
 

 

 

REGELING MEEDOEN IN BEST 

Aanvraagformulier 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Waarom dit formulier? 

U kunt met dit formulier een vergoeding aanvragen voor sociale, culturele en/of sportactiviteiten. Hierbij 

kunt u denken aan kosten van o.a. een abonnement voor een sportclub of zwembad, lidmaatschap 

bibliotheek, contributies voor een vereniging, kaartjes voor bioscoop, abonnement of attractiepark. Ook is 

het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor uw internet of telefoonabonnement. 

 

Voor wie is de vergoeding? 

De vergoeding is bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar met een laag inkomen. Voor kinderen onder de 

18 kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.  

 

Hoe hoog is de vergoeding? 

De vergoeding is maximaal € 200,- per persoon per jaar. U mag van dit bedrag maximaal € 50,- besteden 

aan een internet- of telefoonabonnement. Voor elke hele maand dat u in het jaar van aanvraag woonachtig 

bent in de gemeente Best, wordt een twaalfde deel van het bedrag zoals hierboven genoemd toegekend. 

 

Overige voorwaarden 

U vindt alle voorwaarden om in aanmerking te komen in de bijlage onderaan dit formulier. Wij vragen u dit 

goed door te lezen voordat u het formulier aan ons opstuurt. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze regeling? Of twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor een vergoeding? 

Neem dan eerst contact op met de gemeente. 

 

Persoonsgegevens   

 

 Aanvrager 

 

Partner 

Naam en voorletters  

 

 

Geboortedatum 

 

   

Burgerservicenummer (BSN)  

 

 

Telefoonnummer 

 

  

Heeft u de Nederlandse  

nationaliteit? 

 Ja  

 Nee 

 Ja 

 Nee 

Dorpsplein 2 

Postbus 50 

5680 AB  Best 

 

 

Tel.: 14 0499 

Fax: 0499 - 360232 

info@gemeentebest.nl 

www.gemeentebest.nl 

IBAN: NL08 BNGH 0285 0010 51 

BTWnr: NL001902623B02 
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Ontvangt u een Participatiewet uitkering? Dan hoeft u onderstaande vragen niet te 

beantwoorden 

 

Inkomen  
Vul hier het inkomen van uzelf en uw eventuele partner 
 

Soort inkomen 
Bv. loon/pensioen/ 
alimentatie 

Hoogte netto inkomen per maand/ 4 
weken/maand/kwartaal/ 
jaar/eenmalig 
 

Op naam van 
 

 
 

€    Mijzelf 

    Partner 
 
 

€    Mijzelf 

    Partner 
 
 

€    Mijzelf 

    Partner 
 € 

 
  Mijzelf 

    Partner 
 

Zo nee, heeft u een 

verblijfsvergunning? 

 Ja 

 Nee 

 Ja 

 Nee 

Woonsituatie   

 

Adres 

 

  

Postcode + woonplaats  

 

 

Woonsituatie  Eigen woning 

 Huurder 

 Inwonend 

 Instelling 

Gezinssituatie 

 

 Alleenstaand 

 Gehuwd/samenwonend 

 Alleenstaande ouder  

 

Heeft u niet studerende 

medebewoners ouder dan 21? 

 Ja, hoeveel?............. 

  Nee 

 

Heeft u studerende 

medebewoners ouder dan 21? 

 Ja, hoeveel?............. 

 Nee 

 

Heeft u een commerciële relatie 

met uw medebewoners? 

 Ja 

 Nee 

 

Heffingskortingen Belastingdienst 
Ontvangt u of uw partner een of meerdere heffingskortingen van de Belastingdienst? 

 algemene 
heffingskorting 
minstverdienende partner 
 

 aanvrager 
 partner 

 

€ 
€   

 per maand     per jaar 
 per maand     per jaar 

 alleenstaande 
ouderkorting 
 

 aanvrager 
 partner 

 

€ 
€   

 per maand     per jaar 
 per maand     per jaar 
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Vermogen 
Kruis aan wat bij u van toepassing is  
 

Ik ben alleenstaand en mijn vermogen is lager dan € 7.605,- 
 

 Ja 

 Nee 

 

Ik ben een alleenstaande ouder en mijn vermogen is lager dan € 15.210,- 
 

 Ja 

 Nee 

 

Ik/wij zijn gehuwd/samenwonend en het gezamenlijk vermogen is lager dan 
€ 15.210,-  

 Ja 

 Nee 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening   

 

 

• Ik heb dit gehele formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig verstrekken 

van gegevens die van belang zijn voor het recht op uitkering kan leiden tot een maatregel, beëindiging 

van de uitkering, terugvordering van de uitkering en strafvervolging). 

• Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en 

worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

  
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 
(Datum) (Handtekening aanvrager) (Handtekening partner) 

 

Ondergetekende is gemachtigd door de aanvrager(s) tot het doen van deze aanvraag. 

(Alleen in te vullen als de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ingevuld.)  

 

Naam  : ___________________________________________________________________________________________ Voorletters : ________________________________________________________ 

Adres  : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Postcode  : ________________________________________________________________________________________ Woonplaats : __________________________________________________________ 

 inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 
 

 aanvrager 
 partner 

 

€ 
€   

 per maand     per jaar 
 per maand     per jaar 

Betaling 
Hoe wilt u het geld ontvangen? 

 

 
IBAN: 
 
Ten name van:  
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Telefoonnummer : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________   
(Handtekening) 

 

 

Bewijsstukken indien u geen Participatiewet uitkering ontvangt  

 

Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben wij van u en uw eventuele partner de volgende 

bewijsstukken (kopie) van u nodig: 

 

 Geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument. Let op: geen rijbewijs; 

 bewijsstukken van het inkomen (loon, alimentatie, uitkering); 

 beschikking(en) heffingskortingen van de Belastingdienst (indien van toepassing); 

  huurovereenkomst. 

 

 

 

 

VOORWAARDEN MEEDOENREGELING 

 

 Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de netto toepasselijke bijstandsnorm 

 U woont in gemeente Best 

 U bent op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder 

 Uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen 

 U heeft geen recht op studiefinanciering 

 U moet het geld besteden waar het voor is bedoeld 

 De bijdrage over enig jaar kan tot en met 31 december van dat jaar aangevraagd worden 

 

Inkomensgrenzen 110% exclusief vakantietoeslag 

 

 Alleenstaande (ouder) Gehuwd/samenwonend 

Jonger dan 21 tot 

pensioengerechtigde leeftijd 

€ 1.249,47 € 1.784,95 

Vanaf pensioengerechtigde 

leeftijd 

€ 1.390,55 € 1.888,52 

Woonachtig in een instelling € 399,03 € 667,68 

Jongeren tussen de 18 en 20 € 308,48 € 617,09 

 

Controle achteraf 

U hoeft geen bewijsstukken van uw vermogen aan te leveren. Ook vragen wij vooraf geen bewijsstukken op 

van de activiteiten waar u het geld aan wil besteden. Jaarlijks controleren wij, door middel van een 

steekproef, of de vergoeding is gebruikt voor waar het voor is bedoeld. Ook kan het zijn dat wij uw 

vermogen gaan controleren. U ontvangt dan van ons een brief waarin wij deze bewijsstukken opvragen. Het 

is daarom belangrijk dat u de bonnetjes bewaard tot 1 mei van het opvolgend jaar. Wij adviseren u zoveel 

mogelijk met pin te betalen, dan heeft u altijd een betaalbewijs op uw bankafschrift. 

 

 

 

 


