
 

Als u een inkomen heeft rond bijstandsniveau, dan kunnen extra kosten een probleem opleveren. 
Voor noodzakelijke extra kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken, kan de 
gemeente Almere bijzondere bijstand verlenen. 
 

Voor wie? 

Iedereen met een laag inkomen kan bijzondere bijstand aanvragen. Of  
u nu een uitkering, pensioen of salaris ontvangt. Hoe lager uw inkomen is, hoe hoger de 
vergoeding.  
 

Voorwaarden 

De gemeente Almere houdt bij het toekennen van bijzondere bijstand rekening met uw individuele 
omstandigheden. Daarom is het mogelijk dat u voor bepaalde kosten wel bijzondere bijstand krijgt 
en iemand anders niet. 
 
De belangrijkste algemene voorwaarden voor het toekennen van bijzondere bijstand zijn: 

• u woont in Almere, 

• de rekeningen van de kosten zijn niet ouder dan 2 maanden,  

• voor woonkostentoeslag geldt: een eerste aanvraag kan (alleen) gedaan worden met 6 
maanden terugwerkende kracht (zie ook informatieblad Woonkostentoeslag), 

• de omstandigheden zijn bijzonder, 

• de kosten zijn noodzakelijk, 

• de kosten worden niet of slechts gedeeltelijk door andere instanties vergoed. 
 

Wat zijn bijzondere omstandigheden en 

noodzakelijke kosten? 

Bijzondere omstandigheden 

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden voorkomen. 
Door bepaalde omstandigheden kunt u echter extra kosten hebben. Wanneer deze 
omstandigheden bijzonder zijn, kunnen de kosten vergoed worden.  
 

Noodzakelijke kosten 
Vaak is er geen twijfel over de noodzaak van bepaalde kosten. Soms kunnen dezelfde kosten voor u 
in uw situatie noodzakelijk zijn en voor een ander in een andere situatie niet.  
 

 



Uitzonderlijke medische kosten 

U komt alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand als u 
medische kosten maakt.  
 

Voorliggende voorziening 

Het kan gebeuren dat u bijzondere bijstand aanvraagt, terwijl u de kosten via een regeling bij een 
andere instantie vergoed kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een ziektekostenverzekering, 
studiefinanciering of huurtoeslag. Dit noemen we een voorliggende voorziening. Deze gaat altijd 
vóór de bijzondere bijstand. 
 

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage  

Soms moet u bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. 
Sommige instanties houden er geen rekening mee dat u een laag inkomen heeft. Dan kunt u voor 
de eigen bijdrage soms bijzondere bijstand aanvragen. 
 

Hoe hoog is de vergoeding? 

De hoogte van de vergoeding is vaak mede afhankelijk van: 

• uw inkomen, 

• uw vermogen, 

• of voor de betaling van de kosten een lening bij de Kredietbank Nederland kan worden 
afgesloten (bijvoorbeeld bij kosten voor de inrichting van uw woning), 

• of de vergoeding op grond van de meest uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekering 
wordt vergoed.   

 

Vermogen wordt meegerekend 

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, kijkt de gemeente naar uw vermogen. Uw vermogen 
is bijvoorbeeld uw spaargeld, een boot of een caravan.  
 

Als uw vermogen onder een bepaald bedrag blijft, dan wordt het niet meegerekend. Voor 
alleenstaanden is dit bedrag in 2019 € 6.120,- en voor alleenstaande ouders, gehuwden en 
samenwonenden het dubbele: € 12.240,-. 
 

Een uitzondering is bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Denk bijvoorbeeld aan 
kosten voor de inrichting van uw woning. Uw vermogen telt dan altijd mee, ook als het onder het 
vast-gestelde bedrag blijft. Ook telt de door u eventueel ontvangen Individuele Inkomenstoeslag 
mee. 
Als u een aanvraag komt doen voor duurzame goederen (ijskast, meubilair, inrichtingskosten) dan 
hanteren wij hiervoor standaardbedragen van de NIBUD prijzengids. Daarvan wordt een bepaald 
percentage vergoed.  Door spullen niet nieuw te kopen of door op koopjes af te gaan, kunt u toch 
zorgen dat u de kosten van aan te schaffen spullen laag houdt. 



 

Aanvragen 

Via www.almere.nl/bijzonderebijstand kunt u online bijzondere bijstand aanvragen.  U beantwoord 
online een aantal vragen en ziet dan binnen 10 minuten of u in aanmerking komt. (U hoeft u naam 
dan nog niet in te vullen. Er worden wel vragen gesteld over uw inkomen en woonsituatie.)  
 

DigiD nodig 
Als u in aanmerking komt, kunt u de vergoeding daarna meteen aanvragen. U heeft daarvoor DigiD 
nodig.  
 

Hulp bij online aanvragen 
U kunt elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur terecht bij de balie Sociaal Domein in het stadhuis. 
Bijvoorbeeld als u geen DigiD heeft, hulp nodig heeft bij online aanvragen, of geen gebruik kunt 
maken van een computer. 

Aanvraag met 2 maanden terugwerkende kracht  

U kunt nog met 2 maanden terugwerkende kracht een aanvraag bijzondere bijstand indienen. 
Wacht u langer dan 2 maanden nadat u de kosten heeft gemaakt of aan u de kosten bekend waren 
dan heeft u geen recht meer.  
 

Antwoord 
De gemeente Almere onderzoekt of u recht hebt op bijzondere bijstand. Een onderdeel van het 
onderzoek kan een gesprek zijn. Ook kan een medewerker bij u op bezoek komen. Zodra de 
gemeente een besluit heeft genomen, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. 
 

Vragen? 

Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 14 036 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 
17.00 uur). 
 

 

http://www.almere.nl/bijzonderebijstand

