Aanvraagformulier Kindpakket 2021
(Uiterste inleverdatum 31-12-2021)

INWONER van:
 GEMEENTE LOPIK

Persoonlijke gegevens
Uzelf

Uw partner (indien van toepassing)

Naam en voorletters

Naam en voorletters:

Adres:

Adres:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Burgerservicenummer:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

IBAN-nummer:

IBAN-nummer :

E-mailadres

E-mailadres:

Correspondentie adres (indien anders dan hierboven, indien in bezit van machtiging. Machtiging meesturen)
Adres:
Postcode en plaats:
□ u bent alleenstaande ouder
□ u bent gehuwd / samenwonend
Kruis aan wat van toepassing is

LET OP!
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer uw aanvraag compleet is. Dus inclusief de benodigde
bewijsstukken.
Versie 18-12-2020

In te vullen door medewerker van WIL:
Datum aanvraag:
Inkomen op datum aanvraag: PW of OM

Clientnummer en werkprocesnummer:
Gezinssituatie :
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Voor wie?
Deze regeling is bedoeld voor ouders of verzorgers met een laag inkomen (zie overzicht van inkomensgrenzen).
• Bijdragen zijn o.a. bedoeld voor de ouderbijdrage; kluisjes; schoolartikelen; excursies en gymkleding/ laptop/ uitjes,
sociale participatie/ babyzwemmen/ ID kaart met pasfoto e.d.).
• Babyuitzet: bewijs meesturen van zwangerschap; kan niet eerder aangevraagd worden dan 6 maanden
zwangerschap. Bedoeld voor tegemoetkoming aanschaf ledikant, kinderwagen, autostoeltje, e.d..
• U hebt kinderen waar u kinderbijslag voor ontvangt en die basis- en/of voortgezet onderwijs volgen.
• Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 125% van de bijstandsnorm die voor u geldt (zie overzicht hieronder).
• Deze tegemoetkoming betreft kinderen tot 18 jaar.
• Babyuitzet: vanaf 6 maanden zwangerschap kan € 300,00 ontvangen worden.
• Voor kinderen t/m het basisonderwijs kunt u in totaal maximaal € 300,00 ontvangen (Kosten peuterspeelzaal vallen
hier ook onder).
• Voor kinderen op het voortgezet onderwijs jaar kunt u in totaal maximaal € 360,00 ontvangen.
Stuurt u bonnen mee
Anders dan voorgaande jaren hoeft u geen bonnen meer te overleggen voor “klein schoolmateriaal” bv agenda’s,
schriften, schrijfmateriaal, gymkleding enz. Per kind betalen wij u hiervoor € 100,00 ineens uit.
Het resterende bedrag (€ 200,00 voor kinderen op het basisonderwijs 0f 0 tot 4 jaar en € 260,00 voor kinderen op het
voortgezet onderwijs) kunt u gebruiken voor “grote” kosten; bijvoorbeeld voor een tegemoetkoming van de kosten
van een laptop, fiets, grafische rekenmachine enz. Dit wordt uitbetaald nadat u de nota/betaalbewijs heeft overgelegd.
Zonder bonnen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dit geldt niet voor de babyuitzet.
Kostendeler
Wanneer u samenwoont met andere personen vanaf 21 jaar, behalve uw echtgenoot of partner, dan bent u
kostendeler. Stel: u woont met nog 2 personen vanaf 21 jaar in een huishouden, dan bent u 1 persoon in een
huishouden van 3 personen. Personen die studiefinanciering ontvangen en/of personen die een commercieel
huurcontract met u hebben, worden niet meegeteld.
Maximale Inkomensgrenzen (uitgaande van alle personen van 21 jaar en ouder)
Norm
125% (excl. vakantietoeslag)*
Alleenstaande ouder

€ 1.277,09

Gehuwden

€ 1.824,40

U deelt uw woning met 1 volwassene **

€ 912,20

U deelt uw woning met 2 volwassenen **

€ 790,58

U deelt uw woning met 3 volwassenen **

€ 729,76

U deelt uw woning met 4 volwassenen **

€ 693,28

*De bedragen gelden per maand, met ingang van 1 januari 2021. Afhankelijk van het aantal volwassenen in uw huishouding
en woonsituatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn. U kunt aan bovenstaande bedragen geen rechten ontlenen.
** anders dan uw partner, van 21 jaar of ouder

Maximale vermogensgrens
Situatie
Vermogensgrens
Alleenstaande ouder
€ 12.590,00
Gehuwd/ samenwonend
*Deze bedragen gelden per 1 januari 2021. U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
(uw eerste woning, de woning waar u feitelijk verblijft, telt niet mee als vermogen)

Wet bescherming persoonsgegevens
WIL registreert en verwerkt uw persoonsgegevens. De door u ingevulde formulieren en kopieën van bewijsstukken
worden bewaard in het door WIL te maken of reeds aanwezige dossier.
Bij de uitvoering van de Participatiewet verzamelt en verifieert WIL in voorkomende gevallen ook gegevens door middel
van waarnemingen. De verkregen gegevens worden overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.
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Dit teken komt u regelmatig tegen op dit formulier. De
bewijsstukken bij dit teken moet u inleveren.

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor
deze regeling stellen wij vragen over uw situatie
en uw inkomen.

Altijd meesturen: kopie geldig legitimatiebewijs van u en/ of uw eventuele partner:
Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs)

1.

Voor welke kinderen vraagt u het kindpakket aan?
•
Indien uw kind naar school gaat, graag aangeven naar welke school uw kind gaat?
•
Aangeven voor welke kosten en
•
Hoe hoog het bedrag?
Meesturen:
Bewijs kinderbijslag van deze kinderen;
Bonnen/ rekeningen per kind (op de bonnen, graag naam van het kind schrijven).

Kind 1:
Voorletters kind
school

Kind 2:
Voorletters kind
school

Kind 3:
Voorletters kind
school

Kind 4:
Voorletters kind
school

achternaam

BSN

geboortedatum

Groep/klas

Welke kosten?

Welk bedrag?

achternaam

BSN

geboortedatum

Groep/klas

Welke kosten?

Welk bedrag?

achternaam

BSN

geboortedatum

Groep/klas

Welke kosten?

Welk bedrag?

achternaam

BSN

geboortedatum

Groep/klas

Welke kosten?

Welk bedrag?

2a.

Hoeveel personen van 21 jaar en ouder wonen op
uw adres? (inclusief uzelf)

2b.

Ontvangt één van deze personen een
studiefinanciering en/ of ingeschreven bij een
erkende onderwijsinstelling.

O nee
O ja, naam persoon die studiefinanciering of
staat ingeschreven bij erkende onderwijsinstelling

Bsn nummer

Meesturen: beschikking DUO en/ of inschrijfbewijs
onderwijsinstelling.

Begindatum studiefinanciering/tegemoetkoming
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2c.

Ontvangt u een vergoeding van één van deze
personen voor het inwonen?

O nee
O ja, naam

(denk bijv. aan kamerverhuur)

BSN
Relatie tot de aanvrager
Meesturen: bewijs van betaling en huurovereenkomst.

3.

Is uw gezinsinkomen lager of gelijk aan maximaal
125% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
Indien u een bijstandsuitkering ontvangt, ga na deze vraag
door naar vraag 7: de ondertekening.
Meesturen:
Alle inkomensgegevens van de laatste 3 maanden van u, uw
eventuele partner.

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Nee
Ja, namelijk:
Bijstand vanuit de paticipatiewet
WAO/WIA
AOW
Alimentatie
Pensioen
Heffingskorting
Overige, t.w. …………………………….

O 1e rekeningnummer
4.

Vermogen.
Om het vermogen vast te stellen moet u de
volgende gegevens invullen.
Wat is op dit moment het saldo van uw bank- en/of uw
spaarrekeningen?
En van uw ten laste komende kinderen en/of uw
partner?

Saldo

€
ten name van:

O 2e rekeningnummer

Saldo

€
ten name van:

Meesturen:
Alle bankafschriften (inclusief spaarrekeningen) van de laatste
3 maanden van u, uw eventuele partner en uw ten laste
komende kinderen.
(u kunt deze opvragen bij uw bank of deze downloaden met
internetbankieren)

5.

Heeft u meer dan
één woning?
In Nederland en/of in het buitenland.
Meesturen:
• Van alle gegevens kopie bewijsstukken;
• Kopie laatst ontvangen aanslag inkomstenbelasting;
• Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting;
• Kopie betaalbewijs hypotheek;
• Kopie hypotheekakte;

O 3e rekeningnummer

Saldo

€
ten name van:

O Nee, ga door naar de volgende vraag
O Ja
Hoogte hypotheekschuld:

€
Hypotheekrente per maand:

€
Aflossing per maand:

€

• Kopie beschikking WOZ.
Afhankelijk van uw situatie kunnen extra gegevens worden
opgevraagd.
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6.

Schulden
Heeft u op dit moment leningen, een doorlopend
krediet, betaalachterstanden, bijv. huurachterstand
langer dan een maand of achterstand in
hypotheekbetaling?

O Nee, ga door naar de volgende vraag
O Ja

Meesturen:
kopie bewijsstukken schulden.

O naam schuldeiser 1

O totale bedrag aan
schulden en betaalachterstanden

Bedrag

€

€

O naam schuldeiser 2

Bedrag

€

O naam schuldeiser 3

Bedrag

7.

Ondertekening
Ik heb alle vragen begrepen en volledig
beantwoord. Ik weet dat op basis van mijn
aanvraag:
- de gemeente mijn persoonlijke gegevens
registreert;
- de gemeente inlichtingen kan vragen bij instanties
en/of werkgevers en andere personen. Dit betreft
uitsluitend inlichtingen die nodig zijn voor de
uitvoering van de betreffende wetgeving;
- omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de
uitkering direct aan de gemeente moeten worden
gemeld;
- opzettelijk onjuist of onvolledig invullen kan leiden
tot strafvervolging, boete, terugvordering,
vermindering van de uitkering en/of een maatregel.

€

Datum

Handtekening van de aanvrager of gemachtigde

Handtekening van de eventuele partner of
gemachtigde daarvan
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