Toeslag aanvragen

Voor wie is dit formulier?
U bent 18 jaar of ouder. U krijgt een uitkering of u bent ziek en krijgt
uw loon doorbetaald. Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum
dat voor u geldt, kunt u met dit formulier een toeslag op uw uitkering
aanvragen. Ook als er iets verandert in uw situatie kunt u mogelijk een
toeslag krijgen.
Wat moet u doen?
Vul eerst het schema hieronder in om te bekijken of u een toeslag kunt
krijgen. Als dat zo is, vul het formulier dan verder in en stuur het op
naar uw UWV-kantoor. Het adres hiervan vindt u op uwv.nl en op de
correspondentie die u van ons ontvangt.
Als u een partner heeft
Heeft u een partner, dan moet uw partner ook een aantal vragen
beantwoorden. Bijvoorbeeld over zijn of haar inkomen. Dat kan
namelijk meetellen voor de hoogte van de toeslag. Uw partner
moet het formulier ook ondertekenen.

Meesturen
Bij een aantal vragen, bijvoorbeeld over uw inkomsten of dat van
uw partner, moet u bewijsstukken meesturen. Schrijf op elke kopie
die u meestuurt uw naam en burgerservicenummer.
U heeft de aanvraag opgestuurd. En dan?
Zodra uw aanvraag bij ons binnenkomt, zullen wij bekijken of u
een toeslag kunt krijgen. U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.
Kunt u nu geen toeslag krijgen?
Misschien kunt u nu geen toeslag krijgen. Als er iets in uw situatie
verandert, kunt u later mogelijk alsnog een toeslag aanvragen.
Vraag de toeslag dan binnen 6 weken na de verandering in uw situatie aan.
Meer informatie
U vindt meer informatie op uwv.nl/toeslagen. U kunt ook bellen met

UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94. Kijk voor de kosten
van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen. Als u belt, houd dan uw
burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Waarvoor teken ik
		Intentieverklaring

TIk geef op dit formulier juiste en volledige informatie over mijzelf en mijn situatie.
Bepalen van mogelijk recht op toeslag

		

Wat is uw leefsituatie?

		Bent u getrouwd of gelijkgesteld met getrouwd?
		U bent gelijkgesteld met getrouwd als u met iemand (niet uw vader, moeder of kind) in een huis
woont en 1 of meer van de volgende situaties geldt voor u en die persoon:
		
-	U deelt met niet meer dan 1 huisgenoot de kosten voor de woning, zoals gas, water en licht,
en ook de kosten voor het huishouden. Bijvoorbeeld boodschappen en benzine
			
(u heeft een gezamenlijke huishouding).
		
- U heeft een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap.
		
- U woont samen volgens de Belastingdienst of een andere instantie.
		
-	U kreeg eerder een toeslag waarbij u en uw huisgenoot gelijkgesteld waren met getrouwde
personen.
		
- U bent eerder met elkaar getrouwd geweest.
		
- U en uw huisgenoot hebben elkaars kind(eren) erkend.

TIk ben getrouwd of gelijkgesteld met getrouwd PGa verder met rubriek A.
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		Bent u alleenstaand – woningdeler?
		
Uw leefsituatie is alleenstaand - woningdeler als u:
		
- 21 jaar of ouder bent; én
		
- de woning deelt met minstens 1 andere medebewoner.
		
Sommige personen tellen echter niet mee als medebewoner.
			Bewoners die wij niet meetellen als medebewoner
			Alle bewoners die voldoen aan een van de volgende voorwaarden tellen wij niet mee
als medebewoner:
			
-	Bewoners in verpleeghuizen of groepswoningen voor gehandicapten volgens de
Wet langdurige zorg (Wlz).
			
Bewoners jonger dan 21 jaar.
			
-	Studenten die een opleiding volgen waardoor zij recht kunnen hebben op
studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.
			
Studenten die een Beroeps Begeleidende leerweg (BBL) volgen.
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Bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder.
			
Uw inwonende huurder(s) of verhuurder.
				 	
Let op: is uw huurder of verhuurder naaste familie? Bijvoorbeeld uw opa, vader,
(schoon)zus, of (klein)kind? Dan telt deze persoon wel mee als medebewoner.

P

TIk ben alleenstaand – woningdeler PGa verder met rubriek B.
		Bent u alleenstaand?
		
Uw leefsituatie is alleenstaand als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
		
- U bent 21 jaar of ouder en woont alleen in uw woning.
		
- U bent 18, 19 of 20 jaar en uw leefsituatie is niet getrouwd of daarmee gelijkgesteld.
		
-	U bent niet getrouwd of daarmee gelijkgesteld en u deelt een woning met bewoners die
allemaal niet als medebewoners worden meegeteld.
(Zie kader: ‘Bewoners die wij niet meetellen als medebewoner’.)
Stuur een kopie van uw huurcontract mee en die van:
- de bewoner(s) met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder;
- uw inwonende huurder(s) of verhuurder.
Zijn er huurcontracten die u niet heeft gekregen? Geef dan hieronder aan om welke
bewoner(s) het gaat en wat de reden is waarom u het huurcontract niet heeft gekregen.

P

Naam									Reden geen huurcontract

NNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNM
			NNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNM
TIk ben alleenstaand PGa verder met rubriek B.
			

A Getrouwd of gelijkgesteld met getrouwd
		

Is degene met wie u samenwoont
geboren na 31 december 1971?

TNee PU heeft mogelijk recht op een toeslag. PGa verder met vraag 1.1.
TJa

		

Behoort tot uw huishouden een
kind dat jonger is dan 12 jaar?

TNee PU heeft geen recht op een toeslag.
TJa P
U heeft mogelijk recht op een toeslag. PGa verder met vraag 1.1.
Geboortedatum jongste kind				

MMlMMlMMMM

B Alleenstaand - woningdeler / Alleenstaand
		

Bent u jonger dan 21 jaar?

		

Woont u bij uw (pleeg)ouders?

TNee PU heeft mogelijk recht op een toeslag. Ga verder met vraag 1.1.
TJa
TNee PU heeft mogelijk recht op een toeslag. Ga verder met vraag 1.1.
TJa PU heeft geen recht op een toeslag.
1 Gegevens aanvrager
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Gebruikt u de achternaam van uw partner, vul dan ook uw geboortenaam in.
1.1

Voorletters en achternaam

1.2

Adres

1.3

Postcode en plaats

1.4

Burgerservicenummer

1.5

Geboortedatum

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	 TMan TVrouw
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM
MMMM MM NNNNNNNNNNNNNNNNNM
MMMMMMMMM
MMLMMLMMMM
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1.6

Heeft u kinderen?

TNee PGa verder met vraag 2.1.
TJa

1.7

Geboortedatum jongste kind

MMLMMLMMMM

1.8

Ontvangt u voor dit kind
kinderbijslag?

TJa
TNee
2 Aanvraag

2.1. Vraagt u de toeslag tegelijk met
een andere uitkering aan?

2.2

Waarom vraagt u de toeslag aan?

Bijvoorbeeld tegelijk met een WW-,WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
TJa
TNee

MMLMMLMMMM
Nieuwe leefsituatie				NNNNNNNNNNNNNNNNM
TGezinsinkomen is gedaald per		 MMLMMLMMMM
Reden							NNNNNNNNNNNNNNNNM
TLeefsituatie is gewijzigd per		

3 Inkomen
3.1	Ontvangt u inkomsten van een
(ex-)werkgever?

Denk aan: loon, overwerk, tantième, winstuitkering, gratificatie, afvloeiingsregeling.
TNee
TJa Stuur een kopie mee van uw loonstrook waaruit dit blijkt.

3.2

TNee
TJa P
Stuur een kopie van uw laatste jaarrekening en, als u dit ons nog niet eerder aan ons heeft gestuurd,

Heeft u inkomsten uit een
zelfstandig bedrijf of beroep?

P

de laatste Aangifte Inkomstenbelasting.

3.3

Ontvangt u een uitkering?

Ontvangt u een uitkering van UWV? Dit hoeft u niet te vermelden. De uitkering is al bij ons bekend.

TNee
TJa P TBijstandsuitkering
		TVUT-uitkering
		TIOAZ-uitkering
		TIOAW-uitkering
		TWAO-gat
		TANW-uitkering
		 TStamrecht
		 TBedrijfsbeëindiging
		 TInvaliditeitspensioen
		 TBasisbeurs of aanvullende beurs
		 TAanvullende pensioenuitkering
		 TRegeling oorlogsslachtoffers
		 TBuitenlandse sociale verzekeringswetten

NNNNNNNNNNNNNNNNNNM

		TAnders, namelijk
		 Stuur van elke uitkering een kopie van de specificatie mee.

P
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3.4

Heeft u nog andere inkomsten?

Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld: inkomsten uit kamerverhuur, werk voor gemeentelijke commissies,
thuiswerk, optredens als musicus of artiest.

TNee
TJa PStuur bewijsstukken van deze inkomsten mee.
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4 Partner
4
4.1

TNee PGa verder met de ondertekening en stuur dit formulier naar UWV.
TJa PLaat uw partner de gegevens hieronder invullen. Stuur het formulier daarna naar UWV.

Heeft u een partner?

Invullen door partner

Waarvoor teken ik

TIk geef op dit formulier juiste en volledige informatie over mijzelf en mijn situatie.

		Intentieverklaring
5

Gegevens partner

Voorletters en achternaam

Gebruikt u de achternaam van uw partner, vul dan ook uw geboortenaam in.

5.2

Burgerservicenummer

5.3

Geboortedatum

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	 TMan TVrouw
MMMMMMMMM
MMLMMLMMMM

5.1

6 Inkomen partner
6.1	Ontvangt u inkomsten van een
(ex-)werkgever?

Denk aan: loon, overwerk, tantième, winstuitkering, gratificatie, afvloeiingsregeling.

TNee
TJa PStuur een kopie mee van uw loonstrook waaruit dit blijkt.
6.2

Heeft u inkomsten uit een
zelfstandig bedrijf of beroep?

TNee
TJa P
Stuur een kopie van uw laatste jaarrekening en, als u dit ons nog niet eerder aan ons heeft gestuurd,
de laatste Aangifte Inkomstenbelasting.
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6.3

Heeft u een uitkering van UWV?

TNee
TJa P TWW
		 TWIA (IVA/WGA)
		TWAO
		TWAZ
		TIOW
		 TWajong
		 TBIA
		 TWamil
		 TToeslag
		 TZiektewetuitkering
		TBevallings- en zwangerschapsuitkering (WAZO)
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6.4

Ontvangt u nog een andere
uitkering?

TNee
TJa P TBijstandsuitkering
		TVUT-uitkering
		TIOAZ-uitkering
		TIOAW-uitkering
		TWAO-gat
		TANW-uitkering
		 TStamrecht
		 TBedrijfsbeëindiging
		 TInvaliditeitspensioen
		 TBasisbeurs of aanvullende beurs
		 TAanvullende pensioenuitkering
		 TRegeling oorlogsslachtoffers
		 TBuitenlandse sociale verzekeringswetten

NNNNNNNNNNNNNNNNNNM

		TAnders, namelijk
		 Stuur van elke uitkering een kopie van de specificatie mee.

P

6.5

Heeft u nog andere inkomsten?

Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld: inkomsten uit kamerverhuur, werk voor gemeentelijke commissies,
thuiswerk, optredens als musicus of artiest.

TNee
TJa PStuur bewijsstukken van deze inkomsten mee.

PGa verder met de ondertekning.
Invullen door aanvrager en partner Ondertekening
Aanvrager												Partner
		Datum
		

		Handtekening

Invullen door UWV

MMLMMLMMMM				MMLMMLMMMM
NNNNNNNNNNNN		NNNNNNNNNNNM
NNNNNNNNNNNN		NNNNNNNNNNNM
NNNNNNNNNNNN		NNNNNNNNNNNM

Administratieve verwerking

TWW TWAZ

		UWV-kantoor

Adres					
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		Uitkering

		Registratienummer

TBIA		 TRea		 T WIA		

TWajong		 TWAO		

T Wamil TZW

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNM
Postcode en plaats		
MMMM MM NNNNNNNNNNNM
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM
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