
 

 aanvrager    partner

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? 	 nee, nl 	 ja  	 nee, nl ............................ 	 ja

Zo nee,  
heeft u dan een verblijfsvergunning? 	 nee     	 nee  
 	 ja, soort ___________________  	 ja, soort  ___________________ 
  geldig tot  _________________   geldig tot   _________________

STUUR EEN KOPIE VAN EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS MEE  (paspoort, Europese identiteitskaart, verblijfsdocument)

a 	 identiteitskaart b 	 paspoort c 	 verblijfsdocument 

Individuele Inkomenstoeslag

Datum aanvraag: ………………                                                                                                                             
Nummer aanvraag: ………………

AANVRAGER PARTNER

																										geheim nummer 																										geheim nummer

																										geheim nummer 																										geheim nummer

Voorletters en naam  

Burgerservicenummer

Geboortedatum

Geslacht

Adres, Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Emailadres 

1. PERSOONSGEGEVENS

2.  ALS U EEN BIJSTANDSUITKERING ONTVANGT DAN KUNT U DE VOLGENDE VRAGEN OVERSLAAN EN 
VOLSTAAN MET EEN HANDTEKENING EN EEN DATUM (ZIE 10):

Bwri
Haydnlaan 2
9603 AS Hoogezand
Telefoon (0598) 37 37 00



Welke personen wonen er bij u in huis?  

Achternaam en voorletters geboortedatum                

________________________________ ______________  		kind 	 medebewoner 	 inkomsten 

________________________________ ______________  		kind  	 medebewoner 	 inkomsten  

________________________________ ______________  		kind 	 medebewoner 	 inkomsten  

________________________________ ______________  		kind  	 medebewoner 	 inkomsten 

Ontvangt u voor één of meerdere kinderbijslag? 	 nee 	 ja

Zo ja, voor welke kinderen: ________________________________

  ________________________________

Bewijsstukken: wanneer er sprake is van inkomsten uit studiefinanciering of Wtos, of wanneer er sprake is van het 
volgen van een BBL opleiding dient u hiervan bewijsstukken te overleggen.

 

Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u beiden een bijdrage levert in de kosten van de huishouding  
of elkaar op enige wijze verzorgt. Er is geen sprake van een gezamenlijke huishouding als de inwonende persoon 
uw kind of ouder is. 

U voert een gezamenlijke huishouding als u met een ander hoofdzakelijk in dezelfde woning woont en u beiden 
bijdraagt in de huishouding of anders voor elkaar zorgt. 

Deze vraag kunt u overslaan als u gehuwd bent en niet duurzaam gescheiden woont of een gezamenlijke huis-
houding voert met uw (eigen) kind.

Voert u een gezamenlijke huishouding? 	 nee 	 ja

Is een van de mensen die u bij vraag 4 noemde: 
-  uw ex-partner of iemand met wie u eerder een gezamenlijke huishouding had? 	 nee 	 ja
-  de vader of moeder van uit uw relatie geboren (erkend) kind? 	 nee 	 ja
-  iemand met wie u een samenlevingscontract heeft? 	 nee 	 ja
-  iemand met wie u ergens anders als partners bent geregistreerd 	 nee 	 ja
   of de afgelopen 2 jaren geregistreerd stond ?

Heeft u een huurwoning? 	 nee 	 ja, de huur is  ___________________________________
Heeft u een eigen woning? 	 nee   ja, de hypotheeklasten zijn ________________________ 
Huurt u een kamer? 	 nee   ja, de kamerhuur is  ______________________________
Bent u kostganger? 	 nee   ja, het kostgeld is ________________________________

Heeft u een vraag met ja beantwoord, stuur dan een betaalbewijs mee.

3. INWONENDEN

4. GEZAMENLIJKE HUISHOUDING

5. HUISVESTING



   

 
 
 
 
 
 

Waarde auto, caravan , boot? _____________________________________________

Waarde obligaties, aandelen, etc? _____________________________________________

Hoogte vorderingen? (bijv. erfenis, boedelscheiding) _____________________________________________

Andere bezittingen? _____________________________________________

Hypotheekschuld? _____________________________________________

Overige schulden? _____________________________________________

Totaalbedrag  aan hypotheekschuld? _____________________________________________

Totaalbedrag aan overige schulden en betalingsachterstanden? _____________________________________________

STUUR DE MEEST RECENTE BEWIJSSTUKKEN MEE

Had u de laatste 36 maanden een inkomen op bijstandsniveau?   nee   ja

Is het soort inkomen steeds hetzelfde geweest?           nee   ja
Zoja welk inkomen was dit dan?
	 WIA, WAO, Wajong of WAZ 	 ANW 	 WW 	 Alimentatie  
	 overige, namelijk    _____________________________________________

Als het soort inkomen niet dezelfde was in de afgelopen 36 maanden, welke inkomsten had u dan?
(ook alimentatie en heffingskorting opgeven)

STUUR BEWIJSSTUKKEN MEE VAN UW INKOMEN

Rekeningnummer                             Op naam van Bedrag  

Contanten

Soort inkomen Periode Wie kreeg dit inkomen (u of uw (ex)partner ?

6. BEZITTINGEN EN SCHULDEN OP AANVRAAGDATUM

7.  INKOMEN



 

Was u of uw partner in de afgelopen periode van 36 maanden op enig moment student ?
(studie die in principe recht geeft op Wsf 2000) 

	 ja, van _____________ tot _____________
	 nee

Op welke bankrekening moeten wij de individuele inkomenstoeslag overmaken?

Rekeningnummer ______________________  ten name van ______________________

 

Ondergetekende(n) verklaren/verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen 
of ik/wij recht hebben op bijstand. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik weet/wij weten dat het onjuist invullen van dit 
formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot geheel of gedeeltelijke weigering 
van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Het niet, niet juist of niet op tijd verstrekken 
van mijn/onze  gegevens zal door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij instanties en 
personen op grond van de Participatiewet en de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Ik weet /wij weten dat wijzigingen die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden onmiddellijk moeten worden door
gegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken. 

Plaats ______________________________  Datum ____________________________

Handtekening van uzelf:   Handtekening van uw partner: 

____________________________________ __________________________________ 

8. STUDIE

9. BANKREKENING 

10. VERKLARING EN ONDERTEKENING




