Aanvraag regeling pensioengerechtigden
Waarom dit formulier?
De regeling pensioengerechtigden
is er voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt
en langdurig een laag inkomen
hebben.

Ruimte voor gemeentestempel

Aanvraag indienen bij
Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met
(0543) 49 33 33. U kunt ook een
e-mail sturen: gemeente@aalten.nl.

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

In te vullen door de gemeente
Datum melding
Datum ontvangst

1

Gegevens aanvrager
Voornamen voluit

Achternaam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum en –plaats

Geslacht

Telefoonnummer

 man

 vrouw
06 -

E-mail

Burgerlijke staat

Burger Service Nummer

Rekeningnummer/IBAN
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Nationaliteit

Verblijfsvergunning

 nee

 ja, welke

Soort identiteitsbewijs

nr.

Tijdelijk verblijvend /
verpleegd in

2

Persoonlijke gegevens echtgenoot/partner
Voornamen

Achternaam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Burgerservice nummer

Telefoonnummer

Geslacht

06 -

 man

 vrouw

Nationaliteit

Rekeningnummer/IBAN

3

Woonsituatie (Aankruisen hetgeen van toepassing is)

 huurwoning
 eigen woning
Wonen er op het adres (behalve u en evt. uw partner) één
of meer mensen die ouder zijn dan 18 jaar met eigen
inkomsten?
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 ja

4

Inkomsten / vermogen (s.v.p. kopieën meesturen)
Inkomsten:

netto per maand €

*)

Inkomsten partner:

netto per maand €

*)

*)

het eventuele inkomen naast AOW, bijvoorbeeld een pensioen en voorlopige teruggave Belastingdienst, heb ik hierbij
meegerekend

Duur/inkomen
Heeft u een ononderbroken periode van 36 maanden een inkomen tot
110% van de voor u geldende bijstandsnorm?
Zo nee, dan vindt er een draagkrachtberekening plaats

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Vermogen
Heeft u een vermogen hoger dan € 6.225,-- (alleenstaande) of
€ 12.450,-- (alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden)?

5

Bezittingen
Auto’s, motoren, caravans, boten
Bezit u een auto, motor, caravan, boot, camper of tractor?
Zo ja, vermeld hieronder de gegevens
Soort (auto, motor,
etc.)

Kenteken (reg.nr.)

Merk/type

Bouwjaar

Onroerende zaken
Bezit u onroerende zaken? (een woning in het buitenland dient u ook op te geven)

 ja

 nee

 ja

 nee

Zo ja, waaruit bestaan deze?
Waardepapieren
Bezit u waardepapieren (aandelen, obligaties, opties spaarbewijzen,
levensverzekering lijfrente e.d.)?
Zo ja, vermeld hieronder de gegevens
Soort waardepapier
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Waardevolle bezittingen
Heeft u antiek, kunst sieraden of overige waardevolle bezittingen?
Zo ja, vermeld hieronder de gegevens

 ja

Soort bezitting

6

 nee

Geschatte waarde

Verklaring en ondertekening
Ik en mijn evt. partner heb(ben) dit formulier naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Aalten kan vaststellen of er recht
is op een bijdrage. Ik stem/wij stemmen er mee in dat controle van de gegevens kan plaatsvinden en weet/weten dat bij
Plaats

Plaats

Datum

Datum
Handtekening aanvrager/aanvraagster

Handtekening partner

Bijlagen
Voor deze aanvraag te overleggen kopieën/bescheiden/bewijzen


Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning) van u en uw eventuele
partner.



Alle jaaropgaven van uw inkomen over 2017, 2018 en 2019.



Kopie spaar- en/of betaalrekening(en) over de laatste maand.



Kopie kentekenbewijs deel 1 van uw auto of motor (indien u deze bezit).

Toelichting
Wanneer komt u voor deze regeling in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de categoriale bijzondere bijstand zijn er enkele voorwaarden gesteld:
•

Op het moment van aanvragen hebt u de pensioengerechtigde leeftijd en u woont in de gemeente Aalten.

•

U heeft gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden een inkomen van rond de 110% van de voor u
geldende bijstandsnorm gehad. De gemeente controleert dit inkomen aan de hand van uw inkomensgegevens.

•

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan
•

alleenstaande

€ 6.225,--

•

echtpaar/samenwonend

€ 12.450,--

Hoogte vergoeding per jaar:
•

alleenstaande

€ 200,--

•

echtpaar/samenwonend

€ 400,--
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