
 

 

Aanvraagformulier Ouderentoeslag 2014 
 

cliëntnr:                                           wp:                                              (E7) 
 

 

Naam   : _____________________________________ 

 

Adres:   : _____________________________________ 

 

Postcode- Woonplaats: ___________  Krimpen aan den IJssel 

 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

Leest u voor het invullen van dit formulier de bijgevoegde informatie. 

Indien u aan de voorwaarden voldoet vul dan het formulier volledig in. 

De vergoeding wordt zonder nader bericht op uw bank-girorekening overgemaakt. Mocht u niet 

voor een vergoeding in aanmerking komen dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.    

 

Vraag 1  Gegevens aanvrager: 

 
Burger Service Nummer:________________________________________________ 

 

IBAN nummer: _________________________________________________ 

 

 

Vraag 2  Inkomen en vermogen deel 1 
 

Ontvangt u aanvullende bijstand van onze gemeente of van de Sociale Verzekerings Bank?   

 
  Ja  U hoeft de volgende vragen niet meer te beantwoorden en kunt het formulier inzenden. 

            Vergeet niet het formulier te ondertekenen.  
 

  Nee Ga verder met vraag 3.  

 

 

Vraag 3  Inkomen en vermogen deel 2 

INKOMEN Januari 2014 

A.O.W,  Pensioenen, Loon, WAO, 

WIA, Wajong,  Heffingskortingen 

en dergelijke:  

 Aanvrager 

(netto bedrag per maand) 

 Partner 

(netto bedrag per maand) 

     

     

     

     

       

 

 

 



 

 

 

Vraag 3  Inkomen en vermogen vervolg 

ZORGTOESLAG: 

Van de belastingdienst te ontvangen zorgtoeslag in januari 2014 : € _____________   

VERMOGEN 

IBAN nummer:  Saldo per 1-1-2014 

   

   

   

 

Waardepapieren (aandelen, obligaties, opties e.d.)  Waarde per 1-1-2014 

   

   

 

Eigenvermogen in onroerende goederen (koopwoning) 

          

€                                     

 

Auto, motor, caravan  Merk  Kenteken   Geschatte waarde 

       

       

       
 

 

Verklaring: 

Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Krimpen aan den IJssel kan 

vaststellen of ik recht heb op de vergoeding. Ik heb niets verzwegen. Mijn inkomen en vermogen 

wijken  in de periode 2010 tot en met 2013 nauwelijks (meer dan 5%) af van bovengenoemde 

gegevens. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist/onvolledig/vals 

invullen van dit formulier kan leiden tot terugvordering. Op grond van de regelgeving moet de 

gemeente in bepaalde gevallen gegevens controleren. Ik stem ermee in dat de gemeente Krimpen 

aan den IJssel inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het vaststellen van het 

recht op vergoeding nodig zijn. 

 

Plaats:    Handtekening Aanvrager:   Handtekening 

Partner: 

 

Datum: 

 

 

====================================================================== 
In te vullen door de gemeente: 

 

  Toekennen een bedrag van €  

 

  Afwijzen  (volgens bijgaande beschikking) 

 



 

 

Naam 

klantmanager  

Toetser Administratie Directeur Afhandeling 

 

 
Datum: 

   Code: 

Medw.: 

Datum: 

 

 
Inwoners in onze gemeente van 65 jaar en ouder met een langdurig minimum 

gezinsinkomen kunnen in 2014 een toeslag van de gemeente ontvangen.  

 
Hoogte van de Ouderentoeslag 
De bedragen voor de ouderentoeslag zijn in 2014:  
- Alleenstaande:  € 300,00         
- Alleenstaande ouder: € 400,00          

- Gehuwden:   € 450,00       

 
Komt u in aanmerking voor een bijdrage? 
U kunt voor een vergoeding in aanmerking komen indien u: 

- tot de doelgroep behoort; 
- beschikt over een laag gezinsinkomen en een laag vermogen; 
- sinds 1 januari van het jaar waarin u de toeslag aanvraagt in Krimpen aan den IJssel 

woont (niet wonende in een AWBZ-inrichting).  
 

Doelgroep  
Voor de Ouderentoeslag 65+ worden de volgende doelgroepen onderscheiden: 

- alleenstaanden van 65 jaar of ouder; 
- alleenstaande ouders van 65 jaar of ouder met een ten laste komend kind jonger dan 

18 jaar;  
- gehuwden waarvan tenminste een partner 65 jaar of ouder is. 

 
Vereisten gedurende de referteperiode 
Om in aanmerking te komen voor de Ouderentoeslag 65+ dient de aanvrager: 

- tijdens een periode van 48 maanden voorafgaand aan de aanvraag niet de 
beschikking hebben gehad over een hoger inkomen dan in onderstaand is 
aangegeven; 

- tijdens een periode van 48 maanden voorafgaand aan de aanvraag niet de 
beschikking hebben gehad over een vermogen als onderstaand is aangegeven. 

- Belanghebbenden kunnen een aanvraag om een Ouderentoeslag 65+ slechts 
indienen in het verstrekkingsjaar. 

 
Inkomens- vermogensgrenzen  
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet het gezinsinkomen lager of gelijk zijn 

aan het sociaal minimum.  

De netto gezinsinkomensgrenzen (excl. vakantiegeld) zijn per: 

        1-1-2014             

•  Gehuwden:    € 1.286,81 

•  Alleenstaande ouder:     € 1.158,13 

•  Alleenstaande:      €    900,77 
 

Vermogensgrenzen: 



 

 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, mag u niet te veel vermogen hebben. Onder 
vermogen valt spaargeld, maar ook bezittingen als een auto, boot of caravan, en een eigen 
huis.  De waarde van het spaargeld en die bezittingen samen mag voor gezinnen en 
alleenstaande ouders in 2014 niet meer zijn dan € 11.700,- en voor alleenstaanden niet meer 
dan € 5.850,-. 
 

Een vergoeding aanvragen? 

Stuur het aanvraagformulier dan aan: Gemeente Krimpen aan den IJssel 

Postbus 200,  2920 AE Krimpen aan den IJssel. 

 

U kunt het aanvraagformulier ook afgeven bij de afdeling Samenleving, Raadhuisplein 117 te 

Krimpen aan den IJssel. 

 


