
 
> INFO OVER BIJZONDERE BIJSTAND 

 

 

 

 

 
 
Leven van een inkomen of uitkering op bijstandsniveau is soms best lastig. Bijzondere 
omstandigheden brengen soms  extra kosten met zich mee. Die kosten maken het dan moeilijk om 
de eindjes aan elkaar te knopen. In bepaalde situaties kan voor deze kosten bijzondere bijstand 
worden verstrekt. Daarover leest u hier meer. 
 
 
> WAT IS BIJZONDERE BIJSTAND? 
 
Bijzondere bijstand is een uitkering die u kunt krijgen als u bijzondere noodzakelijke kosten heeft.  
Aankopen die voor iedereen noodzakelijk zijn, moet u van uw eigen (spaar)geld betalen. 
 
 
> WANNEER KAN IK IN AANMERKING KOMEN? 
 
Wilt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Dan moet u in ieder geval voldoen aan deze 
voorwaarden: 

 U bent 18 jaar of ouder en Nederlander of hiermee gelijkgesteld. 

 U heeft een laag inkomen. 

 U hebt niet te veel vermogen.  

 De kosten zijn noodzakelijk.   

 U kunt de kosten niet op een andere manier vergoed krijgen. 
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Is uw inkomen gelijk aan of net iets hoger dan de bijstandsnorm? Dan heeft u een laag inkomen. Is 
uw inkomen hoger? Dan kan het zijn dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. U heeft 
dan namelijk draagkracht. Dat is ook het geval als uw vermogen hoger is dan toegestaan. Meer 
informatie over de bijstandsnormen en het bescheiden vermogen vindt u op www.baanbrekers.org 
en op www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw. 
 
 
> WAARVOOR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND KRIJGEN? 
 
Het is niet mogelijk om op deze plaats volledig te zijn, maar een aantal voorbeelden waarvoor u 
bijzondere bijstand  kunt aanvragen zijn: 

 Eigen bijdragen in het kader van andere wettelijke regelingen (zoals voor huishoudelijke hulp 
en rechtshulp). 

 Uw eigen bijdrage in een maaltijdvoorziening. 

 Kosten voor beschermingsbewind en curatele. 

 Reiskosten voor het bezoeken van familieleden in een AWBZ-instelling of in de gevangenis. 

 Extra kosten voor bewassing in verband met ziekte of handicap. 

 Ouderbijdrage voor kinderen in het basisonderwijs. 

 Reiskosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs (let op: meer dan tien reiskilometers 
vanaf huis!). 

 Te hoge woonkosten van een huurwoning of een eigen woning. 

 De aanschaf van een huiswerkcomputer voor ouder(s) met een schoolgaand kind (jonger dan 
achttien jaar) in het voortgezet onderwijs.  

 Verder kunt u via Baanbrekers met korting een goede zorgverzekering afsluiten bij VGZ of CZ.  
 
 
> WAARVOOR KUNT U GEEN BIJZONDERE BIJSTAND KRIJGEN? 
 
Voor een aantal kosten is geen bijstandsverlening mogelijk. Voorbeelden hiervan:  

 Schulden.  

 (Wettelijk) eigen risico van de zorgverzekering. 

 Alimentatie. 

 Boetes. 

 Geleden of toegebrachte schade. 

 Ontwikkelingsgeneeskunde. 
 
 
> BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAGEN 
 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand? Neem dan contact op met 
Baanbrekers. Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12 uur. Ook kunt u gebruik maken 
van het contactformulier op onze website www.baanbrekers.org. U kunt ook terecht bij het zorgloket 
of servicepunt in uw gemeente. Let op: u moet een aanvraag indienen, voordat u de kosten maakt.  
Ook moet u bewijsstukken bewaren van de kosten die u maakt of moet maken. 

 
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. 
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