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Aanvraagformulier
Eenmalige koopkrachttegemoetkoming
Datum ontvangen:

Paraaf medewerker:

Registratienummer:

Toelichting bij het formulier
Met dit formulier vraagt u de éénmalige koopkrachttegemoetkoming aan. Inwoners met een laag inkomen
komen hiervoor in aanmerking. Dit is een tegemoetkoming in uw koopkracht. Mensen met een uitkering,
maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen kunnen de koopkrachttegemoetkoming
aanvragen. Om te bepalen of iemand recht heeft op het extra geld wordt gekeken naar het inkomen in de
maand september 2014. Het hangt van iemands persoonlijke situatie af waar de inkomensgrens precies
ligt. Die grens varieert van € 245,- tot € 1500,-.
Informatie
Gemeente De Ronde Venen, Afdeling Sociale Zaken
T. 0297 29 16 16
E. socialezaken@derondevenen.nl
Inleveren
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. U kunt het
formulier sturen naar: Gemeente De Ronde Venen, t.a.v. Afdeling Sociale Zaken, postbus 250, 3640 AG
Mijdrecht. Ook kunt u het formulier inleveren bij de balie Sociale Zaken in het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bij de Servicepunten kunnen ze u ook helpen met het invullen van het
formulier. Let op! Het aanvraagformulier moet uiterlijk 15 december 2014 zijn ingediend.
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1. Persoonsgegevens
A. Gegevens aanvrager
Naam + voorletter(s)

m/v

Straatnaam + huisnummer
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
B. Gegevens partner
Naam + voorletter(s)

m/v

Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
C. Woonsituatie
Ik woon alleen

ik ben alleenstaande ouder van kind(eren) onder 18
jaar

Ik ben samenwonend/getrouwd

Ik ben 18, 19 of 20 jaar en woon in een inrichting

D. Uw inkomen
Ik/ wij hadden de volgende inkomsten in de maand september 2014:
Soort inkomsten
Bijvoorbeeld het bedrag dat u heeft gekregen uit werk, uitkering,
pensioen, eigen bedrijf, alimentatie, heffingskorting van de
belastingdienst of studiefinanciering. Vakantiegeld en toeslagen
(zoals kinderbijslag, huurtoeslag en zorgtoeslag) worden niet bij
uw inkomen meegeteld. Zie ook punt 3 van het formulier.
Netto per maand
1. ………………………………………………………………………….

€
………………………………….

2. ………………………………………………………………………….

€
………………………………….

3. ………………………………………………………………………….

€
………………………………….

4. ………………………………………………………………………….

€
………………………………….

5. ………………………………………………………………………….

€
………………………………….
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2. Rekeningnummer
Op welk rekeningnummer wilt u de tegemoetkoming ontvangen?
IBAN rekeningnummer
Ten name van

3. Bijlagen
Verplichte bewijsstukken om bij deze aanvraag te voegen:
-

Kopie legitimatiebewijs

-

Kopie van uw uitkerings- of inkomensspecificatie van de maand september.

-

Kopie van de afschriften van al uw bankrekeningen van de maand september.

-

Kopie van uw Voorlopige Aanslag (voor- en achterzijde) van de Belastingdienst

Indien van toepassing moet u de volgende bewijsstukken toevoegen:
(aanvinken als dit voor u van toepassing is)
Als u een partner heeft
-

Kopie legitimatiebewijs

-

Kopie van uw uitkerings- of inkomensspecificatie van de maand september.

-

Kopie van de afschriften van al uw bankrekeningen van de maand september.

-

Kopie van uw Voorlopige Aanslag (voor- en achterzijde) van de Belastingdienst

4. Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de gemeente de door mij
opgegeven informatie controleert. Ik stem ermee in dat de gemeente bij andere personen of
instanties inlichtingen en gegevens opvraagt die voor het vaststellen van het recht van belang
zijn. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het met opzet onjuist/onvolledig invullen van het
formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van het formulier kan leiden tot
beëindiging of vermindering van de uitkering. Ten onrechte verstrekte bijstand wordt
teruggevorderd en kan leiden tot een administratieve sanctie of strafrechtelijke vervolging.
Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening aanvrager

Handtekening partner
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