
 

 
Aanvraagformulier uitstroompremie Gemeente Uithoorn 

 
 
 
 

Uitstroompremie 
 

Met dit formulier kunt u het tweede deel van de uitstroompremie aanvragen. U heeft bij de 
beëindiging van uw uitkering al €375,- ontvangen omdat u aan het werk bent gegaan en geen 
bijstandsuitkering meer nodig had. Om in aanmerking te komen voor het tweede deel van de 
uitstroompremie moet u wel aan onderstaande voorwaarden voldoen: 
 
Voorwaarden 

• U heeft het eerste deel van de uitstroompremie ontvangen; 

• U heeft 6 maanden bij een werkgever gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst en werkt 
nu nog steeds (mag ook bij een andere werkgever); 

• U heeft geen aanvullende uitkering meer nodig gehad en uw inkomsten lagen op of boven de 
voor u geldende uitkeringsnorm; 

• U bent vanuit een uitkering (Participatiewet, Bbz. Ioaw of Ioaz) aan het werk gegaan; 

• U kunt het tweede deel aanvragen vanaf 6 maanden na beëindiging van uw uitkering tot 
maximaal 1 jaar.  

 
 

1. Gegevens werknemer 

Voorletters en achternaam : 

Burgerservicenummer : 

Rekeningnummer : 

 
2. Gegevens werkgever 

Bedrijfsnaam :         

Adres :         

Postcode en vestigingsplaats :         

Contactpersoon : 

Telefoonnummer contactpersoon : 

E-mailadres contactpersoon : 

 
3.  Gegevens dienstverband  

Begin- en einddatum : 

Hoeveel uur per week : 

 
In loondienst? 

Wilt u een kopie van de arbeidsovereenkomst meesturen zodat wij kunnen zien dat u op dit moment 
nog aan het werk bent. 
 
Zelfstandig ondernemer? 
Als u zelfstandig ondernemer bent, heeft u geen arbeidsovereenkomst, maar kunt u een kopie van 
uw omzetbelasting over de 6 maanden nadat u uit de uitkering bent ingestroomd mee sturen.  
 
 
 
 
 

 
Wilt u weten wat 
u kunt doen om 
te besparen op 
energie? Maak 
een gratis 
afspraak met de 
energiecoach. 
www.bespaarafs
praak.nl/uithoor
n 
 
Een 
energiecoach is 
een deskundige 
vrijwilliger die 
namens de 
gemeente 
inwoners tips 
geeft over 
energiebesparin
g in een een-op-
een gesprek. De 
energiecoach 
richt zich op 
kleine 
energiebesparen
de maatregelen 
en op wat u zelf 
in huis kunt 
doen. Soms kunt 
u hiermee 
tientallen euro’s 
per maand 
besparen, soms 
ook niet. Een 
energiecoach 
geeft aan 
hoeveel u 
mogelijk kunt 
besparen en wat 
daarvoor 
eventueel nodig 
is. 
 

Vraag nu de 

cadeaubon 

van € 60 voor 

uw 

(huur)wonin

g aan!  

Op het gebied 
van 
duurzaamheid 
werkt de 
gemeente nauw 
samen met het 
Regionaal 
Energieloket. Via 
dit loket kunt u 
een cadeaubon 
van € 60 
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Aanvraagformulier uitstroompremie Gemeente Uithoorn 

 

 
4.  Ondertekening aanvrager 

Datum: 

Handtekening: 
 
 

 

Inleveren 

Mail het ingevulde formulier naar gemeente@uithoorn.nl en zet in het onderwerp ‘aanvraag 
uitstroompremie tweede deel’.  
 
Als u het formulier liever per post inlevert, kunt u deze sturen naar: 
Laan van Meerwijk 16 
1423 AJ Uithoorn 
 
 
 

mailto:gemeente@uithoorn.nl

