Aanvraagformulier
Uitstroompremie
Premie in de zin van artikel 31, lid 2 onder j van de Participatiewet of artikel 2:8 lid 1 sub b Algemeen inkomensbesluit
socialezekerheidswetten juncto artikel 13:5 van de Beleidsregels re-integratie Participatiewet.

Gemeente Steenbergen

Gemeente Woensdrecht

Gemeente Bergen op Zoom

Melding:

Melding:

Melding:

Ontvangst:

Ontvangst:

Ontvangst:

Klant nummer:

Klant nummer:

Klant nummer:

Bovenstaande data en nummer worden door de ISD Brabantse Wal ingevuld

1. Gegevens aanvrager:
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Burgerservicenummer
Geboortedatum

Geslacht

Nationaliteit

Verblijfsvergunning  ja

Soort, nummer en einddatum van uw
identiteitsbewijs of uw verblijfsdocument

Soort:
Nummer:
Geldig tot:

 man

 vrouw
 nee

(einddatum vermelden)

Naam partner

Geboortedatum

2. Premie wordt aangevraagd vanwege werkaanvaarding waardoor de uitkering levensonderhoud is beëindigd.
Ik verklaar hierbij tenminste 6 aaneengesloten maanden te hebben gewerkt en tijdens deze
periode geen beroep op een uitkering levensonderhoud te hebben gedaan.
Toe te voegen bewijsstukken:
Laatste loonstrook. Let op: Bij meerdere werkgevers van iedere werkgever de laatste loonstrook.
3. Werkaanvaarding bij:
Naam van de werkgever
Adres van de werkgever
Datum werkaanvaarding
4. Betaalwijze:
Bank- of girorekeningnummer (IBAN nr.)
Ten name van

1

 ja

 nee

5. Schulden:
Is/zijn er nog schulden bij de ISD Brabantse Wal

 ja

 nee

Zo ja, wilt u de premie gebruiken voor het aflossen van deze schuld?

 ja

 nee

 Zo ja, welk percentage van de premie wilt u gebruiken voor de aflossing van deze schuld?






100 %
75 %
50%
25 %

7. Ondertekening:
Ik heb dit aanvraagformulier geheel naar waarheid ingevuld. De ISD Brabantse Wal (vervolg: ISD) kan aan de hand hiervan vaststellen
of ik recht heb op deze bijdrage. Ik heb geen informatie verzwegen die mogelijk kan leiden tot het afwijzen van deze aanvraag.
Ik weet dat ik op verzoek dan wel onverwijld uit eigen beweging mededeling moet doen van alle feiten, omstandigheden en wijzigingen
die van invloed kunnen zijn op mijn recht op een bijdrage.
Ik weet dat ik verplicht ben aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de controle op de
rechtmatige verstrekking van deze bijdrage.
Ik weet dat de ISD op grond van regelgeving de door mij ingevulde gegevens op dit aanvraagformulier zal controleren.
Ik stem ermee in, dat de ISD navraag doet bij andere instanties en/of personen in binnen- en buitenland dan wel basisregistraties /
bestanden die zij wettelijk mag raadplegen, die voor de verificatie van de aanvraag om een bijdrage noodzakelijk zijn.
Ik weet dat het onjuist invullen van dit aanvraagformulier strafbaar is. Het onjuist / onvolledig invullen van dit aanvraagformulier zal leiden
tot afwijzing van de aanvraag, tot intrekking van de bijdrage en/of het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de ten onrechte verstrekte
bijdrage.
Ik heb kennis genomen van de bewaarplicht van gegevens welke van belang zijn bij deze aanvraag tot en met 31 december van het
volgende kalenderjaar.
Ik stem ermee in, dat de ISD mijn gegevens opneemt in een gegevensadministratie met inachtneming van de bepalingen in de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:
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