Formulier aanvraag vrijwilligerspremie
U doet vrijwilligerswerk terwijl u van ons een uitkering ontvangt. Omdat u daarmee iets terug doet voor
de samenleving, kunt u een vrijwilligerspremie aanvragen. Dit extraatje wordt uiteraard niet met uw
uitkering verrekend. Deze vergoeding kunt u aanvragen via dit formulier.
Vergoeding

De vergoeding voor vrijwilligerswerk is € 15,00 per maand. Om in aanmerking te komen voor de
vrijwilligerspremie, gelden de volgende voorwaarden:
 U doet minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk.
 U ontvangt een uitkering van RSD de Liemers.
Aanvragen
U vraagt de vrijwilligerspremie aan na afloop van een jaar waarin u vrijwilligerswerk hebt gedaan, ook
als het vrijwilligerswerk in de loop van dat jaar is gestopt. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 april bij
ons ingediend worden.
Bijvoorbeeld: U heeft vrijwilligerswerk gedaan tussen 1 mei en 15 november 2018. Uw aanvraag over
de periode in of het jaar 2018, kunt u indienen vanaf 1 januari 2019 en moet vóór 1 april 2019 bij RSD
de Liemers binnen zijn.
Twijfelt u of in aanmerking komt voor deze vrijwilligerspremie? Neem dan contact op met uw
klantmanager.
Wat heeft u nodig?

Om de vrijwilligerspremie aan te vragen heeft u een verklaring nodig van de organisatie waar u
vrijwilligerswerk heeft gedaan, over de periode waarvoor u de vergoeding aanvraagt. Hierin moet
staan:
- Naam van de organisatie
- Periode waarin u vrijwilligerswerk heeft verricht
- Het aantal uren dat u vrijwilligerswerk heeft gedaan.
- Dit formulier moet ondertekend zijn door een vertegenwoordiger van de organisatie.
Deze verklaring voegt u als bijlage toe aan dit volledig ingevulde aanvraagformulier voor de
vrijwilligerspremie.
Uw gegevens:

Naam en voorletters…………………………………………………………………………………………….
BSN nummer:………………………………………………………………………………………………………
Gewerkt van: (d-m-j) van: ..……………………………….... tot ………………………………..………..
Gewerkt bij :………………………………………………………………………………………………………..
Aantal gewerkte uren per week:…………………………………………………………………………………

Inleveren
- Mail dit formulier met de verklaring van de organisatie waar u vrijwilligerswerk heeft gedaan naar
RSD de Liemers info@rsddeliemers.nl.
- Of print het formulier uit en geef het, samen met de verklaring van de organisatie, af bij de receptie
van de RSD of op het gemeentehuis in uw woonplaats.
- Of print het formulier uit en stuur het, samen met de verklaring van de organisatie, naar RSD de
Liemers, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Ik weet dat mijn gegevens, op grond van de participatiewet, door de RSD de Liemers op juistheid en
volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen en dat de gegevens worden
opgenomen in mijn dossier.
Ik weet dat ik onterecht ontvangen vrijwilligerspremie moet terug betalen en dat ik een boete riskeer
als ik het formulier onjuist invul.
Datum:

Uw handtekening:

………………………………………

………………………………………………………

