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Voorwoord
Bij het maken van deze folder zijn we heel zorgvuldig geweest. U kunt geen 
rechten ontlenen aan deze folder. Regels veranderen in een razend tempo. 
Bovendien is de folder kort en algemeen gehouden. Dus ondanks alle zorg 
voor deze folder kunnen we nooit helemaal uitsluiten dat het in uw geval net 
allemaal weer wat anders ligt.

Waarom een verstrekkingenboek?
Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan kunt u snel en gemakkelijk bijzon-
dere bijstand aanvragen. We hebben alle gegevens al van u. U hoeft alleen 
maar uw naam en een Burgerservicenummer in te vullen en verder kruist u 
nog even aan waarvoor u bijzondere bijstand vraagt. Nog een handtekening 
zetten en dat was het al. Vergeet u niet om de gevraagde bewijsstukken toe 
te voegen?

Uw voordelen: 
	� u hoeft bijna niks in te vullen;
	� u weet direct waar u aan toe bent;
	� u krijgt sneller een beslissing op uw aanvraag;
	� u heeft uw geld eerder. 

Aanvragen
Aanvragen is simpel en snel. Het verstrekkingenboek staat ook op site van 
Midden-Groningen onder “BWRI” (met aanvraagformulier). Het aanvraagfor-
mulier kunt u printen en met de pen invullen en naar BWRI sturen (Postbus 
50, 9610 AB Sappemeer).

U mag het natuurlijk ook in de brievenbus van de Haydnlaan 2 in Hoogezand 
stoppen. Heeft u geen computer met internet aansluiting? In dat geval kunt 
u de folder en het aanvraagformulier telefonisch (0598-373700) opvragen 
tijdens de spreekuren op alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 
tot 14.30 uur (behalve de vrijdag).
  
Geen bijstandsuitkering of staan uw kosten niet in de folder?
Heeft u een hoger inkomen dan de bijstand of staan uw kosten niet in de 
folder? Ook dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. In dat geval 
hebben we de normale aanvraagprocedure. 
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Zie hiervoor het bijzondere bijstandsboek op de site van Midden-Groningen. 
Onder “BWRI” staat het bijzondere bijstandsboek. Of bel ons minimateam 
tijdens spreekuren voor meer informatie.

Alleen bijzondere bijstand voor goede en goedkoopste oplossing
Soms heeft uw zorgverzekeraar zorgaanbieders gecontracteerd. Als u hier-
van geen gebruik maakt bent u duurder uit. De ene leverancier kan duurder 
zijn dan de andere. Dat is uw eigen keuze. Soms is een oplossing zonder 
meer goed maar is het aangenamer om voor een duurdere versie te kiezen. 
De bijstand vergoedt deze extra kosten niet. We vergoeden de goedkoopste 
oplossing. 

Voor welke kosten geldt het verstrekkingenboek met een versnelde 
procedure? 
De snelle aanvraag (via het verstrekkingenboek) is voor de volgende kosten:

Medische kosten:
	� bewassingskosten en slijtage kleding en beddengoed, dieetkosten, extra 

verwarmingskosten, maaltijdvoorziening (1);
	� eigen bijdragen basiszorgverzekering (2);
	� batterijen en reparatiekosten voor een hoortoestel (3);
	� orthodontie (4);
	� reiskosten (5).

Overige kosten:
	� advocaatkosten, eigen bijdragen en griffierechten (6);
	� bewindvoering (7);
	� curatele (8);
	� DNA onderzoek (9);
	� individuele inkomenstoeslag (10);
	� mentor (11);
	� reiskosten (12);
	� verblijfsvergunning verlengen (13)
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1. Kosten omdat u extra moet wassen, of heeft u te maken met ex-
tra slijtage kleding/beddengoed, dieetkosten, maaltijdvoorziening, 
extra verwarmingskosten
Bijzondere bijstand voor deze kosten wordt voor 12 maanden toegekend. Als 
u eerder bijzondere bijstand ontving voor deze kosten kunt u opnieuw voor 
12 maanden aanvragen via het verstrekkingenboek. Dit geldt alleen als ver-
wacht wordt dat dit blijvende kosten zijn. Als het tijdelijke kosten zijn geldt 
de normale aanvraagprocedure.

Hoogte bijzondere bijstand
De extra kosten worden vergoed door de bijzondere bijstand.

Bewijsstukken
Wij vragen hiervoor advies aan een onafhankelijke keuringsarts. Als het gaat 
om blijvende kosten doen we dit eenmalig. Graag een specificatie van de 
kosten bijvoegen.

2. Eigen bijdrage basis zorgverzekering  
Voor eigen bijdragen die u moet betalen voor de basiszorgverzekering kunt 
u bijzondere bijstand krijgen. Dit geldt alleen voor de basis zorgverzekering, 
niet voor de aanvullende verzekeringen en ook niet voor het wettelijk eigen 
risico (als u in de collectieve verzekering zit kan de verzekering dit vergoe-
den) of het eigen risico waarvoor u zelf koos.

Hoogte bijzondere bijstand
De volledige eigen bijdrage wordt vergoed door de bijzondere bijstand.

Bewijsstukken
Het overzicht van de zorgverzekering of ander bewijs waaruit de eigen bij-
drage van de behandeling blijkt.

3. Batterijen en reparatiekosten voor uw hoortoestel 
a. batterijen 
. De batterijen die u nodig heeft voor het hoortoestel vallen onder de bij-

zondere bijstand. Hiervoor geldt een maximale vergoeding van € 25,00 
per hoortoestel per 12 maanden. Eventuele vergoedingen van aanvul-
lende verzekeringen worden in mindering gebracht. 
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b. reparatie en onderhoud
. Voor reparatie en onderhoud van uw hoortoestel kunt u ook bijzondere 

bijstand aanvragen. Dit wordt volledig vergoed onder aftrek van eventu-
ele vergoedingen van aanvullende verzekeringen.

Hoogte bijzondere bijstand
a. de batterijen die nodig zijn voor uw hoortoestel vergoedt de bijzonde-

re bijstand tot maximaal € 25,00 per hoortoestel per 12 maanden. Het 
scheelt u en ons veel werk als u de bonnen opspaart en eens per jaar 
aanvraagt. De eventuele vergoeding van aanvullende verzekeringen 
worden hierop in mindering gebracht.

b. onderhoud en reparatie van uw hoortoestel wordt vergoed door bijzon-
dere bijstand onder aftrek van de eventuele vergoeding van uw zorgver-
zekering.

Bewijsstukken
a. bonnen van de leverancier van de batterijen.
b. bonnen van een erkend bedrijf voor reparatie en onderhoud van uw 

hoortoestel.

4. Orthodontie (kosten voor een beugel)
Als de zorgverzekeraar een eigen bijdrage in rekening brengt voor de kosten 
van orthodontie is hiervoor bijzondere bijstand mogelijk. Dit geldt alleen 
voor kinderen tot en met 17 jaar. Voorwaarde is wel dat u een tandartsver-
zekering heeft op het niveau van Tand Verzorgd 750 van Menzis (voor een 
kind van 10 tot en met 17 jaar). De meeste zorgverzekeringen hebben een 
jaar wachttijd voor orthodontie. Als u geen rekening houdt met de wachttijd 
bestaat geen recht op bijzondere bijstand.
Eventuele vergoedingen van de zorgverzekering en de collectieve verzeke-
ring voor minima worden in mindering gebracht op de bijzondere bijstand.

Hoogte bijzondere bijstand
De eigen bijdrage die voor u resteert wordt volledig vergoed door de bij-
zondere bijstand onder aftrek van vergoedingen van Tandverzorgd 750 van 
Menzis en de collectieve aanvullende zorgverzekering voor minima.
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Bewijsstukken
Een brief of overzicht van uw zorgverzekeraar waaruit uw eigen bijdrage 
orthodontie blijkt.

5. Reiskosten
De bijzondere bijstand vergoedt de reiskosten naar het ziekenhuis of naar 
een specialist. Dit geldt niet als uw zorgverzekering de kosten betaalt. Als u 
gebruik kunt maken van een WMO taxi wordt alleen de hieraan verbonden 
kosten vergoed. Voor de aanschaf of vervanging van een OV-chipkaart is 
geen bijstand mogelijk. Als u kiest voor een specialist of ziekenhuis die of 
dat verder weg is dan noodzakelijk, komen de meerkosten voor uw eigen 
rekening.

Hoogte bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand vergoedt € 0,25 per kilometer als u moet reizen 
binnen de provincie Groningen of Drenthe. Buiten deze twee provincies is de 
vergoeding op basis van het goedkoopste openbaar vervoer. Voor de WMO 
taxi pas wordt de eigen bijdrage volledig vergoed.

Bewijsstukken
De afsprakenkaart met de specialist of het ziekenhuis.

6. Advocaatkosten, eigen bijdrage rechtshulp en griffierechten 
Als sprake is van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u 
bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage, griffierechten en de 
bureaukosten.

Als u eerst naar het Juridisch Loket gaat krijgt u een korting van € 54,00 op 
de eigen bijdrage. Als u deze stap over slaat wordt de bijzondere bijstand 
met dit bedrag verlaagd. In strafzaken, asielzaken en zaken over een korting 
op of intrekking van uw uitkering als gevolg van een bestuurlijke sanctie 
hoeft u niet eerst langs het Juridisch Loket. U krijgt dan de korting automa-
tisch.

Het Juridisch Loket verleent gratis juridische hulp en verwijst als dat nodig 
is naar een advocaat. Het Juridisch Loket (0900 8020) zit in Groningen aan 
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de Coehoornsingel 4 en ze hebben op maandag en donderdag een inloop-
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur en op dinsdag van 14.00 - 16.00 uur.
Als de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgeeft voor een mediator, 
betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 107,00 (norm 2020). Ook hier-
voor kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Hoogte bijzondere bijstand
De volledige eigen bijdrage, griffierechten en bureaukosten mits u een 
korting heeft van € 54,00 (norm 2020) omdat u bij het Juridisch Loket was. In 
sommige situaties hoeft u niet langs het Juridisch Loket en krijgt u de korting 
automatisch. Heeft u deze korting niet wordt de bijzondere bijstand hiermee 
verlaagd.

Bewijsstukken
Brief van de Raad van Rechtsbijstand waaruit de toevoeging blijkt en de nota 
van de advocaat.

7. Bewindvoering
Bijzondere bijstand is mogelijk voor de kosten van bewindvoering mits spra-
ke is van een benoeming door de Kantonrechter. Vaak volstaat een simpelere 
oplossing die veel goedkoper is. Informeert u bij de gemeentelijke krediet-
bank Hoogezand-Sappemeer naar de mogelijkheden. De kredietbank is elke 
werkdag bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0598 - 37 
37 37). Mailen kan ook: kredietbank@midden-groningen.nl De kredietbank 
heeft geen winstoogmerk en er zitten goed opgeleide deskundige mensen 
die u vakkundig kunnen helpen. Het loont vaak de moeite om eerst deze 
stap te zetten voordat u naar een bewindvoerder gaat.

Hoogte bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand vergoedt de kosten van bewindvoering (maximaal) 
volgens de tarieven die hiervoor vastgesteld zijn door de staatssecretaris.

Bewijsstukken
Benoeming van de bewindvoerder door de rechter. De uitspraak van de 
rechter waarin de kosten zijn toegewezen van de bewindvoerder. En verder 
de nota van de bewindvoerder.
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8. Curatele
Voor de kosten van curatele kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Hoogte bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand vergoedt de kosten die door de Kantonrechter zijn 
vastgesteld in verband met kosten van curatele.

Bewijsstukken
Uitspraak van de Kantonrechter waarin de kosten van curatele vastgesteld 
zijn en de nota van de curator.

9. DNA onderzoek bij gezinshereniging 
Als u voor de bijstand rechtmatig in Nederland verblijft en u een verzoek 
indient voor gezinshereniging moet u aantonen dat u de biologische ouder 
bent. Als u dit buiten uw schuld niet kunt, kan het IND een DNA-onderzoek 
aanbieden. Deze kosten moet u in eerste instantie zelf betalen en als het 
onderzoek positief uitvalt krijgt u het door u betaalde bedrag weer terug 
van het IND. U kunt voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen, als u 
het bedrag terug krijgt van het IND moet u de bijstand direct en ineens aan 
ons terug betalen. U moet er voor naar Utrecht en voor de reiskosten kunt u 
ook bijzondere bijstand aanvragen. Voor DNA-onderzoek in het buitenland 
bestaat geen recht op bijzondere bijstand.

Hoogte bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand vergoedt de kosten van DNA-onderzoek volledig in 
de vorm van een geldlening. 
De reiskosten naar Utrecht vergoedt de bijzondere bijstand op basis van 
noodzakelijke kosten van openbaar vervoer.

Bewijsstukken
De nota van het IND en het vervoersbewijs, reisoverzicht OV-chipkaart of 
ander bewijs.

10. Individuele inkomenstoeslag 
Ontvangt u minstens 36 maanden achter elkaar een inkomen op bijstand-
sniveau? Bent u 21 jaar of ouder en heeft u de AOW leeftijd nog niet bereikt? 
Heeft u geen uitzicht op een beter inkomen? Dan heeft u waarschijnlijk recht 
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op de individuele inkomenstoeslag. Als de voorwaarden voor u van toepas-
sing zijn kunt u elk jaar opnieuw aanvragen. Als u getrouwd bent of samen-
woont moet u beiden aan de voorwaarden voldoen.

Hoogte bijzondere bijstand

Getrouwd of samenwonend € 562,00

Alleenstaande ouder € 504,00

Alleenstaande € 396,00

Inwonend of kamerbewoner €   57,00

(normen 2021)

Bewijsstukken
Wij denken dat we aan uw dossier genoeg hebben, u hoeft dan ook niets bij 
te voegen aan bewijsstukken. Hebben we nog wel vragen? Dan nemen we 
natuurlijk contact met u op.

11. Mentor 
Als door de Kantonrechter voor u een mentor is benoemd, vergoedt de 
bijzondere bijstand de door de Kantonrechter vastgestelde kosten voor de 
mentor. 

Hoogte bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand vergoedt de door de Kantonrechter vastgestelde 
kosten tot maximaal de door de staatssecretaris vastgestelde tarieven voor 
het mentorschap.

Bewijsstukken
Benoeming van de mentor door de rechter. De uitspraak van de rechter 
waarin de kosten zijn toegewezen van de mentor. En verder de nota van de 
mentor.

12. Reiskosten
a. reiskosten stage en opleiding voor kinderen tot 18 jaar
. De bijzondere bijstand vergoedt de reiskosten van huis naar school of 
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stage. Dit geldt niet als er een andere instantie is die deze kosten ver-
goedt zoals bijvoorbeeld DUO of het provinciaal Groninger studiefonds 
of als het uit het kind gebonden budget betaald kan worden. Voorwaar-
de is dat uw kind naar de dichtstbijzijnde school en stage gaat. MBO-ers 
van 16 en 17 jaar kunnen een beroep doen op een OV-studentenkaart.

b. reiskosten detentie
. Zit uw partner of uw thuiswonend kind in een gesloten gevangenis zon-

der verlof? De bijzondere bijstand vergoedt de reiskosten voor bezoek 
aan de gevangenis voor maximaal eens in de drie weken. 

Hoogte bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand vergoedt € 0,25 per kilometer voor reizen binnen de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Voor buiten deze provincies 
vergoedt de bijzondere bijstand de noodzakelijke kosten op basis van open-
baar vervoer. Voor scholieren wordt 50% van de kosten van een maandkaart 
vergoed.

Bewijsstukken
Vervoersbewijzen of reisoverzicht OV chipkaart plus inschrijving school kind 
of bewijs van detentie.

13. Verblijfsvergunning verlengen
Als u een geldige verblijfstitel heeft is bijzondere bijstand mogelijk voor 
de (leges)kosten van verlenging of wijziging van een verblijfsvergunning. 
Bijstand is niet mogelijk voor de kosten van naturalisatie. Ook is dit niet 
mogelijk voor de aanvraag van de eerste verblijfsvergunning of voor uw 
meerderjarige kinderen die naar Nederland komen. Wel is dit mogelijk voor 
uw minderjarige kinderen die naar Nederland komen.

Hoogte bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand vergoedt de legeskosten en eventuele reiskosten als 
u deze moet maken.

Bewijsstukken
De nota van de legeskosten en eventueel vervoersbewijzen of reisoverzicht 
OV chipkaart.
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Bwri: Bedrijf voor werk, re-integratie en inkomen
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