Gemeente Súdwest Fryslân
Postbus 10.000

Datum aanvraag

8600 HA Sneek

Werkprocesnr.

Cliëntnummer
Consulent

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag
2008
Aanvrager
Naam

:

Voornamen

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

BSN nummer

:

Giro-/Bankrekeningnr.

:

Legitimatiebewijs soort

:

U bent een

:

m/v

Nummer
echtpaar/samenwonend

:

alleenstaande ouder

alleenstaande

Partner
Naam

:

Voornamen

:

Geboortedatum

:

BSN nummer

:

Legitimatiebewijs soort

:

m/v

Nummer

:

Inkomen:
Is het soort inkomen welke u over de afgelopen 5 jaar hebt gehad steeds hetzelfde
geweest?
Zo ja

ja

nee

: om welk soort inkomen gaat het?
Werk
Overige, namelijk*

Abw/WWB

WAO

Wajong

ANW

:

* Ook de "Algemene Loonheffingskorting minst verdienende partner" opgeven (indien van
toepassing)
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Bewijsstukken:
Over alle vijf jaren moet u een jaaropgave en/of loon- en uitkeringsspecificaties bij deze aanvraag toevoegen
of op een andere wijze kunnen aantonen wat uw inkomsten waren. Vermeld hieronder welke bewijzen u hebt
toegevoegd. Als u alle vijf jaren een uitkering heeft ontvangen van de gemeenten die samen zijn gegaan in
de gemeente Súdwest Fryslân (Bolsward, Wûnseradiel, Sneek, Nijefurd en Wymbritseradiel) en/of van de
gemeenten Littenseradiel, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland, dan hoeft u geen jaaropgave en/of
uitkeringsspecificatie toe te voegen.
Soort inkomen

Periode

Soort bewijsstuk

Uzelf

Partner

Vermogen:
Hebt u vermogen en/of overige bezittingen en/of kostbaarheden die een waarde vertegenwoordigen die
hoger is dan:
voor gehuwden/partners of alleenstaande ouder€ 10.650,voor alleenstaande
€ 5.325,ja
nee

Gegevens over het vermogen:
Onderstaande dient altijd ingevuld te worden. Van alle ingevulde vermogensgegevens moeten
bewijsstukken ingeleverd worden.
Bank-, giro,
spaarrekeningnummer

ten name van

datum saldo

Saldo
€
€
€
€
€

De bewoonde woning is een eigen woning
Op het pand rust een hypotheek ad

€

De WOZ-waarde van de woning is
(De waarde van de woning wordt berekend door die in het kader van de WOZ te
verminderen met de hoogte van de hypotheek)

€

Bent u in het bezit van een auto?
Zo ja, welk merk, kenteken en bouwjaar heeft deze auto?

Ja

nee
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Schulden:
Hebt u schulden?
Zo ja, onderstaande invullen

ja
ingangsdatum
schuld

Naam schuldeiser

aflossing per
maand
€

ja

nee

€

€

ja

nee

€

€

ja

nee

€

€

ja

nee

€

€

ja

nee

Uzelf

Staat u ingeschreven als werkzoekende bij het CWI
Sneek?
Registratienummer

ja

Partner
nee

ja

nee

:

Fasering
Zo nee: Reden

Verplichting tot
restant schuld terugbetaling

€

Arbeidsmarktperspectief:
Zo ja:

nee

:
:
Uzelf

Hebt u in de afgelopen 5 jaar een waarschuwing, sanctie
of maatregel op uw uitkering gehad, omdat u zich
onvoldoende hebt ingespannen om arbeid te verkrijgen?

ja

Partner

nee

ja

nee

Verklaring en ondertekening:
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren* dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik/wij* zijn ermee
bekend dat de toeslag wordt teruggevorderd als de toekenning is gebaseerd op onjuiste of onvolledige
informatie. Het onjuist of onvolledig invullen kan daarnaast leiden tot een afstemming.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Plaats en datum

:

Handtekening aanvrager

:

Handtekening partner

:

Paraaf voor ontvangst

:

Betrokkene(n) verklaren ermee bekend te zijn, dat zijn/haar/hun gegevens door de Gemeente Súdwest
Fryslân op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van
de Wet Werk en Bijstand en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Indien u binnen acht weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking daarop heeft
ontvangen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Súdwest Fryslân,
De door u verstrekte gegevens zullen in een bestand worden opgeslagen en alleen ten behoeve van het/de
gestelde doel(en) worden gebruikt.
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Langdurigheidstoeslag
Voor personen met een laag inkomen is het vaak niet gemakkelijk om iedere maand rond te komen. Voor
mensen die langdurig een minimum inkomen hebben ontvangen is vanaf 1 januari 2004 een toeslag
opgenomen in de Wet werk en bijstand (WWB). Deze toeslag wordt door de Gemeente Súdwest Fryslân
uitgevoerd.
In deze uitleg leest u of u in aanmerking kan komen voor de Langdurigheidstoeslag. Indien u denkt in
aanmerking te komen moet u dit formulier inleveren bij de Gemeente Súdwest Fryslân.

Langdurigheidstoeslag
Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het volgende bedrag ontvangen:
Gehuwden en daarmee gelijkgestelden
€ 486,00
Alleenstaande ouder
€ 436,00
Alleenstaande
€ 341,00

Voor wie
U bent op het moment van aanvraag woonachtig in één van de volgende gemeenten: Gemeente Súdwest
Fryslân, Littenseradiel, Gaasterlân-Sleat of Lemsterland en ook als zodanig ingeschreven;
U bent 23 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar;
Voorafgaande aan de aanvraag heeft u 5 jaar (60 maanden) onafgebroken een inkomen gehad op
bijstandsniveau (zie inkomsten normen);
U hebt in deze 5 jaar geen inkomsten uit arbeid ontvangen en ook geen inkomsten gehad uit een WW- en/
of Ziektewet uitkering. Als u inkomsten op het bijstandsniveau uit WAO, WAZ of WAJONG ontvangt, waarbij
u 80% of meer arbeidsongeschikt bent op medische gronden kunt u ook in aanmerking komen voor een
langdurigheidstoeslag;
U hebt op het moment van aanvraag geen vermogen hoger dan het vrij te laten vermogen, zoals geregeld
in de Wet werk en bijstand (WWB), nl. voor:
gehuwden en alleenstaande ouder
€ 10.650,00,
alleenstaande
€ 5.325,00.
Onder vermogen wordt tevens begrepen overige bezittingen en kostbaarheden die een waarde
vertegenwoordigen (bijv. woning, auto, caravan, juwelen, waardepapieren, etc.);
U hebt de afgelopen 5 jaar voldoende inspanningen gedaan om werk te vinden om daarmee zelfstandig in
uw bestaan te kunnen voorzien.
Als u gehuwd bent of samenwoont, moet u beiden aan de voorwaarden voldoen.

Inkomsten normen netto (op jaarbasis incl. vakantietoeslag)
U kunt alleen in aanmerking komen voor deze toeslag als uw inkomen niet hoger was dan hieronder
vermeld

2002
2003
2004
2005
2006
2007

gehuwden

alleenstaanden

alleenstaande ouder

netto
€ 13.284,00
€ 13.655,46
€ 13.849,19
€ 13.847,52
€ 14.454,66
€ 14.898,30

netto
€ 9.298,80
€ 9.558,82
€ 9.694,42
€ 9.693,26
€ 10.118,28
€ 10.428,84

netto
€ 11.955,60
€ 12.289.91
€ 12.464,25
€ 12.462,71
€ 13.009,20
€ 13.408,44
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Besteding
U bent geheel vrij in de wijze waarop u de bijdrage besteedt. Hieraan zijn geen voorwaarden gesteld.

Hoe en wanneer vraagt u een bijdrage aan?
U kunt de Langdurigheidstoeslag alleen maar aanvragen met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld en ondertekend kunt u het inleveren bij: de contactpersoon van
de Gemeente Súdwest Fryslân
Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken toe te voegen!
U kunt één keer per jaar een aanvraag indienen.

U krijgt schriftelijk bericht op de aanvraag
Op uw aanvraag om de Langdurigheidstoeslag krijgt u schriftelijk bericht in de vorm van een beschikking.
Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt de reden van deze afwijzing vermeld. Indien u het niet eens bent
met de beschikking dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de beschikking.

Uitbetaling
De toeslag wordt aan u overgemaakt binnen één maand nadat u de beschikking heeft ontvangen waarin
staat dat u recht heeft op de Langdurigheidstoeslag.

Vragen
Als u vragen heeft over bovenstaande. dan kunt u daarvoor terecht bij de contactpersoon van de Gemeente
Súdwest Fryslân.
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