Individuele inkomenstoeslag
DSP: 02160008

Let op: alleen als u in de afgelopen 12 maanden geen Individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen kunt u deze aanvragen.

Persoonlijke gegevens
Aanvrager
Burgerservicenummer
Achternaam en voorvoegsels
Voornamen (eerste voluit)
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Postcode en woonplaats
Soort huisvesting

 huurwoning

Gegevens overige inwonenden
Wonen er (behalve uw evt partner) nog anderen op
het door u opgegeven adres? (bv. kind, kostganger)
Achternaam en voorletters

Partner

 koopwoning

 inwonend

 ja, vermeld hieronder de
gegevens

Geboortedatum Relatie (bv
kind/
kostganger)

 in inrichting

 nee

Volgt onderwijs en heeft
studiefinanciering of WTOS of
volgt een BBL-opleiding
 ja
 nee
 ja
 nee
 ja
 nee

Inkomsten laatste 3 jaar
Ik had/wij hadden op de datum van aanvraag gedurende tenminste 3 jaar of langer een inkomen van
minder dan 110 % van het minimumniveau:
 Nee, u hoeft het formulier niet verder in te vullen, u komt niet voor een Individuele inkomenstoeslag in
aanmerking.
 Ja, vul in:
Soort inkomsten (loon, uitkering, etc)
van – tot
Naam en adres werkgever of uitkerende instantie

Huidige inkomsten
Soort
 AOW-uitkering
 andere uitkering en/of pensioen
 uit arbeid
 ontvangen alimentatie
 (voorlopige) teruggave
heffingskortingen Belastingdienst
 Kindgebonden budget
 overige inkomsten

aanvrager
€
€
€
€
€
€
€

per mnd/4wkn

partner
€
€
€
€
€
€
€

per mnd/4 wkn

Individuele inkomenstoeslag
DSP: 02160008

Bezittingen
 saldo bank- / girorekeningen
 saldo spaarrekeningen
 waarde eigen woning
 overige vermogen (bijv auto,
boot, caravan, aandelen)


Toelichting

Aanvrager
€
€
€
€

Partner
€
€
€
€

€
€

€
€

Aanvrager
€

Partner
€

Schulden

Betaalwijze
Ik wil / wij willen de toeslag op de volgende rekening ontvangen:
Rekeningnummer (IBAN)
Ten name van
Zit u in een msnp/wsnp traject en
wilt u de betaling verspreiden over
12 maanden?

 ja

nee

Bewijsstukken
Ik heb / wij hebben geen uitkering op grond van de Participatiewet en daarom heb ik / hebben wij de
volgende noodzakelijke bewijsstukken bijgevoegd:
 Een geldig legitimatiebewijs
 De jaaropgaven (van werkgever of uitkerende instantie) van de afgelopen 3 jaar
 Laatste specificatie van het huidige inkomen
 Bewijsstukken inzake het vermogen (bijvoorbeeld giro- en/of bankafschriften)
 Bewijsstukken inzake schulden
 Bewijsstukken waaruit blijkt dat u woonlasten heeft (bijvoorbeeld: recente huurnota of beschikking
huurtoeslag)
 Bewijsstukken deelname opleiding met aanspraak op studiefinanciering/WTOS, danwel bewijs deelname
BBL opleiding van de medebewoner(s)
 Een kopie van de beschikking belastingdienst inzake de heffingskortingen
Aankruisen wat van toepassing is.
Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan
vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op de Individuele inkomenstoeslag. ondergetekende(n)
verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat zijn/haar gegevens door de gemeente op juistheid worden
gecontroleerd bij de andere instanties op grond van de Participatiewet (PW) en dat de verstrekte gegevens
worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats en datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

