In te vullen door gemeente
Datum
Registratienr
Procesnr
Paraaf

Premie vrijwilligerscompliment
Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Domein Inwoners
Team Inkomen
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 50 40
www.heerlen.nl

1 Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN)
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum				

 man

 vrouw

 man

 vrouw
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Telefoonnummer

versienummer formulier

Nummer ID-bewijs of vreemdelingendocument

09.10.2019

kopie bijvoegen

Bezoekadres

Team Inkomen
Maanplein 88, Heerlen
Openingstijden van
08.30 - 17.00 uur

2 Gegevens partner

Telefoon

Geboortedatum				

(045) 560 50 40
of het nummer van
uw vaste inkomensconsulent
08.30 - 17.00 uur

kopie bijvoegen

Burgerservicenummer (BSN)
Naam en voorletters

Nummer ID-bewijs of vreemdelingendocument

3 Wat vraagt u aan
Premie over____________________ (jaar) voor:
In te vullen door WS:
 Vrijwilligerscompliment;
 U verricht dit vrijwilligerswerk minimaal 8 uur per week
 U verricht dit vrijwilligerswerk minimaal drie maanden in dit kalenderjaar

4 Wijze van betaling (altijd invullen)
 Op rekeningnummer
 Andere rekening

Naam rekeninghouder

		

Rekeningnummer (IBAN)

De toegekende premie wordt verrekend met openstaande schulden bij de afdeling WS. Heeft u een bewindvoerder/budgetbeheerder? Dan wordt het geld overgemaakt aan uw bewindvoerder/budgetbeheerder.

> lees verder

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471
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5 Bewijsstukken
Kopie vrijwilligerscontract met hierop vermeld het aantal uren dat u vrijwilligerswerk verricht.

6 Verklaring
Ik heb/wij hebben dit formulier volledig en geheel naar waarheid ingevuld. Ik weet/wij weten dat het
onjuist invullen van dit formulier strafbaar is en gevolgen kan hebben voor mijn recht op uitkering
en onder omstandigheden kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Het is mij/ons bekend dat de
gemeente op grond van de Participatiewet de gegevens moet controleren.

7 Ondertekening
Plaats			Datum

Handtekening
Handtekening partner

De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld,
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag premie.

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471
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Toelichting
Premie vrijwilligerscompliment
Wie:
Personen van 27 jaar en ouder die een uitkering op grond van de IOAW,
IOAZ of Participatiewet ontvangen of hebben ontvangen en die minimaal
3 maanden per jaar, voor minimaal 8 uur per week, vrijwilligerswerk
hebben uitgevoerd.
Hoogte premie:
€ 200,- per kalenderjaar.
Bijzonderheden:
De premie kan eenmaal per jaar worden aangevraagd, te weten over het
tijdvak 1 januari tot en met 31 december.
Termijn van aanvragen: De aanvraag moet vóór 1 maart volgend op het jaar waarin het recht op
de premie is ontstaan.
Bewijsstukken aanvraag: Uw vrijwilligerscontract met hierop vermeld het aantal uren dat u vrij
willigerswerk verricht.
Duur van de premie:
Tot het moment waarop u niet meer aan de voorwaarden voldoet.
Samenloop premies
U kunt slechts één premie per kalenderjaar aanvragen.
Schulden bij de gemeente Heerlen
De toegekende premie wordt verrekend met eventuele openstaande schulden met betrekking tot
teveel ontvangen bijstand en/of ander schulden die met de bijstand te maken hebben.
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