AANVRAAGFORMULIER VOOR:





Individuele inkomenstoeslag
Maatschappelijk actief bonus
Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden
Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

PERSOONSGEGEVENS
Aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

Naam + voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
BSN (Burgerservicenummer)
Telefoonnummer(s)
Bank-/ girorekeningnummer

Woont u nog met andere personen op hetzelfde adres ?

ja

nee

Zo ja, met wie ?
Naam

Geboortedatum

Relatie aanvrager *

*met relatie aanvrager wordt bedoeld: kind(eren), (schoon)ouders, kostganger(s), onderhuurder(s)

WAT WILT U AANVRAGEN?
Individuele inkomenstoeslag
Maatschappelijk actief bonus
Persoonlijk participatiebudget
pensioengerechtigden
Tegemoetkoming aanvullende
zorgverzekering

Beantwoord eerst de algemene vragen en ga
dan naar ‘Individuele inkomenstoeslag’.
Beantwoord eerst de algemene vragen en ga
dan naar ‘Maatschappelijk actief bonus’.
Beantwoord eerst de algemene vragen en ga
dan naar ‘Persoonlijk participatiebudget
pensioengerechtigden’.
Beantwoord de algemene vragen, onderteken
het formulier en stuur het ons toe.

Vraagt u voor de eerste keer één van deze voorzieningen aan, stuur dan ook een kopie
van een geldig ID-bewijs mee.

Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen
Bezoekadres: Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen
Telefoon: 0475-859000
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ALGEMENE VRAGEN
Voor uw recht op (een van) de tegemoetkomingen geldt in elk geval de inkomens- en
vermogenstoets. Dit houdt in dat:
 uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm, afhankelijk van de tegemoetkoming gedurende 12 of 24 maanden;
 uw vermogen lager is dan de voor u geldende vermogensgrens.

Vraag 1
Bent u?
Uitkeringsgerechtigd op grond van de Participatiewet
(Ga verder met vraag 3. U hoeft vraag 2 niet in te vullen.)
Uitkeringsgerechtigd op grond van de IOAW, IOAZ of Bbz
(Ga verder met vraag 3. U hoeft vraag 2 niet in te vullen)
Geen van bovenstaande
(Ga verder met vraag 2)

Vraag 2 UW INKOMEN (stuur de laatste specificatie(s) van uw inkomen mee)
Soort inkomen
Loon/salaris

Aanvrager
Netto bedrag
per
€

Partner
Netto bedrag
€

Uitkering

€

€

€

€

Pensioen

€

€

Alimentatie

€

€

AOW

Naam instantie /
werkgever

SVB

Heffingskorting(en)

Belastingdienst

€

€

Studiefinanciering

DUO

€

€

€

€

Overig

per

Vraag 3 UW VERMOGEN
Bank-/spaarrekeningen (stuur het laatste afschrift van de rekening(en) mee met het saldo op
datum aanvraag)
Bank-/spaarrekeningnummer(s)

Ten name van

Saldo

Datum afschrift

Totaal
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Overige bezittingen (stuur bewijsstukken mee)
Ik/Wij heb(ben) overige bezittingen:
Indien ja, vul onderstaande tabel in.
Soort

Merk

Type

Bouwjaar

Waarde

Auto
Motor/Scooter
Caravan
Boot
Antiek/sieraden e.d., te weten:
Onroerende zaken (eigen woning,
vakantiewoning), te weten
Waardepapieren, te weten:
Overige bezittingen, te weten:
Schulden (stuur bewijsstukken mee)
Ik/Wij heb(ben) schulden
ja
nee
Zo ja, vul onderstaande tabel in of voeg een overzicht van uw schulden bij deze aanvraag:
Naam schuldeiser

schuldbedrag

Terugbetalingsverplichting

1

nee / ja

2

nee / ja

Aflossing per
maand

VRAAGT U DE INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG, DE MAATSCHAPPELIJK ACTIEF BONUS
OF HET PERSOONLIJK PARTICIPATIEBUDGET PENSIOENGERECHTIGDEN AAN GA DAN
VERDER MET DE AANVULLENDE VRAGEN.
VRAAGT U DE TEGEMOETKOMING AANVULLENDE ZORGVERZEKERING AAN ONDERTEKEN
DAN NU HET AANVRAAGFORMULIER EN STUUR HET OP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanvraagformulier tegemoetkomingen
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AANVULLENDE VRAGEN
Lees de voorwaarden en beantwoord de aanvullende vragen die bij de door u gevraagde
tegemoetkoming staan. Stuur waar gevraagd aanvullende bewijsstukken mee.

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG (alleen invullen als u dit aanvraagt)
U kunt recht hebben op de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de inkomens- en vermogenstoets en er voor u geen uitzicht meer is op inkomensverbetering (bijv. vanwege fysieke en of
medische belemmeringen).
Aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

Bent u van mening dat u uw inkomen kunt
verbeteren?
Zo nee, lever hiervan een bewijsstuk aan (bijv. arbeidsdeskundig rapport). Als u een bijstandsuitkering van ons krijgt, is deze informatie al bij ons bekend en hoeft u dit niet in te leveren.

Vraagt u de individuele inkomenstoeslag voor
de eerste keer aan? Zo ja, stuur dan ook een
kopie van de jaaropgave(s) van uw inkomen van
de afgelopen twee jaar mee.

Is aan u in de afgelopen 24 maanden een
maatregel en/of boete opgelegd?

MAATSCHAPPELIJK ACTIEF BONUS (alleen invullen als u dit aanvraagt)
U kunt recht hebben op de maatschappelijk actief bonus als u voldoet aan de inkomens- en vermogenstoets én ten minste 3 uur per week vrijwilligerswerk verricht gedurende een periode van 6
maanden én een vrijwilligersovereenkomst heeft.
De maatschappelijk actief bonus wordt slechts één keer per jaar verstrekt.
Aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

Heeft u voorafgaand aan deze aanvraag gedurende minimaal 6 maanden voor minstens
3 uur per week vrijwilligerswerk in georganiseerd verband verricht?
Zo ja, stuur een brief mee van de organisatie waarin dit wordt verklaard

Bij welke organisatie verricht u het vrijwilligerswerk en sinds wanneer?
Stuur de vrijwilligersovereenkomst mee.

Is aan u de volledige arbeidsverplichting opgelegd?
Heeft u de afgelopen 12 maanden een individuele inkomenstoeslag gehad of meent u hier
recht op te hebben?
Stuur de beschikking over de toekenning mee of
beschrijf waarom u meent hier recht op te hebben.

Is aan u in de afgelopen 12 maanden een
maatregel en/of boete opgelegd?
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PERSOONLIJK PARTICIPATIEBUDGET PENSIOENGERECHTIGDEN (alleen
invullen als u dit aanvraagt)
U kunt recht hebben op het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden als u voldoet an
de inkomens- en vermogenstoets en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

Vraagt u het persoonlijk participatiebudget
pensioengerechtigden voor de eerste keer
aan? Zo ja, stuur dan ook een kopie van de jaaropgave(s) van uw inkomen van het afgelopen jaar
mee.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden al een
individuele inkomenstoeslag, een maatschappelijk actief bonus of een persoonlijk
participatiebudget gehad?
Zo ja, dan vraagt u te vroeg aan. Wacht met aanvragen tot er minimaal 12 maanden zijn verstreken
na uw vorige aanvraag voor één van de 3 genoemde tegemoetkomingen.

REGELING BIJZONDERE KOSTEN
Ook als u geen uitkering van ons krijgt maar wel in aanmerking komt voor een van de voorgaande
tegemoetkomingen, mag u ook gebruik maken van de Regeling bijzondere kosten. Een overzicht
van de vergoedingen die hier onder vallen en een declaratieformulier krijgt u bij de toekenningsbeschikking toegestuurd.

VERKLARING EN ONDERTEKENING:
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, zodat de gemeente het recht op de gevraagde tegemoetkoming kan vaststellen. Ik/Wij heb/hebben niets verzwegen en weet/weten dat het onjuist/onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is.
Het onjuist/onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk weigeren
van de gevraagde tegemoetkoming. Een achteraf ten onrechte verstrekte tegemoetkoming kan
worden teruggevorderd.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat de gegevens door de gemeente
op juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd bij andere instanties en personen en dat
de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Ondergetekende(n)
weet/weten dat wijzigingen, die het recht op de gevraagde tegemoetkoming kunnen beïnvloeden,
onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken.

Woonplaats: ……………………………………….

datum: …………………………………………..

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

…………………………………………………………….

………………………………………………………..
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