
 

 

 

TOELICHTING DECLARATIE BIJZONDERE BIJSTAND ZONDER AANVRAAG 

 

Wilt u bijzondere bijstand en ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud op grond van de 
Participatiewet dan hoeft u voor een aantal kosten geen bijzondere bijstand aan te vragen. U kunt 
voor deze kosten volstaan met het inleveren van een declaratieformulier en bewijsstukken van de 
betreffende kosten. 

Dit kunt u doen door online het e-formulier in te vullen, bewijsstukken te uploaden en te verzenden (u 
heeft hiervoor DigiD nodig). U kunt ook het “gewone” formulier uitprinten en deze geheel ingevuld en 
ondertekend samen met de bewijsstukken inleveren bij of opsturen naar het Loket Maatschappelijke 
Ondersteuning. 

Het gaat om de kosten van: 

• een bezoek aan een gedetineerd of in instelling opgenomen gezinslid 

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

• een gehandicapten Parkeer Kaart (GPK) 

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

• bewindvoering (niet WSNP) 

• mentorschap 

• curatele 

• de aanvraag, verlengen of wijzigen van een verblijfsvergunning.  

• peuterspeelzaal 

• reizen voor een verplicht inburgeringstraject 
 

LET OP: lever de declaratie binnen drie maanden na de datum die op de nota staat bij ons in. 
 
Toekenning of geen recht? 
Voor bijzondere bijstand op declaratiebasis geldt: heeft u recht, dan ontvangt u van ons de betaling. U 
krijgt dan geen brief van ons. Heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor (een deel van) de 
kosten? Dan sturen wij u een brief. Als u er een ‘normale’ aanvraag bijzondere bijstand nodig was 
voor de kosten, dan ontvangt u altijd een brief van ons. 
  
Komt u er niet uit? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen over de bijzondere bijstand? Uiteraard kunt u dan 
contact opnemen met uw klantmanager. Uw klantmanager is dagelijks tussen 9.00 en 12.30 uur 
bereikbaar via nummer 14 033. 
 
 
 


