AANVRAAGFORMULIER
MINIMAVOORZIENINGEN EN BIJZONDERE BIJSTAND

Voor cliënten met een-uitkering in het kader van de P-wet, IOAW of IOAZ of lopende periodieke bijzondere
bijstand:
Bijzondere Bijstand
Activiteitenfonds voor volwassenen
Individuele Inkomenstoeslag

Waarom dit formulier?
Als u een laag inkomen hebt, kunt u met dit formulier bovenstaande voorzieningen aanvragen.

Voor wie?
U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor uzelf, voor uw eventuele partner en uw minderjarige
inwonende kinderen.

Bewijsstukken meesturen
Meestal moet u bewijsstukken meesturen. In het formulier vindt u welke dit zijn.

Formulier met bewijsstukken
Het ingevulde formulier levert u compleet met de gevraagde bewijsstukken in bij de afdeling
Maatschappelijke Dienstverlening.
U kunt de aanvraag ook per post inzenden.

Hoe gaat het verder?
U ontvangt van ons binnen 8 weken een brief met een besluit om uw aanvraag.
Deze brief noemen wij beschikking.

Heeft u vragen?
Belt u dan op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur met de gemeente Uden,
telefoon 0413 – 28 19 11.

Niet in te vullen door aanvrager
Datum uitreiking/melding :
Cliënt nr.

:

Datum ontvangst

:

Nummer werkproces

:

Soort regeling

:
Aanvrager

Achternaam

:

Voornamen

:

Burgerservicenummer

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

E-mail adres

:

Partner aanvrager
(indien van toepassing)

☐ Ik heb dit gehele formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig
verstrekken van gegevens welke van belang zijn voor het recht op uitkering kan leiden tot een
maatregel, beëindiging van de uitkering, terugvordering van de uitkering en eventueel strafvervolging).
☐ Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en worden
opgenomen in een dossier.
Het vermogen van u en uw eventuele partner is lager dan onderstaande
genoemde grenzen

☐ ja

☐ nee

Vermogensgrenzen 2019
Alleenstaande
€ 6.120,00
Alleenstaande ouder/gehuwden
€ 12.240,00
* Het vermogen is het totaal van uw banksaldi/bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden.
Hoe ontvangt u het geld?
U ontvangt een uitkering voor levensonderhoud (P-wet/IOAW/IAOZ), dus zal de bijzondere bijstand of andere
minimavoorziening worden overgemaakt, naar dat zelfde bij ons bekende bank- of girorekeningnummer.

Datum
Handtekening aanvrager

Handtekening eventuele partner
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☐ Bijzondere Bijstand

(Kruis aan als u dit wilt aanvragen)

- Wanneer een aanvraag indienen?
Bijzondere bijstand kan worden aangevraagd tot uiterlijk 3 maanden nadat de kosten zijn gemaakt. Let op
dat wij achteraf kunnen controleren of de kosten wel noodzakelijk waren. Bewaar daarom altijd uw
bewijsstukken.
Als u extra kosten moet maken die voor u bijzonder en noodzakelijk zijn, kunt u daarvoor mogelijk een
(gedeeltelijke) vergoeding krijgen. Het moet gaan om kosten die u niet uit uw eigen inkomen of vermogen
kunt betalen. Het inkomen van u en uw eventuele partner mag dan niet meer bedragen dan 120% van de
geldende bijstandsnorm, tevens mag u geen gezamenlijk overschrijdend vermogen hebben.
Vul in waarvoor, hoeveel en voor wie u het geld wilt ontvangen
Kostensoort

Bedrag (€)

Voor wie?

Let op: Voeg altijd een bewijsstuk toe van de kosten die u gaat maken/heeft gemaakt.
Reden van aanvraag (bijzondere omstandigheden)

☐ Individuele Inkomenstoeslag

(Kruis aan als u dit wilt aanvragen)

Wanneer een aanvraag indienen?
Individuele Inkomenstoeslag kunt u niet met terugwerkende kracht aanvragen.
Als gedurende 3 jaar of langer het inkomen van u en uw gezinsleden niet meer bedraagt dan 120% van
de geldende bijstandsnorm en u gezamenlijk geen overschrijdend vermogen heeft gehad, kan het zijn dat
u recht heeft op Individuele Inkomenstoeslag. Indien u of uw partner de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt, dan heeft u geen recht op Individuele Inkomenstoeslagen en hoeft u dus ook geen
aanvraag in te dienen. U kunt enkel Individuele Inkomenstoeslag aanvragen als het minimaal langer dan
12 maanden geleden is dat u een Individuele Inkomenstoeslag heeft gehad.
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(Kruis aan als u dit wilt aanvragen)
☐ Activiteitenfonds
Het Activiteitenfonds enkel toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder. Voor personen jonger dan
18 jaar is een kindpakket ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Wanneer een aanvraag indienen?
U dient een aanvraag in wanneer u (en uw partner) in de afgelopen twaalf maanden aan alle vier de
onderstaande voorwaarden voldoet:
1. niet eerder een tegemoetkoming vanuit activiteitenfonds heeft/hebben ontvangen;
2. geen student(en) of scholier(en) is/zijn;
3. een inkomen heeft onder 120% van de bijstandsnorm;
4. geen vermogen heeft boven de vermogensnormen.
Het Activiteitenfonds is bedoeld als extra bijdrage in de, in Nederland gemaakte, kosten voor
sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:
a.
lidmaatschap van verenigingen op het gebied van sport, cultuur of ontspanning, alsmede
bijkomende kosten die direct verband houden met dit lidmaatschap;
b.
lidmaatschap van een ouderenvereniging, alsmede bijkomende kosten die direct verband
houden met dit lidmaatschap;
c.
abonnement bibliotheek;
d.
muzieklessen en huur van een muziekinstrument;
e.
zwembadbezoek;
f.
museumbezoek;
g.
volgen van cursussen, niet zijnde beroepsgerichte cursussen;
h.
overige activiteiten die naar ons oordeel in uw situatie leiden tot maatschappelijke
participatie.
De gemeente kan tot februari van het volgende kalenderjaar u vragen om bewijsstukken aan te leveren.
Hiermee moet u aantonen dat u de tegemoetkoming heeft besteed aan activiteiten die bijdragen aan
maatschappelijke participatie en dat u voldoet aan vier bovengenoemde voorwaarden.
☐ Ik verklaar dat mijn inkomen en vermogen in de afgelopen 12 maanden niet hoger zijn geweest dan
bovenstaande grenzen
☐ Ik verklaar de tegemoetkoming te besteden aan het doel waarvoor het is bestemd en de
bewijsstukken te bewaren tot en met februari van het volgende kalenderjaar

Datum
Handtekening aanvrager

Handtekening eventuele
partner
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