Aanvraag AOW-tegoed 2021

Gemeente Rotterdam
Cluster MO MOW
Jeugd-tegoed/AOW-tegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Opsturen/inleveren formulier en (kopie)bewijsstukken kan t/m
30-11-2021

Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
opsturen. Velden met een * zijn verplicht.
Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Belangrijk
• Vul het formulier volledig in en stuur de gevraagde gegevens mee.
• Voeg een kopie van de voor en achterkant van uw ID-kaart of paspoort toe. Vermeld op de kopie: bedoeld voor

aanvraag AOW-tegoed 2021.
Heeft u een partner? Voeg dan ook van hem/ haar deze kopie toe. Deze documenten mogen maximaal 5 jaar
verlopen zijn.
De kopie ID is nodig ter verificatie van de identiteit. De kopie ID wordt verwijderd nadat de besluitvorming is
afgerond.

• De door u aangeleverde gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid.
• Voeg een kopie van de gevraagde bewijsstukken toe. Op pagina 3 bij inkomsten, staat welke bewijsstukken.
• U kunt op dit aanvraagformulier het AOW-tegoed voor uzelf of uw partner aanvragen.
• Het AOW-tegoed wordt per huishouden verstrekt. U hoeft per adres maar 1 aanvraag op te sturen.
• Kijk voor meer informatie over het AOW-tegoed op Rotterdam.nl/aowtegoed en Aowtegoed.nl.

Kom ik in aanmerking voor AOW-tegoed?
a. Heeft u, of uw partner op 1 maart 2021 recht op AOW?
Ja. Ga verder met vraag b.
Nee. U en uw partner komen niet in
aanmerking voor AOW-tegoed.
b. Is het totaal netto inkomen van u en uw partner niet hoger dan 110% van het
wettelijk sociaal minimum?
Wilt u weten of uw inkomen 110% van het sociaal minimum of lager is? Kijk dan op
https://www.aowtegoed.nl/aanvragen
Ja. Ga verder met vraag c.

Nee. U en uw partner komen niet in
aanmerking voor AOW-tegoed.

c. Woont u op de dag van aanvraag in Rotterdam?
Ja. Ga verder met vraag d.
Nee. U en uw partner komen niet in
aanmerking voor AOW-tegoed.
d. Heeft u of uw partner al in 2021 AOW-tegoed ontvangen?
Ja. U en uw partner komen niet nog een keer in aanmerking voor AOW-tegoed, het
AOW-tegoed wordt per huishouden verstrekt.
047 SO 03 21

Nee. U en uw partner komen mogelijk in aanmerking voor AOW-tegoed, vul het
formulier volledig in.
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Aanvrager
In te vullen door de aanvrager

* Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)

Voorletter(s)

* Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

E-mailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

Telefoonnummer (10 cijfers)

en mijn partner
Indien van toepassing

Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)

Voorletter(s)

Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

Via welke contactgegevens mogen wij u indien nodig benaderen?
E-mailadres
Telefoonnummer
Schriftelijk
(adres)

Inkomsten
Vink uw inkomsten aan. Heeft u een partner? Vink dan ook de inkomsten van uw partner
aan.
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AOW/ANW

Stuur een specificatie betaling van deze maand.
Of een specificatie betaling van maximaal drie
maanden geleden. De maandspecificatie kunt u
opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank

Pensioen

AOW-pensioen en/of overige pensioenen/ buitenlandse pensioenen.
Stuur van elk pensioen één betaalspecificatie.
Ontving u in januari 2021 al pensioen? Dan is deze
specificatie begin 2021 door uw pensioenfonds aan
u verstrekt.
Ontving u in januari 2021 nog geen pensioen? Dan
is deze specificatie in de loop van 2021 door uw
pensioenfonds aan u verstrekt.

Loon

Stuur van elke werkgever een loonstrook van
deze maand. Of een loonstrook van maximaal drie
maanden geleden.

Alimentatie

Stuur een kopie toe van uw bankafschrift van deze
maand of maximaal drie maanden geleden. Hierop
moet staan hoeveel alimentatie u per maand ontvangt. Ook uw naam en adresgegevens moeten te
zien zijn.

Inkomsten uit eigen
onderneming

Stuur een kopie van uw definitieve aanslag IB 2019
of 2020.

Tozo-uitkering

Ontvangt u deze maand of in de afgelopen drie
maanden een Tozo-uitkering? Voeg een uitkeringsspecificatie van een van deze maanden toe.

UWV-uitkering

Stuur een betaalspecificatie van deze maand. Of
een betaalspecificatie van maximaal drie maanden
geleden.

Andere inkomsten

Bijvoorbeeld Persoons Gebonden Budget, Lijfrente, Kaptitaalrekening. Stuur één specificatie
van deze inkomsten van deze maand. Of een
specificatie van maximaal drie maanden geleden.
Hierop moet staan hoeveel inkomsten u per maand
ontvangt. Ook uw naam en adresgegevens moeten
te zien zijn.

In uw loon- of uitkeringsspecificatie moeten uw naam, netto inkomen en inhoudingen per
maand duidelijk zichtbaar zijn.

Ondertekening
Ik heb al deze vragen begrepen en eerlijk en volledig beantwoord. Ik weet dat
opzettelijk onjuist of onvolledig invullen leidt tot het afwijzen van de aanvraag.
Ik heb de gevraagde gegevens aan de aanvraag toegevoegd. Voor gevraagde
gegevens, zie inkomsten.
Indien van toepassing

Mijn partner heeft het formulier ook ondertekend.
Ik onderteken namens de aanvrager. Een bewijs van machting heb ik bijgevoegd.
Datum

Handtekening van mijzelf/gemachtigde

Datum

Handtekening van partner

Versturen
Dit formulier kunt u sturen naar:
Gemeente Rotterdam
Cluster MO MOW
Jeugd-tegoed/AOW-tegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam
Na ontvangst van uw aanvraag beoordelen wij of u of uw partner AOW-tegoed krijgt. U
ontvangt hierover binnen acht weken een brief. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u de ontbrekende gegevens op te sturen. U krijgt hierover een brief.
Let op
Mailt u een gescand aanvraagformulier naar ons dan is dit geen officiële aanvraag.
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