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Aanvraagformulier Reiskosten inburgering 2023 
 
Zo vraagt u reiskosten inburgering aan:  

1. Vul het hele formulier voor u en uw eventuele partner in.  
2. Zet uw handtekening als u alle vragen heeft ingevuld.  
3. Zorg voor de gevraagde stukken en stuur deze met het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 

1. Uw gegevens 

 Aanvrager Partner 

Naam en voorletter(s)   

Burgerservicenummer (BSN)   

Straatnaam   

Postcode en Woonplaats   

Geslacht M/V M/V 

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Burgerlijke staat 
(kruist u aan wat voor u geldt) 

Bent u:  ongehuwd/alleenwonend 
  gehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap 

IBAN (internationaal bankrekeningnummer)   

Nationaliteit    

Zorgverzekeraar en polisnummer   

Hoe verzekerd? Basis/aanvullend   

Naam, adres en woonplaats van 
ouders (als u en/of uw partner jon-
ger bent/zijn dan 21 jaar) 

  

 

2 Op welk IBAN kunnen wij de reiskosten overmaken?  
  Mijn eigen IBAN als ik recht heb op vergoeding van de reiskosten.  
 

3.  Vanaf welke datum vraagt u de reiskosten inburgering aan?  
 Met ingang van _____________________ (datum invullen).  
 
4. Reiskosten inburgeringstraject   

Omschrijving van de gemaakte kosten Bedrag 

Reiskosten inburgeringstraject  € 

Toelichting/reden aanvraag  (u moet hier opschrijven waarom u deze reiskosten wilt ontvangen).  

 

 

 

Stuurt u de volgende bewijsstukken voor de aanvraag reiskosten (alleen bij de 1e aanvraag) inburgering 
met de aanvraag mee. 

• Kopie inwilligende beschikking IND 

• Kopie kennisgeving DUO inburgeringsplicht 

• Kopie geldige verblijfsvergunning (voor- en achterkant) 

• Door u en de instantie getekende declaratie voor lessen op school of een bewijsstuk dat u Inburgerings-
examen deed en daarvoor reiskosten maakte (het gaat hierbij om de goedkoopste manier van reizen) 

• Kopie getekende scholingsovereenkomst 
  

Datum aanvraag  

Cliënt nummer  

Werkproces nummer  

 

Gemeente Súdwest-Fryslân 
Team Ondersteuning 
Postbus 10.000 
8600 HA Sneek 
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5. Machtiging 

Alleen invullen als u de aanvraag niet zelf invult. Ondergetekende is gemachtigd door de aanvrager(s) om deze aanvraag in te dienen. 

Naam en voorletters  

Geboortedatum  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer gemachtigde  

Handtekening gemachtigde:  

 

Wilt u dat wij het bovenstaande adres gebruiken voor alle brieven die wij sturen? 
 ja   nee 

 
Bewijsstukken gemachtigde: Stuurt een kopie van een geldig identiteitsbewijs (een verblijfsvergunning bij niet-Nederlandse nationali-
teit) van de gemachtigde met de aanvraag mee. Heeft u al een keer kopie hiervan naar ons verstuurd? Dan hoeft u nu geen kopie meer 
mee te sturen. 

 
 
6. Ondertekening 
Heeft u alle gevraagde vragen ingevuld, zet u dan hieronder een handtekening. Vul ook datum en plaats in.  

Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik:  

• Dat het hele formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat ik niets heb verzwegen; 

• Dat ik weet dat het verkeerd of het niet helemaal beantwoorden van vragen strafbaar is en dat ik hierdoor misschien geld 
moet terugbetalen; 

• Dat ik weet dat de gemeente op grond van de wet de gegevens controleert bij instanties zoals het UWV Werkbedrijf, Sociale 
Verzekeringsbank, andere gemeenten en/of de Belastingdienst (artikel 41, lid 10 Participatiewet); 

• Dat ik ermee akkoord ga dat de gemeente mijn gegevens opslaat in haar administratie en dat deze alleen voor het/de gestel-
de doel(en) worden gebruikt.  

Plaats en datum: Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

   

Heeft u binnen 8 weken na het indienen van deze aanvraag nog geen beschikking ontvangen? Dan kunt u de 
gemeente in gebreke stellen.  
 


