OVERZICHT VERGOEDINGEN REGELING BIJZONDERE KOSTEN 2019
Voor de tegemoetkoming onder 1 hoeft u geen declaratie in te leveren. U krijgt deze automatisch.
omdat de regeling bijzondere kosten aan u is toegekend.
Om voor de vergoedingen genoemd onder punt 2 t/m 8 in aanmerking te komen moet u het
declaratieformulier met de gevraagde bewijsstukken inleveren. Doe dit binnen 3 maanden na het
ontstaan van de kosten.

1. TEGEMOETKOMING AANVULLENDE ZORGVERZEKERING
De tegemoetkoming krijgt u van ons. U hoeft deze niet aan te vragen of te declareren en u hoeft geen
bewijsstukken in te leveren.
De tegemoetkoming bedraagt € 20,00 per persoon per maand. De uitbetaling vindt achteraf per
maand plaats.
Deze tegemoetkoming is bedoeld om een aanvullende ziektekosten verzekering af te sluiten. U kunt
dan een aanvullende verzekering kiezen naar uw wensen en/of behoeften. Hiermee kunt u
ziektekosten vergoed krijgen uit het verzekeringspakket. Daarom wordt voor medische kosten geen
bijzondere bijstand meer gegeven. De tegemoetkoming beschouwen wij als een passende en
toereikende voorliggende voorziening als bedoeld in artikel 15 lid 1 PW. Door het verstrekken van
deze tegemoetkoming is er dan invulling gegeven aan artikel 35 lid 3 van de Participatiewet.
2. WARME MAALTIJDEN
Als u vanwege persoonlijke omstandigheden aangewezen bent op de warme maaltijdvoorziening kunt
u een gedeelte van de kosten via de regeling bijzondere kosten vergoed krijgen.
Hoogte vergoeding: U betaalt zelf een eigen bijdrage van € 3,35 per warme maaltijd. De kosten
(maximaal € 8,00 per maaltijd) die u heeft na aftrek van de eigen bijdrage
worden vergoed na inlevering van de factuur.
Bewijsstukken:
Factuur maaltijdvoorziening.

3. ALARMERING
Het is mogelijk dat alarmering voor u, bijvoorbeeld in verband met uw leeftijd en/of gezondheid,
noodzakelijk is. Voor de kosten van alarmering is een vergoeding mogelijk.
Hoogte vergoeding: De voor eigen rekening blijvende kosten.
Bewijsstukken:
De factuur of een bankafschrift waarop uw eigen bijdrage staat.

4. EIGEN BIJDRAGE CAK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Hebt u een voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan is een
vergoeding van de eigen bijdrage mogelijk.
Hoogte vergoeding:
Vergoeding van de door u te betalen eigen bijdrage.
Bewijsstukken:
Brief CAK waarin de hoogte van de eigen bijdrage voor 2019 vermeld staat

5. BUDGETBEHEER
U hebt moeite met het regelen van uw geldzaken en u zou best hulp willen. Deze hulp heet
budgetbeheer. Uw geldzaken worden dan geregeld en u wordt geholpen beter te leren omgaan met
geld. Voor deze hulp kunt u zich aanmelden bij het team Sociale Zaken. De kosten van het
budgetbeheer worden vergoed via de regeling bijzondere kosten.
Hoogte vergoeding: De kosten van de budgetbeheerder.
Bewijsstukken:
Factuur van de organisatie die het budgetbeheer doet en/of de overeenkomst
waaruit blijkt van de hoogte van de vergoeding voor het budgetbeheer.

6. BEWINDVOERING/CURATELE/MENTORSCHAP/BEHEER PGB
Als gevolg van bijzondere omstandigheden kan de rechter bepalen dat uw financiële zaken worden
geregeld door een derde, de zogenaamde bewindvoerder/curator/mentor. De kosten die hieraan
verbonden zijn worden vergoed via de regeling bijzondere kosten.
Als sprake is van een WSNP traject dan komen de kosten van de bewindvoerder niet voor vergoeding
in aanmerking.
Hoogte vergoeding: Vergoeding van kosten bewindvoering/curatele/mentorschap/beheer PGB.
Bewijsstukken:
* Factuur bewindvoerder/curator/mentor én
* Uitspraak van de rechtbank m.b.t. de onderbewindstelling/ondercuratelestelling/mentorschap.
* Tbv beheerkosten PGB: toestemming van de Rechtbank voor de declaratie van
deze kosten.
7. RECHTSHULP
Als u gebruik maakt van de diensten van een advocaat, moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen.
Soms moet u nog andere kosten betalen, zoals griffierecht en bureaukosten van de advocaat. De
eigen bijdrage en de eventuele andere kosten worden via de regeling bijzondere kosten vergoed.
Voorwaarde is wel dat er sprake is van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand. Uw
advocaat kan hierover meer informatie geven. Stel dat u het proces verliest en van de rechter (een
deel van) de proceskosten moet betalen dan komen deze kosten voor uw rekening.
Indien u het proces wint zal de eigen bijdrage van u worden teruggevorderd. U dient een kopie van
het vonnis van de rechtbank te overleggen.
Bij alle andere procedures dient via een aparte aanvraag bijzondere bijstand te worden aangevraagd.
Hoogte vergoeding:
Vergoeding van de opgelegde eigen bijdrage, griffiekosten en (bureau)kosten
advocaat.
Bewijsstukken:
* Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand én
* Factuur van de advocaat.
* Kopie van het vonnis van de Rechtbank zodra dit in uw bezit is.

8. VERGOEDING LEGESKOSTEN VERBLIJFSVERGUNNING/NATURALISATIE
De kosten van het aanvragen en het verlengen van een reguliere verblijfsvergunning en de kosten
voor naturalisatie kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Eén voorwaarde is dat de aanvrager
ten tijde van het opkomen van deze kosten een met een Nederlander gelijkgestelde vreemdeling is,
niet verblijvend in een AZC.
Hoogte vergoeding: Vergoeding van de leges voor de verblijfsvergunning minus de kosten van een
paspoort
Vergoeding van de kosten voor naturalisatie
Bewijsstukken:
Factuur.

DECLARATIEFORMULIER VERGOEDINGEN REGELING BIJZONDERE KOSTEN 2019
U kunt met dit formulier alleen de kosten declareren uit het vergoedingenoverzicht.
Voor andere kosten moet u een volledige aanvraag bijzondere bijstand doen.

Aanvrager

Partner

Naam + voorletters
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
1.1.1 BSN
1.1.2 E-mail
1.1.3 Telefoonnummer

verzoekt om vergoeding voor de volgende kosten uit het vergoedingenoverzicht:
(Kruis onderstaand aan om welke kosten het gaat)

Bedrag van de
kosten

Hoogte vergoeding
(niet invullen svp)

Warme maaltijden
Alarmering
Eigen bijdrage CAK (vanuit WMO)
Budgetbeheer
Bewindvoering/curatele/mentorschap/beheer PGB
Rechtshulp
Legeskosten verblijfsvergunning/naturalisatie

Woonplaats: ……………………………

Datum: ………………………………2019

……………………………………..
Handtekening aanvrager

……………………………………
Handtekening partner

Voor alle duidelijkheid:
Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als:

U het formulier volledig heeft ingevuld;

U of u en uw partner dit declaratieformulier heeft/hebben ondertekend;

U alle gevraagde bewijsstukken heeft meegestuurd.
Bij onvolledigheid sturen wij uw declaratie terug, zodat u deze kunt aanvullen en opnieuw indienen.
Op deze manier duurt het langer voordat u de vergoeding ontvangt.
Deze Regeling bijzondere kosten geldt voor kosten die in 2019 zijn of worden gemaakt. U moet de
kosten declareren binnen 3 maanden na het ontstaan van de kosten.
Hebt u geen declaratieformulier meer of wilt u een volledige aanvraag voor bijzondere bijstand, neem
dan telefonisch contact op met het team participatiewet van de gemeente Leudal.
Datum + paraaf afhandeling UA

