gemeente T i e l
Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel
Telefoon: (0344) 63 71 11
E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl
Internet: www.tiel.nl

In te vullen door de gemeente

DSP: 1974
INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAGFORMULIER 2022
1. Gegevens aanvrager (s)

U zelf

Uw partner

Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en Achternaam
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekening nummer
Naam contactpersoon
Telefoon contactpersoon
2. Inkomen
Heeft u /uw partner een
o Ja, ga verder naar vraag 5
bijstandsuitkering via
o Nee, vul vraag 2a in.
Werkzaak Rivierenland?		Let op! Ontvangt u een AOW uitkering of studiefinanciering
				
of bent u jonger dan 21 jaar, dan krijgt u geen individuele 		
				
inkomenstoeslag.
2a. Soort inkomen

U zelf

Uw partner

Kruis hieronder uw inkomen aan
en vul het netto maandbedrag in.
o Werk 		
o Uitkering (WIA, Wajong, WW)
o Alimentatie partner/kind(eren)

€……………….netto p/m
€……………….netto p/m
€……………….netto p/m

€………………….netto p/m
€………………….netto p/m
€………………….netto p/m

3. Vermogen

Bedrag

Is de waarde van al uw bezittingen
hoger dan:
				
Spaargeld,
geld op uw bankrekening,

€ 6.505,- alleenstaande
€ 13.010,- gehuwden/
alleenstaande ouder.

de overwaarde van uw koopwoning
(ook woning in het buitenland), de
waarde van uw auto, etc.

o Ja.
o Nee.

4. Inkomensverbetering
Verwacht u/uw partner in de komende o Ja.
12 maanden meer dan de 		
o Nee, u moet verklaren waarom u en/of uw partner niet 		
toepasselijke bijstandsnorm*			 (meer of meer uren) kunt werken;
te gaan verdienen?			 LET OP; Als u een partner heeft moet u dit allebei
			 verklaren, u moet allebei aan de voorwaarden voldoen.

		
* Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1037,12 en gehuwden € 1.481,60 (exl VT)
5. Verklaring
Geeft u toestemming aan de
gemeente om via e-mail extra
informatie op te vragen.

o Ja, u mag via e-mail extra informatie opvragen.
o Nee, ik wil alle brieven via de post ontvangen.

Door de aanvraag te ondertekenen verklaar ik:
1. de vragen op dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;
2. geen inkomsten of omstandigheden te hebben verzwegen die van belang kunnen zijn voor de
		 beoordeling van de aanvraag;
3. bekend te zijn met het feit dat onjuist verstrekte gegevens of inlichtingen kunnen leiden tot 		
		 terugvordering of een strafrechtelijke vervolging;
Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Opsturen
Stuur het volledig ingevulde formulier voorzien van de gevraagde gegevens op naar:
bijzonderebijstand@tiel.nl
of
Gemeente Tiel
Sociale Poort/Bijzondere Bijstand
Antwoordnummer 304
4000 VB TIEL
Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag
Vragen?
Heeft u vragen?
Neemt u dan op werkdagen contact met ons op via telefoonnummer 0344 – 637220

