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Cliëntnummer

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

Werkprocesnr.

ZS-nummer

Vul het aanvraagformulier in met blokletters. Dit voorkomt vergissingen.
NB: U kunt een individuele inkomenstoeslag aanvragen als u 21 jaar of ouder,
maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bent.

Datum ontvangst

1. Persoonlijke gegevens
Naam en voorletters
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Tel.nr.

BSN-nummer
E-mailadres
2. Inkomenssituatie
Krijgt u een bijstandsuitkering?
Ja
Nee Vul in het onderstaande schema uw inkomsten in.
Naam

Geboortedatum

Soort inkomen

Hoogte inkomen

Graag bewijsstukken van de inkomsten meesturen.
3. Jaren-eis
Heeft u de afgelopen 36 maanden een inkomen gehad dat hoger is dan 110% van de voor u geldende
bijstandsnorm? Zie ook de toelichting.
Ja

De aanvraag indienen heeft geen zin; u voldoet niet aan de jaren-eis

Nee

Stuur het bewijsstuk (zie toelichting) mee en ga verder met vraag 4

4. Vermogensgrens
Was uw vermogen de afgelopen 36 maanden hoger dan de vermogensgrens? Zie toelichting.
Ja

De aanvraag indienen heeft geen zin; u voldoet niet aan de vermogenseis

Nee

Stuur bewijsstukken mee en ga verder met vraag 5
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5a. Denkt u dat uw inkomen hoger wordt?
Ja
Nee
Waarom wel of niet?

5b. Wat heeft u er zelf de afgelopen 12 maanden aan gedaan om een hoger inkomen te krijgen?
Stuur hiervan bewijsstukken mee.

6. Betaalgegevens
Op welk IBAN-nummer moeten we de eventuele toeslag overmaken?
IBAN-nummer
Ten name van

Ondertekening
Dit formulier heb ik naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is.
De gemeente kan gegevens opvragen bij overheidsinstellingen. Ik ben ermee bekend dat dit kan gebeuren.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Levert u de aanvraag pas in als u het formulier volledig hebt ingevuld en alle gevraagde gegevens compleet
hebt bijgevoegd.
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Toelichting op de vragen
Vraag 1 Persoonlijke gegevens
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen van 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Bent u jonger dan 21 jaar of heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt dan krijgt u geen
toeslag.
Vraag 2 Inkomenssituatie
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
De voor u geldende bijstandsnormen vindt u op www.berekenuwrecht.nl
Vraag 3 Jaren-eis
Als u gedurende 36 maanden of langer zonder onderbreking een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt,
hoeft u geen bewijsstukken in te leveren.
Als u korter dan 36 maanden een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt, dan moet u aantonen dat uw
inkomen 36 maanden niet hoger was dan 110% van de bijstandsnorm. U doet dit door het meesturen van kopieën
van inkomstenspecificaties (bijvoorbeeld loonstrook, uitkeringsspecificatie), zowel van u als uw eventuele partner.
Vraag 4 Vermogensgrens
Als u gedurende 36 maanden of langer zonder onderbreking een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt,
hoeft u geen bewijsstukken in te leveren.
Als u korter dan 36 maanden een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt, dan moet u aantonen dat
uw vermogen lager was dan de in de wet genoemde vermogensgrens. Wanneer uw vermogen hoger is dan deze
vermogensgrens, hoeft u de aanvraag niet in te sturen. U komt dan niet in aanmerking voor de individuele
inkomenstoeslag. U kunt de geldende vermogensgrens terugvinden via: www.rijksoverheid.nl.
Wij bepalen uw vermogen door de waarde van uw bezittingen op te tellen en daar de schulden van af te trekken.
Onder uw bezittingen verstaan wij onder andere: saldo van betaal- en spaarrekeningen, levensverzekeringen,
aandelen, beleggingen, waarde van een eigen woning of voertuig, cryptovaluta. Bezittingen van uw partner en
inwonende kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee. Onder uw schulden verstaan wij alle schulden die u heeft en
waarop een aflossingsverplichting rust.
Stuur bewijsstukken van uw bezittingen en schulden met deze aanvraag mee.
Vraag 5 Zicht op inkomensverbetering
Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben en die geen zicht
hebben op een hoger inkomen. Wij moeten kijken wat uw mogelijkheden zijn om een hoger inkomen te krijgen.
Ook moeten wij kijken of u er alles aan gedaan heeft om een hoger inkomen te krijgen.
Stuur bewijsstukken mee waaraan wij kunnen zien wat u gedaan heeft om een hoger inkomen te krijgen.
Als u bewijsstukken heeft waaruit blijkt dat u geen mogelijkheden heeft om een hoger inkomen te krijgen,
mag u die ook meesturen.
Vragen over dit formulier?
Mocht u vragen hebben over het invullen van dit aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met
Sociale Zaken, via telefoonnummer 14 0161 (Gilze en Rijen).
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