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Aanvraagformulier financiële tegemoetkoming 
voor mensen met een laag inkomen 

Datum ontvangen: Paraaf medewerker: Registratienummer: 

 

 

 

 Wat wilt u aanvragen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de reden van uw 

aanvraag? 

 

� 

 

Bijzondere Bijstand (lees de toelichting zorgvuldig)  

  

� Individuele inkomenstoeslag (lees de toelichting zorgvuldig)  

 

� 

 

� 

Individuele studietoeslag (lees de toelichting zorgvuldig) 

 

Collectieve zorgverzekering 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Toelichting aanvraagformulier Minima 
 

Met dit formulier vraagt u inkomensondersteuning aan.  

 

Wat is bijzondere bijstand? 

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. 

Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Het moet gaan om kosten die u niet 

zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld van de zorgverzekering.  

� Lever bij de aanvraag de bewijsstukken van de koste n in, waarvoor u bijzondere bijstand 

aanvraagt!  

 

Wat is Individuele inkomenstoeslag? 

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die voorafgaand aan de aanvraag over een 

periode van 3 jaar een inkomen heeft gehad, dat niet hoger was dan 110% van de toepasselijke 

bijstandsnorm.  
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Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag  mag u geen in aanmerking te nemen 

vermogen hebben zoals dat in artikel 34 van de Participatiewet is aangegeven en geen uitzicht hebben 

op een inkomensverbetering. 

Bent u 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan komt u mogelijk in 

aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. 

� Lever bij de aanvraag de bewijsstukken in, waaruit blijkt dat u aan de inkomens- en 

vermogensnorm voldoet! 

 

Wat is studietoeslag? 

Studietoeslag is bedoeld voor personen die studeren. Om in aanmerking te komen voor de toeslag moet 

vastgesteld zijn dat u niet in staat bent het minimumloon te verdienen.  

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u recht op WSF2000 of WTOS, geen in aanmerking te nemen vermogen 

zoals dat in artikel 34 van de Participatiewet is aangegeven en is vastgesteld dat u niet in staat bent tot 

het verdienen van het wettelijk minimumloon dan komt u mogelijk in aanmerking. 

� Lever bij de aanvraag de bewijsstukken in, waaruit blijkt dat u aan de studietoeslag 

voldoet! 
 

Algemeen 

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt, wordt naar de hoogte van het inkomen en uw 

vermogen gekeken. Wanneer u gehuwd of samenwonend bent, wordt het gezamenlijke inkomen en het 

gezamenlijke vermogen beoordeeld.  

 

Inleveren 
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. U kunt het 

formulier sturen naar:  

Gemeente De Ronde Venen 

t.a.v. Team Uitvoering Participatiewet 

Postbus 250  

3640 AG Mijdrecht   

Ook kunt u het formulier in de brievenbus doen bij het Gemeentehuis Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht of 

bij één van de Servicepunten. Bij de Servicepunten kunnen ze u ook helpen met het  invullen van het 

formulier. Informatie 

 

Gemeente De Ronde Venen, Afdeling Sociaal Domein 

T.  0297 29 16 16   

E.  sociaaldomein@derondevenen.nl 

 

Meer informatie 

www.weethoehetzit.nl  

www.wetten.nl (zoekterm: participatiewet) 
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1 Persoonsgegevens  
 

Gegevens aanvrager  

Naam, voorvoegsel, voorletters  � man � vrouw 

Straat + huisnummer  

Postcode/Woonplaats  

Geboortedatum  BSN-nummer  

Telefoonnummer  

e-mailadres  

Burgerlijke staat �  alleenstaand � alleenstaande ouder �  gehuwd/samenwonend 

� Kopie geldige legitimatiebewijs is bijgevoegd (gee n rijbewijs) 

 

Gegevens partner  

Naam, voorvoegsel, voorletters  � man � vrouw 

Geboortedatum  BSN-nummer  

� Kopie geldige legitimatiebewijs is bijgevoegd (gee n rijbewijs) 

 

 

1.1 Ontvangt u een uitkering van gemeente De Ronde Venen?  
� Ja Soort uitkering:  

� Nee 
 

 

� Heeft u bovenstaande vraag met ‘nee’ beantwoord, ga  dan naar vraag 2 en vul het 

formulier volledig in. 

� Heeft u bovenstaande vraag met ‘ja’ ingevuld, ga da n naar vraag 6 en vul het formulier 

(vanaf deze vraag) verder in. 

 

 

 

2 De samenstelling van uw huishouden  
 

2.1 Kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijs lag ontvangt 
Naam en voorletters m / v Geboortedatum 

   

   

   

 

 

2.2 Inwonende kinderen van 18 tot 21 jaar 
Naam en voorletters Netto inkomen p/mnd m / v Geboortedatum 

 €   

 €   

 €   

�  Kopie specificatie van de laatste 3 maanden zijn bijgevoegd 
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2.3 Medebewoners (andere inwonende personen of kind eren ouder dan 21 jaar) 
Naam en voorletters m / v Relatie 

   

   

   

   

Licht uw relatie tot deze persoon toe:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

is hij/zij een familielid, is hij/zij onderhuurder of bijvoorbeeld kostganger? 

 

3 Wonen  
 

3.1 Heeft u een huurwoning? 
Woont u in een huurwoning? � Ja � Nee 

Is uw situatie anders? Inwonend of bent u kostganger? � Ja � Nee 

� Kopieën huurcontract en huurbedrag zijn bijgevoegd  

 
3.2 

 
Heeft u een koopwoning? 

Bent u eigenaar van een woning? � Ja � Nee 

 

WOZ-waarde van de woning € 

Heeft u een hypotheek op uw woning? � Ja � Nee 

Op wiens naam staat de hypotheek? Dhr./Mevr. 

Soort hypotheek:  

Naam en adres hypotheekbank  

Hoofdsom hypotheek € 

Restant schuld € 

Gespaard bedrag spaarhypotheek € 

Contante waarde levensverzekering € 

Ontvangt u een premie van het Rijk?  � Ja � Nee 

Hoeveel premie? € � per maand/kwartaal/jaar 

Hypotheekrente € � per maand/kwartaal/jaar 

Aflossing hypotheek € � per maand/kwartaal/jaar 

Premie levensverzekering € � per maand/kwartaal/jaar 

Premie spaarhypotheek € � per maand/kwartaal/jaar 

Eigenaarsdeel OZB € 

Opstalverzekering € � per maand/kwartaal/jaar 

Inboedelverzekering € � per maand/kwartaal/jaar 

Bijdrage vereniging van eigenaren € � per maand/kwartaal/jaar 

Erfpachtcanon € � per maand/kwartaal/jaar 

Onderhoudskosten € � per maand/kwartaal/jaar 

� Kopieën van alle bewijsstukken zijn bijgevoegd 
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4 Inkomsten  
 

4.1 Inkomsten uit loon, uitkering, pensioen of zelfstan dige arbeid  
van u en uw partner 

 Netto inkomen per maand excl. vakantiegeld Toelichting 

Loon € € 

Uitkering € € 

Toeslagenwet € € 

Pensioen € € 

Onkostenvergoeding € € 

Overige inkomsten € € 

Zorgtoeslag € € 

Huurtoeslag € € 

� Een kopie specificatie van de laatste 3 maanden zi jn bijgevoegd 

 

 

4.2 Overige (netto) inkomsten per maand van u en uw  partner 
 Aanvrager: Partner: 

Alimentatie € € 

Kostgeld of kamerhuur € € 

Studiefinanciering € € 

Overig € € 

� Kopieën van alle bewijsstukken zijn bijgevoegd 

 

 

4.3 Heffingskortingen van u en uw partner  

 

 
Aanvrager Partner 

Algemene heffingskorting € € 

Algemene heffingskorting voor 

minstverdienende partner 

€ € 

Arbeidskorting € € 

Inkomensafhankelijke 

combinatiekorting 

€ € 

Levensloopkorting  € € 

Werkbonus € € 

Tijdelijke heffingskorting voor vroeg 

gepensioneerden            

€ € 

Korting groene beleggingen € € 

� Kopieën van de beschikkingen zijn bijgevoegd 
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5 Vermogen  
 

5.1 Betaal-, spaar- en spaarloonrekeningen van u, uw pa rtner en kinderen 
(onder 18 jaar)  

Rekeningnummer Ten name van Saldo Datum afschrift 

  €  

  €  

  €  

  €  

  €  

� Kopieën van de bankafschriften van de laatste 3 ma anden van alle rekeningen zijn bijgevoegd  

5.2 Waardevolle bezittingen (auto, motor, caravan en si eraden etc.)  
Omschrijving Dagwaarde 

 € 

 € 

 € 

� Kopieën van bewijsstukken zijn bijgevoegd denk aan  uw kentekenbewijs etc. 

 

5.3 

 
Schulden  

Omschrijving Bedrag 

 € 

 € 

 € 

� Kopieën van bewijsstukken van de hoogte van de sch ulden en de aflossingsverplichtingen zijn 

bijgevoegd 
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6 Bankgegevens  
 

Op welke rekening wilt u de betaling ontvangen? 
IBAN (rekeningnummer): Ten name van: 

 

 

 

 

 

7 Verklaring en ondertekening  
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de gemeente de door mij opgegeven 

informatie controleert. Ik stem ermee in dat de gemeente bij andere personen of instanties inlichtingen 

en gegevens opvraagt die voor het vaststellen van het recht van belang zijn. Ik heb niets verzwegen. Ik 

weet dat het met opzet onjuist / onvolledig invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of 

onvolledig invullen van het formulier kan leiden tot beëindiging of vermindering van de uitkering. Ten 

onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd en kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke 

boete of strafrechtelijke vervolging. 

 

Datum:  Datum:  

Plaats:  Plaats: 

 

 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

 

 


