Aanvraag Langdurigheidtoeslag 2014.
De aanvraag dient volledig te worden ingevuld. Bij dit formulier hoort een toelichting.
Vraag 1 Uw persoonsgegevens
Personalia
BSN nummer

Aanvrager

Partner

Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon

Vraag 2 Voorwaarden (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Om langdurigheidstoeslag te ontvangen dient u aan alle voorwaarden te voldoen die hieronder zijn genoemd.
U dient aan te kruisen wat van toepassing is op uw situatie.


U woont in de gemeente Borne. U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;



Uw vermogen is lager dan de vermogensgrens (zie de toelichting);



U hebt gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar geen hoger inkomen gehad dan 100% van de
voor u geldende bijstandsnorm (zie vraag 4 en de toelichting);



De laatste keer dat u langdurigheidstoeslag hebt aangevraagd is meer dan 1 jaar geleden;



U bent geen student of scholier.

Wanneer u een hokje niet hebt aangekruist omdat u niet aan die voorwaarde voldoet, heeft het geen zin
de aanvraag in te dienen.
Vraag 3 Huidige inkomen
Hierbij dient u alle inkomsten op te tellen. Hierbij kunt u denken aan loon, uitkering, heffingskortingen, alimentatie voor
u of uw kinderen, inkomsten uit zelfstandigheid, etc. Als u de afgelopen drie jaar een WWB uitkering van de gemeente
Borne ontvangen hebt hoeft u deze vraag niet te beantwoorden.
Vergeet niet om de bewijsstukken mee te brengen.
Omschrijving van de inkomsten (let op: alle inkomsten netto per maand)

Totaal

Vergeet niet om ook de achterkant van dit formulier in te vullen.
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Bedrag

De normbedragen in de toelichting zijn niet van toepassing als u de woonlasten kunt delen. U kunt de woonlasten
delen als er ook andere mensen dan u en of partner/minder jarige kinderen op uw adres wonen. Als er andere
mensen op uw adres wonen (let op: ook meerder jarige kinderen) dient u een toelichting te geven. U kunt deze
toelichting geven bij vraag 5.
Vraag 4 Vermogen
Uw vermogen wordt berekend op basis van al uw bezittingen. U kunt hierbij denken aan spaargelden, tegoed op uw
bankrekening, een eigen huis, een auto, etc. De waarde van auto’s tot en met een leeftijd van 7 jaar is vastgesteld op
60% van de ANWB inruilwaarde. Oudere auto’s worden in principe vrijgelaten. Als u de afgelopen drie jaar een WWB
uitkering van de gemeente Borne ontvangen hebt hoeft u deze vraag niet te beantwoorden.
Vergeet niet om de bewijsstukken mee te brengen.
Omschrijving van de bezittingen

Bedrag

Totaal
Vraag 5 Toelichting
U dient de toelichting in te vullen als:
- Uw inkomen van de afgelopen drie jaar gewijzigd is. Indien er wel wijzigingen zijn geweest kunt u deze hieronder
toelichten. Vergeet niet om bewijsstukken van de (gewijzigde) inkomsten mee te brengen.
- Er andere mensen op uw adres wonen (let op: ook meerder jarige kinderen) dient u een toelichting te geven. Wilt u
de naam en de relatie opgeven (bijvoorbeeld zoon Jan, geboren 1-1-1980).

De betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer ______________________________________________
Verklaring en ondertekening
Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld. Ik geef de gemeente Borne toestemming om de verstrekte
gegevens te controleren bij de daarvoor geëigende instanties. Ik weet dat de betaling van de langdurigheidstoeslag op basis van door mij onjuist verstrekte gegevens wordt teruggevorderd.
___________________
Datum

___________________
Handtekening aanvrager

______________________
Handtekening partner

In te vullen door de gemeente
Gecontroleerd d.d. ………………
Naam

………………

Paraaf

………………

Opmerkingen:

Bij dit formulier hoort een toelichting.
De publieksbalie geeft u ook graag nadere informatie. De openingstijden van de publieksbalie zijn:
Maandag van 12.30 tot 18.30 uur (zonder afspraak), dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur (zonder
afspraak) en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur (uitsluitend op afspraak).
U kunt natuurlijk ook bellen, telefoon 074 – 265 86 86.
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Toelichting bij de aanvraag Langdurigheidstoeslag 2014.
De langdurigheidtoeslag is een eenmalige uitkering voor wie langdurig
moet rondkomen van een laag inkomen.
Vraag 1 Uw persoonlijke situatie

Een geringe overschrijding van de genoemde bedragen is

Hier vult u uw persoonlijke gegevens in.

toegestaan (op jaarbasis voor 2013 € 354,04 voor een
alleenstaande, € 451,52 voor een alleenstaande ouder en
€ 502,83 voor een echtpaar).

Vraag 2 Voorwaarden
U moet tussen de 21 en 65 jaar zijn en rechtmatig in Nederland
verblijven. De langdurigheidstoeslag is een eenmalige uitkering

Vraag 4 Vermogen

voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag

Hier vult u al uw bezittingen in. Ook negatieve bezittingen

inkomen. Hiervan is sprake wanneer u drie jaar een laag

(schulden) kunt u hier vermelden. Als uw vermogen hoger is dan

inkomen hebt. Bovendien mag u op de peildatum niet

het in de tabel genoemde bedrag dan heeft u geen recht. Als u

gedetineerd zijn en mag u niet meer vermogen bezitten dan

een WWB uitkering van de gemeente Borne ontvangt en u deze

toegestaan voor de bijstand.

uitkering drie jaar of meer ontvangt dan hoeft u deze vraag niet
in te vullen.

Daarnaast mag u geen uitzicht op inkomensverbetering hebben
(de regeling is bijvoorbeeld niet bedoeld voor studenten). Bent u

Uw situatie

Uw maximale

op de peildatum gehuwd of woont u samen, dan gelden de

(bedragen per 1 januari 2014)

vermogen

voorwaarden ook voor uw partner. Het kan voorkomen dat

Alleenstaande

€ 5.850,-

slechts één van de partners voldoet aan de voorwaarden. De

Alleenstaande ouder

€ 11.700,-

Echtpaar of samenwonend

€ 11.700,-

balie geeft u hier graag een nadere toelichting over.

Vraag 5 Toelichting

Vraag 3 Huidige inkomen
Hier vult u alle inkomsten van u en uw eventuele partner in.
Hieronder staat een tabel. In deze tabel staan de belangrijkste

U kunt hier informatie invullen over:
-

normen. Afhankelijk van uw situatie kan een afwijkende norm
van toepassing zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u de

eventuele andere bewoners van uw woning (s.v.p. naam,
geboorte datum en de aard van de relatie opgeven)

-

als uw situatie de laatste drie jaar gewijzigd is,
bijvoorbeeld uw inkomen is gewijzigd of uw persoonlijke

woonlasten kunt delen. Zie hiervoor vraag 5.

situatie is gewijzigd, dan kunt u dit hier toelichten.

Als uw inkomen hoger is dan het in de tabel van toepassing
zijnde bedrag dan heeft u geen recht. Als u een WWB uitkering
van de gemeente Borne ontvangt en u deze uitkering drie jaar of
meer ontvangt dan hoeft u deze vraag niet in te vullen.
Uw situatie

Uw

bedragen per 1 januari 2014, exclusief

maximale

vakantiegeld

inkomen

Wij zijn gehuwd of samenwonend en één 18, 19 of

€ 1.096,07

20 en één 21+ (met inwonende kinderen)
Ik ben een alleenstaande van 21 tot de

€ 1.286,81

21 of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Wij zijn gehuwd of samenwonend en één van ons
is 65 jaar of ouder
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-

bewijsstukken van alle inkomsten;

-

bewijsstukken van al uw bezittingen (vermogen);

-

geldig legitimatiebewijs.

De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:
voor gehuwden € 502,83

b.

voor een alleenstaande ouder € 451,52

c.

voor een alleenstaande € 354,04

€ 1.158,13

pensioengerechtigde leeftijd
Wij zijn gehuwd of samenwonend en zijn beiden

U dient de volgende bewijsstukken mee te brengen:

a.
€ 900,77

pensioengerechtigde leeftijd
Ik ben alleenstaande ouder van 21 tot de

Bewijsstukken

€ 1.360,13

De langdurigheidtoeslag is, eenvoudig gezegd, bedoeld voor de
echte minima. Naast de langdurigheidtoeslag kent de gemeente
Borne meerdere regelingen voor mensen met een laag inkomen.
Voor informatie kunt u contact op met de Publieksbalie van de
gemeente Borne (074 – 265 86 86) of de ontvangstbalie van het
Stadskantoor van de gemeente Hengelo aan de Hazenweg
(074 – 245 97 67).

