
Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag

VrouwMan

1.  Persoonlijke gegevens
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(Geboorte)naam

Voorletters

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer Mobiel nummer

Voorvoegsels

Geslacht

samenwonendweduwe/weduwnaar

geregistreerd partnerschapgehuwdongehuwd
Burgerlijke staat

(Geboorte)naam

Voorletters

Voorvoegsels

Geslacht

a.  Uw persoonlijke gegevens (de gegevens van de persoon die de voorziening(en) gaat gebruiken)

b.  Gegevens van uw partner (indien van toepassing)

c.  Uw adresgegevens

Postcode

2.  Inkomenstoeslag

Datum ingekomen Nummer aanvraag Behandelaar

Woonplaats

VrouwMan

BSN-nummer

Geboortedatum

c.  Heeft u en of uw partner de laatste 3 jaar ononderbroken een uitkering of inkomen rond de bijstandsnorm ontvangen?

Ja, vul de inkomensgegevens van de laatste 3 jaar in *

Nee, u komt niet in aanmerking

a.  Heeft u vorig jaar, dan wel voorgaande jaren individuele inkomenstoeslag ontvangen? 

Ja, in welk(e) ja(a)r(en):

Nee

b.  Ontvangt u en/of uw partner een maandelijkse uitkering van de afdeling Werk en Inkomen gemeente Buren?

Ja, ik ontvang deze uitkering al 3 jaar of langer. U hoeft de volgende vragen niet meer te beantwoorden; onderteken de aanvraag

Ja, ik ontvang deze uitkering maar nog geen 3 jaar of langer. Beantwoord de volgende vragen *

Nee, beantwoord de volgende vragen *

Voorwaarden

• Om in aanmerking te komen dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgesteld.

De voorwaarden waaraan u en uw eventuele partner moet(en) voldoen

• 
• 
• 
 
• 
• 
 
• 
•

U bent 21 of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. 
U bent inwoner van de gemeente Neder-Betuwe. 
U hebt gedurende een periode van 36 maanden een inkomen ontvangen en uw inkomen is niet hoger dan 100% van de 
bijstandsnorm. Voor actuele bijstandsnormen kunt u kijken op www.minszw.nl. 
U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering. 
U hebt geen vermogen boven de vermogensgrens van de Participatiewet (alleenstaanden € 6.120,00 en  alleenstaande ouders en 
gehuwden € 12.240,00 (overwaarde eigen huis vrij tot € 51.600,00) 
U volgt geen studie als bedoeld in de WSF. 
U hebt in de afgelopen 12 maanden niet eerder een inkomenstoeslag ontvangen.

IBAN rekeningnummer
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Datum

Plaats

Handtekening aanvrager

Ik verklaar dat ik:

Naam aanvrager

Handtekening partner (indien van toepassing)

f.  Inkomen

Soort inkomen dan wel uitkeringsinstantie PartnerAanvrager

€

€

€

€

€

netto

netto

netto

netto

netto€

€

€

€

€

netto

netto

netto

netto

netto

2.  Inkomenstoeslag (vervolg)

• Stuur bewijsstukken mee van inkomsten uit: alimentatie, freelance inkomsten, zelfstandigheid, uitkering, loon en voorlopige 
teruggaaf belastingdienst.

• 
• 
 
•

De vragen op dit formulier volledig en naar waarheid heb beantwoord 
Geen werkzaamheden, inkomsten of omstandigheden  heb verzwegen die van belang (zouden kunnen) zijn voor de beoordeling van 
deze aanvraag. 
Weet dat bij onjuist verstrekte gegevens of inlichtingen de verstrekte bijdrage wordt teruggevorderd.

3.  Verklaring en ondertekening aanvraag

Stuur bewijsstukken mee van uw vermogen (laatste bankafschriften en spaarrekeningen, bij een eigen woning, een overzicht 
jaarlijkse hypotheekschuld en overzichten van eventuele schulden.

d.  Heeft u en of uw partner een vermogen hoger dan: 
     Alleenstaande € 6.120,00  Gehuwden/alleenstaande ouders € 12.240,00?

Ja, u komt niet in aanmerking

Nee

e.  Heeft u een eigen woning?

Ja, (overwaarde eigen huis vrij tot € 51.600,00) *

Nee

*
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a.  Heeft u vorig jaar, dan wel voorgaande jaren individuele inkomenstoeslag ontvangen? 
b.  Ontvangt u en/of uw partner een maandelijkse uitkering van de afdeling Werk en Inkomen gemeente Buren?
Voorwaarden
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•••••••
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Datum
Plaats
Handtekening aanvrager
Ik verklaar dat ik:
Naam aanvrager
Handtekening partner (indien van toepassing)
f.  Inkomen
Soort inkomen dan wel uitkeringsinstantie
Partner
Aanvrager
€
€
€
€
€
netto
netto
netto
netto
netto
€
€
€
€
€
netto
netto
netto
netto
netto
2.  Inkomenstoeslag (vervolg)
•
Stuur bewijsstukken mee van inkomsten uit: alimentatie, freelance inkomsten, zelfstandigheid, uitkering, loon en voorlopige teruggaaf belastingdienst.
•••
De vragen op dit formulier volledig en naar waarheid heb beantwoord
Geen werkzaamheden, inkomsten of omstandigheden  heb verzwegen die van belang (zouden kunnen) zijn voor de beoordeling van deze aanvraag.
Weet dat bij onjuist verstrekte gegevens of inlichtingen de verstrekte bijdrage wordt teruggevorderd.
3.  Verklaring en ondertekening aanvraag
Stuur bewijsstukken mee van uw vermogen (laatste bankafschriften en spaarrekeningen, bij een eigen woning, een overzicht jaarlijkse hypotheekschuld en overzichten van eventuele schulden.
d.  Heeft u en of uw partner een vermogen hoger dan:
     Alleenstaande € 6.120,00  Gehuwden/alleenstaande ouders € 12.240,00?
e.  Heeft u een eigen woning?
*
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