Aanvraag Jeugdtegoed 2020

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

Opsturen/inleveren formulier en (kopie)bewijsstukken kan t/m
31-12-2020

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 lever de gevraagde stukken op tijd in. Anders loopt u het risico dat het langer

duurt voordat uw aanvraag afgehandeld wordt.

• Voeg een kopie van uw geldige ID-kaart of paspoort toe. Maak een kopie van de voor- én achterkant van uw

ID-kaart. Let op: stuur ook een kopie van de geldige ID-kaart of paspoort van uw partner mee. Deze documenten mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn.

• Voeg een kopie van de gevraagde bewijsstukken toe.
• U kunt op dit aanvraagformulier het Jeugd-tegoed voor meerdere kinderen tegelijk aanvragen.
• Kijk voor meer informatie over het Jeugd-tegoed op Rotterdam.nl/jeugdtegoed en Jeugdtegoed.nl.

Komt uw kind in aanmerking voor Jeugd-tegoed?
a. Was uw kind op 1 maart 2020 tussen de 4 en 18 jaar oud?
Ja. Ga verder met vraag b.
Nee.Uw kind komt niet in
aanmerking voor Jeugd-tegoed.
b. Ontvangt u kinderbijslag of pleegvergoeding op 1 maart 2020?
Ja. Ga verder met vraag c.
Nee. Uw kind komt niet in
aanmerking voor Jeugd-tegoed.
c. Is het totaal netto inkomen van u en uw partner niet hoger dan 130% van het
wettelijk sociaal minimum?
Ja. Ga verder met vraag d.
Nee. U en uw partner komen niet in
aanmerking voor AOW-tegoed.
d. Woonde uw kind op 1 maart 2020 op hetzelfde adres in Rotterdam als u?
Ja. Uw kind komt mogelijk in aanmerking voor Jeugd-tegoed, vul onderstaand
formulier volledig in.

048 SO 07 20

Nee. Uw kind komt niet in aanmerking voor Jeugdtegoed.
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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)

Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

Voorletter(s)

Geboortedatum

Is uw inkomen 130% van het sociaal minimum of lager? Dan kunt u jeugdtegoed aanvragen. Er zijn 2 vormen van jeugdtegoed. Welk jeugdtegoed u kunt aanvragen, hangt af
van uw inkomen. Wilt u weten of uw inkomen 130% van het sociaal minimum of lager is?
Kijk dan op https://www.jeugdtegoed.nl/aanvragen.
Mijn/ons 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:
• Uw kinderen waren op 1 maart 2020 4 tot en met 17 jaar.
• U en uw kinderen woonden op 1 maart 2020 op hetzelfde adres in Rotterdam.

Mijn/ons 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:
• Uw (pleeg)kinderen zijn op 1 maart 2020 12 tot en met 17 jaar.
• U en uw kinderen woonden op 1 maart 2020 op hetzelfde adres in Rotterdam.
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Inkomsten
Loon

Gemiddeld nettoloon per maand. Stuur een kopie
van uw maandspecificatie van de afgelopen maand
mee.

Alimentatie

Stuur een kopie van uw bankafschrift
waarop staat hoeveel alimentatie u
ontvangt.

Inkomsten uit eigen
onderneming

Stuur een kopie van uw definitieve aanslag IB 2018
of 2019.

Persoons Gebonden Budget PGB gemiddeld netto per maand.
UWV-uitkering

Stuur een kopie van uw meest recente
maandspecificatie uit 2020.

PW-uitkering

Stuur kopie van uw meest recente maandspecificatie uit 2020.

SVB nabestaandenuitkering

SVB gemiddeld netto per maand.

Studiefinanciering

Stuur een kopie van uw DUObeschikking
met berekening van uw
studiefinanciering 2020 (Bij DUO bekend
als het ‘Bericht’).

AOW pensioen

Stuur een kopie van uw meest recente
maandspecificatie uit 2020.

AOW (inclusief eventuele
IAO-aanvulling
of ANW uitkering)

De maandspecificatie kunt u opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank

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 een kopie van de gevraagde bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd.
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
Kopie bankafschriften(en)

Legitimatiebewijs

Uitkeringsspecificatie

Loonspecificatie

Specificatie overige inkomsten

Kopie Voorlopig Teruggaaf
Belasting

Overig
Indien van toepassing

Mijn Partner heeft het formulier ook ondertekend
Ik onderteken namens de aanvrager. Een bewijs van machting heb ik bijgevoegd.
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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 het ingevulde en ondertekende formulier kijkt de gemeente of u voor
het Jeugd-tegoed in aanmerking komt. Is uw aanvraag niet in orde? Dan ontvangt u een
brief van de gemeente met de vraag de ontbrekende gegevens/bewijsstukken zo spoedig
mogelijk te leveren. De gemeente besluit binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag of u recht heeft op het Jeugd-tegoed.
Let op:
Een gescand aanvraagformulier e-mailen is geen officiële aanvraag. Dit wordt niet in
behandeling genomen.
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