
Aanvraagformulier Uitstroompremie                        
 

    
  Ga verder op de achterkant 
 

De uitstroompremie is bedoeld voor inwoners van de gemeente Apeldoorn als stimulans om werk te aanvaarden en als 
(gedeeltelijke) compensatie voor het verlies van de individuele inkomenstoeslag. Het college kan een uitstroompremie 
toekennen aan de inwoner met een langdurig minimuminkomen die voor een periode van tenminste drie maanden is 
uitgestroomd naar betaald werk boven de bijstandsnorm. De toeslag is een onderdeel van de Participatiewet en de 
gemeente voert deze uit.  

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen moet u en uw eventuele partner aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• U ben woonachtig en staat ingeschreven in de gemeente Apeldoorn   

• U heeft de uitstroompremie vanaf de vierde maand uitstroom/dienstverband boven de bijstand, maar uiterlijk 
voor de zevende maand na werkaanvaarding aangevraagd 

• U heeft in de afgelopen 12 maanden de individuele inkomenstoeslag toegekend gekregen   
of  
U heeft direct voorafgaand aan de werkaanvaarding gedurende een aanééngesloten periode van tenminste 36 
maanden recht op een bijstandsuitkering (PW, IOAW of IOAZ) gehad.  

 

  1. Persoonsgegevens aanvrager     

Voorletters en achternaam    

Geboortedatum    

Adres    

Postcode en woonplaats    

E-mailadres    

Telefoonnummer    

  2. Persoonsgegevens eventuele partner        

Voorletters en achternaam   

Geboortedatum    

                                                           3.  Uitstroompremie 

A) Heeft u en/of uw eventuele partner in de afgelopen 12 maanden een individuele inkomenstoeslag ontvangen?    ☐ nee   

                                                                                                                                                                 ☐ Ja, op datum .……-……-…….. 

B) Heeft u en/of uw eventuele partner de afgelopen 36 maanden een bijstandsuitkering ontvangen?   ☐ Ja     ☐ nee  

 

C) Wat is de ingangsdatum van uw contract dienstverband/werkaanvaarding?  ……………………………………………………….. 

                                                                                                                              Dienstverband van:    ☐ Uzelf     ☐ evt. partner 

 

  4. Inkomen  (tabel invullen)       

a. Vul hieronder het netto inkomen inclusief eventuele inhoudingen zoals premie zorgverzekering, inhouding van derden. Exclusief evt. reiskosten.  

Naam werkgever / betalende instantie Netto inkomen 
Vakantietoeslag: 
inclusief/exclusief 

Eindejaarsuitkering 
ja/nee 

Per: week /  
4 weken / maand 

Aanvrager / 
partner 

  €          

  €          

Kinder- en/of partneralimentatie €          

Algemene heffingskorting €          

Inkomensafhankelijke combinatiekorting €      

  



Bezoekadres:  
Gemeente Apeldoorn Gemeente Apeldoorn  
Marktplein 1                                                      Meer informatie: www.apeldoorn.nl  
7300 ES Apeldoorn www.apeldoorn.nl/uitstroompremie 

  5. Betaling   

Op welk rekeningnummer wilt u de uitstroompremie ontvangen?  
    

De eenmalige premie overmaken naar IBAN:  
 

       

Rekening op naam van:       

Bij overmaken naar derden, adres + kenmerk:         

Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u alle vragen heeft beantwoord. Anders moeten wij 

helaas het formulier aan u terug sturen en loopt uw aanvraag vertraging op. 

 

Verklaring en ondertekening 
Let op: Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot afwijzen van uw aanvraag. Wij gaan 

achteraf een steekproef houden, waarbij wij u kunnen vragen alsnog alle gegevens aan te tonen. Ten onrechte 

verstrekte uitstroompremie wordt teruggevorderd 
▪ Ik/wij heb(ben) dit formulier en de bijlage(n) met betrekking tot inkomen en vermogen geheel naar waarheid ingevuld, 

zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op een uitstroompremie. 

▪ Ik/wij heb(ben) alle informatie, die belangrijk kan zijn voor mijn/ons recht op een uitstroompremie en de hoogte van de 

uitstroompremie, doorgegeven. 

▪ Ik/wij we(e)t(en) dat ik/wij alle wijzigingen in mijn/onze situatie, die het recht op de premie kunnen beïnvloeden, direct 

moet(en) doorgeven aan afdeling Inkomensondersteuning.  

▪ Ik/wij we(e)t(en) dat ik/wij strafbaar ben/zijn als ik/wij informatie en/of wijzigingen niet, onjuist of onvolledig 

doorge(ef)ven (Wet concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen). Dit kan leiden tot terugvordering van de 

toeslag die aan mij/ons betaald is.  

▪ Ik/wij we(e)t(en) dat ik/wij de gemeente mijn/onze gegevens controleert om vast te stellen of ik/wij recht heb(ben) op 

uitstroompremie. 

▪ Ik/wij heb(ben) kennis genomen van de wijze van controle van de gemeente.  

 

 

Datum:    Plaats: 

 

Handtekening hoofdaanvrager:  Handtekening eventuele partner: 


