
 

 

 

 

 

Aanvraagformulier  

minimavoorzieningen en bijzondere bijstand  

  

  

  

Voor cliënten zonder een uitkering van de gemeente Maashorst. 

U kunt dit formulier gebruiken voor het aanvragen van: 

- Bijzondere Bijstand  

- Activiteitenfonds voor volwassenen  

- Individuele Inkomenstoeslag 

- Studietoeslag  

  

Waarvoor dit formulier?   

Als u een laag inkomen heeft en weinig eigen vermogen, kunt u met dit formulier bovenstaande 

voorzieningen aanvragen.  

  

Voor wie kunt u aanvragen?   

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor uzelf, voor uw eventuele partner en in een aantal gevallen 

voor uw minderjarige inwonende kinderen.  

  

Bewijsstukken meesturen   

Meestal moet u bewijsstukken meesturen. In het formulier vindt u welke dit zijn.  

Als u te maken heeft met loonbeslag, moet u de brief waarin uw beslagvrije voet is vastgesteld ook meesturen.   
  

Formulier met bewijsstukken   

Het ingevulde formulier levert u compleet met de gevraagde bewijsstukken in bij de afdeling Sociaal 

Domein.   

U kunt de aanvraag ook sturen naar:  

  

Gemeente Maashorst (afdeling Sociaal Domein)  

Postbus 83  

5400 AB Uden  

  

Hoe gaat het verder?   

U ontvangt van ons binnen 8 weken een brief met een besluit over uw aanvraag.  Deze 

brief noemen wij een beschikking.  

  

Heeft u vragen?  

Belt u dan op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur met de gemeente Maashorst, u kunt ons 

bereiken op telefoonnummer: 0413 – 28 19 11.   
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  Aanvrager    Partner aanvrager  

 

 

Algemeen 

Of u in aanmerking komt voor de minimavoorzieningen en/of bijzondere bijstand, hangt af van uw inkomen 

en vermogen (zie onderstaande grenzen). Ook moet u de kosten echt gemaakt hebben of nog gaan maken.  

Het vermogen is het totaal van uw banksaldi/bezittingen (bijvoorbeeld een auto jonger dan 7 jaar), 

verminderd met uw eventuele schulden. 

 

Vermogensgrenzen 2023 

Alleenstaande  €   7.605,00 

Alleenstaande ouder/gehuwden  € 15.210,00 

 

Is het vermogen van u en uw eventuele partner lager dan de bovenstaande grenzen? 

o Ja 

o Nee  

 

Het aanvraagformulier 

Dit aanvraagformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Wij adviseren u daarom om het 

vervolg aandachtig door te lezen voordat u begint met invullen. Als uw situatie aan de gestelde 

voorwaarden voldoet, kunt u de gewenste voorziening(en) aankruisen en het aanvraagformulier compleet 

en met de gevraagde bewijsstukken bij ons indienen.   

Geef hieronder aan waarvoor u een aanvraag indient: 

o Bijzondere Bijstand |  Ga hiervoor naar kopje 1. 

o Activiteitenfonds voor volwassenen | Ga hiervoor naar kopje 2 

o Individuele Inkomenstoeslag | Ga hiervoor naar kopje 3 

o Individuele Studietoeslag | Ga hiervoor naar kopje 4 
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Welke Minimavoorzieningen en/of bijzondere bijstand vraagt u aan? 

o 1. Bijzondere bijstand (Kruis aan als u dit wilt aanvragen) 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen? 

Het moet gaan om kosten die u niet uit uw eigen inkomen of vermogen kunt betalen. Het inkomen 

van u, en uw eventuele partner, mag daarom niet meer bedragen dan 120% van de voor u geldende 

bijstandsnorm. Daarnaast mag u geen gezamenlijk overschrijdend vermogen hebben (zie pagina 1).  

U kunt bijzondere bijstand krijgen voor niet-alledaagse kosten. Deze kosten moeten aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

 Het gaat om kosten die afwijken van een normaal uitgavenpatroon en die samenhangen met uw 

individuele omstandigheden.  

 Het moeten noodzakelijke kosten zijn waaraan niet valt te ontkomen en die niet goedkoper 

kunnen worden opgelost. 

 De kosten krijgt u niet (helemaal) via een andere regeling of instantie vergoed. 

 Er kan in alle redelijkheid niet van u worden verwacht dat u hiervoor had kunnen sparen. 

 U kunt bijzondere bijstand aanvragen, maximaal 3 maanden nadat de kosten zijn ontstaan. 

 Kosten die al betaald zijn, komen in het algemeen niet meer in aanmerking voor bijzondere 

bijstand.  

Let op, wij kunnen altijd achteraf controleren of de kosten wel noodzakelijk waren. Bewaar daarom 

altijd uw bewijsstukken. 

 

Vul in waarvoor, hoeveel en voor wie u het geld wilt ontvangen 

Kostensoort  Bedrag (€)   Voor wie? 

……………………………. ……………………………….  …………………………………. 

……………………………. ……………………………….  …………………………………. 

……………………………. ……………………………….  …………………………………. 

Let op: Voeg altijd een bewijsstuk toe van de kosten die u gaat maken/heeft gemaakt. 

 

Reden van de aanvraag (bijzondere omstandigheden) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voor deze aanvraag moet u bewijsstukken inleveren. Zie op pagina 7 welke bewijsstukken dit zijn. 

Zonder bewijsstukken is uw aanvraag niet compleet en kan deze niet in behandeling worden 

genomen. 

 

o 2. Activiteitenfonds voor volwassenen (Kruis aan als u dit wilt aanvragen) 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen? 

Om in aanmerking te komen, dient u (en uw eventuele partner), aan alle vier de volgende 

voorwaarden te voldoen: 

1. U bent geen student(en) of scholier(en); 

2. Uw inkomen, en dat van uw eventuele partner, mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u 

geldende bestandsnorm; 

3. Uw gezamenlijke vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens op pagina 1; 

4. U heeft de afgelopen 12 maanden geen tegemoetkoming vanuit het activiteitenfonds ontvangen.  
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Is het voor u financieel niet mogelijk om uw kind(eren) mee te laten doen aan activiteiten? Het 

activiteitenfonds is er alleen voor personen van 18 jaar of ouder. Voor personen jonger dan 18 jaar is 

er het Kindpakket. U vindt hier meer informatie over op onze website.  

 

Waarvoor is het activiteitenfonds bedoeld? 

U kunt een beroep doen op het activiteitenfonds als het voor u financieel niet mogelijk is om mee te 

doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals:  

a. Lidmaatschap van verenigingen op het gebied van sport, cultuur of ontspanning en bijkomende 

kosten die direct verband houden met dit lidmaatschap; 

b. Lidmaatschap van een ouderenvereniging en bijkomende kosten die direct verband houden met 

dit lidmaatschap; 

c. Abonnement bibliotheek; 

d. Muzieklessen en huur van een muziekinstrument; 

e. Zwembadbezoek; 

f. Museumbezoek; 

g. Volgen van cursussen, die niet beroepsgericht zijn. 

Voor deze aanvraag moet u bewijsstukken inleveren. Zie op pagina 7 welke bewijsstukken dit zijn. 

Zonder bewijsstukken is uw aanvraag niet compleet en kan deze niet in behandeling worden 

genomen. 

 

o 3. Individuele Inkomenstoeslag (Kruis aan als u dit wilt aanvragen) 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen? 

Individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden. U kunt een 

aanvraag indienen als u (en uw eventuele partner) aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 U (en uw eventuele partner) woont in de gemeente Maashorst; 

 U bent (beiden) 21 jaar of ouder, maar nog niet met pensioen; 

 U bent (beiden) Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning; 

 Uw (gezamenlijk) vermogen is de afgelopen 36 maanden niet hoger dan de genoemde 

vermogensgrens; 

 U heeft (beiden) minstens 3 jaar een inkomen dat lager is dan 120% van de voor u geldende 

bijstandsnorm; 

 U heeft (beiden) in de afgelopen 36 maanden geen studie gevolgd; 

 U heeft (beiden) geen of heel weinig kans op een baan of op hogere inkomsten. 

Voor deze aanvraag moet u bewijsstukken inleveren. Zie op pagina 7 welke bewijsstukken dit zijn. 

Zonder bewijsstukken is uw aanvraag niet compleet en kan deze niet in behandeling worden 

genomen. 
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o 4. Studietoeslag (kruis aan als u dit wilt ontvangen) 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen? 

Voor het recht op studietoeslag gelden de volgende voorwaarden: 

 U woont in de gemeente Maashorst; 

 U heeft een structurele fysieke of geestelijke beperking; 

 U kunt daardoor, naast de studie of stage, helemaal niet werken; 

 U ontvangt Studiefinanciering of krijgt een Tegemoetkoming voor de onderwijsbijdrage en 

schoolkosten, omdat u voortgezet (algemeen volwassenen) onderwijs volgt; 

 U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.    

Ontvangt u een stagevergoeding? 

Zo ja, hoeveel bedraagt deze vergoeding per maand?     € …………………. 

Waarom kunt u niet naast uw studie of stage werken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

U hoeft geen informatie over uw medische beperking te geven als u dat niet wilt. U moet wel een 

medische verklaring overleggen waaruit blijkt dat u niet kunt werken door een medische beperking 

(zie Bijlage Bewijsstukken).  

Voor deze aanvraag moet u bewijsstukken inleveren. Zie op pagina 7 welke bewijsstukken dit zijn. 

Zonder bewijsstukken is uw aanvraag niet compleet en kan deze niet in behandeling worden 

genomen. 

 

Let op; controleer voor het versturen van dit formulier of u alle vragen beantwoord heeft.  

U kunt uw ondertekende aanvraag, met de benodigde bewijsstukken, sturen naar: 

De gemeente Maashorst  

t.a.v. afdeling Sociaal Domein 

Postbus 83 

5400 AB Uden  

   

Hoe wilt u het geld ontvangen? 

U kunt hieronder aangeven op welk rekeningnummer u de bijzondere bijstand of andere 

minimavoorziening wilt ontvangen. Indien u een bewindvoerder heeft, vul dan de naam en het 

rekeningnummer van de bewindvoerder in. 

Naam ……………………………………………………………………………........ 

Rekeningnummer (IBAN)*……………………………………………………………………...  

*Uw IBAN is te vinden op uw rekeningafschriften.   
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Ondertekening 

- Ik verklaar de tegemoetkoming te besteden aan het doel waarvoor het is bestemd en de 

bewijsstukken te bewaren tot en met februari van het volgende kalenderjaar.  

- Ik heb dit hele formulier naar waarheid ingevuld en weet dat het onjuist of onvolledig verstrekken 

van gegevens strafbaar is en kan leiden tot een maatregel, beëindiging en/of terugvordering van 

de uitkering en eventuele strafvervolging. 

- Ik weet dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en worden 

opgenomen in een dossier. 

 

Datum: …………………………….. 

Handtekening aanvrager    Handtekening eventuele      

partner  

       

……………………………………..  …………………………………….. 

 

……………………………………..  …………………………………….. 
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Bewijsstukken 
Hieronder staat aangegeven welke bewijsstukken u altijd moet bijvoegen, daarnaast staat er aangegeven 

welke bewijsstukken u bij een bepaalde voorziening moet bijvoegen. 

 

Identiteitsbewijs 

Kopie van een geldig paspoort of gemeentelijke identiteitskaart van u en uw eventuele partner. 

 

De volgende inkomens- en vermogensgegevens 

- Recent overzicht(en) van het inkomen of uitkering van u en uw eventuele partner (loonstroken, 

uitkeringsspecificaties etc.); 

- Een Overzicht van het vermogen van u en uw eventuele partner en eventuele minderjarige kinderen 

(kopie laatste bankschrift, spaarrekening en/of andere vermogensgegevens); 

- Indien van toepassing: bewijsstuk ontvangst en specificatie van: 

o de maandelijks ontvangen studiefinanciering, of 

o tegemoetkoming voor onderwijsbijdrage en schoolkosten, en/of 

o de maandelijkse ontvangen stagevergoeding. 

- Indien van toepassing: bewijsstuk ontvangst kinder- of partneralimentatie; 

- Indien van toepassing: hypotheekakte en een bewijsstuk van de actuele stand van zaken.  

Als u dit heeft: laatste taxatierapport van uw koopwoning. 

- Indien van toepassing: bewijsstukken van de waarde van andere onroerende zaken van u of uw 

eventuele partner (ook van onroerende zaken in het buitenland); 

- Indien van toepassing: kopieën van de waarde papieren van u en uw eventuele partner (aandelen, 

obligaties, spaarbewijzen, levensverzekering, lijfrente); 

- Indien van toepassing: bewijsstukken van schulden van u en uw eventuele partner. 

- Indien van toepassing: bewijsstuk vaststelling beslagvrije voet (loonbeslag). 

 

Specifiek per voorziening of bijzondere bijstand 

 
Bijzondere bijstand: 

- Bewijsstuk van de kosten die u gaat maken. Bijvoorbeeld een (pro-forma) nota. 

- Bewijsstuk vergoeding eventuele voorliggende voorzieningen. 

 

Individuele Inkomenstoeslag: 

- Een overzicht van uw inkomen en dat van uw eventuele partner (loonstroken, 

uitkeringsspecificatie etc.) van 36 maanden voor de aanvraagdatum. 

Bij voorbeeld: u dient in februari 2022 uw aanvraag in, dan voegt u specificaties van februari 2019 

en februari 2022 toe. 

Gegevens die u al eerder heeft ingeleverd, hoef u niet nog een keer in te leveren. 

 


