Aanvraagformulier
Minimaregelingen
Vlaardingen
Vul het formulier volledig in en vergeet uw handtekening (en die
van uw eventuele partner) niet. Hebt u een uitkering van
Stroomopwaarts, vult u dan het andere formulier voor cliënten in.

Welke regeling(en) vraagt u?

(Zet een kruisje bij de regeling(en) die u aanvraagt)

Onder elke regeling vindt u de bewijsstukken, die u mee moet sturen. Zonder de benodigde bewijsstukken kunnen
wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Lever nooit originele stukken in, maar stuur altijd kopieën mee!

Uw gegevens
Persoonsgegevens

Aanvrager

Partner

Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN Bankrekeningnummer

 Gratis bezoek peuterspeelzaal (2 dagdelen) voor kinderen van 2 en 3 jaar


bewijsstuk 1- bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle bestaande bank-/spaarrekeningen, ook die van
uw kind(eren) onder de 18 jaar waarop duidelijk een begin en eindsaldo te zien is.



bewijsstuk 2- inkomsten van de laatste 3 maanden (voor- en achterzijde voorlopige teruggave van de
belastingdienst, alimentatie, loon of uitkeringsspecificaties en eventueel de pensioenoverzichten van u en uw
eventuele partner).



bewijsstuk 3- geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u en uw eventuele partner (geen rijbewijs).

 Schoolkosten basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs voor kinderen van 4 t/m 17 jaar


bewijsstuk 1- schriftelijk bewijsstuk van de school waarop de naam en de betaalgegevens van school en de
totale kosten voor het schooljaar vermeld staan of een betaalbewijs waaruit blijkt dat u de kosten zelf hebt
betaald. De kosten worden in één keer uitgekeerd. U krijgt geen declaratieformulier meer bij een resterend tegoed.



bewijsstuk 2- bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle bestaande bank-/spaarrekeningen, ook die van
uw kind(eren) onder de 18 jaar waarop duidelijk een begin en eindsaldo te zien is.



bewijsstuk 3- inkomsten van de laatste 3 maanden (voor- en achterzijde voorlopige teruggave van de
belastingdienst, alimentatie, loon of uitkeringsspecificaties en eventueel de pensioenoverzichten van u en uw
eventuele partner).



bewijsstuk 4- geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u en uw eventuele partner (geen rijbewijs).
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 Computerregeling voortgezet onderwijs, dit is eenmaal per huishouden aan te vragen tot een
maximaal bedrag van € 500,- (dit is inclusief alle toebehoren en accessoires)


bewijsstuk 1- schriftelijk bewijsstuk v.d. school waarop te zien is dat uw kind onderwijs volgt op het voortgezet
onderwijs.



bewijsstuk 2- offerte/pro-forma nota van uw computerleverancier.



bewijsstuk 3- bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle bestaande bank-/spaarrekeningen, ook die van
uw kind(eren) onder de 18 jaar waarop duidelijk een begin en eindsaldo te zien is.



bewijsstuk 4- inkomsten van de laatste 3 maanden (voor- en achterzijde voorlopige teruggave van de
belastingdienst, alimentatie, loon of uitkeringsspecificaties en eventueel de pensioenoverzichten van u en uw
eventuele partner).



bewijsstuk 5- geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u en uw eventuele partner (geen rijbewijs).

 Individuele inkomenstoeslag. Alleen voor personen vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
(voor deze aanvraag is de kostendelersnorm van toepassing)
●

bewijsstuk 1- kopieën van het inkomen van u en uw partner van de afgelopen 36 maanden, o.a. loon of
uitkeringsspecificaties of jaaropgaves, eventuele pensioenoverzichten, studiefinanciering, voor- en achterzijde
voorlopige teruggave van de belastingdienst, alimentatie en eventuele inkomsten uit onderverhuur.

●

bewijsstuk 2- document waaruit blijkt dat er geen zicht is op inkomensverbetering. Bijvoorbeeld, een
keuringsverslag van het UWV of keuringsinstituut, een medische verklaring van een behandelend specialist.

●

bewijsstuk 3- bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle bestaande bank-/spaar-/kapitaal- en
beleggingsrekeningen, ook die van uw kind(eren) onder de 18 jaar waarop duidelijk een begin en eindsaldo te
zien is. En informatie over (en/of) rekeningen waarvoor u door derden gemachtigd bent.

●

bewijsstuk 4- kopie van de bankpas waarop u de individuele inkomenstoeslag wilt ontvangen.

● bewijsstuk 5- recente huurspecificatie
● bewijsstuk 6- recente beschikking WOZ-waarde met betrekking tot uw eigen woning en eventuele
bewijsstuk(ken) indien u nog ander vermogen heeft, zoals bijvoorbeeld de volgende bezittingen (auto, boot,
caravan, motor, onroerend goed, ook in het buitenland). En laatste jaaroverzicht(en) van kapitaalverzekeringen,
koopsompolissen, beleggingen en obligaties.
● bewijsstuk 7- geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u en uw eventuele partner (geen rijbewijs).
● bewijsstuk 8- indien er schulden zijn, een bewijsstuk waarop te zien is dat er schulden zijn.



De Collectieve Aanvullende Verzekering ziektekosten (CAV ) kunt u via de website
www.gezondverzekerd.nl aanvragen.



Een vergoeding voor het sporten of culturele activiteiten voor uw kinderen van 4 jaar tot 18 jaar kunt
meer informatie vinden op de website van het Jeugdsportfonds.nl of het Jeugdcultuurfonds.nl

Inkomen
Kijk bij de lijst met bewijsstukken wat er met inkomen wordt bedoeld.
Inkomen

Inkomen aanvrager

Inkomen partner

€

€

Soort inkomen (Salaris, WW, AOW, WIA)
Netto bedrag (per maand)
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Vermogen
Vermogen is de totale waarde van bijvoorbeeld het geld op (spaar)bankrekening(en) van u, uw partner en minderjarige
kinderen, uw eigen woning (ook uw vakantiewoning of woning in het buitenland), auto, caravan, motor.


Ik verklaar dat het totale vermogen van mij (en mijn partner/gezinsleden) lager is dan € 5.940,- (voor een
alleenstaande) of € 11.880,- (voor een alleenstaande ouder, of gehuwden/samenwonenden).



Ik verklaar dat het totale vermogen van mij (en mijn partner/gezinsleden) hoger is dan € 5.940,- (voor een
alleenstaande) of € 11.880,- (voor een alleenstaande ouder, of gehuwden/samenwonenden).

Kinderen
Vul hieronder de gegevens in van alle kinderen, die thuis wonen, ongeacht hun leeftijd. Meerderjarige kinderen (18 jaar
en ouder), aangetrouwde kinderen, stief- en kleinkinderen vult u ook in.

Achternaam

Voorletters

Man /
vrouw

Geboortedatum

Ontvangt studie-

Volgt een BBL –

financiering of WTOS*

opleiding**

M/V
M/V
M/V
M/V
M/V
*WTOS -Wet tegemoetkoming onderwijskosten
**BBL - beroepsbegeleidende leerweg

Woon- en leefsituatie (alleen invullen bij de aanvraag voor Individuele inkomenstoeslag)
Uw woonsituatie (Kruis aan wat van toepassing is)


Ik woon in een huurwoning



Ik heb een koopwoning* (hiervoor levert u aparte bewijsstukken in)



Ik ben onderhuurder



Ik ben kamerhuurder



Ik ben inwonend



Ik woon in een opvangcentrum/verzorgingshuis/verpleeghuis



Anders, namelijk
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Beschrijf uw leefsituatie. (Kruis aan wat van toepassing is, meerdere keuzes mogelijk)


Ik woon alleen



Ik ben getrouwd of woon samen



Ik heb thuiswonende kinderen van 21 jaar of ouder



Ik heb medebewoners (anders dan uw kind(eren)



Ik heb kamerhuurders (betalen alleen huur)



Ik ga scheiden en de boedel is wel / niet verdeeld (streep door wat niet van toepassing is)
er is een voorlopige voorziening uitgesproken op (datum) ………………………………………………………
de echtscheiding is uitgesproken op (datum) …………………………………………………………………………..



Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Uw medebewoners (alleen invullen bij de aanvraag voor Individuele inkomenstoeslag)
Sinds 1 januari 2015 is de kostendelersnorm van toepassing. Dit betekent dat alle inwoners in uw woning, die 21 jaar of
ouder zijn, worden meegerekend voor de berekening van uw netto maandinkomen. Hoe meer personen van 21 jaar of
ouder in uw woning, hoe lager de inkomensnorm die geldt voor het aanvragen van de bijzondere bijstand.
Wonen er nog andere personen op dit adres?
❏ Nee
❏ Ja, vul de gegevens in op het onderstaand invulveld. Meer personen kunt u op een apart vel schrijven.
Achternaam

Voorletters

Man /

Geboortedatum

Burgerservicenummer

vrouw

Relatie tot
aanvrager

M/V
M/V
M/V
M/V
M/V

Verklaring en ondertekening

U (en uw partner) verklaart (verklaren) het volgende:
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Hierdoor kan Stroomopwaarts, namens uw gemeente het recht op bijzondere
bijstand bepalen. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Onjuist of onvolledig
invullen van dit formulier kan leiden tot terugbetaling van ten onrechte verstrekte bijstand. Ik verklaar hiermee bekend te
zijn dat mijn gegevens door Stroomopwaarts namens de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij
andere instanties en personen op grond van de Participatiewet of IOAW/ IOAZ en dat verstrekte gegevens worden opgenomen
in een persoonsregistratie.
Plaats en datum

________________________________________

Handtekening aanvrager

___________________________________

Handtekening partner

_____________________________________

Indienen aanvraag
Om uw aanvraag in te dienen, moet u dit formulier uitprinten, volledig invullen en ondertekenen. Voeg vervolgens de
kopieën van alle bewijsstukken bij.


U kunt het formulier met bewijsstukken opsturen naar:
Stroomopwaarts MVS, Postbus 205, 3140 AE Maassluis.





U kunt de aanvraag afgeven bij Stroomopwaarts:
-

Vlaardingen, Stadskantoor Westnieuwland 6

-

Maassluis, Stadhuis Koningshoek 93.050. balie formulierenbrigade, zie voor openingstijden www.stroomopwaarts.nl

-

Schiedam, Broersvest 110, balie formulierenbrigade, zie voor openingstijden www.stroomopwaarts.nl

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u langs gaan bij de formulierenbrigade. Zie voor de
openingstijden www.stroomopwaarts.nl
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