AANVRAAGFORMULIER REDUCTIEREGELING
Cliëntnummer:

Werkprocesnummer:

Datum afgifte:

Datum ontvangst:

Zorg dat u het formulier volledig invult. Hiermee voorkomt u extra werk. Leest u, voordat u het
formulier invult, vooraf de toelichting.
1

Persoonsgegevens aanvrager

Achternaam

m/v

Voornamen
Geboortedatum
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer
Nummer Identiteitsbewijs / geldig tot
Nationaliteit
2

(kopie bijvoegen)

Persoonsgegevens echtgeno(o)t(e) /partner van de aanvrager

Naam
m/v
Geboortedatum
Nummer Identiteitsbewijs / geldig tot
Nationaliteit
3

(kopie bijvoegen)

Persoonsgegevens wettelijke vertegenwoordiger/gemachtigde (indien van toepassing)

Naam
Adres / Postcode / Woonplaats

m/v

Relatie tot aanvrager
Bijvoegen: machtiging of toevoeging rechtbank van vertegenwoordiging
4

Inwonende kinderen

Achternaam en voorletters

m/v

Geboortedatum
Achternaam en voorletters
Geboortedatum

m/v

Achternaam en voorletters
Geboortedatum

m/v

Achternaam en voorletters

m/v

Geboortedatum

4

Burgerlijke staat

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd
partnerschap?

ja/ nee

Leeft u momenteel gescheiden van uw
(ex)echtgenoot/partner?

ja/ nee

5

Woonsituatie

Algemene woonsituatie:
O Eigen woning

O Woonschip

O Bij familie

O Huurwoning

O Verzorgingshuis

O Thuis bij ouders

O Woonwagen

O Verpleeghuis

O Op een kamer

Naam verhuurder:
Adres:
PC/ Woonplaats:
Bijvoegen: huurcontract/ huurovereenkomst
Eigen woning:
Hypotheekschuld op dit moment

€

Rentelasten per jaar

€

Onroerende zaakbelasting per jaar

€

Waterschapslasten per jaar

€

Opstalverzekering per jaar

€

Bouwjaar woning
Wonen er andere personen in uw woonruimte?

ja/ nee

Naam:
Naam:
Naam:
Bijvoegen: hypotheekakte, aanslagen, betaalbewijs verzekering, overzicht rentekosten
6

Inkomsten

Geef hieronder alle inkomsten aan van u, uw partner en uw inwonende kinderen ouder dan 18 jaar.
Soort inkomsten

Wie (Uzelf, uw partner of inwonend kind)

Bedrag per maand
€
€
€
€

Bijvoegen: loon- of uitkeringsspecificatie van drie maanden vóór de aanvraagdatum.

7

Voorlopige teruggaaf belastingen

Geef aan of u de volgende kortingen ontvangt en het bedrag per maand
Uzelf

Uw partner

Algemene heffingskorting

€

€

Combinatiekorting

€

€

Bijvoegen: beschikking Belastingdienst
8

Saldo bank- en spaarrekeningen

Hoe hoog is op dit moment het tegoed op alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en/of
inwonende kinderen tot 18 jaar?
Rekeningnummer

Saldo
€
€
€

Bijvoegen: afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en/of inwonende kinderen
tot 18 jaar, van drie maanden vóór de aanvraagdatum.
9 Bezittingen
Hebben u, uw partner en/of kinderen tot 18 jaar bezittingen zoals een boot,
tegoeden van derden, effecten, andere waardepapieren of een eigen woning?
Zo ja, geef hieronder aan om welke bezittingen het gaat

ja/ nee

Bijvoegen: bewijsstukken van alle bezittingen
Soort vervoer

Merk, type, bouwjaar en kenteken

Bijvoegen: kopie kentekenbewijs deel I en II
10 Schulden
Hebben u, uw partner en/of inwonende kinderen tot 18 jaar schulden (bijv. huur, energie,
lening of andere schuld)?

ja/ nee

Zo ja, vul hieronder in om welke schulden het gaat
Soort schuld

Bedrag
€
€
€

Bijvoegen: schuldbewijzen

11 Kosten
Voor welke kosten, die u in het huidige kalenderjaar heeft gemaakt, voor de deelname aan het
maatschappelijke verkeer, wilt u een vergoeding vragen? Zie voor het overzicht van mogelijke
vergoedingen, bijlage 1.
Soort kosten

Voor welk gezinslid?

Geboortedatum

Bedrag

1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

7.

€

12 Bewijsstukken
Om uw aanvraag te beoordelen, hebben wij bewijsstukken nodig. Lever bij dit formulier altijd een kopie
in van het identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner. Daarnaast staat per vraag aangegeven
welke bewijsstukken u moet bijvoegen.
13 Betaling
Het bedrag kan overgemaakt worden naar
IBAN ……………….. ……………………..

t.n.v. ……………………………………

14 Ondertekening
Naar waarheid ingevuld,
Datum:
Plaats:
Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Handtekening gemachtigde/
wettelijk vertegenwoordiger

Wanneer uw aanvraag niet volledig is ingevuld en er geen kopieën van de bewijsstukken
bijgevoegd zijn kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Wilt u niet vergeten uw handtekening(en) te plaatsen?

Bijlage 1
Vergoedingsmogelijkheden
De activiteiten waarvoor de kosten gemaakt worden, moeten passen binnen een sociaal en maatschappelijk
karakter. Ook sportieve activiteiten vallen onder het sociale karakter, omdat het van belang is dat kinderen
deelnemen aan sportieve activiteiten. Zo komen kinderen bijeen in sociaal verband en wordt er tegelijkertijd
bijgedragen aan de beweging en ontwikkeling van het kind.
Het onderstaande overzicht is een limitatief overzicht. Dit betekent dat kosten van activiteiten die buiten dit
overzicht vallen, niet in aanmerking komen voor vergoeding. Van deze activiteiten wordt gesteld dat niet
bijdragen aan de sociale- en maatschappelijke ontwikkeling van het individu of bijdragen aan het doorbreken van
het sociale isolement. Deze moet u dus zelf betalen uit uw eigen inkomsten.
Categorie
Abonnementen, seizoenskaarten
en entreegelden

Contributies

Abonnementen senioren 65+

Schoolactiviteiten

Soort kosten

musea;

sportevenementen;

schouwburg;

bioscoop;

zwembad;

bibliotheek;

CJP-pas;

amusementspark;

lidmaatschap museumjaarkaart;

lidmaatschap sportverenigingen;

lidmaatschap hobbyclubs;

lidmaatschap ouderverenigingen en organisaties;

lidmaatschap belangenvereniging

jeugd- en jongerenwerk;

amateuristische kunstbeoefening;

muziekschool;

deelname peuterspeelzaal.

tegemoetkoming hoge telefoonkosten ter bestrijding van sociaal
isolement;

abonnement op krant, internet en/of tijdschrift.

(vrijwillige) ouderbijdrage voor schoolactiviteiten;

schoolreisjes;

schoolkampen;

excursies.

Wat is er allemaal mogelijk?
Onder de categorie Abonnementen, seizoenskaarten en entreegelden worden kosten van voornamelijk culturele activiteiten
opgenomen. Deze kosten zijn veelal incidenteel (zoals een bioscoop- en museumbezoek), maar kunnen ook in de vorm van
jaarkaarten. Reiskosten van en naar een activiteit zijn expliciet uitgesloten, omdat deze behoren tot de algemene
noodzakelijke kosten van bestaan.
Onder de categorie Contributies worden de kosten van activiteiten die voornamelijk ook een sociaal karakter hebben
(lidmaatschap voor sport- en hobbyclubs of deelname aan de peuterspeelzaal voor kleine kinderen) of voortkomen uit
maatschappelijke betrokkenheid (zoals lidmaatschap van een ouder- of belangenvereniging).
Onder de categorie Abonnementen senioren 65+ worden specifieke kosten opgenomen die senioren maken om mee te doen
in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is de hoge kosten van sommige senioren met een mobiliteitsbeperking die hun
sociale kring behouden doormiddel van de telefoon. Met een internet-, kranten- of tijdschriftenabonnement blijft deze
doelgroep op de hoogte van de ontwikkelingen in nieuws en hun omgeving. Dit draagt bij aan het sociaal welbevinden van de
doelgroep.
Onder de categorie Schoolactiviteiten wordt de mogelijkheid gecreëerd om voor kinderen die deel willen nemen aan
extracirculaire activiteiten de kosten hiervoor ook vergoed kunnen krijgen uit de reductieregeling, buiten de vergoeding op
grond van de tegemoetkoming bijzondere incidentele schoolkosten. Voorbeelden zijn schoolreisjes, uitjes en excursies.
Hiermee wordt de keuze geboden aan kinderen en ouders om meer deel te nemen aan dergelijke activiteiten.
Bijzonderheden
Indien er kinderen in het gezin zitten, zal bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming gekeken worden naar de
maximale tegemoetkoming voor het hele gezin. Voor zover de kosten voor de kinderen hun eigen tegemoetkoming overstijgt,
gaan wij ervan uit dat hun ouders bereid zijn om hun eigen tegemoetkoming (deels) aan te wenden voor de kosten die voor
de kinderen zijn gemaakt.

