datum melding:
registratienummer:
nummer aanvraag:
dossiernummer:

aanvraagformulier uitkering loaw
n oudere werkloze werknemer

datum ontvangst:

n gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de loaw en de zorgvuldige
verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Onder partner wordt verstaan de echtgenoot, echtgenote, geregistreerde partner of degene waarmee u een gezamenlijke huishouding voert.

controle
bewijsstukken
(door
* Vermeld hier uw eigen achternaam en voorvoegsels (niet de achternaam van uw partner). gemeente
in te vullen)

1 persoonlijke gegevens
burgerservicenummer
voornamen
voorvoegsels en achternaam*
geboortedatum (dd-mm-jj)

geslacht n man n vrouw

soort identiteitsbewijs

geboorteplaats
nr.

straatnaam, huisnr., toevoeging
postcode en woonplaats
telefoonnr. (vast en/of mobiel)
rekeningnummer
tijdelijk verblijvend/
verzorgd/verpleegd in

e-mailadres
N L

0

2 aanvraag

* Vermeld hier de achternaam en voorvoegsels van de partner (danwel van de betrokken derde).

aanvrager verzoekt m.i.v.

uitkering te verlenen op grond van de bepalingen van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw)

ten behoeve van

n mijzelf

(ga verder naar rubriek 3)

n mijzelf en partner

n een derde

(vul onderstaande gegevens in)

(vul onderstaande gegevens in)

burgerservicenummer
voornamen
voorvoegsels en achternaam*
geboortedatum (dd-mm-jj)

geslacht n man n vrouw

soort identiteitsbewijs

geboorteplaats
nr.

straatnaam, huisnr., toevoeging
postcode en woonplaats
telefoonnr. (vast en/of mobiel)
rekeningnummer
tijdelijk verblijvend/
verzorgd/verpleegd in

e-mailadres
N L

0

3 toelichting op de aanvraag

4 verklaring en ondertekening
plaats
datum

handtekening voor ontvangst

handtekening van de aanvrager/gemachtigde

handtekening van de partner

Betrokkene(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en machtigt/machtigen hierbij de gemeente om een onderzoek in te
stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens/nog te verstrekken gegevens en naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan
wel voortzetting van uitkering.Betrokkene(n) geeft/geven hiermee tevens toestemming voor een eventueel onderzoek in verband met de verificatie van gegevens bij
instanties en gegevensbronnen buiten Nederland en verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht dient binnen 8 weken na de datum van indiening van deze aanvraag een beschikking te worden afgegeven. Indien dit niet
mogelijk is wordt u binnen deze termijn daarvan op de hoogte gesteld en wordt aangegeven binnen welke redelijke termijn de beschikking zal worden afgegeven.
De termijn van 8 weken wordt in een aantal gevallen automatisch opgeschort, hiervan wordt u op de hoogte gesteld. Wanneer de opschorting van de termijn wordt
opgeheven wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt aangeven binnen welke redelijke termijn de beschikking zal worden afgegeven. Wanneer niet binnen de
termijn van 8 weken een beschikking is afgegeven én u ook niet geïnformeerd bent over opschorting van de termijn dan kunt u het college van burgemeester en
wethouders in gebreke stellen. Dat moet u schriftelijk doen. Ook kunt u beroep aantekenen bij de bestuursrechter.
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