Toeslag aanvragen
Vul onderstaand schema in en bekijk of u mogelijk recht heeft op een toeslag.
Als dat zo is, vult u ook de rest van dit formulier in. Vervolgens stuurt u het formulier naar uw UWV-kantoor.

TU bent alleenstaand
PGa verder bij schema A. U wordt ook als alleenstaand beschouwd als u een huishouden heeft samen met uw vader, moeder of kind.
TU bent gehuwd of daarmee gelijkgesteld
PGa verder bij schema B. U wordt ook als gehuwd beschouwd als u woont in dezelfde woning met een ander en sprake is van één of meer
van de volgende situaties:
– U bent eerder met elkaar gehuwd geweest en heeft om die reden een toeslag van ons gekregen als gehuwde;
– U heeft een huishouden samen met een ander en u draagt wederzijds zorg voor elkaar, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage aan
het huishouden. (Vormt u een huishouden met uw vader, moeder of kind dan wordt u niet als gehuwd beschouwd.);
– U heeft een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap;
– U woont samen volgens de Belastingdienst of een andere instantie;
– U en degene met wie u samenwoont, hebben een van elkaars kinderen erkend.

A Alleenstaand
Bent u jonger dan 21 jaar?

Nee

U heeft mogelijk recht op een toeslag. Vul het
Taanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV.

Ja
Woont u bij uw (pleeg)ouders?

Nee

U heeft mogelijk recht op een toeslag. Vul het
Taanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV.

Ja
Heeft u een kind dat jonger is dan 18 jaar?

Nee

T U heeft geen recht op een toeslag.

Ja
Krijgt u kinderbijslag voor dit kind?

Ja

Nee

B Gehuwd of daarmee gelijkgesteld
Is het inkomen van degene met
wie u samenwoont hoger dan
€ 1.500 bruto per maand?
Nee
Is degene met wie u samenwoont
geboren na 31 december 1971?
Nee

T U heeft geen recht op een toeslag.
T U heeft geen recht op een toeslag.

Ja

Ja

U heeft mogelijk recht op een toeslag. Vul het
Taanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV.

Behoort tot uw huishouden een
kind dat jonger is dan 12 jaar?

Nee

Ja

T U heeft geen recht op een toeslag.
U heeft mogelijk recht op een toeslag. Vul het
Taanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV.
U heeft mogelijk recht op een toeslag. Vul het
Taanvraagformulier
in en stuur dat naar UWV.

Uw aanvraag
1

Vraagt u de toeslag tegelijk met
een andere uitkering aan?

2

Waarom vraagt u de toeslag aan?

T
T P
T Leefsituatie is gewijzigd per MMLMMLMMMM
T Gezinsinkomen is gedaald per MMLMMLMMMM
Bijvoorbeeld tegelijk met een WW-, WAO- of WAZ-uitkering.
Nee
Ja Ga verder met 3.1.

Uw gegevens
Bij getrouwde vrouwen ook de meisjesnaam vermelden.
3.1

Voorletters en achternaam

3.2 Adres

3.3 Postcode en plaats

000411

3.4 Sofi-nummer
WW140

01700 01-04

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN T Man T Vrouw
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

MMMM MM
MMMMMMMMM
1

bo ca

ga gu us

Vervolg uw gegevens
4

Geboortedatum

5.1 Heeft u kinderen?
5.2 Geboortedatum jongste kind
5.3 Ontvangt u voor dit kind kinderbijslag?

MMLMMLMMMM
T Nee PGa verder met 6. T Ja
MMLMMLMMMM
T Nee
T Ja
Uw inkomsten

6

Ontvangt u inkomsten van een
(ex-)werkgever?

7

Heeft u inkomsten uit een zelfstandig
bedrijf of beroep?

T
T P

Denk aan: loon, overwerk, tantième, winstuitkering, gratificatie, afvloeiingsregeling.
Nee
Ja Stuur een kopie mee van uw loonstrook.

T Nee
T Ja PStuur een kopie mee van uw laatste jaarrekening en indien u dit nog niet eerder aan ons heeft opgestuurd de laatste Aangifte Inkomstenbelasting.

8

Heeft u naast uw uitkering van UWV
nog andere uitkeringen?

T Nee
T Ja PVul hieronder in. Stuur van elke uitkering een kopie van een specificatie mee.
T ABW (bijstand)
T ANW-uitkering
T Basisbeurs of aanvullende beurs
T Vut-uitkering
T Stamrecht
T Aanvullende pensioenuitkering
T IOAZ-uitkering
T Bedrijfsbeëindiging T Regeling oorlogsslachtoffers
T IOAW-uitkering
T Invaliditeitspensioen T Buitenlandse
sociale
verzekeringswetgeving
T Overige, namelijk NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

9

Heeft u nog andere inkomsten?

Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld: inkomsten uit kamerverhuur, werk voor gemeentelijke commissies,
thuiswerk, optredens als musicus of artiest.
Nee
Ja Stuur bewijsstukken van deze inkomsten mee.

T
T P

Bijlagen
Schrijf op elke kopie die u meestuurt uw naam en uw Sofi-nummer.
Let op: zonder bewijsstukken van uw inkomsten kan UWV uw aanvraag niet behandelen.
10

Aantal kopieën

MM
Ondertekening
–
–

Datum en handtekening
Heeft u een partner?

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.
Als mijn leefsituatie of inkomen verandert, meld ik dit direct aan UWV.
Als u dat niet doet, kan UWV een maatregel of een boete opleggen.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMLMMLMMMM NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
T Ja PLaat uw partner de gegevens op pagina 3 invullen, stuur het formulier dan naar uw UWV-kantoor.
T Nee PStuur dit formulier naar uw UWV-kantoor.

2

Invullen door partner

Gegevens partner
Bij getrouwde vrouwen ook de meisjesnaam vermelden.

11.1 Achternaam en voorletters
11.2 Geboortedatum
11.3 Sofi-nummer

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN T Man T Vrouw
MMLMMLMMMM
MMMMMMMMM
Inkomsten partner

12

Ontvangt u inkomsten van een
(ex-)werkgever?

13

Heeft u inkomsten uit een zelfstand
bedrijf of beroep?

T
T P
T Nee
T Ja PStuur een kopie mee van uw laatste jaarrekening en indien u dit nog niet eerder aan ons heeft
Denk aan: loon, overwerk, tantième, winstuitkering, gratificatie, afvloeiingsregeling.
Nee
Ja Stuur een kopie mee van uw loonstrook.

opgestuurd de laatste Aangifte Inkomstenbelasting.

14

Heeft u een uitkering van UWV?

15

Heeft u een uitkering van een andere
instantie dan UWV?

T Nee
T Ja PVul hieronder in. Stuur van elke uitkering een kopie van een specificatie mee.
T ZW T WW T BIA T WAO
T WAZ
T WaZo T Rea T Wajong T Wamil
T Nee
T Ja PVul hieronder in. Stuur van elke uitkering een kopie van een specificatie mee.
T ABW (bijstand)
T ANW-uitkering
T basisbeurs of aanvullende beurs
T Vut-uitkering
T stamrecht
T aanvullende pensioenuitkering
T IOAZ-uitkering
T bedrijfsbeëindiging T regeling oorlogsslachtoffers
T IOAW-uitkering
T invaliditeitspensioen T buitenlandse
sociale
verzekeringswetgeving
T Overige, namelijk NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

16

Heeft u nog andere inkomsten?

Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld: inkomsten uit kamerverhuur, werk voor gemeentelijke commissies,
thuiswerk, optredens als musicus of artiest.
Nee
Ja Stuur bewijsstukken van deze inkomsten mee.

T
T P

Bijlagen
Schrijf op elke kopie die u meestuurt de naam en het sofi-nummer van uw partner.
17

Aantal kopieën

MM
Ondertekening partner
–
–

Datum en handtekening

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.
Als mijn leefsituatie of inkomen verandert, meld ik dit direct aan UWV.
Als u dat niet doet, kan UWV een maatregel of een boete opleggen.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMLMMLMMMM NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

3

Invullen door UWV
Uitkering

Van UWV-kantoor

Registratienummer

Administratieve verwerking

T ZW T WW T BIA T WAO T WAZ
T Rea T Wajong T Wamil
te NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Postcode en adres MMMM MM NNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMM

4

