgb.png
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2. Wat wilt u aanvragen?
Bijzondere bijstand voor één of meer van de volgende kosten
2.1 Vervanging van uw (woning)inrichting
Elektronische apparaten
Meubilair huiskamer
Woonstoffering
Moet u om medische redenen (bijvoorbeeld een allergie) uw 
vloerbedekking/raambekleding vervangen?
* Wilt u voor deze kosten een vergoeding ontvangen dan kunnen wij gegevens nodig
hebben van uw arts/specialist. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de gemeente
machtigt om deze gegevens op te vragen. 
Dit doet u door vraag 2.3.a. in te vullen.
 namelijk
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2.2 Toewijzing woning of kamer
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
Heeft u de woning of kamer gekregen met een urgentieverklaring van de Urgentie commissie?
Datum toewijzing
2.3 Medische kosten
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Voor wie vraagt u (onderstaande) medische kosten aan?
geboortedatum kind
naam kind
€
€
*U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking als u aanvullend verzekerd bent en
als u een definitieve nota heeft (geen offerte/begroting).
Is er sprake van een aanvullende verzekering?
€
Om welke medische kosten gaat het?
Heeft u de woning gekregen met een besluit van de WMO of een zorgindicatie vanuit het CIZ
Bijzondere bijstand aanvragen
Kosten die u moet maken i.v.m. een medische aandoening*
* Wilt u voor deze kosten een vergoeding ontvangen dan kunnen wij gegevens nodig hebben van uw arts/specialist. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de gemeente machtigt om deze gegevens op te vragen. 
Dit doet u door vraag 2.3.a. in te vullen.
 
De gemeente Nijmegen heeft in haar beleidsregels en haar gemeentelijke richtlijnen maximale bedragen vastgesteld. Hierdoor kan het zijn dat u niet alle medische kosten volledig vergoed krijgt.
€
2.3.a.  Machtiging
Machtigt u de gemeente Nijmegen om bij uw (huis)arts of specialist informatie op te vragen die nodig is voor het afhandelen van uw 
aanvraag?*
naam huisarts
e-mail
telefoonnummer
naam arts/specialist
*Let op: Door deze vraag met 'ja' te beantwoorden geeft u de gemeente Nijmegen formeel toestemming de gegevens rechtstreeks bij uw (huis)arts of specialist op te vragen. De gemeente Nijmegen zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en zich beperken tot de informatie die nodig is om het recht op bijzondere bijstand te kunnen beoordelen.
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 3. Inkomen
netto excl. vakantiegeld per maand
netto per maand
  financiering
*U komt hiervoor in aanmerking:
- wanneer er binnen uw gezin een kind aanwezig is die in groep 6 zit van de basisschool;
- als er geen computer/ laptop binnen uw gezin aanwezig is die jonger dan 4 jaar is (laptops 
   verstrekt via Stichting Leergeld tellen niet mee).
 
Als uw zoon of dochter in de brugklas zit of naar de brugklas gaat, komt u mogelijk in aan-
merking voor een laptopverstrekking via Stichting Leergeld (www.leergeldnijmegen.nl).
2.4 Overige kosten
netto excl.VT per
€
Heeft u een (kruis aan wat van toepassing is):
€
€
€
€
€
€
€
netto excl.VT per
netto excl.VT per
netto excl. vakantiegeld per maand
netto excl. vakantiegeld per maand
netto excl. vakantiegeld per maand
€
netto excl. vakantiegeld per maand
Vul hieronder ook het bedrag in dat u aan inkomensondersteuning ontvangt ter aanvulling op uw AOW. Dit bedrag kunt u teruglezen op uw AOW specificatie: dit is een bruto bedrag van maximaal € 25,72.
Ik ontvang: € 
€
netto excl. vakantiegeld per maand
€
€
netto  incl. vakantiegeld per maand
netto excl. vakantiegeld per maand
€
netto excl.VT per
*Als u geen volledige AOW uitkering krijgt, heeft u mogelijk recht op de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Op de uitkeringsspecificatie 
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien of u de aanvullende inkomensvoorziening ontvangt.
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netto excl. vakantiegeld per maand
naetto excl. vakantiegeld per maand
netto excl. vakantiegeld per maand
netto excl. vakantiegeld per maand
netto paer maand
  financiering
€
€
netto  incl. vakantiegeld per maand
netto excl. vakantiegeld per maand
€
netto excl.VT per
netto excl. vakantiegeld per maand
€
netto excl. vakantiegeld per maand
*Als uw partner geen volledige AOW uitkering krijgt, heeft hij/zij mogelijk recht op de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Op de uitkeringsspecificatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien of uw partner de aanvullende inkomensvoorziening ontvangt.
Vul hieronder ook het bedrag in dat uw partner aan inkomensonder-
steuning ontvangt ter aanvulling op zijn/haar AOW. Dit bedrag kunt u 
teruglezen op uw AOW specificatie: dit is een bruto bedrag van 
maximaal € 25,72.
Mijn partner ontvangt:         € 
netto excl.VT per
€
Heeft uw partner een (kruis aan wat van toepassing is):
€
€
€
€
€
€
€
€
netto excl.VT per
netto excl.VT per
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De heffingskorting die ik en/of mijn partner ontvang(en) zijn (meerdere mogelijk):
 vul hier in welke:
 €
Bijzondere bijstand aanvragen
*Welke kortingen u ontvangt, kunt u vinden op de Voorlopige teruggave van de belastingdienst. Niet alle heffingskortingen worden automatisch toegekend. Om
te kijken of u voor één of meer van de bovenstaande heffingskortingen in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de belastingdienst via telefoonnummer: 0800-0543. Ook kunt u voor meer informatie de website van de belastingdienst bezoeken: www.belastingdienst.nl.
Heeft u en/of uw partner nog andere inkomsten, zoals: alimentatie, kamerhuur of kostgeld 
van een kind van 21 jaar of ouder of van een ander inwonend familielid?
€
netto per maand
Wat is het bedrag van de inhouding?
per
Is er sprake van loonbeslag, bijvoorbeeld door uw werkgever, uitkeringsinstantie,deurwaarders of de belastingdienst?
Betaalt u een eigen bijdrage voor kinderopvang?
€
€
€
netto per maand
netto per maand
€
€
€
€
4. Vermogen*
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Opmerking: bedrag staat op de beschikking van de Belastingdienst.
Bijzondere bijstand aanvragen
 5. Schulden en bewindvoering
Heeft u (en/of uw partner) schulden?
IBAN (18 tekens)
(mobiel) telefoonnummer
naam
Heeft u en/of u partner een bewindvoerder of budgetbeheerder?
*Wat is vermogen?
Vermogen is niet alleen spaargeld en/of een banksaldo, maar kan ook zijn een auto of motor, een koopwoning (ook in het buitenland) en eventuele overige waardevolle bezittingen (boot, caravan, obligaties, aandelen etc.). Heeft u een auto of motor die meer waard is dan
€ 5.000,00 dan moet u de meerwaarde bij uw vermogen optellen. Heeft u meerdere auto's of motoren, dan geldt de vrijlating van het bovengenoemde bedrag slechts bij één auto of motor. Het spaargeld van uw minderjarige inwonende kinderen telt ook mee als vermogen. Schulden (behalve schulden i.v.m. studiefinanciering) kunnen van uw vermogen afgetrokken worden.
Is er sprake van een schuldregeling?
  (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)
 6. Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen (s.v.p. kopieën). Kruis aan welke u meestuurt.
Bewijsstukken aanvraag bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten
pagina  van 
Bijzondere bijstand aanvragen
- Vul het formulier volledig in. Hiermee voorkomt u dat het formulier wordt
   teruggestuurd en dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.- Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand mogen de kosten, te rekenen vanaf
   het moment van aanvraag, niet ouder zijn dan 3 maanden.
 7. Belangrijke informatie
De volgende punten zijn belangrijk voordat u het formulier opstuurt:
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- indicatie van Samen Sterker of stichting welzijn ouderen Nijmegen (SWON)
- bewijs van de eigen bijdrage
- een bewijs vergoeding zorgverzekeraar (vergoedingen overzicht) waarop
   uw eigen bijdrage staat
- nota CAK
Bewijsstukken aanvraag bijzondere bijstand voor overige kosten
- bewijs diëtist/behandelend arts
- een nota van de kosten waarop uw eigen bijdrage staat
- bewijs vergoeding zorgverzekeraar (vergoedingenoverzicht)
- een nota van de kosten en een afsprakenkaart
- bewijs vergoeding zorgverzekeraar (vergoedingenoverzicht)  
Bewijsstukken aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten
- nota van de rechtbank of advocaat
 aangegeven heeft dat u de leges niet direct kan betalen
Kruis aan wat voor u van toepassing is:
- brief Ministerie van Vreemdelingenzaken en Integratie (IND) waarin de
   kosten staan
- indicatie van Samen Sterker of stichting welzijn ouderen Nijmegen (SWON)
- bewijs van de eigen bijdrage 
 nota van de advocaat waarin de eigen bijdrage staat en het
 toevoegingsnummer
 kosten
- definitieve rekening waarop uw eigen bijdrage staat, dus geen 
   offerte/begroting
- bewijs vergoeding zorgverzekeraar (vergoedingenoverzicht)
 zijn.
Bijzondere bijstand aanvragen
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar:
Gemeente Nijmegen         
Bureau Inkomensondersteuning
Postbus 1065
6501 BB  Nijmegen
 
Hulp nodig bij het invullen van het formulier?Als u moeite heeft met het invullen van het formulier, dan kan de STIP in uw wijk (www.stipnijmegen.nl) 
u daarbij helpen.
 
Heeft u nog vragen?Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024
Inleveren van het formulier
Inleveren van het formulier
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Lees eerst deze verklaring en onderteken daarna het formulier.
 
Ik verklaar dat:
- ik de toelichting heb gelezen en heb begrepen 
- ik aan de voorwaarden voldoe om in aanmerking te komen voor Bijzondere Bijstand
- alle vragen naar waarheid zijn ingevuld en ik niks heb verzwegen dat kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie strafbaar is, dat ik een onterecht of een teveel ontvangen 
   vergoeding terug moet betalen en dat ik een boete kan krijgen
- ik weet dat de gemeente Nijmegen zowel voor als na besluitname mijn gegevens controleert op onder meer    
   inkomen en vermogen
- ik geef de gemeente Nijmegen toestemming om de door mij ingevulde gegevens te controleren
- ik geef de gemeente Nijmegen toestemming om andere gegevens op te vragen die nodig zijn voor de vaststelling 
   van het recht op een verstrekking. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van een Sociaal Wijkteam, de 
   Gemeentelijke Kredietbank of de Belastingdienst
 8. Verklaring en ondertekening
datum
handtekening aanvrager
Heeft iemand anders dan uzelf (de aanvrager) dit formulier ingevuld?
naam
telefoonnummer
organisatie
Bijzondere bijstand aanvragen
Bijzondere bijstand
U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u te maken krijgt met bijzondere, noodzakelijke kosten waar u geen geld voor heeft en ook niet voor heeft kunnen sparen. Bijvoorbeeld voor een onvoorziene noodzakelijke verhuizing, vervanging van uw wasmachine of (hoge) tandartskosten. 
De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Er wordt onder andere gekeken naar het inkomen en vermogen. Wanneer uw inkomen hoger is dan de voor u geldende inkomensgrens, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. De bijzondere bijstand kan aan u als een gift worden gegeven of als een renteloze lening.
 
Het kan voorkomen dat uw aanvraag (gedeeltelijk) wordt afgewezen, omdat er een voorziening bestaat die voorgaat op het verstrekken van bijzondere bijstand. U kunt bijvoorbeeld voor bepaalde medische kosten via uw zorgverzekeraar een vergoeding krijgen of voor de kosten van meubilair en/of woningstoffering een lening afsluiten bij de Gemeentelijke Kredietbank. Of u wordt doorverwezen naar de Kredietbank voor het afsluiten van een lening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hetgeen waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. 
 
Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor de inrichtingskosten van uw woning is het belangrijk de oude of kapotte spullen te bewaren totdat de gemeente over uw aanvraag heeft beslist. De noodzaak van vervanging of reparatie moet namelijk vastgesteld kunnen worden. Daarnaast is het niet mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor artikelen die u vóór het indienen van de aanvraag al heeft aangeschaft.
Toelichting
Inkomensondersteunende regelingen 
De gemeente Nijmegen heeft naast de bijzondere bijstand nog meer inkomensondersteunende regelingen voor
mensen met een laag inkomen, mogelijk komt u ook hiervoor in aanmerking. Hieronder leest u in het kort welke 
regelingen er nog meer zijn. Wilt u precies weten wat de voorwaarden voor iedere regeling zijn, kijkt u dan op de 
website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl) bij: 'Uitkering, schulden en laaginkomen'.
Daar vindt u ook de aanvraagformulieren voor de regelingen.
 
Individuele inkomenstoeslagIndividuele Inkomenstoeslag is een jaarlijkse tegemoetkoming voor mensen die langer dan 36 maanden hebben
moeten rondkomen van een laag (gezins)inkomen, géén uitzicht op inkomensverbetering hebben en 21 jaar of ouder
zijn maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. 
Om voor de Individuele Inkomenstoeslag in aanmerking te kunnen komen moet u (en ook uw eventuele partner) aan
alle voorwaarden voldoen. 
Individuele studietoeslag
Voor jongeren met een arbeidshandicap is het belangrijk om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken met een 
diploma. Het is voor deze groep vaak lastig om naast de studie een bijbaan te nemen. Om te voorkomen dat mensen
met een arbeidshandicap meer moeten lenen dan studenten zonder beperking, is in de Participatiewet de Individuele studietoeslag opgenomen.
Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een arbeidshandicap en volgt u een studie, dan heeft u mogelijk recht op de
Individuele studietoeslag. Om in aanmerking te kunnen komen moet u recht hebben op studiefinanciering op basis
van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming op basis van de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).
U hoeft deze toelage niet te ontvangen. Het recht hebben op, is in dit geval voldoende.
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Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ)
Wilt u voor een relatief lage premie aanvullend verzekerd zijn? Heeft u hoge medische kosten, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap?  De Collectief Aanvullende Ziektekostenverzekering kan voor u voordelig zijn. Op de site van Gezond verzekerd (gezondverzekerd.nl) staan de vergoedingenlijsten en kunt u de verschillende CAZ verzekeringen vergelijken met uw huidige verzekering.  De volgende CAZ verzekeringen worden via VGZ en CZ aangeboden: de Zorg-op-maatpolis, de Gemeente Extra van CZ en van het VGZ het Gemeente pakket compleet.
 
Let op: overstappen van uw huidige verzekering naar een CAZ verzekering kan alleen aan het begin van het kalenderjaar.
 
Stichting Leergeld Nijmegen voert ook een aantal inkomensondersteunende regelingen uit.
 
KinderfondsHeeft u schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen? 
Als u bepaalde voorzieningen niet kunt betalen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op Stichting Leergeld. Uw gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120%/130% van het sociaal minimum. 
 
Aanvragen kunnen gedaan worden voor:- Sport (contributie voor sportclub en sportkleding)- Cultuur: muziek, dans, toneel, scouting (contributie en benodigdheden)- Cultuurreizen voor het voortgezet onderwijs- Ouderbijdrage voor basis- en voortgezet onderwijs
 
De maximale vergoeding voor de sportcontributie is € 225,00 per kalenderjaar. Leergeld Nijmegen vergoedt in principe geen fitness, uitzondering daargelaten. Voor uitgaven voor cultuur en/of cultuurreizen is ook € 225,00 per kalenderjaar beschikbaar.Inschrijfkosten worden niet vergoed door Stichting Leergeld Nijmegen.In totaal kan maximaal € 450,00 per kalenderjaar voor sport en cultuur worden vergoed.De maximale vergoeding voor de ouderbijdrage is voor basisschoolleerlingen € 50,00 per kalenderjaar en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs € 100,00 per kalenderjaar.De vergoedingen worden rechtstreeks betaald aan de club, vereniging of school. 
Zwemfonds 
Voor kinderen in het basisonderwijs die nog geen zwemdiploma A hebben, is er het Zwemfonds. 
Het Zwemfonds is vooral bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar die: 
- in Nijmegen wonen; 
- nog geen zwemdiploma A hebben; én 
- waarvan de ouders een laag inkomen hebben. 
 
Zwemlessen kunnen onder meer worden gevolgd via: 
- zwemvereniging Aqua Novio `94; 
- de sportfondsenbaden; 
- de Nijmeegse Reddingsbrigade;
- Zwembad Dukenburg.
 
Voor het halen van het zwemdiploma A is per kalenderjaar maximaal 2x € 225,- per kind beschikbaar. 
 
De aanmelding voor het Zwemfonds gaat via Stichting Leergeld. Voor het doen van de aanmelding kunt u eventueel
hulp vragen aan de school van uw kind. 
 
Het Zwemfonds wordt uitgevoerd door:
Stichting Leergeld Nijmegen (www.leergeldnijmegen.nl ). 
Postbus 1111
6501 BC Nijmegen
Telefoon: 024 - 323 76 44 
E-mailadres: info@leergeldnijmegen.nl 
Het telefonisch spreekuur is elke maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
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