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INLEIDING
over de bedoeling en de inhoud van dit boekje

Waarom dit boekje?

"Formulieren invullen? Mij niet gezien!"
Als u er zo over
denkt, bent u niet de enige. Veel mensen hebben er een hekel
aan. Ze kunnen zich begrijpelijkerwijs wel iets leukers voor
stellen om hun tijd aan te besteden. Maar toch: iedereen
krijgt wel eens met formulieren te maken. Daarom dit boekje.
Als burgers hebben we allemaal te maken met de overheid. Die
overheid kan verschillende gezichten hebben: het Rijk, de
Provincie, de Gemeente, maar ook bijvoorbeeld het Arbeids
bureau, de Raad van Arbeid of het belastingkantoor. Al die
overheidsorganen hebben van tijd tot tijd gegevens van ons
nodig. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:
• Soms hebben we bepaalde verplichtingen aan de overheid. We
moeten bijvoorbeeld belasting en sociale premies betalen, we
moeten de overheid inlichten bij geboorte en overlijden (bur
gerlijke stand).
• Soms heeft de overheid ook bepaalde verplichtingen aan ons.
We hebben bijvoorbeeld recht op een uitkering als we ziek
zijn of werkloos worden; we kunnen recht hebben op kinderbij
slag of een studiebeurs. De overheid moet dan natuurlijk wel
nagaan of we ervoor in aanmerking komen.
• Soms hebben we ook bepaalde zaken van de overheid nodig:
een paspoort of een rijbewijs of een visakte. Ook daarvoor
moet de overheid bepaalde gegevens van ons hebben.
Om alle nodige gegevens te verkrijgen zou de overheid natuur
lijk kunnen opbellen of een ambtenaar langs kunnen sturen.
Maar dat is omslachtig en erg duur. Ze zou natuurlijk ook
kunnen vragen om de nodige gegevens per brief te verstrekken.
Maar dan is de kans groot dat niet alle gegevens vermeld wor
den, of juist te veel. Bovendien zou het een heel werk zijn
om al die brieven te lezen. Daarom gebruikt de overheid for
mulieren die we moeten invullen. Die formulieren zijn om ver
schillende redenen handig:
• Er staan precies die vragen in waarop de overheid een ant
woord wil hebben: niet te veel en niet te weinig.
• De antwoorden komen op ieder formulier precies op dezelfde
plaats te staan. Dat maakt het voor de ambtenaren gemakkelij
ker om snel alle gegevens te vinden. Bovendien kunnen sommige
formulieren ook direct in de computer verwerkt worden.
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Niet alleen de overheid maakt gebruik van formulieren. Als u
een bankrekening opent, een huis huurt, een vakantiereis
boekt of een verzekering afsluit moet u ook een formulier in
vullen. Tal van bedrijven en instellingen gebruiken formulie
ren. Het j.s dan ook belangrijk dat u zulke formulieren goed
kunt invullen. Dat geeft de beste garantie dat de zaak zon
der problemen wordt afgehandeld.
Maar een formulier invullen is niet eenvoudig. Dat komt aan
de ene kant doordat allerlei regelingen erg ingewikkeld zijn.
Dat is wel vervelend, maar er zit ook een goede kant aan: op
die manier kan de overheid zo goed mogelijk rekening houden
met de situatie van de individuele burger. En die situatie
is voor de ene Nederlander heel anders dan voor de andere.
Aan de andere kant zijn de vragen vaak ook ingewikkeld.
Soms is het bijvoorbeeld een raadsel waar u een kruisje moet
zetten, iets moet doorhalen of omcirkelen, en waar u iets
moet Opschrijven. Veel mensen hebben dan ook een hekel aan
formulieren invullen. Ze vragen een kennis of een familielid
om het voor hen te doen, of ze gaan ermee naar de ambtenaar
achter het loket om te vragen of die het voor hen wil doen.
Dit boekje is bestemd voor mensen die het liever zelf
doen. Omdat ze vinden dat ze zichzelf moeten kunnen redden
of dat een ander er niets mee te maken heeft wat er op het
formulier komt te staan.

Wat vindt u in dit boekje?

Dit boekje bevat een reeks aanwijzingen en tips voor het in
vullen van formulieren. Er worden ook problemen in behandeld
die zich kunnen voordoen, en manieren om die problemen op te
lossen. Er zijn vijf hoofdstukken.
1. De zevensprong. Zeven stappen die u moet zetten als u een
formulier gaat invullen.
2. Kiezen en invullen. Over invullen, doorhalen, aankruisen,
omcirkelen en andere manieren om uw antwoord op het formu
lier kenbaar te maken.
3. Juist en volledig. Over de antwoorden die u moet geven op
bepaalde vragen die vaak voorkomen.
4. Wie, wat, waar?
Een lijst van instellingen en organisa
ties waar u mee te maken kunt krijgen als het gaat om het
aanvragen van uitkeringen en dergelijke.
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5. Oefening baart kunst. Een aantal formulieren om te oefenen.
U kunt het meeste profijt van dit boekje hebben als u als
volgt te werk gaat.
• Eerst leest u het aandachtig door, zodat u ongeveer weet
wat er in de verschillende hoofdstukken staat.
• Dan maakt u de oefeningen in hoofdstuk 5. Als u niet meer
weet hoe het moet, zoekt u dat op in de andere hoofdstukken.
Als u deelneemt aan een cursus, kunnen de oefeningen daar
besproken worden.
• U bewaart het boekje totdat u weer eens een formulier moet
invullen. Lees dan nog eens hoofdstuk 1 (De zevensprong)
door, voordat u met de klus begint. En als u problemen tegen
komt, zoek dan in hoofdstuk 2 of 3 of die daar behandeld wor
den.
We kunnen u niet garanderen dat u met dit boekje nooit meer
voor problemen komt te staan. Daarvoor zijn er veel te veel
verschillende soorten formulieren in gebruik, met ieder weer
verschillende soorten moeilijkheden. Toch hopen we dat
het boekje u zal helpen om beter voorbereid aan een formu
lier te beginnen. Misschien dat u over een poosje zegt:
"Formulieren invullen? Daar draai ik m'n hand niet voor om."

DE ZEVENSPRONG
of hoe u stap voor stap te werk kunt gaan

In dit hoofdstuk geven we een werkwijze die u stap voor stap
kunt volgen als u een formulier invult. Die werkwijze bestaat
uit zeven stappen.
Hieronder bespreken we die stappen een voor een en we lichten
ze toe. Soms verwijzen we naar andere hoofdstukken voor ver
dere informatie of aanwijzingen.

Stel u op de hoogte van de regeling

Hoe begint het meestal? U hoort iets over een bepaalde rege
ling via vrienden of kennissen, of u leest er iets over in
de krant. Misschien hebt u van een overheidsinstantie bericht
gehad dat u voor een bepaalde regeling in aanmerking kunt ko
men. Misschien hebt u er ook iets over gezien in een televi
siespotje van 'Postbus 51'. Die televisiespots gebruikt de
overheid vaak om nieuwe wetten of regelingen bekend te maken,
dus het is verstandig om ze goed in de gaten te houden.
Het is ook mogelijk dat u gewoon iets van de overheid moet
hebben. Een paspoort of een rijbewijs bijvoorbeeld. Of u
krijgt ongevraagd iets toegestuurd, bijvoorbeeld belasting
formulieren of formulieren voor de dienstplicht.
Hoe dan ook: de eerste informatie die u krijgt is meestal
niet voldoende. U moet eerst meer te weten zien te komen over
de regeling waar u mee te maken hebt. U kunt u daarover na
tuurlijk laten inlichten door een familielid of een kennis,
maar misschien is het beter een folder te lezen. Over vrij
wel alle regelingen bestaan zulke folders. In hoofdstuk 4
vindt u een aantal adressen waar u daarvoor terecht kunt.
Als u de folder in uw bezit hebt, gaat u die aandachtig le
zen. Let daarbij vooral op de volgende vragen:
• Welk overheidsorgaan voert de regeling uit?
• Kom ik in aanmerking voor de regeling?
• Als het om geld gaat: hoeveel kan ik krijgen of hoeveel
moet ik betalen?

• Wat moet ik ervoor doen en wanneer?
Vaak is het helemaal niet gemakkelijk om uit zo'n folder wijs
te worden. De schrijvers doen wel hun best om het zo goed mo
gelijk uit te leggen, maar vaak slagen ze daar toch niet in.
Veel regelingen zijn ook zo ingewikkeld, dat ze niet in een
paar woorden uitgelegd kunnen worden.
Laat u desondanks niet afschrikken. U kunt van zo'n folder
heel wat wijzer worden als u u bij het lezen aan de volgende
regels houdt:
• Kijk eerst hoe de folder in grote lijnen in elkaar zit,
voordat u hem aandachtig gaat lezen.
• Gebruik papier en pen om vast dingen op te schrijven en
misschien al wat uit te rekenen.
• Sla gerust die stukken over die voor u niet van belang zijn.
• Streep de dingen aan die in uw geval juist speciaal van
belang zijn.
• Als er rekenvoorbeelden instaan: lees die alleen als u iets
niet begrijpt. Ga ze niet narekenen: dat leidt uw aandacht af,
en ze kloppen heus wel.
Ondanks alle moeite blijven er toch nog wel eens zaken ondui
delijk. U kunt het er dan voorlopig bij laten zitten en pro
beren of u toch straks het formulier kunt invullen. U kunt
ook om hulp vragen bij iemand die er verstand van heeft. Dat
kan meestal ook bij het overheidsorgaan waarvan de folder af
komstig is. De ambtenaren die daar werken zijn verplicht om
u te helpen, en meestal doen ze dat ook met plezier.
Na het lezen van de folder weet u zo'n beetje hoe de regeling
in elkaar zit, wat de voor- en nadelen zijn, en wat u verder
moet doen.
U kunt nu eventueel ook beslissen of u wel of niet gebruik
van de regeling zult maken. Voor de meeste regelingen zal die
keuze trouwens niet zo moeilijk zijn: vaak bent u het verplicht
(bij de belastingen bijvoorbeeld), en vaak levert het u al
leen maar voordeel op (individuele huursubsidie bijvoorbeeld).
Maar soms is het niet zo gemakkelijk. Als u bijvoorbeeld
een studiebeurs aanvraagt, zult u die later moeten terugbeta
len, en bovendien krijgt u waarschijnlijk minder kinderbij
slag. U moet dan eerst eens goed nadenken of de voordelen
wel tegen de nadelen opwegen, voordat u het aanvraagformu
lier gaat invullen.

Bekijk het formulier en de toelichting

Vul niet meteen het formulier in, maar bekijk eerst
wat voor vragen er precies gesteld worden en hoe u die moet
invullen.vHeel vaak is er bij het formulier een toelichting
(soms op de achterkant). Die moet u natuurlijk ook goed
doornemen. Hier volgen enkele aandachtspunten.
Wie moet het formulier eigenlijk invullen? Meestal kunt u
dat zelf doen, maar er zijn enkele uitzonderingen:
• Soms moet van een paar dat getrouwd is of samenwoont, de
man het formulier invullen en ondertekenen, en niet de vrouw.
Soms is het ook net andersom of moeten man en vrouw samen
ondertekenen.
• Soms moet van een paar dat getrouwd is of samenwoont die
gene het formulier invullen en ondertekenen die het meeste
verdient.
• Soms moet een deel van het formulier door iemand anders in
gevuld worden, bijvoorbeeld de huiseigenaar, of de gemeente,
of de school. We komen daar nog op terug bij de derde stap.
In deze gevallen maakt het eigenlijk niets uit wie het formu
lier invult, als het maar op naam gebeurt van degene die of
ficieel de aanvraag in moet dienen, en als diens handtekening
er maar onder komt te staan.
Moeten er bijlagen bij het formulier komen? Soms moet u zelf
nog een toelichting ergens bij schrijven. Maar vaak moet u
ook nog bepaalde papieren erbij voegen: een kopie van een
diploma, een huurcontract, een uittreksel uit het bevolkings
register of iets anders. Hebt u die papieren al in huis of
moet u die nog ergens aanvragen?
Welke gegevens moet u straks invullen? Sommige gegevens kent
u natuurlijk uit het hoofd, zoals uw naam, adres en geboorte
datum. Maar andere moet u misschien nog opzoeken, bijvoor
beeld uw inkomen of de dagen waarop u precies ziek geweest
bent. Noteer wat u allemaal nog moet opzoeken.
Hoe moet u straks de vragen beantwoorden? Doorhalen wat niet
verlangd wordt, een kruisje in het goede hokje zetten, een
regel invullen? In hoofdstuk 2 bespreken we enkele valstrik
ken die formulieren in dit opzicht kunnen bevatten.
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Verzamel de benodigde gegevens

Dat ligt voor de hand na de vorige stap. Het is verstandig
om de gegevens te verzamelen voordat u het formulier gaat
invullen.

□ Gegevens die u niet bij de hand hebt, zoekt u op in uw admini
stratie. Hoe overzichtelijker die is, hoe minder moeite het u
zal kosten. Hopelijk hoeft u niet nog eens naar allerlei men
sen en instanties te bellen om aan de goede gegevens te komen.

□

Als u bepaalde papieren als bijlage mee moet sturen, is het
het beste om die nu vast te verzamelen. Sommige hebt u mis
schien al in uw administratie, andere moet u misschien ergens
opvragen. U kunt dat meestal telefonisch of schriftelijk
doen; soms moet u ze persoonlijk afhalen. Maak van zulke
papieren fotokopieen en bewaar de originele papieren altijd
zelf.

□

Als een gedeelte van het formulier door iemand anders (huis
eigenaar, school, gemeente) ingevuld moet worden, laat dat
dan doen voordat u zelf uw gedeelte gaat invullen. Anderen
hebben er niets mee te maken wat u invult.

Vul het formulier in

We zijn nu halverwege de zevensprong; nu volgt de belangrijk
ste stap: het invullen van het formulier. Waar moet u alle
maal op letten?
□

Zorg dat u voldoende tijd en rust hebt om het formulier in
zijn geheel in te vullen. Zorg dat u niet gestoord wordt:
kinderen naar bed, televisie uit,...

□

Het is handig om twee exemplaren van het formulier te gebrui
ken. Dan kunt u eerst een kladversie maken en pas daarna het
formulier in het net invullen. Hebt u maar een exemplaar,
dan kunt u eerst met potlood werken en daarna met een pen.

□

Bekijk bij elke vraag eerst of u die wel moet invullen; mis
schien is hij in uw geval niet van toepassing. Sla hem dan
gerust over. U hoeft er ook geen streep doorheen te zetten.

Houd de toelichting bij het formulier bij de hand en lees
steeds voordat u een vraag invult, de toelichting bij die
vraag. Als die toelichting niet duidelijk is, kijk dan nog
eens in de folder over de regeling of u daar misschien iets
wijzer van wordt.
•v •

Als u niet zeker weet wat u bij een vraag moet invullen, en
de toelichting en de folder helpen u niet op weg, kijk dan
in hoofdstuk 3 van dit boekje. Weet u het dan nog niet pre
cies, vul dan in wat u denkt dat het goede antwoord is. U
kunt eventueel naast de vraag zetten 'denk ik' of 'weet ik
niet ze k e r '.
Let goed op hoe u moet invullen: doorstrepen, aankruisen, on
derstrepen, omcirkelen? In hoofdstuk 2 van dit boekje gaan
we er verder op in.
Schrijf duidelijk in blokletters of gebruik de typemachine.
Als u schrijft, gebruik dan een zwarte pen, dan kunt u straks
een duidelijke fotokopie van het formulier maken (blauw is
op een fotokopie meestal slecht te lezen).
Vergeet niet de datum en uw handtekening onderaan het formu
lier te zetten. Laat u niet afschrikken door zinnetjes als
'Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te heb
ben ingevuld' of 'Onjuiste opgave van gegevens wordt gestraft'
Als u alles zorgvuldig en naar beste weten hebt ingevuld, is
er niets aan de hand,

Stuur het formulier op

Als u het formulier hebt ingevuld en alle bijlagen bij elkaar
hebt, dan kan het eindelijk de deur uit. Zorg dat er bij het
versturen ook niets mis gaat, dat zou zonde zijn van alle
moeite.
In de eerste plaats: zorg dat u het formulier op tijd ver
stuurt. Dikwijls staat op het formulier of in de toelichting
vermeld wat de uiterste datum is. Houd u daar zoveel mogelijk
aan.
Maak eerst een fotokopie van het formulier voordat u het ver
stuurt. Dat heeft verschillende voordelen:
• Als u nog opgebeld wordt over het formulier, kunt u op de
kopie precies zien wat u hebt ingevuld.

• Als u over enige tijd de 'uitslag' krijgt van uw aanvraag,
kunt u die vergelijken met wat u hebt ingevuld en nakijken
of alles klopt.
• Als u over enige tijd weer hetzelfde soort formulier moet
invullen, kunt u op de fotokopie nagaan hoe u het deze keer
,gedaan hebt. Dat maakt het voor de volgende keer heel wat
gemakkelijker.

n

□

We hebben het al eerder gezegd: stuur bij belangrijke papie
ren (diploma's, notarisakten, contracten) nooit het origineel
op. Maak altijd een fotokopie.
Voorkom problemen met de envelop.
• Soms krijgt u bij het formulier een envelop toegestuurd die
u moet gebruiken. Let wel even op of u daar niet nog iets op
in moet vullen.
• Soms krijgt u een 'vensterenvelop' meegestuurd. Dan staat
op het formulier de naam en het adres van de instantie waar
heen u het moet opsturen. Stop het formulier zo in de envelop
dat u door het 'venster' de naam en het adres van de betref
fende instantie kunt lezen.
• Als u zelf de envelop moet adresseren, gaat dat als volgt:
Eerst de naam van de instantie waar het formulier heen moet
Daaronder eventueel de afdeling
Daaronder straat plus nummer, of 'Postbus...'
Daaronder postcode en woonplaats.
Een voorbeeld; midden op de envelop komt te staan:

rWisVerie v 3n Onderioy'5 en WetenSchappen
Cenkale "Direch'i Studiefinanciering

Postkös
3^00

RH

3ooo£>
Groniogen.

• Uw eigen naam, adres, postcode en woonplaats zet u achterop.
Bij grote enveloppen kunt u hiervoor ook de linker-benedenhoek van de voorkant gebruiken.
□

Let goed op de postzegels. Soms staat op de envelop dat die
zonder postzegels of 'ongefrankeerd' verzonden kan worden.
Dan bent u goedkoop uit. Anders moet er een postzegel op.

□U

hoeft formulieren niet aangetekend te versturen.
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De afhandeling van de zaak blijven volgen

Als u het formulier hebt opgestuurd, is het werk voorlopig
gedaan. Maar de zaak is nog niet helemaal afgerond. U moet
datgene wat u aanvraagt nog krijgen. Daar gaat natuurlijk
wel enige tijd overheen, maar het is wel verstandig in
de gaten te houden hoe alles verder verloopt.
In de folder of in de toelichting bij het formulier staat
meestal wel vermeld wanneer u de uitslag tegemoet kunt zien.
Dat kan een bericht zijn dat uw aanvraag wordt toegekend (of
afgewezen), of het paspoort of rijbewijs dat u hebt aange
vraagd, of de belastingaanslag die onvermijdelijk moet komen.
Het is verstandig om in uw agenda of op uw kalender te no
teren wanneer u bericht moet krijgen. Als dat niet komt,
wacht u nog enkele dagen. Als u dan nog niets gehoord
hebt, kunt u best eens informeren hoe het zit. U kunt dan
zelf naar de betreffende instantie toe gaan, maar ook opbel
len. Zorg in ieder geval dat u uw kopie van het formulier en
de bijlagen bij de hand hebt. Als men iets vraagt, kunt u
dan onmiddellijk antwoorden.
Bij sommige regelingen moet u na het opsturen van het formu
lieren persoonlijk het een en ander toe komen lichten. Dat
geldt bijvoorbeeld voor bijstands- en werkloosheidsuit
keringen. Het kan ook gebeuren bij de belastingen. Soms
kan het ook telefonisch of per brief.
Als u gevraagd wordt om persoonlijk langs te komen, moet
u dat altijd doen, ook al voelt u er weinig voor. Als u het
niet doet, is het meestal in uw nadeel. Als het tijdstip u
slecht uitkomt, bel dan even op: bijna altijd kan de afspraak
wel verzet worden.
Bij zo'n bezoek moet u soms bepaalde papieren meebrengen;
dat staat dan op de uitnodiging vermeld. In ieder geval is
het verstandig ook een kopie van het formulier en eventueel
van de bijlagen mee te nemen.

Uw administratie bijhouden

Na enige tijd komt dan uiteindelijk de uitkering, het document
of de beslissing waar u op gewacht hebt, het geld op de giro
rekening of de vergunning om uw dakkapel te bouwen. Daarmee
is de zaak definitief afgerond.

Toch mag dat geen signaal zijn om de paperassen maar meteen
weg te gooien. Het is beter om ze goed te bewaren.
• Soms blijkt dat de overheid een vergissing gemaakt heeft.
U moet dan misschien iets terugbetalen, of u krijgt er iets
bij. In zo'n geval kan het nodig zijn dat u de formulieren
en de verdere papieren nog ergens bewaard hebt.
• Soms hebt u de papieren nog nodig voor andere zaken, zoals
uitkeringen die u bijvoorbeeld volgend jaar weer bij de
belasting op moet geven.
• En wat ook handig kan zijn: als u later opnieuw een aan
vraag moet indienen, kunt u de aanvraag van nu als voorbeeld
gebruiken; het spaart u dan moeite en tijd.
Goed bewaren betekent ook: zorgen dat u alles weer gemakke
lijk kunt terugvinden. In een kantoorboekhandel vindt u al
lerlei handige opbergsystemen: van een eenvoudige ordner tot
bakken met hangmappen. Berg alles zo op dat bij elkaar zit
wat bij elkaar hoort: belasting bij belasting, kinderbijslag
bij kinderbijslag, enzovoort. Leg de papieren bij ieder onder
werp op volgorde van datum.

Tot zover de Zevensprong. We hopen dat hij u zal helpen om
voortaan gemakkelijker formulieren in te vullen. In het vol
gende hoofdstuk geven we nog wat extra tips om problemen op
te lossen die zich bij het invullen kunnen voordoen.
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KIEZEN EN INVULLEN
doorstrepen, aankruisen, invullen en ingewikkelde zinnen

De ambtenaar die straks uw formulier ontvangt, moet snel en
gemakkelijk kunnen zien hoe u de vragen beantwoordt. Daarom
moet u de antwoorden altijd op een speciale manier geven:
• Soms staan op het formulier verschillende moge Lijkheden
waaruit u de goede moet kiezen.
• Anders is op het formulier een vakje open gelaten, waarin
u uw antwoord moet invullen.
We zullen die twee mogelijkheden hier bespreken. Daarna gaan we
in op iets wat formulieren vaak erg moeilijk maakt: het inge
wikkelde taalgebruik.

Kiezen

Als er verschillende mogelijkheden op het formulier genoemd
worden, moet u duidelijk maken welke mogelijkheid op u van
toepassing is. Dat kan op verschillende manieren:
• Doorhalen wat niet van toepassing is. Bijvoorbeeld zo (voor
iemand die gehuwd is):
Bent u gehuwd?

ja/jx&er^

Aanstrepen wat wel van toepassing is. Bijvoorbeeld zo:
Bent u gehuwd?

ja/nee

Omcirkelen wat wel van toepassing is. Bijvoorbeeld zo:

Aankruisen wat wel van toepassing is. Bijvoorbeeld zo:

Hoe weet u nu welke van de vier u moet gebruiken? Meestal
staat het wel ergens op het formulier: vaak helemaal boven
aan of onderaan. Als er niets staat, moet u doorstrepen wat
niet van toepassing is.

Wat moet u doen als u zich vergist hebt? Het beste kunt u
dan het hele antwoord doorstrepen, en het goede er naast
zetten. Bijvoorbeeld zo:

nee-- j 3

Bent u gehuwd?

□

Als het gaat om een rijtje met kruisjes, streep dan alle hok
jes door waar de kruisjes in moeten staan, en zet een pijl
bij het goede hokje. Bijvoorbeeld zo:
Wat voor huisdieren hebt u?

honden
katten
.vogels of pluimvee
paarden of runderen
reptielen
overige

Wat moet u doen als het goede antwoord er niet tussen staat?
Vaak staat er dan 'overige' in het rijtje; dat moet u dan aan
kruisen. Soms moet u daarnaast nog noteren wat dat 'overige'
voor u inhoudt. Bijvoorbeeld:
Welke uitkering hebt u?

□ AOW
□ AWW
□ ABW
□ AWBZ
DJ Overige, nl...Y^5?.

Als er geen 'overige' bij staat, en het goede antwoord staat
er ook niet bij, schrijf dan het goede antwoord naast het
rijtje, bijvoorbeeld zo:
Welke uitkering hebt u?

2

□
□
□
□

AOW
AWW
ABW
AWBZ

Wflo
—

■

Invullen

Als de antwoorden op de vragen niet 'voorgedrukt' zijn, zult
u ze zelf moeten opschrijven. Hieronder geven we enkele aan
wijzingen daarvoor.
□

Kijk eerst goed waar u precies het antwoord moet invullen.
Staat er een stippellijn of is er gewoon wat ruimte vrij ge-
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laten? Probeer om zoveel mogelijk binnen de ruimte te blijven
die op het formulier is opengelaten. Maar soms is dat wel
eens te weinig: op 3 centimeter kan vrijwel niemand de com
plete naam en het adres van zijn werkgever noteren. In zulke
gevallen geeft het niet als u een beetje over de rand heen
gaat.
v
Soms is er ook een rij hokjes getekend. Dan is het de
bedoeling dat u in ieder hokje een letter zet. Punten en
komma's tellen ook als een letter. Een voorbeeld:

Naam: H

•

•

D

E

6

OER.

Waarom die lastige hokjes? Dat heeft te maken met de computer.
In het computerprogramma is dan geen rekening gehouden met
namen van meer dan bijvoorbeeld 10 of 15 letters. Soms zijn
er te weinig hokjes, bijvoorbeeld als u een langere naam hebt.
In dat geval is het de bedoeling dat u uw antwoord afkort,
zodat die er wel in past. Mevrouw Hilde 01de Grote Bevelsborg
vult haar naam dus zo in:

Naam:

□

H

*

o L DE

Q

*

*

8

E

V £

L S 8 o * <r

Lees eerst goed wat er gevraagd wordt, en schrijf alleen dat
op waarnaar gevraagd wordt; niet meer. Dus niet
Wat voor opleiding volgt uw kind?

(Jemtentelyte HTS> s.nds i - 8 - i q f f i ,

Maar wel

Als u twijfelt hoe uitgebreid uw informatie moet zijn, pro
beer dan via de toelichting of de folder te achterhalen wat
de bedoeling van de vraag is. Als u weet waarom de vraag ge
steld wordt, kunt u meestal ook wel beslissen wat u wel en
niet moet opschrijven.
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□

Probeer uw antwoorden zo kort mogelijk onder woorden te bren
gen. Vaak is een enkel woord al voldoende. U hoeft echt geen
mooie volzinnen te maken. Dus niet bijvoorbeeld:
Wat voor opleiding volgt uw kind?
Mijr» docKfer Noorfje
aan de LTS

vojjfc

¿t

opleidir\q fnachi'ne-kaokuXjfcen

Maar wel
Wat voor opleiding volgt uw kind?

LTS - rn&cl\it\el>ahknJCrket\
Het is natuurlijk ook weer niet de bedoeling om het zo kort
op te schrijven dat de ambtenaar het niet meer begrijpt.
Dus ook niet
Wat voor opleiding volgt uw kind?

LTS Maar wel
Wat voor opleiding volgt uw kind?
LTS “

□

n n cickin eh ä h ku ierktn

Sommige vragen kunt u met 'ja' of ’nee* beantwoorden, maar ook
anders. Kijk maar eens naar de volgende twee vragen:
Bent u gehuwd of woont
u duurzaam samen?

en

Bent u gehuwd of woont
u duurzaam samen?

ik ben geduwd

Eigenlijk zou in formulieren steeds duidelijk moeten zijn
wat de bedoeling is. Maar de ervaring leert dat dat nogal
eens tegenvalt. Dat betekent dus opletten voor degene die
het invult.
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Ingewikkeld taalgebruik

Het laatste voorbeeldje hierboven was al een voorbeeld van
ingewikkeld en onduidelijk taalgebruik. Maar het kan nog veel
erger. We bespreken hier enkele valstrikken. De belangrijkste
zijn de zogenaamde dubbele vragen.
D

'En'-vragen,

bijvoorbeeld:

Bent u gehuwd en hebt u kinderen
jonger dan 16 jaar?

ja/nee

Zulke vragen moet u met 'ja' beantwoorden als u allebei de
vragen met 'ja' kunt beantwoorden. Als een van de twee niet
juist is, is het antwoord op de dubbele vraag ook 'nee'.
□

Bij

'of'-vragen ligt het precies omgekeerd. Een voorbeeld:

Bent u gehuwd of bent u
ouder dan 30 jaar?

ja/nee

Zulke vragen moet u met 'ja' beantwoorden als een van de
twee de delen juist is. Alleen als allebei de delen onjuist
zijn, is het antwoord 'nee'.
0

'Zo ja/zo nee'-vragen,

bijvoorbeeld:

Bent u Nederlander, en zo nee,
welke nationaliteit hebt u dan?

U antwoordt 'ja' als u Nederlander bent. Als u een andere
nationaliteit hebt, hoeft u geen 'nee' in te vullen, maar
vult u direct in welke nationaliteit u wel hebt, dus bij
voorbeeld 'Belgische'.
□

De voorbeelden die we hier gaven zijn nog tamelijk eenvoudig,
maar soms worden er ook vragen gesteld die uit drie of meer
delen bestaan. Dan kan het een hele puzzel worden. Aan de
hand van het volgende voorbeeld laten we zien hoe u zo'n
puzzel kunt oplossen.
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Bent u gehuwd of woont u samen, en
zo ja, hebben u en uw echtgenoot of
degene met wie u samenwoont ieder
een eigen inkomen; of heeft u kin
deren met een eigen inkomen of
vermogen?

ja/nee

Zo'n vraag kunt u het best voor uzelf op een kladpapiertje
'uitrafelen* voordat u hem gaat beantwoorden. Bijvoorbeeld
zo:

/

kt«derer\ ei jen
¡n k o (Y \ tn / v e rw o f6 n ?

U kunt dan stap voor stap nagaan of u de vraag uiteindelijk
met 'ja' of 'nee* moet beantwoorden.
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3

JUIST EN VOLLEDIG
of wat u kunt doen als twijfel u bekruipt

Vaak zult u op formulieren vragen aantreffen, waarbij u denkt:
wat moet ik hier nu precies invullen? Meestal kent u de gege
vens wel, maar is het onduidelijk hoe u ze moet opschrijven.
Wat moet u in dat geval doen?
• Raadpleeg eerst de toelichting en kijk wat precies de be
doeling is. Vaak staat het daar duidelijk in.
• Als dat niet voldoende is, zoek dan of hieronder een
oplossing gegeven wordt.
• Komt u er dan nog niet uit, vraag dan hulp bij iemand uit
uw omgeving, of informeer bij de instantie van wie het for
mulier komt.
Hieronder worden oplossingen gegeven die u altijd kunt toe
passen, behalve als er op het formulier of in de toelichting
staat dat het anders moet.

Naam

n Moet er meneer of mevrouw bij staan? Nee. Soms staat er
'dhr./mevr./mej.' voor de regel waarop de naam moet staan.
Streep dan door wat niet van toepassing is.

□

Moet de voornaam voor of achter de achternaam? Kijk eerst of
er er een apart vakje of een aparte regel is voor de voor
namen of voorletters. Zo niet, schrijf dan eerst de achter
naam, dan een komma, en dan de voornaam of voorletters.
Bijvoorbeeld zo:

Naam:

"iDe.

Boer(

"P i6^€r

Of zo:

Naam:

Boer}

H . P,

19

□

Moet u uw roepnaam of uw officiele naam opgeven? Vrijwel al
tijd is het de bedoeling dat u uw officiele naam opgeeft, dus
de naam die bij de burgerlijke stand bekend is. Dus niet
'Jan' als u officieel 'Johannes' heet, en niet 'Truus' als u
officieel 'Geertruida' heet.
■v

□

Moeten de voornamen voluit? Alleen als er 'voluit' bij staat.
Soms moet u de eerste naam voluit schrijven, en van de andere
namen alleen de eerste letter. Als er niets bij staat, ge
bruikt u alleen de voorletters. Drie voorbeelden:

Naam:

Boer H. P.

Naam en voornamen
(le voluit):
'X)e B o e r

Naam en voornamen
(voluit):

d

^

Hermar»

lí

~

i

-

Bofcr' Herrv,ar> ? , £ *€ r

f1 Als u een gehuwde vrouw bent, moet u dan uw eigen naam
('meisjesnaam') invullen of de naam van uw man of de 'dubbele'
naam?
• Kijk eerst of er ergens anders naar de naam van uw man ge
vraagd wordt. Als dat zo is, vult u hier alleen uw eigen
naam in.
• Als de naam van uw man niet ergens anders gevraagd wordt,
mag u zelf weten of u alleen uw eigen naam invult of uw
dubbele naam. Het is af te raden om alleen de naam van uw
man in te vullen.
□

Als u als gehuwde man de naam van uw vrouw in moet vullen,
moet u dan haar eigen naam ('meisjesnaam') of haar dubbele
naam invullen? Altijd alleen haar eigen naam.

Adres

□

Wat moet u precies vermelden? U moet altijd vermelden
• uw straatnaam en huisnummer, en
• uw postcode en woonplaats.
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Dus ook als alleen uw 'adres' wordt gevraagd, moet u
postcode en woonplaats vermelden.
0

In welke volgorde? Meestal staat dat op het formulier aange
geven met hokjes of lijntjes. Als dat niet zo is, kunt u als
volgt te werk gaan.
• Als er e'én regel is: eerst adres en huisnummer, dan een
komma, dan postcode en woonplaats. Bijvoorbeeld zo:

• Als er twee regels zijn: op de eerste adres en huisnummer,
op de tweede postcode en woonplaats. Bijvoorbeeld zo:

iz

Adres:
(¿83

n

AD

Béifelo

u twee adressen hebt, welk moet u dan opgeven? Dat kan
voorkomen bij bijvoorbeeld verpleegkundigen die intern zijn
of studenten die op kamers wonen. U moet invullen het adres
waarop u staat ingeschreven bij de afdeling bevolking op
het gemeentehuis.
ais

Telefoon

G

Moet u ook het nummer van uw werk opgeven? Als erom gevraagd
wordt: ja. Anders mag u het zelf weten. U kunt het bijvoor
beeld zo opschrijven:
Telefoon:

o

- 3 i» i (f>nVc ).

Burgerlijke staat

f] Wat moet u precies invullen? Meestal moet u kiezen uit de
mogelijkheden die op het formulier worden aangegeven (door
halen, aankruisen). Soms moet u het zelf invullen. U moet
dat opschrijven 'gehuwd' of 'ongehuwd'.
Als u wilt, mag u

21

er tussen haakjes een toelichting bij zetten, bijvoorbeeld
samenwonend, gescheiden, weduwe en dergelijke, maar dat
hoeft niet.

□ Wat moet u als uw huwelijksdatum opgeven? Als u behalve voor
de wet ook voor de kerk bent getrouwd, en als dat op verschil'lende dagen gebeurde, dan moet u op formulieren altijd de da
tum van uw wettelijk huwelijk invullen, ook als u die dag
nooit als trouwdag viert.

Beroep

□
□

n

Is huisvrouw ook een beroep? Veel instanties vinden van niet.
Maar u mag gerust 'huisvrouw* noteren. U kunt ook het beroep
invullen dat u had voordat u huisvrouw werd; voor de duide
lijkheid zet u er dan tussen haakjes 'nu huisvrouw' achter.
Wat moet u invullen als u werkloos bent? Het beroep dat u
het laatst hebt gehad voordat u werkloos was. Voor de duide
lijkheid kunt u er tussen haakjes 'werkloos' achter zetten.
Wat moet u invullen als u gepensioneerd bent? Het beroep dat
u het laatst hebt gehad voordat u met pensioen ging. Voor de
duidelijkheid kunt u er tussen haakjes 'gepensioneerd' ach
ter zetten.

n Wat is het verschil tussen beroep, functie en rang?
• Uw beroep is een omschrijving van het werk wat u doet en
waarvoor u bent opgeleid. Bijvoorbeeld typiste, kleuterleid
ster, monteur.
• Uw functie is de plaats die u in het bedrijf of de instel
ling hebt. Bijvoorbeeld jongste bediende, assistente, af
delingshoofd .
• Uw rang (als u ambtenaar bent) is een aanduiding van het
'niveau' van een functie bij de overheid. Bijvoorbeeld com
mies le klas, administratief ambtenaar en dergelijke.
Het verschil tussen beroep, functie en rang is vaak nogal
onduidelijk. Als u twijfelt, vraag dan bij uw werkgever hoe
het precies zit in uw geval.
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Inkomen

Als er naar uw inkomen gevraagd wordt, kan dat op twee manie
ren:
• men vraagt naar het inkomen dat u in een bepaalde periode
genoten hebt, of
• men vraagt naar het inkomen dat u op het ogenblik geniet.
□

U

Waar vindt u de gegevens over uw inkomen? De meeste werk
nemers ontvangen regelmatig een 'salarisspecificatie' of
'loonstrookje' waarop precies staat wat hun (bruto) loon is,
en hoeveel daar af gaat aan premies en belasting. Het is dus
belangrijk om die strookjes te bewaren. Soms zijn het echter
onbegrijpelijke computerformulieren; dan moet u bij uw werk
gever navragen hoe het precies zit.
Vrijwel iedereen krijgt jaarlijks een 'jaaroverzicht' van
het salaris of van een uitkering. Ook daarin staan alle nood
zakelijke gegevens vermeld.
Als u een aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting, of
een T- of Tg-biljet hebt ingevuld, is het van belang daar
een kopie van te bewaren. Daarop moet u namelijk alle gege
vens over uw inkomen invullen, dus u kunt die voor andere
formulieren gemakkelijk overnemen.
Moet u uw inkomen per week, per jaar
Meestal staat in het formulier of in
de bedoeling is. Als dat niet zo is,
Maar zet er wel bij of het per week,

of per maand opgeven?
de toelichting wel wat
mag u het zelf weten.
maand of jaar is.

Moet u vakantiegeld, bijverdiensten en extra'tjes meetellen?
Ook hier staat meestal in het formulier of in de toelichting
wat de bedoeling is. Als het er niet in staat, gaat u als
volgt te werk.
• Bij het inkomen dat u in een bepaalde periode genoten hebt,
telt u alles mee waarover u belasting moet betalen. Het enige
wat niet meetelt zijn eventuele onkostenvergoedingen.
• Het inkomen dat u op het ogenblik geniet, is het inkomen waar
op u volgens uw arbeidsovereenkomst of uw aanstelling recht
hebt. Hier moet u dus wel meerekenen:
• vakantiegeld,
• interim-uitkering (ambtenaren),
• dertiende maand (eventueel)
en niet meerekenen:
• overuren,
• gratificaties,
• onkostenvergoedingen.
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Bijverdiensten rekent u alleen mee als het om een vaste bij
baan gaat, niet als het om een enkele keer gaat.
u

Voor ambtenaren: moet u de AOW-premie meerekenen? Ambtenaren
betalen zelf geen AOW-premie; dat doet hun werkgever voor hen.
Maar als u uw inkomen moet opgeven, rekent u de AOW-premie wel
mee, tenzij er iets anders in de toelichting staat.

0

Wat is het verschil tussen onzuiver ('bruto'), belastbaar en
'netto' inkomen?
Als u een aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting, een T
of een Tg-biljet hebt ingevuld, kunt u daarop terugvinden
wat uw onzuiver en belastbaar inkomen precies is. Als u van
uw belastbaar inkomen de belasting aftrekt die u moet beta
len, dan hebt u uw netto-inkomen.
Als u geen belastingaangifte hebt gedaan, is het wat inge
wikkelder. Het schema hieronder laat zien hoe het dan in el
kaar zit:

Alles wat u verdiend hebt is te zamen uw onzuiver inkomen
Aftrekken:
- premie AOW/AWW
- reiskosten
- vaste aftrekpost
De uitkomst is dan uw belastbaar inkomen
Aftrekken:
- de belasting die
u betaald hebt
Wat overblijft is uw netto-inkomen

Het onzuiver inkomen vindt u op uw jaaroverzicht (meestal on
der het kopje 'loon').
De premie AOW/AWW vindt u ook op uw jaaroverzicht.
De reiskosten die u mag aftrekken bedragen, als u werk hebt,
f 200,-.
Als u niet werkt, trekt u f 150,- als vaste aftrekpost af. Als
u wel werkt, bedraagt de vaste aftrekpost 4% van uw onzuiver
inkomen, maar:
- als dat minder is dan f 200,- mag u toch f 200,- aftrekken;
- als het meer is dan f 800,- mag u slechts f 800,- aftrekken.
Let op: het bovenstaande geldt alleen als u geen belasting
aangifte doet of gedaan hebt. Als dat wel het geval is, gel
den andere regels, die u kunt vinden in de toelichting op
het aangiftebiljet.
Een tip. Het kan misschien lonen om bij het belastingkanI toor een T-biljet of een Tg-biljet aan te vragen om belasting
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terug te krijgen. Veel voorkomende gevallen waarin dit inogelijk is, zijn de volgende:
• de reiskosten bedragen meer dan f 200,-;
• de beroepsonkosten bedragen meer dan de vaste aftrekpost;
• men heeft slechts een gedeelte van het jaar loon ontvangen;
• het inkomen is in de loop van het jaar sterk verminderd.
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4

WIE, WAT, WAAR?
instellingen en organisaties waar u mee te
maken kunt krijgen

Niet voor niets wordt het stelsel van sociale regelingen in
Nederland wel eens vergeleken met een doolhof. WWV, R W , AOW,
WAO, AWW, AKB, IHS, HGB ... er is (bijna) geen combinatie van
drie letters te bedenken, of het is wel een afkorting voor
een Nederlandse regeling. En als het nu maar steeds voor ieder
een duidelijk zou zijn waar je in welk geval voor welke rege
ling moet zijn. Helaas, maar al te vaak komt het nog voor dat
men door de bomen het bos niet meer ziet, van het kastje naar
de muur gestuurd wordt, en het er uiteindelijk maar bij laat
zitten, of genoegen neemt met gebrekkige informatie.
In Nederland kennen we niet een centrale instantie waar alle
sociale regelingen worden uitgevoerd. In het ene geval moet
je naar de het GAK (het Gemeenschappelijk Administratiekan
toor van een groot aantal Bedrijfsverenigingen), dan naar
de Raad van Arbeid en dan weer naar de Gemeentelijke Sociale
Dienst. De adressenlijst die nu volgt, is bedoeld als een
hulpmiddel bij het zoeken naar de juiste instantie als u in
formatie over een (sociale) regeling wilt hebben.
Een aantal adressen geven we hier niet, omdat ze per
gemeente kunnen verschillen; de lijst zou dan al te lang wor
den. U kunt ze zelf vinden in de telefoongids of misschien
in een gidsje van uw gemeente. We laten hieronder ruimte
vrij om ze in te vullen.

Algemeen

Algemene informatie kunt u krijgen bij uw gemeente. Veel
gemeenten hebben tegenwoordig voor dat doel een informatiecen
trum. Hieronder kunt u voor uzelf het adres van dat centrum
invullen.
Informatiecentrum gemeente__________________________
adres ______________________________________________
postcode________ plaats_____________________ ;
________
tel.__________________
Veel gemeenten kennen ook een Sociale Raadsman of —vrouw, die
u de weg kan wijzen in de doolhof van verschillende instan
ties. Hij/zij is via het gemeentehuis te bereiken.
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Veel folders kunt u ook aanvragen via de Rijksvoorlichtings
dienst, de bekende Postbus 51 in Den Haag, en bij het
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, Zwaansvliet 3, 1081 AP Amsterdam, tel. 020-448418
Voor informatie over juridische kwesties kunt u vaak terecht
bij een Bureau voor rechtshulp of een wetswinkel. Wanneer u
die in uw omgeving niet kunt vinden, kunt u informatie krij
gen bij de
Landelijke Vereniging van Maatschappelijke Advies
en Informatiecentra, Begijnhof 34, 1012 WV Amsterdam,
tel. 020-248906
Andere adressen waar men u op weg kan helpen, zijn
Bureau Nationale Ombudsman, Linzegracht 63-65, Post
bus 30200, 2500 GE 's-Gravenhage, tel. 070-898989
Consumentenbond, Leeghwaterplein 26,
2511 CV 's-Gravenhage, tel. 070-889377

Sociale uitkeringen

Veel gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden in de
zogenaamde 'Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zeker
heid’. Dit boekje wordt ieder jaar bijgewerkt en is voor
een luttel bedrag te koop bij elke Raad van Arbeid.
Over alle sociale uitkeringen kunt u informatie vragen bij
het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Afdeling Voorlichting, Zeestraat 71a,
8518 AA 's-Gravenhage, tel. 070-469470
□

Voor de Algemene Bijstandswet (ABW), de Rijksgroepsregeling
Werkloze Werknemers (RWW) en de Wet op de Werkloosheidsvoor
ziening (WWV) moet u zich wenden tot de Sociale Dienst van
uw gemeente. Hieronder kunt u voor uzelf het adres invullen.
Gemeentelijke Sociale Dienst
adres_______________________________________________
postcode___________plaats___________________________
tel.

27

□

Voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Weduwen- en
Wezenwet (AWW) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) moet u
bij de Raad van Arbeid in uw omgeving zijn. Het adres kunt
u opvragen bij de
Vereniging van Raden van Arbeid, Rhijnspoorplein 1,
1091 GC Amsterdam, tel. 020-560922

□

Voor de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) zijn de ziekenfondsen en de particuliere
ziektekosten-verzekeringsmaatschappijen de instanties waar u
zich toe moet wenden. Algemene inlichtingen verstrekken
Ziekenfondsraad, Prof.J.H.Bavincklaan 2,
1183 AT Amstelveen, tel. 020-434747
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Driebergseweg 3, 4708 JA Zeist, tel. 04304-26811

Cl

Voor de Ziektewet (ZW), de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW) en de V/et op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
moet u bij uw Bedrijfsvereniging zijn. Achttien Bedrijfs
verenigingen zijn aangesloten bij het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor (GAK). Het centraal adres van het GAK is
GAK, Bos en Lommerplantsoen 1, 1055 AA Amsterdam,
tel. 020-879111
Hieronder kunt u eventueel het adres van het districtskantoor
van het GAK in uw omgeving invullen.
Gemeenschappelijk Administratie Kantoor
(districtskantoor)
adres_______________________________________________
postcode___________ plaats___________________________
tel.
De adressen van de Bedrijfsverenigingen die niet bij het GAK
zijn aangesloten, zijn de volgende
Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf,
Buitenrustweg 3, 2517 KD 1s-Gravenhage, tel. 070-609930
Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf,
Steenhouwerskade 8 , 9718 AD Groningen, tel. 050-188545
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Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, p/a Sociaal
Fonds Bouwnijverheid, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam,
tel. 020-5839111
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en
Huisvrouwen (DETAM), Nijenoord 1, 3552 AS Utrecht,
tel. 030-453911
Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke
en Maatschappelijke Belangen, Postbus 276,
3700 EA Zeist, tel. 03404-49111
Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende
Industrie, Reitseplein 1-3, 5037 AA Tilburg,
tel. 013-654133
Bedrijfsvereniging voor het Slagersbedrijf en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in Vlees en de Pluim
veeslachterijen 'De Samenwerking', Bankastraat 100,
2585 ES 's-Gravenhage, tel. 070-514361
Bedrijfsvereniging voor de Tabaksverwerkende
Industrieen, Bilderdijklaan 23, 5611 NG Eindhoven,
tel. 040-116130
ü

Als u in beroep wilt gaan tegen een beslissing over een
sociale uitkering waar u het niet mee eens bent, kunt u zich
wenden tot een van de Raden van Beroep. Informatie kunt u
krijgen bij
Centrale Raad van Beroep, Maliebaan 31,
3581 CC Utrecht, tel. 030-333304

Wonen, huizen huren en kopen

Voor woonvergunningen, verhuizingen en dergelijke moet u op het
gemeentehuis zijn.
Er zijn verschillende regelingen die een tegemoetkoming in
de kosten van het wonen bieden.
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Voor informatie over huursubsidies kunt u zich wenden tot
uw huiseigenaar, de gemeente of tot het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieuhygiene, Van Alkemadelaan 85, Postbus 20951,
2500 EZ 's-Gravenhage, Bureau Persoonlijke Voorlich
ting, tel. 070-264201, toestel 2676, 2677 of 2678

^

Als er problemen zijn met de hoogte van de huur van uw woning,
kunt u zich wenden tot het secretariaat van de huurcommissie
in uw omgeving. Het adres kunt u opvragen bij het Ministerie
(zie hierboven) en eventueel hieronder noteren.
Secretariaat van de Huurcommissie
adres
____________________________ ______________
postcode _____________ plaats________________________
tel._________________

□

Algemene informatie over het kopen van een huis, over premies
die de overheid daarbij geeft, en over hypotheken kunt u krij
gen bij de volgende instanties
NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Westerdorpstraat 66 , 3871 AZ Hoevelaken, tel. 03495-39111
Stichting Bevordering Eigen-Woningbezit, Van de
Spiegelstraat 8 , 2518 ET 's-Gravenhage, tel. 070-603936
Vereniging Eigen Huis, Uraniumweg 23, 3812 RJ Amers
foort, tel. 033-622780
Nederlandse Bond van Makelaars, Soestdijkseweg 247,
3721 AE Bilthoven, tel.030-785931

School en studie

0

Inlichtingen over onderwijs in uw omgeving kunt u krijgen bij
de afdeling Onderwijszaken op het gemeentehuis of bij de
Schooladviesdienst in uw omgeving. Informatie geeft ook het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
Nieuwe Uitleg 1, Postbus 20551,
2500 EN 's-Gravenhage, tel. 070-741211

□ Informatie over studiefinanciering (tegemoetkoming in de stu
diekosten voor leerlingen bij het voortgezet onderwijs en
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I studietoelagen voor studenten bij het hoger onderwijs) geeft
het

v

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Centrale
Directie Studiefinanciering, Kempkensberg 4,
Postbus 30006, 9700 RH Groningen, tel. 050-249111
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OEFENING BAART KUNST
enkele formulieren om mee te oefenen

In de voorgaande hoofdstukken hebben we allerlei aanwijzingen
en tips gegeven voor het invullen van formulieren. Maar u
leert het natuurlijk het best door het in de praktijk zelf te
doen. U kunt daarmee wachten totdat u weer iets wilt aanvra
gen of totdat u een formulier toegestuurd krijgt. Maar u kunt
ook nu al wat oefenen met behulp van de oefeningen die hier
volgen.

Geld lenen bij de postgiro/rijkspostspaarbank

Hieronder vindt u enige informatie over geld lenen bij de
postgiro/rijkspostspaarbank en een aanvraagformulier voor
een lening.
Stel u voor dat u een bedrag van f 6000,- wilt lenen, en
wel in de vorm van een persoonlijke lening. U wilt het bedrag
aflossen in vijf jaar. Vul het aanvraagformulier daarvoor in.

Iedereen kan voor grote uit
gaven komen te staan. U ook.
Nieuwe meubels, een kleurenTV, een auto, een verhuizing
zijn van die zaken waar u meer
geld voor nodig hebt dan u
zomaar in één keer op tafel
kunt leggen.

Wij kunnen u gemakkelijk en voordelig aan een lening helpen.
D e bedragen en looptijden vindt u op de leningtabel. Z o ’n lening kunt
u met bijgaand aanvraagformulier rechtstreeks schriftelijk aanvragen.
Wat u met het ingevulde formulier moet doen, leest u in het hoofdstuk:
„Hoe vraagt u een lening aan?” Eerst nog een aantal belangrijke punten.

f>

;.:•!! .

.

i

;

i..

tl \'i .t.

In principe is een lening mogelijk als u:
ai in Nederland w oont
» de lening aflost vóór uw 65e jaar
r- over een regelmatig inkomen
een postrekening hebt o f bij het
beschikt
aanvragen van de lening zo’n
t meerderjarig bent
rekening neemt.
In verband met de dekking van het overlijdensrisico is ook uw gezondheids
toestand van belang.
Heeft u over bovenstaande punten o f over andere zaken nog vragen,
dan kunt u ons op werkdagen bellen tot 9.00 uur’s-avonds(tel.: 058-95 8001).

I {(H ' \

\ !i

)!'< ii

i

>.

Mi i

U kunt de lening laten overmaken op uw postrekening. Ook kunt u
het leningbedrag in contanten ontvangen op een postkantoor naar keuze.
D e door u gewenste wijze van uitbetaling kunt u kenbaar maken op het
aanvraagformulier

Aauvraagtotmi dar

2
1.

naam:

.

voornamen:

3.

adres:

.............. man/vrouw

sinds:
4.

postcode en woonplaats:

5.

geboortedatum:

6.

nationaliteit:

7.

8.

9
10.

burgerlijke staat:

indien gehuwd
naam echtgeno(o)t(e):
voornamen:
geboortedatum:

ongehuwd/gehuwd/gescheiden/
weduwe/weduwnaar/samenwonend

11.

zijn er huwelijksvoorwaarden gemaakt? ja/nee

12.

aantal kinderen te uwen laste: .................................................................................................

13.

telefoonnummer: thuis_______________ ___...werk......................................

14.

nummer postrekening: .................................................................................................

15.

gewenst leningbedrag: f................................................................................................

16.

gewenste looptijd:

6 ,1 2 ,1 8 ,2 4 ,3 0 ,3 6 ,4 2 ,4 8 ,54,60

maanden

17.

aflossingsbedrag (per maand): f ..............................................................................................

18.

bestedingsdoel: .................................................................................................

N .B. vraag 19 alleen invullen als u contante uitbetaling wenst.
19.

naam postkantoor: .................................................................................................
straat: .................................................................................................
plaats: .................................................... .............................................

20.

beroep aanvrager: .................................................................................................

21.

werkgever: ........................................... sinds:..................... .....................

22.

adres werkgever: .................................................................................................

N.B. Bij uw werkgever wordt geen informatie ingewonnen.
23.

inkomen (per maand): bruto: f .........................netto: f ........................................ .'...

24. andere inkomsten (per maand): bruto: f..........................netto: f ..........................................
25.

beroep echtgeno(o)t(e): .................................................................................................

26.

werkgever: ....................................... sinds:..... ........................................

27.

adres werkgever: .................................................................................................

28.
29.

inkomen (per maand): bruto: f..........................netto: f ................................. ........
woonlasten (per maand): huur: f ......................... kostgeld: f......................................
hypotheek: f .............................................bruto/netto

30.

aflossing lopende leningen,

huurkoop en dergelijke (p. mnd.):
3 1.

wenst u eventuele lopende
verplichtingen in te lossen met
de aangevraagde lening:
zo ja, de betrokken instelling en
het contractnummer vermelden

f................................................................................................

ja/nee
instelling:............................................................................
,,
.
... .
.
.
.
(deze instelling kan de eventueel te verrekenen rente

verminderen met de kosten voor de inlossing)
contract nr.:.........................................................................
N .B . D e Rijkspostspaarbank zal zorg dragen voor deze inlossing, u dient daartoe het laatste
maandafschrift van de in te lossen lening mee te zenden.
32.
overige verplichtingen
(per maand, inclusief alimentatie):

f........................................................................................

bestaande uit:
33. Lijdt u o f hebt u geleden aan een
ernstige ziekte, kwaal ofgebrek
o f geniet u een uitkering
krachtens de W .A.O.?

ja/nee

N .B. Gaarne een toelichting op de achterzijde indien u deze vraag met J a ” beantwoordt.
Toekenning van het krediet is mede afhankelijk van deze toelichting.
34. D e ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.
getekend te:

.........................................................................................

datum:

.............................................. ....................................... ....

handtekening:

.........................................................................................

N.B. v.in t »pgcüL'vrn mk< mi n(s, bew-js;fuM ken) mcx/i ndei>

doorhalen wat niet van toepassing is.

Een werknemersverklaring invullen

Een werknemersverklaring dient voor een werkgever als uit
gangspunt voor het berekenen van de hoeveelheid loonbelas
ting die op het salaris ingehouden moet worden. Hier volgt
zo'n verklaring, voorafgegaan door een toelichting.
Als u zelf werk hebt, kunt u bij het invullen van uw eigen
situatie uitgaan. Hebt u geen werk, stel u dan voor dat u
voor 3 dagen per week in dienst komt bij de firma Smits BV
(Groothandel in verlichtingsarmaturen), Atelierstraat 13 te
Berfelo. U gaat daar werken als medewerk(st)er op de afdeling
Inkoop. Voor het overige kunt u van uw eigen situatie uitgaan.

WERKNEMERSVERKLARING

LOONBELASTING

U itgaaf decem ber 1983

Deze vragen m oeten w o rd e n be a n tw o o rd naar de toestand op het tijd s tip w a aro p het loon, pensioen e.d. w o rd t uitbetaald.
Zie ook de aangehechte toe lich ting.

@ ALGEMEEN
Indien hierb oven geen o f n ie t alle gegevens zijn ve rw e id o f de vermelde gegevens zijn onjuist, dan dient u hiero nde r de Ijuiste) gegevens
te vermelden.
Naam en voorletters:

...... ................................................................................. .............................................

□ man

□ vrou w

Feitelijk woonadres
straatnaam en huisnummer:
postcode en woonplaats:

.......................

Adres volgens bevolkingsregister:
(indien dit afwijkt van het foitelijk w oonadres)

Datum en jaar van geboorte:

.................

Burgerlijke staat:

O ongehuwd

□ echtgenoot/echtgenote van:
□ w eduw naar/w eduw e van:

□ gehuwd

O duurzaam gescheiden

inaam en voorletters)

inaam en v o o rle tte rs).......

Beroep:

........................

Als u deze w e rknem ersverklaring in vu lt om dat in eerder aan dezelfde in ho uding splichtig e verstrekte gegevens verandering is gekom en.
w a a ru it bestaat dan die ve ra n d e rin g ? ....................................................................................................................................................................................

z.o.z.
IN TE VULLEN DOOR DE INHOUDINGSPLICHTIGE (WERKGEVER)

Inhoudingsplichtige:

Met ingang van ............

naam:

ingedeeld als volgt:

Tariefgroep I ...............................................................................

.

□

.

□

T ariefgroep ll(b) bijn a -a lle e n ve rd ie n e r-to e sla g ................

.

O

T ariefgroep III a lle e n v e rd ie n e r-to e s la g .............................

.

□

T ariefgroep IV a lle e n s ta a n d e -o u d e r-to e s la g ...................

.

□

A anvullende a lle e n s ta a n d e -o u d e r-to e s la g .......................

□

te:

........................................

...........................................

Loonbelastingnum m er: ...........

Inzenden aan de inspecteur tenzij de werknemersverklaringen volgens aanwijzing van de inspecteur bij de loonboekhouding moeten
worden bewaard.
□ Aankruisen w at van toepassing is.
Lb. 2 (U itgaaf decem ber 1983) • 308848LCS

© T A R IE F G R O E P

Vanaf 1 januari 1984 geldt een nieuw e ta rie fg ro e p in d e lin g .*) Vanaf die datum heeft iedere werknemer, ongeacht burgerlijke staat en
geslacht, recht op de algemene belastingvrije som (tariefgroep I).
De werknem er kan bovendien onder bepaalde voorw aarden in aanmerking komen voor een toeslag op de algemene be la stingvrije som.
Dit kan zijn: de alleenverdiener-toeslag (tariefgroep III), de bijna-alleenverdiener-toeslag (tariefgroep II), de alleenstaande-ouder-toeslag
(tariefgroep IV) o f de alleenstaande-toeslag (tariefgroep II). Dit geldt in beginsel alleen voor werknemers die in Nederland wonen.
Alleen de gehuwde man, de alleenstaande-ouder of de alleenstaande, die aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan d o or het be a n tw o o r
den van onderstaande vragen w orden ingedeeld in tariefgroep II, III, o f IV.
Als u de onderstaande vragen niet in vu lt w o rd t u autom atisch ingedeeld in tariefgroep I Het staat u dus vrij de beantw ooiding van onder
staande vragen achterwege te laten.
De gehuwde vrouw en de ongehuwde, die m et een ander een huishouding voert kunnen alleen met een beschikking van de inspecteur
w orden ingedeeld in tariefgroep II o f III. Deze werknem ers behoeven de onderstaande vragen dus niet in te vullen.
VERGEET U NIET DE WERKNEMERSVERKLARING TE ONDERTEKENEN!
Algemeen
1 W oon t u in Nederland?
H ebt u deze vraag m e t "ja " beantw oord, g a a t u dan verd er m et vraag 3.
2 W o rd t u voor de tariefgroepindeling gelijkgesteld m et een inw oner van Nederland? (zie de toe
lich tin g ) ...................................................................................................................................................................
Hebt u deze vraag m e t " ja " beantw oord, g a a t u dan verder m et vraag 3.

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

Hebt u de vragen 1 en 2 m et "nep" be an tw oo rd , dan w o rd t u ingedeeld i n .................................................

GROEP I

G ehuw de m annen
3 Bent u een (niet duurzaam gescheiden levende) gehuw de m a n ? ..............................................................
Hebt u deze vraag m et "nee" beantw oord, g a a t u dan verder m et vraag 6.

□ ja

O nee

GROEP III
A lleenverdiener-toeslag

4 Bedraagt het inkom en van uw v ro u w over het kalenderjaar 1984 verm oedelijk m inder dan f 5027,-?
Hebt u deze vraag m et "ja "b e a n tw o o rd , dan ku n t u de overige vragen overstaan.

ü ja

5 Bedraagt het inkom en van uw vro u w over het kalenderjaar 1984 verm oedelijk m eer dan f 5026,m aar m inder dan f 7 6 6 3 ,-? ...................................................................................................................................
H ebt u deze vraag m et "ja "b e a n tw o o rd , dan kun t u de overige vragen overslaan.

B ijna-alleenverdiener-toeslag

□ nee

GROEP II

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
6 Bent u ongehuw d (of leeft u duurzaam gescheiden)?

□ nee

GROEP I

.................................................................................

□ ja

□ nee

7 Hebt u recht op kinderbijslag o f op buitengew one-lastenaftrek wegens levensonderhoud van een
kind jo n g e r dan 27 j a a r ? ......................................................................................................................................

□ ja

8 Bent u op 1 januari 1984 34 jaar o f o u d e r ? .....................................................................................................

□ ja

□ nee
□ nee

9 Voert u duurzaam een huishouding m et uitsluite nd één o f meer eigen o f aangehuwde kinderen of
pleegkinderen die op 1 januari 1984 allen jo n g e r zijn dan 27 j a a r ? ..........................................................

□ ja

□ nee

10 V oert u duurzaam voo r u alleen een h u is h o u d in g ? ........................................................................................

□ ja

□ nee

GROEP IV
Alleenstaande-ouder-toeslag
□ ja

□ nee

O ja

□ nee

13 Hebt u de vragen 6, 8 én 9 met " ja " beantw oord?

GROEP II
Alleenstaande-toeslag
□ ja

□ nee

14 Hebt u de vragen 6, 8 én 10 met "ja " beantw oord?

□ ja

□ nee

11 Hebt u de vragen 6, 7 én 9 met " ja " b e a n tw o o rd ? ....................................................
Hebt u deze vraag m et "ja " beantw oord, g a a t u dan verder m et rubriek © .
12 Hebt u de vragen 6, 7 én 10 m et " ja " b e a n tw o o rd ? ....................................................
H ebt u deze vraag m et "ja " beantw oord, dan kunt u de overige vragen overslaan.

Hebt tl de vragen 11, 12, 13 én 14 m et "n ee " beantw oord, dan w ordt u ingedeeld in

GROEP I

g) AANVULLENDE ALLEENSTAANDE-OUDER-TOESLAG
U
-

hebt recht op de aanvullende alleenstaande-ouder-toeslag als:
u w o rd t ingedeeld in tariefgroep IV;
u de dienstbetrekking buiten het huishouden vervu lt;
to t uw huishouden ten m inste een kind be ho ort dat op 1 januari 1984 jonger is dan 16 jaar;
u geen recht hebt op kinderbijslag vo o r een to t uw huishouden behorend kind van 16 to t 27 jaar dat
uw huishouden verzorgt.

W o rd t d o o r u aan al deze voorwaarden v o ld a a n ? ..............................................................................................

AANVULLENDE
ALLEENSTAANDEOUDER-TOESLAG
□ ja

□ nee

Na invulling en ondertekening inleveren bij degene die uw inkomsten betaalbaar stelt (de inhoudingsplichtige)
evinding b ij controle
o o r rijksbelastingdienst:

Dagtekening
en paraaf:

De ondergetekende verklaart vorenstaande gegevens naar
waarheid te hebben verstrekt.

'el / niet con form C.K.
(plaats)

I Aankruisen w at van toepassing is.

(dagtekening)

(handtekening)

Bij de sam e n ste llin g van de w erknem ersverklaring m oest noodgedw ongen w orden vooruitgelopen op de behandeling van het desbetreffende w etsontwerp door de Staten-Generaal

(hierlangs afscheuren)

Hebt u de vragen 4 én 5 m et "nee" beantw oord, dan w o rd t u ingedeeld i n .................................................

□ ja

TOELICHTING OP DE VRAGEN VAN DE WERKNEMERSVERKLARING
Bewaar deze toel chting om dat u hierin onder m eer kunt It-zen wanneer u een nieuw e werknem ersverklaring m oet inleveren.
Met de be an tw oo rd in g van de vragen van de aangehechte werknem ersverklaring loonbelasting verstrekt u de inhoudingsplichtige (veelal de
werkgever) gegevens die nodig zijn v oo r de in ho uding van de verschul
digde lo on belastin g en meestal ook prem ie A.O.W ./A.W .W .
Indien u b ij indiensttreding, b ij het ingaan van pensioen o f andere u it
kering, dan wel ingeval van (¡en algemene vernieuw ing de werknemersverklarin g niet inlevert, moet de in ho uding splichtig e de belasting in ho u
den naar het hoogste tarief. Het is daarom van belang de werknemersverklaring tijd ig - dat w il zeggen vó ó r de eerste loonbetaling - bij de
in h o u d in g sp lich tig e in te leveren.

ALGEMENE VERNIfcUWIüG WERK NEMERS VER KLARINGEN PER
1 JANU ARI 1984
Per 1 januari 1984 is du In lu fg ro e p in d tlin g in grijpe nd gew ijzigd ')
Vanaf die datum w o rd t i j l e r e werknem er in beginsel ingedeeld tn
tarie fg roe p I Om voor in ie lin g in een andere ta iiefgro ep m aan
m erking te kom en dient a; n een aantal voorw aarden te ¿i|n voldaan
(zie hiern a ondei "Tarief j| oep")

©

ALGEMEEN

Feitelijk woonadres en adres volgens bevolkingsregister
Indien het adres w aarop u b.j het bevolkingsregister bent ingeschreven
afw ijkt van uw fe ite lijk w oonadres, dient u beide adressen op te geven.
Burgerlijke staat
Van g e h u w d is alleen sprake als er een burgerrechtelijk huw elijk is (dus
niet b ij buitenechtelijke sam enleving). Als het huw elijk door overlijden
of echtscheiding is ontbonden dient on ge hu w d te w orden aangekruist.
Duurzaam gescheiden
Van duurzaam gescheiden leven is sprake als het huw elijk niet officieel
is o n tbon de n, m aar de sam enleving m et de echtgenoot toch, anders
dan v o o r tijd e lijk, is verbroken. Dit doet zich niet alleen voo r bij schei
ding van tafel en bed, maar bij elke feitelijke verbreking van de samen
leving in d ie n beide echtgenoten (of één van hen) niet voornem ens zijn
(is) de sam enleving te hervatten, alsm ede indien hervatting van de
sam enleving o n m og elijk is oew orden.
De laatste vraag van deze rubriek behoeft alleen te w orden beantw oord
indien u een nieuw e w erknum ersverklaring in vu lt om dat verandering
is gekom en in reeds eerder ean dezelfde in ho uding splichtig e verstrekie
gegevens. Als dat het geval is w o rd t u verzocht in te vullen w aaruit die
verandering bestaat (b.v. ve rhuizing, huwelijk).
©

TARIEFGROEP

Algemeen
De lo on belastin g kent vier tariefgroepen. In beginsel w o rd t iedere w erk
nem er ingedeeld in tariefgroep I. Indeling in tariefgroep II, III o f IV is
afhankelijk van een aantal persoonlijke om standigheden.
V oor in d e lin g in tarie fg roe p II, III o f IV komen in beginsel slechts in
N ederland w onende w erknem ers in aanm erking. Inwoners van België,
Surinam e en de Nederlandse A ntille n en - onder de voorw aarde dat
90% van het w e reldinkom en in Nederland is belast - de overige buiten
Nederland w onende werknem ers, w orden voor de tariefgroepindeling
gelijkgesteld m et inw oners van Nederland.
De gehu w de man, de alleenstaande ouder en de alleenstaande die aan
de daartoe gestelde voorw aarden voldoet kan door het beantw oorden
van de desbetreffende vragr n op de werknem ersverklaring w orden in
gedeeld in tarie fg roe p II, III c f IV. De gehuw de vro u w en de ongehuw de
die duurzaam met een ander een gezamenlijke huishouding voert en die
aan de daartoe gestelde eisen voldoet, kan alleen met een beschikking
van de inspecteur (zie hierna) w orden ingedeeld in tariefgroep II o f III.
Duurzaam een huishouding voeren
U voert duurzaam vo o r u aüeen o f m et een of m eer andere personen
(b.v. kind, vriend, vrie nd in, t roer of zuster) een huishouding, als u zo'n
h u ish oud in g ten m in ste de afgelopen zes maanden hebt gevoerd o f de
kom ende zes m aanden zult \o e re n .

Van voor u alleen een huishouding voeren is sprake als u zelfstandig
voorziet in uw huisvesting en voeding. Dit is b.v. het geval als u alleen
een huis bew oont, een kamer huurt o f in een hotel of pension w oont.
Groep I
U w o rd t ingedeeld in tariefgroep I als u niet voldoet aan de voorw aarden
voo r indeling in tariefgroep II, III o f IV. U w o rd t ook in tariefgroep I inge
deeld indien u als ongehuwde die duurzaam m et een ander een ge
zam enlijke huishouding voe rt of als gehuw de vro u w wel aan de v o o r
waarden vo o r indeling in tariefgroep II (bijna-alleenverdiener-toeslag)
o f III (alleenverdiener-toeslag) voldoet m aar geen beschikking van de
inspecteur (zie hierna) hebt.
Voorts w o rd t u ingedeeld in tariefgroep I als u op de w erknem ers
verklaring de vragen met betrekking to t de tariefgroepindeling niet hebt
beantw oord (b.v. om dat u de gegevens die nodig zijn om vo o r indeling
in tariefgroep II, III o f IV in aanmerking te komen, niet aan uw werkgever
w ilt verstrekken). Bij de inkom stenbelasting kan vervolgens (eventueel
d o or het indienen van een T-biljet) wel rekening w orden gehouden met
de voo r u geldende tariefgroep.
Groep II
Voor indeling in tariefgroep II kunnen door het in vullen van onderdeel
® van de werknem ersverklaring drie groepen werknem ers in aan
m erking komen:
1 Alleenstaanden. Dit zijn ongehuw de (of duurzaam gescheiden
levende) werknem ers die op 1 januari 1984 34 jaar o f ouder zijn en
duurzaam vo o r zich alleen een huishouding voeren (vraag 1 of 2 ja;
6 ja; 7 nee; 8 ja; 9 nee; 10 ja; 14 ja);
2 Alleenstaande ouders zonder recht op kinderbijslag. Dit zijn on ge
huwde (of duurzaam gescheiden levende) werknemers, die op 1 ja nu
ari 1984 34 jaar o f ouder zijn, die duurzaam een gezamenlijke huis
houding voeren met uitsluitend een o f m eer eigen kinderen, aan
gehuwde kinderen of pleegkinderen die op 1 januari 1984 allen jo n g e r
zijn dan 27 jaar en die vo o r geen van die kinderen recht hebben op
kinderbijslag o f op buitengewone-lastenaftrek wegens levensonder
houd (vraag 1 o f 2 ja; 6 ja; 7 nee; 8 ja; 9 ja; 10 nee; 13 ja);
3 Gehuwde (niet duurzaam gescheiden levende) mannen die bijnaalleenverdiener zijn. Dit is het geval als het inkom en (zie hierna) van
hun v ro u w in 1984 verm oedelijk m eer zal bedragen dan f 5026,- m aar
m inder dan f 7663,- (vraag 1 o f 2 ja; 3 ja; 5 ja).
O ngehuwden van 27 jaar o f ou d e r2) die duurzaam een gezam enlijke
huishouding voeren en gehuw de vrouw en kunnen als zij bijna-alleenverdienerzijn alleen met een beschikking van de inspecteur (zie hierna)
w orden ingedeeld in tariefgroep II.
Groep III
Voor indeling in tariefgroep III kunnen door het invullen van onderdeel
van de w erknem ersverklaring alleen in aanm erking komen gehuw de
(niet duurzaam gescheiden levende) m annen die alleenverdiener zijn.
Dit is het geval als het inkom en (zie hierna) van hun vro u w in 1984 ver
m oedelijk m inder dan f 5027,—zal bedragen (vraag 1 o f 2 ja; 3 ja; 4 ja).
O ngehuwden van 27 jaar o f o u d e r2) die duurzaam een gezamenlijke
huishouding voeren en gehuw de vrouw en kunnen als zij alleen
verdiener zijn alleen met een beschikking van de inspecteur (zie hierna)
w orden ingedeeld in tariefgroep III.
Groep IV
Voor indeling in tariefgroep IV kunnen d o or het in vullen van onderdeel
(B) van de w erknem ersverklaring in aanm erking komen ongehuw de (of
duurzaam gescheiden levende) werknemers die recht hebben op kinder
bijslag ingevolge de A.K.W. of op buitengew one-lastenaftrek wegens
levensonderhoud van een kind jonger dan 27 jaar en die:
a. duurzaam een huishouding voeren m et uitsluitend een o f m eer eigen
kinderen, aangehuwde kinderen o f pleegkinderen die op 1 januari
1984 allen jo n g e r zijn dan 27 jaar (vraag 1 o f 2 ja; 6 ja; 7 ja; 9 ja; 10 nee;
11 ja); o f
b. duurzaam v o o r zich alleen een huishouding voeren (de kinderen
w aarvoor zij recht hebben op kinderbijslag of op buitengew onelastenaftrek verblijven elders) (vraag 1 o f 2 ja; 6 ja; 7 ja; 9 nee; 10 ja;
12 ja).

‘ I Bij de sam e n ste llin g va n deze w erkiiem ersverkiaring moest noodgedw ongen w orden vooruitgelopen op de behandeling van het desbetreffende wetsontw erp door de Staten-Generaal.
*) Oe leeftijdsgrens van 27 jaar verval, voor degene die recht heeft op kinderbijslag of op buitengew one-lastenaftrek w egens levensonderhoud van een kind jonger dan 27 jaar.
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Een gemeentelijke studietoelage aanvragen

Hierachter vindt u een aanvraagformulier voor een gemeente
lijke studietoelage van de Gemeente Berfelo. Zo'n gemeente
lijke studietoelage wordt soms verstrekt als aanvulling op
de studiefinanciering door het Rijk. Ook wordt zo'n ge
meentelijke toelage soms verstrekt in gevallen waar geen
rijksstudietoelage wordt toegekend.
Als u zelf kinderen hebt die in aanmerking zouden kunnen
komen voor een gemeentelijke studietoelage, kunt u geheel
van uw eigen situatie uitgaan.
Als u zelf een opleiding volgt waarvoor u eventueel zo'n
toelage zou kunnen krijgen, kunt u het formulier voor uzelf
proberen in te vullen (bepaald geen gemakkelijke opgave
overigens!).
Is geen van beide het geval, dan kunt u uitgaan van de
volgende situatie. U hebt een dochter, Suzanne, 16 jaar (ja
rig op 20 april). Zij hoopt binnenkort het eindexamen MAVO
te doen aan de Berfelose Scholengemeenschap, Willem Bulterplein 2. Daarna wil ze naar de Tuinbouwafdeling van de Mid
delbare Agrarische School 'Pieter van Vollenhove', Margrietstraat 12 in Dingeskerke. Dat ligt 50 km van Berfelo. Als
het enigszins kan, wilt u dat Suzanne daar in pension gaat.
Wat gaat die opleiding kosten? De M.A.S. vraagt van de
ouders een bijdrage in het schoolfonds van f 200,- per jaar.
Het lidmaatschap van de studentenvereniging 'Hendrik-Jan de
Tuinman' komt op f 75,- per jaar. De boeken gaan ongeveer
f 400,- kosten, en verder moet Suzanne een set geavanceerd
tuingereedschap aanschaffen, ten bedrage van f 225,-.
Een enkele reis Berfelo - Dingeskerke kost f 15,20. De bus
komt op f 1 , 1 0 per keer.
U hebt voor Suzanne ook een Rijksstudietoelage (voor
f 1630,-) aangevraagd, maar daar hebt u nog niets op gehoord.
Wat verder aan gegevens nodig is, kunt u zelf aanvullen.

G E M E E N T E L I J K

S T U D I E F O N D S

Naam en voorletters
aanvrager:

B E R F E L O

Datum binnenkomst:

Aan het college van
burgemeester en wethouders

te Berfelo
A A N V R A A G F O R

NLU L I E R

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE STUDIETOELAGE

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend, alsmede van de
vereiste bescheiden voorzien te zijn. Het tweede exemplaar kunt U behouden.
Indien U moeilijkheden heeft met het invullen van het formulier of als er
vragen zijn, kunt U zich wenden tot de afdeling Onderwijs van de gemeente
secretarie (kamer 107 van het stadhuis).
Een gemeentelijke studietoelage wordt alleen verstrekt voor het volgen van
middelbaar beroepsonderwijs of voor een opleiding aan een school voor dag/
avondonderwijs voor volwassenen.
Voor bijzondere gevallen kan ook voor andere opleidingen een gemeentelijke
studietoelage worden verstrekt.
Dit formulier moet zo mogelijk voor
, doch uiterlijk 2 maanden na
aanvang van het schooljaar, volledig ingevuld en ondertekend, worden ingeleverd
bij de afdeling Onderwijs der gemeentesecretarie.
Bij overschrijding van deze termijn wordt de aanvraag niet meer in behandeling
genomen.
Burgemeester en wethouders dienen binnen 4 maanden na binnenkomst van de aan
vraag een beslissing te nemen. Deze termijn kan nog met 2 maanden worden
verlengd.
Indien binnen deze termijn geen beslissing is genomen, kunt U bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen.
Bij de aanvraag dient te worden overgelegd:
Bijgaand inkomstenformulier, volledig ingevuld en ondertekend. Zonodig meerdere
inkomstenformulieren inleveren, als er meerdere gezinsinkomens zijn.
Ook indien de leerling t.b.v. wie deze aanvraag wordt ingediend zelf inkomen
geniet dient hiervan een officieel bewijsstuk te worden bijgevoegd.

1. Geslachts- en voornamen van de aanvrager
(ouders of verzorgers)
Straat, huisnr., postcode en woonplaats
Telefoonnummer

2. Ten behoeve van wie geschiedt de aanvraag?
(leerling)
a . Naam
b . Geboortedatum
c. Nationaliteit
‘ d. Burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd)
e. Studie-adres

Samenstelling gezin:
a. gegevens ouders/verzorgers:

vader

moeder

Naam en voorletters
Geboortedatum en -jaar
Beroep
Indien één of beide ouders zijn overleden,
datum van overlijden: vader ........
moeder
Indien de ouders zijn gescheiden, datum van echtscheiding:
Aan wie zijn bij scheiding de minderjarige kinderen toegewezen?
O vader
O moeder
b. Gegevens kinderen
Voorletters

1

Geboortedatum

Instelling van onderwijs
of beroep

In- of uitwonend

.

2.
3.
4..
5.
6.
7.
8.

. a. Bent U het vorig jaar in loondienst geweest?

JA/NEEN

Zo ja, bij wie? .................. .......................

b. Genoot U het vorig jaar een sociale uitkering?
(b.V. AOW, WAO,AWW,WW,WWV)

JA/NEEN

Zo ja, van wie? ..........................................

c. Genoot U het vorig jaar een pensioen?

JA/NEEN

Zo ja, van wie? ..........................................

d. Heeft uw echtgenote het vorig jaar een eigen inkomen gehad?

JA/NEEN

Zo ja, van wie? ..........................................

e. Bent U zelfstandig ?

NEEN/JA ......................

f. Bent U het vorig jaar aangeslagen in de Vermogensbelasting?

JA/NEEN

g. Wijkt uw huidige inkomen belangrijk af van dat van vorig jaar? JA/NEEN
Zo ja, wat is hiervan de reden? ..........................

5. Welke school bezoekt de leerling thans?
Volledige naam van de onderwijsinstelling
Adres van de onderwijsinstelling
Klas, Afdeling, Leerjaar, Opleiding, Vak

6. Indien de leerling momenteel geen onder
wijs ontvangt, welke school werd door
hem/haar het laatst bezocht en wanneer?
(klas, afdeling, leerjaar, opleiding
of vak vermelden)

7. Welke school wil de leerling het komende
schooljaar gaan bezoeken?
Volledige naam van de onderwijsinstelling
Adres van de onderwijsinstelling
Klas, Afdeling, Leerjaar, Opleiding, Vak

8. Diploma's, akten, getuigschriften enz.
door de leerling behaald met vermelding
van het jaartal.

9. Gedurende welke-periode moet de leerling
praktijk of stage vervuilen?
Wat zijn de inkomsten van deze stage?

10. Hebt U t.b.v. de leerling waarop deze aan
vraag betrekking heeft reeds eerder een
gemeentelijke studietoelage aangevraagd?
Zo ja, over welk(e) studieja(a)r( en),
voor welke inrichting van onderwijs en
met welk resultaat?
(bij gunstig resultaat bedrag vermelden)

11. Is de leerling genoodzaakt "en pension",
in een internaat of op kamers te wonen?
Zo ja, waarom?
Wat zijn de kosten daarvan?

12. Wat zijn de kosten over het studiejaar
waarvoor U deze studietoelage aanvraagt?
a. schoolfonds (zo mogelijk d.m.v. schoolprospektus aantonen)
b. leermiddelen ( zo mogelijk d.m.v.
schoolprospektus aantonen)
c. reiskosten (tarief 2e klasse)
d. eventuele andere kosten
(geen kosten levensonderhoud)
TOTAAL

13. Heeft U t.b.v. de leerling waarop deze aanvraag betrekking heeft voor het
komende studiejaar tevens een aanvraag ingediend bij:
*'

fc3el±i2g_Ri^ksstudietoelagen?

JA/NEEN

Zo ja, tot welk bedrag? ..................................
Zo neen, waarom niet?

2. Andere

...................................

instellingen ? (naam vermelden)

JA/NEEN

Zo ja, tot welk bedrag?
Bij wie? .............

N.B.
Indien U voor een gemeentelijke studietoelage in aanmerking wenst te komen,
moet U, indien dit voor de desbetreffende opleiding mogelijk is, tevens een
aanvraag indienen bij:
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Direktie Centrale Studiefinanciering
Kempkensberg 4, Postbus 30006,
9700 RH GRONINGEN
Tel. 050-269269 tn-i-v. 2-11-1981:249111
(deze formulieren zijn op de scholen verkrijgbaar)

14. Bijzondere omstandigheden, die kunnen strekken tot ondersteuning van het
verzoek (b.v. gezinsuitgaven i.v.m. ziekte, studiekosten overige kinderen):

Aldus naar waarheid opgemaakt
Plaatsnaam:___________________ Datum
Handtekening van de aanvrager

*Indien mocht blijken, dat bovenstaande gegevens niet naar waarheid zijn
verstrekt, zal intrekking van de verleende toelage plaatsvinden, terwijl
dan geen verdere toelagen zullen worden verleend.

