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DECLARATIE BIJZONDERE BIJSTAND ZONDER AANVRAAG   
     

Naam cliënt: 
Geboortedatum: 
Cliëntnummer (in te vullen door de gemeente): 

Adres: 

 
 

Kosten door ziekte, een beperking of sociale 
omstandigheden: 

In te leveren bewijsstukken (kopie van): 

o Reiskosten voor bezoek aan een gedetineerd of in 
instelling opgenomen gezinslid 

o Bewijs van detentie / opname 
o Bewijsstukken van de reiskosten (treinkaartje etc.) 
o Adresgegevens en bewijsstuk locatie 

(vergoeding vindt plaats op basis van goedkoopste vorm van 
openbaar vervoer vanaf station Nijkerk of Hoevelaken) 

o Reiskosten voor medische behandeling in 
ziekenhuis Amersfoort of Harderwijk  

o Reiskosten voor therapie GGZ Ermelo of Barneveld 

o Afsprakenkaart 
o Bewijsstukken van reiskosten (treinkaartjes etc.) 

o Eigen bijdrage op grond van de 
- Zorgverzekeringswet (Zvw) 
- Wet langdurige zorg (Wlz) 
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

o Nota  
o Vergoedingenoverzicht zorgverzekering 
o Polis zorgverzekering 

o Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK) o Nota  

Juridische kosten In te leveren bewijsstukken: 

o Eigen bijdrage rechtshulp, griffierecht voor deze 
zaak en voor eventuele kosten van noodzakelijke 
uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) 

o Beschikking toewijzing rechtsbijstand 
o Nota’s  

o Bewindvoering (niet WSNP) o Rechterlijke uitspraak 
o Nota’s bewindvoering 
o bij PGB: verklaring waarom er gekozen is voor PGB 

en niet voor zorg in natura (ZIN)? 

o Curatele o Rechterlijke uitspraak 
o Nota’(s) curatele 

o Mentorschap o Rechterlijke uitspraak 
o Nota(’s) mentorschap 

Overig In te leveren bewijsstukken: 

o Kosten van aanvraag, verlengen of wijzigen van 
een verblijfsvergunning 

o Betaalbewijs 
o Bewijs aanvraag/verlenging/wijziging 

verblijfsvergunning 
o Kopie verblijfsvergunning 

(vergoeding vindt plaats voor de kosten van de verblijfs-
vergunning minus de kosten van een ID-bewijs vanaf 14 jaar) 

o Peuterspeelzaal o VVE-indicatie (van bijvoorbeeld consultatiebureau) 
o Nota(’s) 

o Reiskosten voor een verplicht inburgeringstraject o Door school ondertekende aanwezigheidsregistratie  
o Bewijsstukken van reiskosten (treinkaartjes etc.) 

 

Periode kosten/factuurdatum:____________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening cliënt:_______________________________   Datum:  ___________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 
(Onderstaande in te vullen door de gemeente) 

Naam consulent:  _____________________________  Werkprocesnummer:  ________________________ 
 
Datum binnenkomst:  ______________________________  Correct gedeclareerd: ________________________ 
 
Uitbetalen:         €  ______________________________ Paraaf:  ___________________________________ 


