Aanvraagformulier 2020

Ouderentoeslag AOW-gerechtigden

LET OP!! ALLEEN INVULLEN INDIEN U DIT JAAR VOOR HET EERST AANVRAAGT!!

Naam aanvrager

geb. datum

M/V

Burger Service Nr.
Naam echtgenoot/partner

geb. datum

M/V

Burger Service Nr.
Adres en huisnummer

Telefoonnummer

Postcode

Woonplaats

Bank/giro nummer IBAN/BIC nr vermelden

Soort inkomen
inkomen van de aanvrager (inclusief vakantietoeslag)

Bedrag

periode

€

Netto per Mnd/
4 weken /
week

€
inkomen van de partner (inclusief vakantietoeslag)

Netto per Mnd/
4 weken /
week

€
€

Bedraagt uw vermogen minder dan € 12.450,= (geh.//samenw) of € 6.225,= (alleenstaande):

ja

/ nee

(bijv. spaargelden, eigen vermogen in woning)
Heeft u een eigen woning
ja / nee
Let op: als u een eigen woning bezit, neem dan even contact met ons op!
Bewijsstukken van u en eventuele echtgenoot/partner:
- een kopie/ kopieën van een bewijs van uw inkomsten (netto inkomsten uit loon, pensioen, rente,
alimentatie (ook voor de kinderen) winst, overige inkomsten of sociale uitkeringen). Bijv. loonspecificatie
en/of bankafschrift bij het ontbreken van een specificatie.
- kopie/ kopieën van uw geldig legitimatiebewijs
- kopie van bankafschrift/spaarrekening(en), (saldo per 1-1-2020)
U dient dit formulier volledig in te vullen en de benodigde bewijsstukken bij te voegen.
U dient de aanvraag te sturen naar: Gemeente Beek, t.a.v. afdeling Samenleving, Postbus 20, 6190 AA Beek

Verklaring:
Ik verklaar dat ik de ouderentoeslag gebruik voor de doeleinden zoals die op de ommezijde van dit aanvraagformulier vermeld
staan.
Ik weet dat ik bewijsstukken van deze uitgaven moet bewaren en dat de gemeente mij kan vragen deze te overleggen.
Beek,

datum

Handtekening aanvrager
Handtekening echtgenoot/partner

-2-

Toelichting ouderentoeslag 2020
De zogenaamde ouderentoeslag is een toeslag voor inwoners van Beek die de
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en alleen een AOW-uitkering en eventueel een
klein aanvullend pensioen ontvangen en is bedoeld voor de volgende kosten.
 Onverwachte (vervangings)uitgaven. Inwoners vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
met een laag inkomen komen niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag,
die bedoeld is voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en
geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. Zij kunnen dus niet sparen voor onverwachte extra (vervangings-) uitgaven zoals bijvoorbeeld een kapotte koelkast.
 Uitgaven in verband met het ouder worden. Oudere mensen hebben vaak meer uitgaven die te maken hebben met het ouder worden en/of ziekte. Het gaat dan om kosten
die moeilijk zijn aan te geven, maar die het leven van alledag voor ouderen duurder maken. Voorbeelden zijn extra kosten wegens energieverbruik, waskosten, vervoer en
kleine klussen in en om het huis.
 Maatschappelijke participatie. De gemeente Beek vindt het voor ouderen ook heel belangrijk om maatschappelijk actief te blijven. Een laag inkomen mag hiervoor geen belemmering zijn. (Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een lidmaatschap van een sport- of
muziekvereniging, het zwembad, de schouwburg etc.)
Voor wie?
 Pensioengerechtigde inwoners met een (gezins) inkomen tot maximaal 110% van het
sociaal minimum, dit is ongeveer (exclusief vakantiegeld):
- Voor gehuwden/samenwonenden € 1.666 netto per maand
- Voor een alleenstaande € 1.229 netto per maand.
 Uw vermogen mag niet meer bedragen dan het vrij te laten vermogen, zoals in de Participatiewet is vastgesteld, namelijk € 6.225 voor een alleenstaande en € 12.450 voor gehuwden. Dit zijn de bedragen die gelden op 1 januari 2020
De hoogte van de vergoeding?
Er is gekozen voor een vast bedrag per huishouden, ongeacht of u gehuwd/samenwonend
of alleenstaand bent. U krijgt dit bedrag slechts één keer per kalenderjaar. De gemeenteraad
van Beek heeft eind 2019 besloten om de Ouderentoeslag in de jaren 2020 – 2022 te gaan
afbouwen. Hierdoor veranderen de bedragen en zal deze toeslag in 2022 helemaal komen
te vervallen.
De bedragen in de komende jaren zijn:
 2020; Ouderentoeslag betreft euro 300,- per huishouden
 2021; Ouderentoeslag betreft euro 100,- per huishouden
 2022; geen Ouderentoeslag meer
Wat moet u doen? Indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunt u in
aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. Mensen die in de loop van een jaar de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken, kunnen vanaf 1 januari van het daaropvolgende
kalenderjaar een aanvraag indienen. Indien u denkt in aanmerking te komen voor deze
toelage verzoeken wij u een aanvraagformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk, aan ons
te retourneren. Aanvragen ingediend ná 31 december 2020, nemen wij niet meer in
behandeling.
Indien uw aanvraag wordt toegekend en uw omstandigheden blijven ongewijzigd, dan
ontvangt u in de daaropvolgende jaren van ons in het voorjaar automatisch een nieuw
aanvraagformulier.
Let op! :Vanaf 2015 is de wetgeving gewijzigd en dient de gemeente steekproefsgewijs te
controleren of u de ouderentoeslag ook voor de doeleinden, waarvoor deze bestemd is, heeft
aangewend. Wij adviseren u dan ook om bonnetjes van vervangings- uitgaven, kosten in
verband met leeftijd c.q. ziekte en voor maatschappelijke activiteiten te bewaren.
Vragen? Indien uw vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving,
telefoonnummer: 046-4389222

