Vervolgaanvraag Declaratieregeling 2022
Voor personen:
• die inwoner zijn van de gemeente Woerden, Montfoort of Oudewater; en
• die geen bijstandsuitkering van Ferm Werk ontvangen; en
• die in 2021 gebruik maakten van de Declaratieregeling.
Voor het invullen van dit formulier heeft u de bijlage met vermogens- en inkomensgrenzen
nodig.

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Cliëntnummer ferm werk
Naam

M/V

M/V

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

2. Gezinssituatie
Leefvorm
Ik ben een alleenstaande of alleenstaand ouder

ja

nee

Wij zij gehuwd of voeren een gezamenlijke huishouding

ja

nee

Inwonende kinderen tot 18 jaar waarvoor u kinderbijslag ontvangt
Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum
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3. Financiële voorwaarden
Bekijk de bijlage met vermogens- en inkomensgrenzen en vul beide onderstaande vragen in.
1

2

Mijn/ons vermogen is lager dan (of maximaal gelijk aan) de
vermogensgrens
die hoort bij mijn/onze leefsituatie
Mijn inkomen/ons gezamenlijke inkomen is lager dan (of maximaal gelijk
aan) de inkomensgrens die hoort bij mijn/onze leefsituatie

ja
nee
ja
nee

‘Let op!
▪ Heeft u bij 1 of 2 ‘nee’ ingevuld? Dan is uw inkomen of vermogen te hoog. U komt niet meer in
aanmerking voor de Declaratieregeling.
▪ Heeft u bij 1 en 2 ‘ja’ ingevuld? Onderteken het formulier en dien uw vervolgaanvraag in. U hoeft
nu geen bewijsstukken mee te sturen. In verband met controle achteraf kunnen wij u later alsnog
vragen om bewijsstukken in te leveren.

4. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren):
▪ dit gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld,
▪ ermee bekend te zijn dat het niet of niet volledig verstrekken van gegevens kan leiden tot
terugvordering van verstrekte vergoedingen,
▪ ermee bekend zijn dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en
worden opgenomen in een persoonsregistratie.
▪ ermee bekend zijn dat wijzigingen die van belang zijn voor het recht op vergoedingen zo snel
mogelijk moeten worden doorgeven.
Plaats: ………………………………..

Datum: ……………………………….

Handtekening:

Handtekening partner:

……………………………………………

……………………………………………

Als u vragen heeft
Kijkt u dan op de website van Ferm Werk www.fermwerk.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00
uur met Ferm Werk op telefoon 0348 497 000.
Inleveren
U kunt dit formulier met bewijstuk(ken) op de volgende manieren inleveren:
-

Per e-mail naar info@fermwerk.nl
Persoonlijk inleveren bij Ferm Werk, Carrosserieweg 1 te Woerden
Opsturen naar Ferm Werk, afdeling Inkomen, Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden
Een postzegel is niet nodig

Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.
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Vervolgaanvraag Declaratieregeling
2022
BIJLAGE vermogens- en inkomensgrenzen Declaratieregeling 2022
Vermogensgrenzen (vermogen van aanvrager, eventuele partner en kinderen tot 18 jaar)
Gezinssituatie

Vermogensgrens

Alleenstaande

6.505

Alleenstaande ouder, echtpaar of gezamenlijke huishouding

13.010

Inkomensgrenzen
Inkomensgrens
Gezinssituatie

voor Declaratieregeling
Alleenstaanden en alleenstaande ouders

18, 19 of 20 jaar

308

21 jaar tot pensioenleeftijd

1245

21 jaar tot pensioenleeftijd zonder woonlasten

889

vanaf pensioenleeftijd

1383
Echtparen of gezamenlijke huishoudingen

Beiden 18,19 of 20 jaar zonder kind(eren)

615

Beiden 18,19 of 20 jaar met kind(eren)

971

Eén 18, 19 of 20 en ander 21 jaar tot pensioenleeftijd zonder kinderen

1197

Eén 18, 19 of 20 en ander 21 jaar tot pensioenleeftijd met kinderen

1552

Beiden 21 jaar tot pensioenleeftijd

1778

Beiden 21 jaar tot pensioenleeftijd zonder woonlasten

1423

Eén of beiden pensioengerechtigd

1873
Personen in een inrichting (vanaf 21 jr)

Alleenstaande of alleenstaande ouder

433

Echtpaar of gezamenlijke huishouding

704

Toelichting
•
•

De pensioenleeftijd is in 2021 66 jaar en 7 maanden
Onder woonlasten verstaan wij huur of hypotheek voor uw woonruimte

Let op !
•
•
•

•

Alimentatie telt ook als inkomen, net als de heffingskortingen die de Belastingdienst uitbetaalt,
maar niet de kinderbijslag, huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget.
Ontvangt u over uw inkomen (of een deel daarvan) geen vakantietoeslag? Trek dan 5 % van dat
inkomen af voordat u het vergelijkt met de inkomensgrens.
Twijfelt u bij de beoordeling van uw inkomen? Neem dan contact op met Ferm Werk. Woont u in
de gemeente Woerden? Dan kunt u hulp vragen bij Kwadraad sociaal raadslieden,
Derkinderenstraat 32 in Woerden; tel. (088) 900 4000.
De uiterste aanvraagdatum is 31 december 2022
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