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Aanvraagformulier uitgebreid 2020   

A. Individuele inkomenstoeslag en/of  In te vullen door de gemeente Hulst 
B. Maatschappelijke participatie   Datum binnenkomst aanvraag:……………… 

         Cliëntnummer:………………………………………. 
         Werkproces:…………………………………………… 

De door u beschikbaar gestelde gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens gebruikt 
voor het behandelen van deze aanvraag. 

1. Persoonsgegevens aanvrager                                                                               

 Aanvrager: Echtgenoot/samenwonende 

partner (mede-aanvrager): 

Burgerservicenr. (bsn)   

Naam + voorletters   

Geboortedatum   

Adres  

Postcode, woonplaats  

Telefoonnummer    

Bankrekeningnummer 
(IBAN nummer) 

  

Leefvorm aanvrager 
(aankruisen) 

0 Alleenstaande    0 Alleenstaande ouder 0 Gehuwd/samenwonend 

 
Ontvangt u momenteel een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet ? 

0 Ja   Stop uw aanvraag. U dient een ander aanvraagformulier in te vullen,   

   namelijk het “Aanvraagformulier verkort 2020”. 

0 Nee  Vervolg uw aanvraag. 

 

2.  Kruis hieronder aan welke bijdrage(n) u aanvraagt en beantwoord  
     alle bijbehorende vragen      

0 A. Individuele inkomenstoeslag 

De bijdrage individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen voor 

het doen van grote uitgaven voorbeeld nieuwe koelkast of wasmachine of om rekeningen te betalen. 

Voorwaarden 
Om voor individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen, gelden tenminste de volgende 
voorwaarden: 

 U dient samen met uw eventuele echtgenoot/partner voorafgaand aan de datum van uw 
aanvraag minimaal 36 maanden een inkomen te hebben gehad, dat niet hoger is dan 110% 
van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm; 
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 Uw (gezamenlijke) vermogen dient gedurende een aaneensluitende periode van 36 maanden  
voorafgaand aan de aanvraagdatum lager te zijn geweest dan de van toepassing zijnde 
vermogensnorm uit de Participatiewet; 

 U heeft geen zicht op inkomensverbetering; 

 U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd; 

 U heeft de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de datum van uw aanvraag geen  
individuele inkomenstoeslag ontvangen. 

 
Hoogte 
De individuele inkomens toeslag bedraagt maximaal: 

 voor een alleenstaande  € 350,00 

 voor een alleenstaande ouder € 450,00 

 voor een echtpaar € 500,00. 
 
Hebt u de afgelopen 12 maanden al eerder een bijdrage individuele inkomenstoeslag 
ontvangen? 

0  Nee  Ga door met het invullen van dit aanvraagformulier. 

0  Ja    U komt dit jaar dan niet meer in aanmerking voor deze bijdrage. 

 

0 B. Maatschappelijke participatie 

De bijdrage voor maatschappelijke participatie is specifiek bedoeld voor kosten die u aantoonbaar 
maakt in het kader van participatie. De volgende kostensoorten behoren tot de regeling: 
abonnement tijdschriften, boeken, bibliotheek, internetaansluiting, telefoonkosten, 
kabeltelevisie, kosten school(-reis), kaartjes voor toneel-, theater- en/of muziekuitvoeringen, 

bioscoop, excursies, busabonnement, sportschool (volwassenen).  

Voorwaarden 

 U dient samen met uw eventuele echtgenoot/partner ten tijde van de aanvraag een 
inkomen hebben, dat niet hoger is dan 110% van de voor u van toepassing zijnde 
bijstandsnorm; 

 Uw (gezamenlijke) vermogen is ten tijde van de aanvraag lager dan de van toepassing zijnde 
vermogensnorm uit de Participatiewet; 

 U kunt eenmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor een bijdrage en u kunt de 
bijdrage ook slechts eenmaal per kalenderjaar aanvragen; 

 U dient de bijdrage aan te vragen in het kalenderjaar waarin u de kosten daadwerkelijk 
maakt. 

 
Hoogte 
De bijdrage maatschappelijke participatie bedraagt maximaal   € 100,00 per gezinslid. 
 
Hebt u dit kalenderjaar al eerder een bijdrage maatschappelijke participatie ontvangen? 

0  Nee  Ga door met het invullen van dit aanvraagformulier 

0  Ja    U komt dit jaar dan niet meer in aanmerking voor deze bijdrage. 
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Voor wie vraagt u maatschappelijke participatie aan? 
Ik vraag een bijdrage maatschappelijke participatie aan t.b.v. de volgende gezinsleden.  Ik/wij 
besteed/besteden de bijdrage aan de volgende kostensoorten die tot deze regeling behoren tot het 
hieronder aangegeven bedrag. Ik kan de gemeente met betalingsbewijzen aantonen dat ik deze 
kosten daadwerkelijk heb gemaakt. 

(Voor)namen gezinslid BSN Kostensoort Totaalbedrag kosten 

    

    

    

    

    

 

Bewaarplicht 

 U dient de gemeente met betalingsbewijzen aan te kunnen tonen dat u de kosten waarvoor 
u de bijdrage aanvraagt daadwerkelijk hebt gemaakt. 

 De gemeente kan na afloop van het kalenderjaar van uw aanvraag (betalings-)bewijzen bij u 
opvragen, om te controleren of de toegekende bijdrage maatschappelijke participatie door 
u aantoonbaar is besteed aan de kostensoorten zoals hiervoor zijn genoemd.  

 U dient daarom deze betalingsbewijzen tot 12 maanden na het jaar waarin u de kosten 
heeft gemaakt te bewaren!  

 De gemeente vordert de volledige bijdrage van u terug indien blijkt dat de bijdrage door u 
niet is besteed aan kosten van maatschappelijke participatie, zoals eerder aangegeven. 
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Alle in dit aanvraagformulier vermelde bijdragen en regelingen gelden slechts voor personen die 
ten tijde van de aanvraag inwoner zijn van de gemeente Hulst, met een (gezamenlijk) inkomen dat 
lager is dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm en met een totaal vermogen dat minder 
bedraagt dan de van toepassing zijnde vermogensgrens zoals gesteld in de Participatiewet. 
 
Om het recht op een bijdrage voor u te kunnen bepalen, dient u onderstaande 2 hoofdvragen te 
beantwoorden door het voor u van toepassing zijnde antwoord aan te kruisen over uw 
(gezamenlijk) inkomen en vermogen. U dient alle gevraagde gegevens volledig in te vullen en alle 
bewijsstukken aan uw aanvraagformulier toe te voegen. Indien het aanvraagformulier niet 
volledig is voorzien van de benodigde bewijsstukken, kunnen we de aanvraag niet beoordelen. 

 3. UW INKOMEN 

Hieronder treft u indicatief enkele normbedragen voor verschillende leefvormen en leeftijdsklassen (inkomensgrens van 110% 
van de toepasselijke bijstandsnorm, nettobedrag, inclusief vakantietoeslag, zonder kostendelende medebewoner): 
 
Leefvorm: alleenstaand of alleenstaande ouder Leefvorm: samenwonend/gehuwd 
18 tot 21 jaar  = €    285 per maand    Beiden 18 tot 21 jaar (zonder kind) = €    571 per maand 
21 tot pensioen   = € 1.158 per maand     Beiden 21 tot pensioen    = € 1.654 per maand 
pensioen   = € 1.294 per maand     Beiden pensioen     = € 1.754 per maand 
NB: Bij bijvoorbeeld verblijf in een inrichting of een combinatie van leeftijdsklassen, gelden andere normbedragen.  

 
Hebt u een (gezamenlijk) netto inkomen, inclusief vakantietoeslag, dat lager is dan 110 % van de 
voor u geldende bijstandsnorm? 

0 NEE Het (gezamenlijk) netto inkomen, inclusief vakantietoeslag,  bedraagt meer dan 

110%  van de voor mij/ons geldende bijstandsnorm   U hebt geen recht op deze regeling    

0 JA Het (gezamenlijk) netto inkomen, inclusief vakantietoeslag, is lager dan 110% van de 

 voor mij/ons geldende bijstandsnorm. 

Geef hieronder een opgave van al uw netto inkomsten, inclusief vakantietoeslag. U dient van alle 

inkomsten bewijsstukken te overleggen zoals loonstrook, jaaropgaaf, uitkeringsspecificatie enzovoorts 

Soort inkomen van de aanvrager Netto inkomen inclusief 

vakantietoeslag 
Per Periode 

  0 week   0 maand   0 4 weken 

  0 week   0 maand   0 4 weken 

  0 week   0 maand   0 4 weken 

Soort inkomen van de partner/ 

echtgenoot/mede-aanvrager 

Netto inkomen inclusief 

vakantietoeslag 
Periode 

  0 week   0 maand   0 4 weken 

  0 week   0 maand   0 4 weken 

  0 week   0 maand   0 4 weken 

Checklist Bewijsstukken “Inkomen” bij de aanvraag individuele inkomenstoeslag.  
□ U dient tenminste alle jaaropgaven van uw inkomsten van de 3 jaren (36 maanden) 

voorafgaand aan de aanvraagdatum bij te sluiten. 
□ U dient alle specificaties van uw huidig netto-inkomen inclusief vakantietoeslag van de 

afgelopen 3 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum bij te sluiten. 
 

Checklist Bewijsstukken “Inkomen” bij de aanvraag maatschappelijke participatie.  
□ U dient alle specificaties van uw huidig netto-inkomen inclusief vakantietoeslag van de 

afgelopen 3 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum bij te sluiten. 
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4. UW VERMOGEN 

De vermogensgrenzen in de Participatiewet:   
alleenstaand   €   6.225,--       
alleenstaande ouder  € 12.450,--      
samenwonend/gehuwd  € 12.450,-- 
Overwaarde op de eigen woning wordt buiten beschouwing gelaten tot een bedrag van:  € 52.500,-- 

Is de totale waarde van al uw (gezamenlijke) vermogen lager dan de voor u van toepassing 
zijnde vermogensgrens van de Participatiewet? 

0 NEE Het totale, gezamenlijke vermogen (bezittingen - schulden) bedraagt meer dan de    

van toepassing zijnde vermogensgrens van de Participatiewet. U hebt geen recht op deze 

regelingen. 

0 JA Het totale, gezamenlijk vermogen (bezittingen -/- schulden), ligt onder de van 

toepassing zijnde vermogensgrens van de Participatiewet.  

Geef hieronder een opgave van uw vermogen.  
Stuur bewijsstukken van alle bezittingen en/of schulden mee zoals bankafschriften, woz-beschikking, kentekenbewijs, 
schuldbewijzen enzovoorts.  

Bank- / spaarrekeningnummer Huidig saldo  Datum saldo 

1 €  

2 €  

3 €  

4 €  

 

 

Eigen woning 

 

Waarde (Woz): € …………………………. 

 

Hypotheekschuld: € …………………………. 

 
Voertuig 
(auto,motor,caravan 

etc.) 

 
Merk: …………………………………………… 
 

Bouwjaar:…………………………………….. 

 
Waarde: € …………………………………………. 
 

Kenteken:…………………………………………… 

 

Overige bezittingen 

Bestaat uit: …………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 

Totale waarde: €…………………………………. 

 

Schulden Huidig saldo  Datum saldo 

1   

2   

3   

4   
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Checklist Bewijsstukken “Vermogen” bij de aanvraag individuele inkomenstoeslag.  

□ U dient tenminste alle bewijsstukken van alle bezittingen en/of schulden met de saldo per 1 
januari van de 3 jaren (36 maanden) voorafgaand aan de aanvraagdatum bij te sluiten. 

□ U dient alle specificaties van uw bankafschriften van de afgelopen 3 maanden voorafgaand 
de datum van aanvraag, de WOZ-beschikking, het kentekenbewijs, schuldbewijzen 
enzovoorts bij te sluiten. 
 

Checklist Bewijsstukken “Vermogen” bij de aanvraag maatschappelijke participatie.  
□ U dient alle specificaties van uw bankafschriften van de afgelopen 3 maanden voorafgaand 

de datum van aanvraag, de WOZ-beschikking, het kentekenbewijs, schuldbewijzen 
enzovoorts bij te sluiten. 
 

 
 

5. Verklaring en ondertekening         

 Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld, 
zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op de door mij aangevraagde 
bijdrage. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen.  

 Tevens verklaar(verklaren) ik/wij dat ik/wij geen financiële en/of andere middelen 
bezit(ten), anders dan hetgeen gevraagd of ongevraagd door mij/ons kenbaar is gemaakt 
aan de gemeente Hulst bij aanvang en tijdens de looptijd van de uitkering voor 
levensonderhoud op grond van de Participatiewet.  

 Het is mij/ons bekend dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. 

 Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het (tijdelijk) geheel of 
gedeeltelijk weigeren van de bijdrage. 

 Ten onrechte verstrekte bijdrage(n) wordt/worden teruggevorderd. 

 Het niet of onjuist verstrekken van relevante gegevens kan leiden tot strafvervolging. 

 Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de gemeente 
op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen en dat 
deze gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. 
 
 

 
Datum: ……-……-…………   Datum: ……-……-…………   
 
Plaats: ……………………….   Plaats: ………………………… 

 

 
…………………………………   .………………………………… 
Handtekening    Handtekening  
aanvrager    echtgenoot/samenwonende partner   

     (mede-aanvrager) 


