Jeugdtegoed

Meer over jeugdtegoed
www.jeugdtegoed.nl

Hulp bij invullen

Bel 14 010 (telefoonnummer van de gemeente)

Over dit formulier

Verplichte vakken hebben een *

•

Het opsturen van dit formulier kan tot en met 30 november 2022.

•

Vraagt u jeugdtegoed aan voor meerdere (pleeg)kinderen? U hoeft per gezin maar 1 formulier op te
sturen.
Kan uw (pleeg)kind jeugdtegoed krijgen?
Was uw (pleeg)kind op 1 maart 2022 tussen de 4 en 18 jaar oud?
Ja. Ga verder naar de volgende vraag.
Nee. Uw (pleeg)kind krijgt geen jeugdtegoed.
Is het totaal netto-inkomen van u en uw partner niet hoger dan 110% van het wettelijk
sociaal minimum?
Controleer uw inkomen op www.jeugdtegoed.nl/aanvragen.

Ja. Ga verder naar de volgende vraag.
Nee. Uw (pleeg)kind krijgt geen jeugdtegoed.
Wonen u en uw (pleeg)kind(eren) op hetzelfde adres in Rotterdam?
Ja. Uw (pleeg)kind kan mogelijk jeugdtegoed krijgen. Vul het formulier volledig in.
Nee. Uw (pleeg)kind krijgt geen jeugdtegoed.
Gegevens van de ouder of verzorger
*Achternaam

*Burgerservicenummer

*Voorletter(s)

Telefoonnummer

048 MO 02 22

E-mailadres
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Stuur een kopie mee van uw paspoort of de voor- en achterkant van uw ID-kaart. Zet op de
kopie: bedoeld voor aanvraag jeugdtegoed 2022. Het paspoort of ID-kaart mag maximaal 5
jaar verlopen zijn. De kopie wordt door de gemeente vernietigd.

Bent u getrouwd of woont u samen?
Nee

Ja, vul de gegevens van uw partner in

*Achternaam

*Voorletter(s)

*Burgerservicenummer

Stuur een kopie mee van het paspoort of de voorkant en achterkant van ID-kaart van uw
partner. Zet op de kopie: bedoeld voor aanvraag jeugdtegoed 2022. Het paspoort of ID-kaart
mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De kopie wordt door de gemeente vernietigd.

Inkomen
Kruis uw inkomen aan. Ook inkomen uit het buitenland telt mee. Als u een partner heeft,
kruist u ook het inkomen van uw partner aan. Stuur van elk inkomen dat u krijgt bewijzen
mee.
Uzelf
Loon
Stuur een kopie mee van loonstroken van maximaal 3 maanden oud (van elke werkgever).

Partneralimentatie en kinderalimentatie
Stuur een kopie mee van een bankafschrift van maximaal 3 maanden oud met daarop de
alimentatie. Ook uw naam en adresgegevens moeten te zien zijn.

Inkomsten uit eigen onderneming
Stuur een kopie mee van de voorkant en de achterkant van uw definitieve aanslag
Inkomstenbelasting 2020 of 2021.

UWV-uitkering (WIA, WW, WAO, Wajong, ziektewet)
Stuur een kopie mee van een een betaalspecificatie van maximaal 3 maanden oud.

Bijstandsuitkering (Participatiewet)
Stuur een kopie mee van een betaalbewijs van maximaal 3 maanden oud.

Studiefinanciering
Stuur een kopie van mee van uw berekening studiefinanciering 2022 of het laatste overzicht
van DUO.

AOW of ANW
Stuur een kopie van de betaalspecificatie mee van maximaal 3 maanden oud. Deze
specificatie kunt u opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Binnenlandse en buitenlandse pensioenen
Stuur van elk pensioen een kopie van het laatste betaalbewijs mee.

Geen inkomen of ander inkomen
Stuur dan een kopie mee van alle bankafschriften van de afgelopen maand.
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Uw partner

Contact
Hoe kan de gemeente u bereiken voor vragen?
Bellen

Mailen

Per brief

Soorten jeugdtegoed
Er zijn 2 vormen jeugdtegoed. Welk jeugdtegoed u kunt aanvragen, hangt af van uw
inkomen.
Het inkomen is 110% van het sociaal minimum of lager
Ik vraag jeugdtegoed aan voor mijn (pleeg)kinderen van 4 tot en met 17 jaar.
Dit zijn de voorwaarden:
•

Op 1 maart 2022 waren uw (pleeg)kinderen 4 tot en met 17 jaar.

•

U en uw (pleeg)kinderen wonen op de dag van de aanvraag op hetzelfde adres in Rotterdam.

•

Uw (pleeg)kinderen hebben het jeugdtegoed in 2022 nog niet ontvangen.

Het inkomen is tussen 110 en 130% van het sociaal minimum
Ik vraag jeugdtegoed aan voor mijn (pleeg)kinderen van 12 tot en met 17 jaar.
Dit zijn de voorwaarden:
•

Op 1 maart 2022 waren uw (pleeg)kinderen 12 tot en met 17 jaar.

•

U en uw (pleeg)kinderen wonen op de dag van de aanvraag op hetzelfde adres in Rotterdam.

•

Uw (pleeg)kinderen hebben het jeugdtegoed in 2022 nog niet ontvangen.

Wat moet u meesturen?
•

Kopie van het paspoort of ID-kaart.

•

Bewijzen van het inkomen.
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Ondertekening
Indien van toepassing

Mijn eventuele partner heeft het formulier ook ondertekend.
Ik onderteken namens de aanvrager. Het bewijs van de machtiging stuur ik mee.

Datum

* Handtekening van mijzelf/gemachtigde

Indien van toepassing
Datum

* Handtekening van mijn partner/gemachtigde

Hoe verstuurt u het formulier?
Heeft u het formulier volledig ingevuld en ondertekend? Dan kunt u het formulier
opsturen. Een postzegel is niet nodig. Het formulier e-mailen kan niet.
Via post
Gemeente Rotterdam
Jeugdtegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Hoe lang duurt het?
Binnen 8 weken hoort u of u jeugdtegoed krijgt. Als de aanvraag niet compleet is, kan deze
periode worden verlengd.
Is uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u een brief. Hierin staat welke informatie u
nog moet inleveren.

Persoonlijke gegevens
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer informatie op
www.rotterdam.nl/privacy
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