
 

Toelichting aanvraag internet, activiteiten voor volwassen of Tegemoetkoming VGZ 

ZUID-LIMBURG 

 

GEGEVENS AANVRAGER  O man O vrouw PARTNER O man O vrouw 

Naam en voorletters :   

Adres/Postc./Woonplaats :  

Geboortedatum :   

Telefoonnummer :  

IBAN   

 

Het (gezins)inkomen 

Hoe hoog was het totale (gezins)inkomen over de maand januari 2022. Bijv. uitkering, salaris, AOW, 

pensioen, alimentatie, heffingskortingen.  

Denk ook aan een evt. Voorlopige Aangifte van de belastingen van 2022! 

 Bedrag  Omschrijving 

€    

€    

€    

 

Het vermogen (aankruisen wat van toepassing is) 

O Ik ben alleenstaand. Mijn vermogen op 1 januari 2022 is maximaal € 6.505 

O Ik ben alleenstaand ouder of gehuwd/samenwonend en mijn/ons vermogen op 

1 januari 2022 is maximaal € 13.010 

Hulpmiddel voor een berekening van het vermogen zie ommezijde. 

 

Bewijsstukken inleveren 

 een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en evt. uw partner; 

 een kopie van een bewijsstuk van bovengenoemde inkomsten over de maand januari 2022. (indien 

van toepassing ook van de Voorlopige Aangifte 2022 van de belastingdienst van u en evt. uw 

partner (de achterkant van de beschikking ook kopiëren)) 

 

Verklaring en ondertekening 

Dit formulier is geheel naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist 

invullen van de vragen strafbaar is. Het kan ook leiden tot terugvordering als achteraf blijkt dat de 

overgelegde bewijsstukken niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Ik stem ermee in dat ISD 

BOL bij derden inlichtingen inwint om te beoordelen of de tegemoetkoming terecht is verstrekt. 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

 

aanvrager partner 



 

Vermogensberekening | voorbeeld 

De waarde van uw bezittingen minus uw schulden, is de hoogte van uw vermogen. 

Als u (en uw gezin) meer vermogen hebt dan is aangegeven op de voorzijde van dit formulier, dan 

hebt u geen recht op een tegemoetkoming voor schoolkosten/maatschappelijke participatie of de 

tegemoetkoming zorgverzekering VGZ Zuid-Limburg. U kunt zelf volgens onderstaande berekening 

bepalen hoe hoog de waarde van uw vermogen is: 

 

Waarde bezittingen: 

a. De saldi van bank- en spaarrekeningen     

 - saldo lopende rekening bij bank    €  

 - overige rekeningen    €  

 - saldo spaarrekeningen    €  

b. Aandelen, obligaties, opties, spaarbewijzen, levens- 

verzekering, lijfrente e.d.: 

  €  

c. Auto, motor, caravan, boot:     

 merk:     

 bouwjaar:     

 geschatte waarde:    €  

      

 Totaal aan bezittingen    €  

 

Hoogte schulden 

Er wordt alleen rekening gehouden met schulden die u kunt aantonen en die u ook echt moet 

terugbetalen. U kunt het bestaan van bepaalde schulden aantonen met behulp van bijvoorbeeld een 

opgemaakte overeenkomst of een akte van schuldbekentenis. 

d. Openstaande schulden     

 (hypotheekschuld telt niet mee)     

 1. Naam schuldeiser:     

  Aflossing per maand €    

  Nog openstaande schuld   €  

 2. Naam schuldeiser:     

  Aflossing per maand €    

        Nog openstaande schuld   €  

       

 Totaal aan schulden   €  

 

Totaal aan bezittingen  €  

minus   

Totaal aan schulden €  

   

Hoogte van uw vermogen €  

 

Formulier inleveren: Brunssum: Lindeplein 1: bij voorkeur tijdens het speciale spreekuur. Ga naar 

www.isdbol.nl voor meer informatie. 

Landgraaf: Sweelinckplein 1: u maakt een afspraak via www.isdbol.nl 

http://www.isdbol.nl/

