AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR TOESLAG
KANSREGELING (INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG)
Alleen voor inwoners van de gemeente Achtkarspelen
naam aanvrager

naam partner

burgerservicenummer

burgerservicenummer

geboortedatum

geboortedatum

adres

postcode en woonplaats

telefoonnummer

IBAN-nummer (banknummer)

datum melding *

datum aanvraag *

*) in te vullen door de gemeente
Als dit uw eerste aanvraag om een toeslag op grond van de Kansregeling (Individuele
Inkomenstoeslag) is en u ontvangt ook geen uitkering van de gemeente Achtkarspelen,
stuur dan een kopie van de voor- en achterkant van uw legitimatiebewijs mee (bijv. paspoort).
Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, stuur dan een kopie van uw verblijfsvergunning of document
van Justitie of de Vreemdelingendienst mee.
Aanvraag
Ik wil graag een toeslag op grond van de Kansregeling (Individuele Inkomenstoeslag)
aanvragen. Ik hoor bij de doelgroep want:
-

Ik ben 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
Ik heb al 36 maanden of langer zonder onderbrekingen een inkomen tot maximaal
130% van het bijstandsniveau;*)
Ik heb op dit moment een vermogen dat lager is dan de norm die in de Participatiewet staat; *)
Ik heb in de voorgaande 12 maanden niet eerder een Individuele Inkomenstoeslag
gekregen;
Ik heb de komende 6 tot 12 maanden geen uitzicht op inkomensverbetering;
Ik doe dit jaar naar vermogen vrijwilligerswerk of ik ben voor minstens 8 uren per
week mantelzorger **)

(Als u als echtpaar/samenwonenden beiden in aanmerking wilt komen voor de vergoeding op
grond van de Kansregeling moet u beiden aan bovenstaande eisen voldoen)
*) Hiervoor heb ik het schema op de volgende pagina goed bekeken.
**) Hiervoor vul ik de extra verklaring “vrijwilligerswerk en mantelzorg” op dit formulier in.

-2Uw situatie
Alleenstaande 18 - 20 jaar
Gehuwden 18 - 20 jaar zonder kinderen
Gehuwden 18 - 20 jaar met kinderen
Gehuwden één 18 - 20 jaar, ander 21+ zonder
kinderen
Gehuwden één 18 - 20 jaar, ander 21+ met kinderen
Alleenstaande 21 - pensioenleeftijd
Alleenstaande ouder 21 - pensioenleeftijd
Gehuwden 21 - pensioenleeftijd
Alleenstaande pensioenleeftijd+
Gehuwden pensioenleeftijd+

130%
€ 322,88
€ 645,76
€ 1.019,45
€ 1.257,10
€
€
€
€
€
€

1.630,79
1.307,90
1.307,90
1.868,43
1.462,57
1.969,11

Vermogen
Alleenstaande
Alleenstaande ouder en echtpaar
€ 6.225,-€ 12.450,Vermogen in de eigen woning mag niet hoger zijn dan € 52.500,(bedragen gelden vanaf 01-07-2020 en zijn netto per maand, inclusief vakantietoeslag. De bedragen
zijn voor wat betreft de personen ouder dan 21 jaar gebaseerd op zelfstandig wonende
personen, zonder dat er sprake is van inwonende personen waarmee kosten kunnen worden
gedeeld). Voor kostendelers gelden lagere bedragen.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg***)
Ik doe naar vermogen vrijwilligerswerk bij:
Naam vereniging, stichting, belangenorganisatie of organisatie met ANBI-status:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vestigingsplaats:………………………………………………………………………………………………………………………….

Ik

heb dit vrijwilligerswerk gekregen via:…………………………………………………………………………………
Vrijwilligersvergoeding (een vergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten of kosten kleding wordt
niet bedoeld): € …………………. per jaar

Of
Mijn partner doet naar vermogen vrijwilligerswerk bij:
Naam vereniging, stichting, belangenorganisatie of organisatie met ANBI-status:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vestigingsplaats:………………………………………………………………………………………………………………………….

Ik

heb dit vrijwilligerswerk gekregen via:…………………………………………………………………………………
Vrijwilligersvergoeding (een vergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten of kosten kleding wordt
niet bedoeld): € …………………. per jaar

-3Ik ben voor minstens 8 uren per week mantelzorger bij:

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mijn partner is voor minstens 8 uren per week mantelzorger bij:

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ik weet dat onder vrijwilligerswerk wordt verstaan:
-

Een (bestuurs)functie bij een vereniging, stichting, belangenorganisatie of organisatie met ANBIstatus, die in tenminste 40 weken per jaar activiteiten verricht, ongeacht het aantal uren dat
hieraan wordt besteed.

-

Het vrijwilligerswerk dat via de Vrijwilligersbank van Kearn Welzijn is verkregen, ongeacht het
aantal uren dat hieraan wordt besteed.

Ik weet dat onder mantelzorg wordt verstaan:
-

Hulp (geen alledaagse zorg) die langdurig en onbetaald wordt geboden aan zieken of
ouderen door familieleden of bekenden gedurende minimaal 8 uren per week.

Ik weet dat de gemeente mij kan vragen om bewijsstukken waarmee ik kan aantonen dat ik
het vrijwilligerswerk of de mantelzorg doe. Ik wacht af totdat de gemeente mij hierom vraagt.
***) Als u moeite heeft met de invulling van dit gedeelte van de aanvraag kunt u ondersteuning vragen
bij het Dorpenteam. Belt u dan met telefoonnummer 14 0511.
Machtiging
Ik wil graag dat de afdeling Werk en Inkomen de vergoeding uitbetaalt aan:
naam: ................................................................
adres: ................................................................
woonplaats: ........................................................
IBAN-nummer: .....................................................
Zijn er door de gemeente wijzigingen aangebracht in dit formulier?
Zo ja, ik/wij ga(an) akkoord met deze wijzigingen.

❑ nee

ja, door ..........................

-4-

Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op de
bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het met opzet onjuist invullen van dit formulier strafbaar is
en dat de gemeente de bijstand dan niet of niet helemaal uitbetaalt. Ik weet ook dat de gemeente de
bijstand van mij terugvordert als ik hier geen recht op heb. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens
controleert bij andere instanties en personen en dat mijn gegevens worden opgeslagen in een
persoonsregistratie. Ik weet dat ik veranderingen in mijn situatie onmiddellijk moet doorgeven aan de
gemeente en als de gemeente daarbij dan om bewijsstukken vraagt moet ik die inleveren. Ik weet ook dat
ik moet doorgeven als ik zie dat de gemeente zich heeft vergist. Als ik een partner heb, dan geldt alles
dat op dit formulier is ingevuld en verklaard ook voor hem/haar.
plaats ..............................................

datum ..............................................

handtekening
aanvrager .......................................

handtekening
partner .............................................

Als u binnen acht weken nadat u deze aanvraag heeft ingediend geen beschikking hierop heeft gekregen,
dan kunt u de gemeente door middel van een brief in gebreke stellen en verzoeken om alsnog een
beslissing te nemen. Als de gemeente dit dan na twee weken nog niet heeft gedaan, dan heeft u recht op
een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. Daarnaast kunt u dan een
beroepschrift sturen naar de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA
Leeuwarden.

