INGEKOMEN

PERSOONSGEBONDEN STIMULERINGSBUDGET
Ik wil een persoonsgebonden stimuleringsbudget (PSB) aanvragen

Kijk eerst even op www.isdbol.nl. Daar staat meer informatie over de het persoonsgebonden
stimuleringsbudget (PSB).

1 – Ik ben 18 jaar of ouder maar jonger dan de pensioenleeftijd
 Ja  Ga door naar vraag 2
 Nee  U hoeft het formulier niet verder in te vullen.
U kunt alleen een PSB krijgen als u 18 jaar of ouder bent maar jonger dan de
pensioenleeftijd.

2 – Ik heb een uitkering of heb een uitkering gehad (Participatiewet, IOAW of
IOAZ)
 Ja  Ga door naar vraag 3
 Nee  U hoeft het formulier niet verder in te vullen.
U kunt alleen een PSB krijgen als u een uitkering hebt (gehad)
- Participatiewet, IOAW of IOAZ -

3 – Ik volg een traject bij het gemeentelijk werkbedrijf om mijn kans op het
vinden van werk groter te maken
 Ja  Vul uw persoonsgegevens in op de volgende pagina.
 Nee  U hoeft het formulier niet verder in te vullen.
U moet een traject volgen bij het gemeentelijk werkbedrijf
(Betere Buren Brunssum of MOBL Landgraaf). Met het doel om uw kans op werk
groter te maken.

HULP NODIG? 045-573 57 45
ma|di|wo|do|vr – van 8:30 tot 12:30 en ma|di|wo|do – van 13:30 tot 16:00



INGEKOMEN

PERSOONSGEBONDEN STIMULERINGSBUDGET
Persoonsgegevens
BSN (8 of 9 cijfers)
Naam en voorletters
Geboortedatum

M

Geslacht

V

Mijn e-mailadres
Mijn telefoonnummer
Adres
Postcode
Plaats
BSN partner/echtgenoot
Geboortedatum partner/echtgenoot
Naam en voorletters
IBAN
(18 tekens)

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.
Plaats

Datum

Handtekening

-

Handtekening partner

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



