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datum aanvraag:
nummer aanvraag:

inlichtingenformulier Ioaz
(Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

belangrijk:

lees deze algemene toelichting voordat u het formulier invult!

• U heeft een aanvraag om uitkering ingevolge de Ioaz ingediend. De gegevens op dit inlichtingenformulier zijn bestemd om het recht op uitkering alsmede de hoogte
en de duur daarvan te kunnen vaststellen.
•	Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ioaz en de zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens op grond
van de Wet bescherming persoonsgegevens.
•	In dit formulier wordt onder partner in de eerste plaats verstaan de echtgenoot, de echtgenote of geregistreerde partner.
Onder partner wordt ook verstaan de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert. Meer informatie over een gezamenlijke huishouding vindt u bij vraag 4.
Overal waar in dit formulier hij/hem wordt vermeld kan indien van toepassing ook zij/haar worden gelezen.
• De invulling en ondertekening dienen zoveel mogelijk te geschieden door de persoon voor wie de uitkering bestemd is en, indien van toepassing, door zijn partner.
Voor zover hij daartoe niet zelf in staat is, kan een derde het formulier invullen. Degene voor wie de uitkering bestemd is, en indien van toepassing de partner,
blijft ook in dat geval zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens.
•	Lees de vragen en de toelichting(en) daarbij zorgvuldig. Beantwoord de vragen volledig en nauwkeurig. Is een vraag u niet duidelijk, neem dan contact op met
de gemeente! Vul de vragen in met pen (niet met potlood), kruis aan wat van toepassing is en streep geen vragen door.
•	Bij een aantal vragen wordt u om bewijsstukken gevraagd. Die zijn nodig om de juistheid van de antwoorden te kunnen controleren.
Neem de bewijsstukken mee als u het formulier inlevert en kruis aan welke bewijsstukken u inlevert.
•	Als er na de invulling van dit formulier wijzigingen optreden in uw situatie, geef die dan zo spoedig mogelijk door aan de gemeente.
• Het onjuist invullen van dit formulier is strafbaar. Het niet, niet op tijd of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk
weigeren van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering kan worden teruggevorderd.
Kijk op de website van de gemeente en op www.weethoehetzit.nl voor de voorwaarden.
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persoonsgegevens van degene(n) voor wie de uitkering wordt aangevraagd

*Vermeld hier uw eigen achternaam en voorvoegsels (niet de achternaam van uw partner).

U vult hier uw adres in zoals dat is ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van uw gemeente. Als u op dat adres niet uw hoofdverblijf
heeft, dat wil zeggen dat u daar niet het grootste gedeelte van de tijd verblijft, dan dient u daarnaast ook bij rubriek 6 het adres op te geven waar
u uw hoofdverblijf heeft. Van hoofdverblijf op een adres is sprake als u daar het merendeel van uw tijd doorbrengt. Uw recht op uitkering bestaat
tegenover de gemeente waar u woonachtig bent. Als achteraf blijkt dat uw adresgegevens onjuist zijn, kan uw recht op uitkering met terug
werkende kracht vervallen. U heeft dan geen recht op uitkering met terugwerkende kracht in de gemeente waar u daadwerkelijk woonachtig bent.
Als u vreemdeling bent, is uw recht op uitkering afhankelijk van de aard van uw verblijfsvergunning.
aanvrager

c ontrole
bewijsstukken
(door
gemeente
in te
vullen)

partner

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

geslacht

n man n vrouw

geslacht

n man n vrouw

geboorteplaats
geboorteland
Heeft u de Nederlandse
nationaliteit?
zo nee, heeft u een
verblijfsvergunning?
zo ja, soort

n ja n nee, nl

n ja n nee, nl

n nee n ja

n nee n ja
geldig tot

geldig tot

geldig tot

geldig tot

soort identiteitsbewijs
nummer indentiteitsbewijs
straatnaam, huisnr., toevoeging
postcode en woonplaats
tel. nr. (vast en/of mobiel)
e-mailadres
rekeningnummer
Welke bewijsstukken
zijn door u bijgevoegd?
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a. n paspoort			 n Nederlandse identiteitskaart
b. n verblijfsvergunning n document justitie
c. n document vreemdelingendienst

a. n paspoort			 n Nederlandse identiteitskaart
b. n verblijfsvergunning n document justitie
c. n document vreemdelingendienst
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c.
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d.
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Neem uw identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort).
Indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, neem dan uw paspoort mee en uw verblijfsvergunning of document van justitie of de vreemdelingendienst.
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