
Aanvraagformulier             

Geldterugregeling                    

 

Let op: lees eerst de toelichting bij dit formulier 

Vul het formulier voor 31 december in. Lever per persoon € 25,00 aan bonnen of rekeningen van 

de gemaakte kosten in. Geef het af bij het Huis van de gemeente of stuur het op naar:  

Gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.  

 

Persoonlijke gegevens aanvrager 

 

BSN-nummer :  

Naam :  

Geboren op :  

Adres :  

PC en woonplaats :  

IBAN (bank) :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

 

Persoonlijke gegevens partner 

Naam :  

Geboren op :  

BSN-nummer :  

IBAN (bank) :  

Telefoonnummer :  
E-mailadres :  

 

Aanvraag 

1. Voor wie vraagt u de Geldterugregeling aan? 1 zie de toelichting aanvraagformulier  

 

 Mijzelf : U moet betalingsbewijzen inleveren ter hoogte van € 25,00    

 Partner : U moet betalingsbewijzen inleveren ter hoogte van € 25,00 

Inkomen en vermogen 

2. Hebt u (beiden) de afgelopen 36 maanden een bijstandsuitkering    Ja   Nee                                                

ontvangen? 2     

Als het antwoord “Ja” is, dan kunt u de rest van de vragen overslaan en door naar onderte-

kening. 

Als het antwoord ”nee” is, ga dan door naar vraag 3. 

 

3.  Vul hieronder de inkomens in van uzelf, uw partner en inwonende kinderen. 

Persoon Soort 

Inkomen 3 

Werkgever/instantie Netto 

Inkomen 4 

Periode 5 Vakantie- 

Toeslag  
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4.   Ontvangt u (of uw partner) AOW-pensioen?            Ja   Nee   

                                                                                                                                     

Als het antwoord “Ja” is, dan kunt u vraag 5 overslaan en doorgaan met vraag 6. 

 

5. Is uw inkomen in de afgelopen 36 maanden hoger geweest dan nu? 6   Ja   Nee 

 Als het antwoord “Ja” is, voeg over de maanden waarin uw inkomen hoger was inkomsten-

specificaties bij. 

 

6.  Hoe woont u nu? 

   Huurwoning - maandelijkse huur is € ________ en huurtoeslag is € ________ 

   Eigen woning 7 

   Inwonend bij ouders/kostganger/onderhuurder 

   huur/kostgeld per maand 8  € ________ 

 

7.  Vul hieronder de gegevens in van andere personen die bij u inwonen 

Naam Geboortedatum Relatie 9 

   

   

   

 

8.  Geef hieronder de waarde van uw bezittingen aan. 

 Tegoeden op bankrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18) 10 

Rekeningnummer Ten name van Saldo 

   

   

   

•   Waarde overige bezittingen 11                                                                                                   

 

9.  Hebt u schulden? 12                       Ja   Nee 

Zo ja, geef hier het totaalbedrag op.  

Lukt dat niet, maak dan een schatting.             € ________ 

 

 

Verklaring en ondertekening 

Ik heb alles eerlijk ingevuld. Ik weet, dat als ik dit niet doe, er een boete kan worden opgelegd. 

Ook moet ik dan het ontvangen bedrag terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Wijchen mijn finan-

ciële gegevens bij het UWV, de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer controleert. Ook kan de 

gemeente Wijchen achteraf nog gegevens opvragen.  

 

_______________, ____________    Handtekening aanvrager _________________ 

(plaats)     (datum)      Handtekening partner  _________________ 
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Toelichting aanvraagformulier 

 

1. U moet betaalde rekeningen of bonnen inleveren ter hoogte van € 25,00. De kosten moet u 

voor uzelf hebben gemaakt.  

2. U moet de afgelopen 36 maanden iedere maand een bijstandsuitkering hebben ontvangen. 

3. Bijvoorbeeld: loon, WAO-uitkering, WW-uitkering, pensioen, alimentatie, etc. 

4. Netto inkomsten per maand, exclusief vakantiegeld. Voeg de laatste inkomensspecificatie(s) 

bij. 

5. Per week, 4 weken, maand, kwartaal, etc. 

6. Voeg over de maanden waarin uw inkomen hoger was inkomstenspecificaties bij.  

7. Voeg een bewijsstuk bij van uw hypotheekschuld en de aanslag onroerende zaakbelasting 

(WOZ-beschikking). 

8. Voeg het laatste betalingsbewijs van de huur of kostgeld bij. 

9. Met relatie bedoelen wij: (schoon)ouder, broer, zus, vriend(in), kostganger, onderhuurder, 

etc. 

10. Voeg het laatste bankafschrift (van alle betaal- en spaarrekeningen) van uzelf, uw partner 

en uw kinderen jonger dan 18 jaar bij waarop het saldo van de rekening(en) staat. 

11. Bijvoorbeeld: caravan, boot, onroerend goed(woning en grond) of ander vermogen in het 

buitenland, afkoopwaarde levensverzekering/polissen. Voeg hiervan een bewijsstuk bij. 

12. De gemeente Wijchen kan eventueel nog om bewijsstukken van uw schuld(en) vragen. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


