Bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet
Waarom deze bijlage?
Als u geen uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt zijn niet al uw noodzakelijke gegevens bij ons bekend. U
dient daarom deze bijlage bij het aanvraagformulier mee te sturen. Wij maken u erop attent dat:






U alle vragen dient te b eantwoorden;
U de b ijlage dient te voorzien van een datum ;
U de b ijlage dient te ondertekenen, ook uw eventuele partner;
U de b ijlage dient te voorzien van de vereiste b ewijsstukken.

Stuur de bijlage samen met het aanvraagformulier en de bewijsstukken naar:
Sociale Zaken, Gemeente Krimpenerwaard, Postbus 51, 2820 AB, STOLWIJK
Datum afgifte:

Datum ontvangst:

1. Gegevens hoofdaanvrager en eventuele partner
a. Ik heb een partner

i

O ja

O

nee

Kruis aan wat op u van toepassing is. Op pagina 6 leest u wat wij onder ‘partner’ verstaan.
b.

Hoofdaanvrager

Partner

Burgerservicenummer:
Voornaam/-namen:
Uw eigen achternaam:
Geboortedatum :
Geslacht:

O Man

O Vrouw

O Man

O Vrouw

Nationaliteit:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats :
Wijkt dit adres af van

O ja, vul in:

het adres waar u

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………….

volgens het

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………

bevolkingsregister
staat ingeschreven?

O nee, ga naar vraag 2

Reden:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Kinderen
U (of uw partner) heeft (een) minderjarig(e) kind(eren) ii op pagina 6 leest u wat wij onder ‘kind’ verstaan.
O nee, ga naar vraag 3
O ja, vul in op de volgende pagina:

1

Achternaam en voornaam / -namen

Geboortedatum

1.

Thuiswonend
ja / nee

Kinderbijslag
ja / nee

2.

ja / nee

ja / nee

3.

ja / nee

ja / nee

4.

ja / nee

ja / nee

5.

ja / nee

ja / nee

6.

ja / nee

ja / nee

3. Woonsituatie
a. U (of uw partner) betaalt huur, hypotheek, kostgeld of andere woonlasten.
O nee
O ja, van € …………………per maand aan …………….......................................................................................................
b. Uw huidige woonsituatie is als volgt: kruis aan wat op u van toepassing is
O Huurwoning / -schip

O Koopwoning / -schip

O Bij (groot)ouders inwonend

O Onderhuurder

O Kamerbewoner

O Woonwagen (koop of huur)

O Kraakpand

O In een inrichting / tehuis

O Groepshuisvesting (woongroep)

O Geen vaste woon- / verblijfplaats

O Kostganger

O Anders, namelijk:…………………………

c. In de woning wonen – behalve uw eventuele minderjarige kinderen en/of partner – nog anderen.
O nee, ik heb geen medebewoners.
O ja, ik heb ……….. medebewoners. Vul het aantal in, zonder uw eventuele partner of kinderen jonger d an 18 jaar.
Vul hieronder de gegevens van uw medeb ewoner(s) in:
Medebewoner 1

Voornaam/-namen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Relatie tot u:

Medebewoner 2

O Kind

O Kostganger

O anders vul in:

O Kind

O Kostganger

O anders vul in:

O Kind

O Kostganger

O anders vul in:

O Kind

O Kostganger

O anders vul in:

Voornaam/-namen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Relatie tot u:

Medebewoner 3

Voornaam/-namen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Relatie tot u:

Medebewoner 4

Voornaam/-namen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Relatie tot u:
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Medebewoner 5

Voornaam/-namen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Relatie tot u:

Medebewoner 6

O Kind

O Kostganger

O anders vul in:

O Kind

O Kostganger

O anders vul in:

Voornaam/-namen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Relatie tot u:

Als u meer dan 6 medeb ewoners heeft, geeft u hun gegevens op b ij vraag 9.

4. Vermogen Let op: de vragen heb b en b etrekking op b innen- en b uitenland.
a. U (of uw partner) heeft contant geld.
O nee, ga verder naar vraag 4.b
O ja, namelijk € ………………
b. U (of uw partner) heeft bank- en/of spaarrekeningen.
O nee, ga verder naar vraag 4.c
O ja, vul hieronder alle b ank- en/of spaarrekeningen in van u en uw partner:
IBAN-nummer(s) hoofdaanvrager

Saldo

IBAN-nummer(s) partner

Saldo

1.

€

1.

€

2.

€

2.

€

3.

€

3.

€

4.

€

4.

€

5.

€

5.

€

6.

€

6.

€

7.

€

7.

€

8.

€

8.

€

c. Uw (of uw partners) inwonend(e), minderjarig(e) kind(eren) heeft / hebben een bank- en/of spaarrekening?
O nee, ga verder naar vraag 4.d
O niet van toepassing, omdat ik / wij geen minderjarig(e), inwonend(e) kind(eren) heb / hebben, ga verder naar vraag
4.d
O ja, vul in:
IBAN-nummer(s) minderjarige kind(eren)
1.

Saldo
€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€
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d. U (of uw partner of minderjarig(e), inwonend(e) kind(eren)) bezit onroerend goed, bijvoorbeeld een eigen woning, een
boerderij of grond?
O nee, ga verder naar vraag 4.e
O ja, namelijk vul in:…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. U (of uw partner of minderjarig(e), inwonend(e) kind(eren)) heeft andere kostbare bezittingen, bijvoorbeeld een l evensverzekering of andere vermogensverzekering, kostbare sieraden, een auto of kunst? Vermeld bij een auto de huidige
kilometerstand.
O nee, ga verder naar vraag 4.f
O ja, namelijk vul in:
Soort vermogen (bijvoorbeeld levensverzekering of auto)
1.

Waarde
€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

f. U (of uw partner) heeft schulden?
O nee, ga verder naar vraag 5
O ja, van in totaal € …………………

5. Inkomsten
U (of uw partner) heeft inkomsten in binnen- en/of buitenland?
O nee, ga verder naar vraag 6
O ja, vul in:
Inkomen exclusief
vakantiegeld
Inkomen uit arbeid

Netto inkomen
Hoofdaanvrager

Periode (maand
of 4 weken)

Netto inkomen
Partner

Periode (maand
of 4 weken)

ZW, WW, WAO, WIA of
Wajong
AOW / ANW
Pensioen of VUT
Partneralimentatie
Kinderalimentatie
Inkomsten uit kamerhuur of
onderhuur
Studiefinanciering
Teruggave belastingdienst
Inkomen als zelfstandige
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Overige inkomsten, namelijk:
…………………………….

6. Uitbetaling bijzondere bijstand of voorziening
Ik wil de bijzondere bijstand ontvangen op IBAN (vul een IBAN nummer in van u zelf of uw partner – geen spaarrekening):
……………………………………………………………...ten name van ………………………………………………………………

7.a. Mee te sturen bewijsstukken






Bij elke vraag vindt u op de volgende pagina terug welke gegevens u moet meesturen.
Vink in de rechterkolom aan welke gegevens u meestuurt.
Stuur geen originelen, maar alleen kopieën.
Als u een partner heeft, stuurt u de bewijzen van u beiden mee.
Vraag
1
3.a

Mee te sturen bewijsstukken vermogen, inkomen en woonsituatie
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
Bewijs van betaling van woonlasten.

3.b.

Huurcontract, onderhuurcontract, overeenkomst kamerbewoning of kostganger.

3.c

Als u een onderhuurder of kostganger heeft, bewijs van onderhuurcontract of
kostgangerovereenkomst
 Alle afschriften (alle bladen, met zichtbare saldovermelding) van de laatste 3 maanden van alle
bank- en spaarrekeningen. Als u geen afschriften heeft, vraagt u de afschriften of een
mutatieoverzicht met saldovermelding op bij de bank.
 U kunt ook een uitdraai maken via internetbankieren. De periode die u uitdraait is dan vanaf de
datum gelegen 3 maanden vòòr de aanvraagdatum tot aan heden met saldovermelding.
Indien u in het bezit bent van onroerend goed, dient u daarvan de eigendomsgegevens in te
leveren. In het geval van een eigen woning, dient u van deze woning in te leveren:
 Eigendomsakte;
 Hypotheekakte;
 WOZ-waarde;
 Huidige hoogte van de hypotheek;
 Polissen van verzekeringen en/of beleggingen en/of spaarvormen die gebonden zijn aan de
woning.
 In het geval van een vermogensverzekering (bijvoorbeeld een levens - of uitvaartverzekering)
dient u de polis en de huidige afkoopwaarde in te leveren.
 Geef bij het bezit van (een) auto(’s) de kilometerstand door.
Recente bewijzen van schulden (niet ouder dan 3 maanden).

4.b en
4.c

4.d

4.e

4.f
5

Kruis aan

 Laatste 3 loonstroken of uitkeringsspecificaties.
 Indien uw uitkering van het UWV of de SVB is beëindigd dient u hiervan een bewijs in te leveren.
 Beschikking rechtbank in geval van alimentatie.
 Beschikking belastingdienst bij teruggave belastingdienst.
 In geval van zelfstandige:
- Jaarcijfers laatste 3 jaar en het lopende jaar;
- Belastingaangiften laatste 3 jaar.

7.b. Mee te sturen overige bewijsstukken





Vink in de rechterkolom de gegevens aan die u meestuurt;
Stuur geen originelen, maar alleen kopieën;
Als u een partner heeft, stuurt u de bewijzen van u beiden mee.

Kostensoort

Mee te sturen bewijsstukken

Individuele Inkomenstoeslag

Al uw jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar.

Kruis aan
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8. Opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
9. Verklaring en ondertekening
U verklaart (beiden):






Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. U verleent het college hierbij een machtiging om onderzoek in te
stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die
noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van de bijstand;
Alle gevraagde bewijsstukken mee te sturen en aan te vinken welke stukken zijn meegestuurd;
Ermee bekend te zijn dat als niet alle benodigde stukken ingeleverd zijn er een hersteltermijn geboden wordt,
waardoor de afhandeling van de aanvraag opgeschort en vertraagd wordt;
Ermee bekend te zijn dat de bijstand gedeeltelijk of in zijn geheel kan worden teruggevorderd als onjuiste of
onvolledige informatie is gegeven.
Hoofdaanvrager

Partner

Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

i

Met uw partner w ordt bedoeld degene met w ie u gehuw d bent, een geregistreerd partnerschap heeft, samenw oont, of kosten van de
huishouding deelt. In de volgende gevallen is er altijd sprake van een partner:
- u deelt met een van de bew oners de kosten en de zorg van de huishouding;
- u heeft eerder (on)gehuw d samengeleefd met een van de bew oners;
- u heeft een kind van een van de andere bew oners of uw kind is erkend door een van de andere bew oners;
- u heeft een samenlevingscontract met een van de andere bew oners;
- u staat elders met een van de bew oners als partners geregistreerd.
ii

Met uw kind w ordt bedoeld uw eigen kind (geadopteerd of biologisch) of stiefkind.
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