
       INGEKOMEN   versie 22-dec-21 

 

AANVRAAG INTERNET 2022 

 

HULP NODIG? 045-5253747 
ma|di|wo|do – van 09:00 tot 16:00 en vrij – van 09:00 tot 12:00 

 

Ik wil geld aanvragen voor internet over 2022 

 
 

Persoonsgegevens 
 
BSN (8 of 9 cijfers)  

Naam en voorletters 

 

  

Geboortedatum          

Geslacht  M     V 

Mijn e-mailadres 

 

Mijn telefoonnummer 

 

Adres 

 

Postcode 

 

Plaats 

 

  
  

 

 

1 – Op 1 januari 2022 was ik gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend 
 Nee  Ga verder met vraag 2 

 Ja  1a – Geboortedatum partner/echtgeno(o)t(e) 

         

 Ga door naar vraag 3 

 

2 – Op 1 januari 2022 zorgde ik voor één of meer kinderen tot 18 jaar 
 Nee  Ga verder met vraag 3 

 Ja  Ga verder met vraag 3 

 

3 – In januari 2022 kreeg ik Studiefinanciering of een bijdrage WTOS 
 Nee  Ga verder met vraag 4 

 Ja  Dan heeft u geen recht op de vergoeding. U hoeft het formulier niet verder in te vullen. 

 



AANVRAAG INTERNET 2022 

 

HULP NODIG? 045-5253747 
ma|di|wo|do – van 09:00 tot 16:00 en vrij – van 09:00 tot 12:00 

 

3a – In januari 2022 kreeg mijn echtgenoot/partner Studiefinanciering 

of een bijdrage WTOS 
 Nee  Ga verder met vraag 4 

 Niet van toepassing: ik heb geen echtgenoot/partner  Ga verder met vraag 4 

 Ja  Dan heeft u geen recht op de vergoeding. U hoeft het formulier niet verder in te 

vullen. 

 

4 – In januari 2022 had ik / hadden wij een bijstandsuitkering 
 Nee  Ga verder met vraag 5 

 Ja  Ga door naar vraag 9 

 

5 – In januari 2022 zat ik / zaten wij in de WSNP of MSNP 
WSNP = wet schuldsanering natuurlijke personen 

MSNP = minnelijke sanering natuurlijke personen 

 Ja  Ga door naar vraag 9 

 Nee  Ga verder met vraag 6 

 

Vermogen 

6 – Mijn / ons vermogen op 1 januari 2022 is 
(lees eerst de toelichting) 

 
 Ga verder met vraag 7 

 

 
 

Woonsituatie 

7 – Op 1 januari 2022 woonde ik in een inrichting 
(lees eerst de toelichting) 
 Ja 

 Nee 

 Ga verder met vraag 7a 

€ 

TOELICHTING VRAAG 6 - VERMOGEN 
Vermogen = bezittingen minus schulden. 

 Bezittingen = geld en spullen (in binnen- of buitenland) die veel geld waard zijn. Bijvoorbeeld 
contant geld, geld op bank- en spaarrekeningen, aandelen, auto’s, afkoopbaar vermogen in 
verzekeringspolissen etc. Vermogen in een eigen woning telt niet mee. 

 Schulden = alle schulden die u echt moet terugbetalen en die direct opeisbaar zijn. 
Studieschuld telt niet mee! 

 Het gaat om bezittingen en schulden van uzelf, van uw partner en van uw kind(eren) tot 18 
jaar 

 
Meer info vindt u op https://www.antwoordop.nl/bijstand/begrippen/460090-vermogen 
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HULP NODIG? 045-5253747 
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7a – Op 1 januari 2022 woonde mijn partner/echtgenoot in een 

inrichting 
 Ja 

 Nee 

 N.v.t.  Ik heb geen partner / echtgenoot 

 

 Ga verder met vraag 8 

 

 
 

Inkomen 

8 - Mijn/ons inkomen over de maand januari 2022 is 
(lees eerst de toelichting) 
 

 

 
 Ga verder met vraag 9 

 

 
 

9 – In mijn/ons huishouden woont een kind dat op 1 januari 2022 ouder was 

dan 9 jaar, maar jonger dan 18 jaar 
 Ja 

 Nee 
 

 Ga verder met vraag 10 

 

10 – IBAN-nummer 

IBAN 
(18 tekens)        

 

 

TOELICHTING VRAAG 7 - INRICHTING 
Een inrichting is 

 een instelling die zich richt op het bieden van verpleging of verzorging 

 een instelling die zich richt op het bieden van slaapgelegenheid, met hulpverlening of 
begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal 

TOELICHTING VRAAG 8 - INKOMEN 
Uw loon is inkomen. Of een andere uitkering. Belastinggeld dat u terugkrijgt ook. En heffingskortingen, 
alimentatie, studiefinanciering, lijfrente enzovoort. 
Inkomen van uw echtgenoot of geregistreerd partner telt ook mee. Het inkomen van uw kind(eren) niet. 

€ 



AANVRAAG INTERNET 2022 

 

Postadres: Postbus 114 | 6440 AC Brunssum 
Bezoekadres: Lindeplein 1 Brunssum | Sweelinckplein 1 Landgraaf 

 

Ondertekening 
Ik heb alle vragen eerlijk en naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik willens en 

wetens verkeerde of onjuiste informatie verstrek met de bedoeling om geld te krijgen waarop ik geen 

recht heb. Ik moet dat geld dan terugbetalen. ISD BOL controleert de aanvragen met een steekproef. 

 

Plaats      Datum 

  - -  

 

Handtekening       Handtekening partner 

 

 
 

 
 

U gebruikt een papieren aanvraagformulier. Daarom moet u langer op het geld wachten: tot wel 8 
weken. Aanvragen met DigiD is makkelijk en snel. U krijgt uw geld vaak al de volgende werkdag. 

Liever met DigiD aanvragen? 
Ga naar ‘Extra geld’ op www.isdbol.nl 

 

 

 

 

 


