
 

Overzicht kosten beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Middelburg 

(Aanvulling) levensonderhoud voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar 

Ouders zijn financieel verantwoordelijk voor hun kinderen tot 21 jaar. Ben jij tussen de 18, 19 of 20 en 

kan jij geen beroep doen op je ouder(s). Dan is in soms bijzondere bijstand mogelijk voor een 

(aanvulling) levensonderhoud.  

 

Medische kosten 

Uw zorgverzekering/Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG)en de Wet langdurige zorg zijn 

voorliggende voorzieningen voor bijzondere bijstand voor medische kosten. 

Een uitzondering hierop is: 

- Tandartskosten; de maximale vergoeding is gelijk aan extra uitgebreid pakket CZG. 

- De aanschaf van een bril of contactlenzen; de vergoeding is ter hoogte van de 

goedkoopste adequate oplossing. 

 

Duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting 

Als u 36 maanden of langer een inkomen heeft van 110% van de norm (studiefinanciering en WTOS 

tellen hierbij niet mee als inkomen) is de bijzondere bijstand om niet. Dat is een gift, u hoeft dit niet 

terug te betalen.  

Voor andere situaties geldt dat: 

- Een geldlening via de Kredietbank een voorliggende voorziening is. 

- Als een geldlening via de kredietbank niet kan, dan is de bijzondere bijstand ook een 

geldlening. 

- Bij wettelijke schuldsanering of een minnelijke regeling is de bijzondere bijstand een gift. U 

hoeft deze niet terug te betalen. 

 

Kosten babyuitzet 

Bijzondere bijstand voor het kopen van een babyuitzet kan alleen in bijzondere omstandigheden. 

De maximale vergoeding is 50% van de Nibud-norm. Wat de Nibud-norm is, leest u op de website 

van het Nibud. 

 

Kosten verhuizing  

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten kan alleen als u vanwege bijzondere omstandigheden moet 

verhuizen. Alleen voor de kosten hieronder is een vergoeding mogelijk: 

- Kosten transport (meest goedkope en passende oplossing). 

- Kosten eerste huur of maximaal 1 maand dubbele huur. 

- De waarborgsom. 

 

Woonkosten 

Bijzondere bijstand voor woonkosten kan alleen in bijzondere omstandigheden. 

Inkomen hoger dan de bijstandsnorm telt mee als draagkracht. Ook vermogen boven de grens 

van de vermogensvrijlating telt mee. 

 

Kosten doorbetaling vaste lasten 

Bijzondere bijstand voor de betaling van vaste lasten kan als u tijdelijk in een inrichting verblijft. De 

hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de netto woonkosten en kan voor maximaal zes 

maanden. 

  

https://www.nibud.nl/consumenten/de-kosten-van-een-baby/
https://www.nibud.nl/consumenten/de-kosten-van-een-baby/


Kosten bewindvoering, curatele en budgetbeheer 

Bijzondere bijstand voor deze kosten kan als de rechter heeft besloten tot bewindvoering of 

curatele. 

Bijzondere bijstand voor de kosten van budgetbeheer kan. De budgetbeheerder moet dan wel bij 

de brancheorganisatie zijn aangesloten. 

 

Reiskosten 

Heeft u reiskosten vanwege een medisch behandeling? En krijgt u geen reiskosten of een 

vervoersvoorziening via uw zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? 

Dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.   

 

Bijzondere bijstand voor reiskosten is ook mogelijk voor bezoek aan uw partner of familie in het 

ziekenhuis, verpleeghuis of afkickcentrum. Dit kan alleen voor reiskosten buiten Middelburg. 

 

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor reiskosten van een bezoek aan uw partner of familie in 

de gevangenis. Voor familie in de eerste graad kan dat twee keer per maand. Voor familie in de 

tweede graad kan dat een keer per maand. 

 

Kosten eigen bijdrage juridische ondersteuning 

Heeft u juridische ondersteuning nodig? Dan kunt u hiervoor een beroep doen op het Juridisch 

Loket. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u de kosten voor de (eigen bijdrage) 

juridische ondersteuning terug vragen. Kunt u geen vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage 

rechtshulp en bijkomende griffierechten? Dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.   

 

Uitvaartkosten 

Erfgenamen en bloed- aanverwanten van de overledene kunnen bijzondere bijstand aanvragen 

voor kosten van de uitvaart. Dit kan alleen als er geen uitvaartverzekering of geld uit de 

nalatenschap van de overledene is. 

 

Kosten krediethypotheek 

Als u een eigen woning heeft en bijstand voor levensonderhoud aanvraagt telt hiervoor een deel 

van het vermogen in uw woning mee. Hiervoor moeten wij onder andere de waarde van uw 

woning bepalen en mogelijk een hypotheek afsluiten. Hiervoor moet u kosten maken. Bijvoorbeeld 

de kosten van taxatie, de hypotheekakte, inschrijving van de hypotheek en bijkomende kosten ten 

laste van de eigenaar. Hiervoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Als u dit krijgt is dit in de vorm 

van een geldlening. 

 

Schoolkosten voor 16 en 17 jarigen 

Heeft u kinderen van 16 en/of 17 jaar op het middelbaar onderwijs? Dan kunt u bijzondere bijstand 

aanvragen voor de kosten van boeken en leermiddelen.  

Dit kan alleen als u hiervoor nergens anders een vergoeding kunt krijgen.  

 

Zijn er dingen die verplicht zijn om aan te schaffen voor een opleiding van uw kinderen? Voor deze 

dingen kunt u bijzondere bijstand aanvragen: 

- Boeken 

- Licenties 

- Laptop 

- Werkkleding 

- Gereedschap 

 

 



Kosten eigen bijdragen 

Moet u voor verschillende kosten een eigen bijdrage betalen? En kunt u hiervoor nergens een 

vergoeding krijgen? Dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. 

 

Kosten aanschaf computer 

Heeft u kinderen van 10 tot en met 15 jaar? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor de 

aanschaf van een computer, laptop of tablet. 

U kunt maximaal een vergoeding per kind per vier jaar aanvragen.  

Als u de extra vergoeding krijgt (omdat uw kind dat jaar voor het eerst naar het voortgezet 

onderwijs gaat) uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs wordt dit bedrag in mindering gebracht op 

de vergoeding van de bijzondere bijstand. 

 

Kosten aanschaf fiets 

Heeft u schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs? Dan kunt u bijzondere bijstand 

aanvragen voor het kopen van een fiets. 

Als u de extra vergoeding krijgt (omdat uw kind dat jaar voor het eerst naar het voortgezet 

onderwijs gaat) uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs wordt dit bedrag in mindering gebracht op 

de vergoeding van de bijzondere bijstand. 

 

Kosten huiswerkbegeleiding 

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van huiswerkbegeleiding.  

Dit kan voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar. 

Of een vergoeding mogelijk is hangt af van de citoscore/cijfer wat het kind heeft voor dit vak. Dit 

moet blijken uit een ondersteuningsbrief van de school. 

 

Kosten wettelijke eigen bijdrage kinderopvang 

Is uw bijstandsuitkering gestopt omdat u bent gaan werken? Dan kunt u bijzondere bijstand 

aanvragen voor de kosten van kinderopvang. Als u bijzondere bijstand krijgt is dit een 

afbouwregeling. De vergoeding wordt steeds iets lager en bouwen wij binnen een jaar af. 

 

Bijzondere bijstand voor zelfstandig ondernemers 

Als u zelfstandig ondernemer bent kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Als u bijzondere bijstand 

krijgt is dit meestal in de vorm van een geldlening. 


