
In te vullen door Maatschappelijke Ondersteuning: 

Zaaknummer: Clientnummer: Datum ontvangst: 

 
 
 

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 
 
Ondergetekende vraagt een individuele inkomenstoeslag aan op grond van artikel 36 Participatiewet. Deze toeslag 
is bedoeld om onverwachte uitgaven mee op te vangen, zoals bijv. vervanging van een wasmachine, koelkast, fiets 
etc. . 

 Aanvrager Partner 

Naam M/V M/V 

Burgerservicenummer (BSN)   

Telefoonnummer / mobiel  

Mailadres  

Rekeningnummer / IBAN NL 

Burgerlijke staat 

 

Gehuwd / samenwonend / alleenstaand / alleenstaande ouder/ 

verblijf in een inrichting/verzorgingshuis met een eigen zorgbijdrage * 

 
Deze regeling is inkomens- en vermogensafhankelijk. U heeft recht als uw inkomen onder andere  
de laatste 24 maanden niet meer is dan 110% van uw bijstandsnorm. Ook is uw vermogen de laatste 24 maanden 
niet meer geweest dan de vermogensgrens die voor u geldt. 
 
Hieronder vindt u de maximale bedragen, van het totale maandinkomen. De bedragen zijn netto per maand, 
exclusief vakantietoeslag. 
Heeft u (en uw partner) een inkomen dat gelijk is of lager dan de hieronder genoemde bedragen?  JA   NEE 
 
Alleenstaande/ alleenstaande ouders  (21 jaar – pensioengerechtigde leeftijd) €   1.027,02  
Gezin  (21 jaar  – pensioengerechtigde leeftijd)                                      €   1.467,16 
Voor mensen die met meerdere personen in een woning wonen gelden afwijkende (lagere) bedragen. Hiervoor kunt 
u het beste contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Dalfsen.  
 

NETTO INKOMEN PER MAAND (bij wisselend inkomen gemiddelde laatste 3 maanden) 

 geboortedatum inkomsten soort inkomsten bedrag per maand 

Aanvrager  J / N   

Aanvrager  J / N   

Partner  J / N   

Partner  J / N   

 
Voorbeelden van inkomsten zijn, naast werk, inkomsten uit ZW, WAO, WW, AOW, heffingskortingen van de 
belastingdienst, alimentatie. 
 
 
Uw vermogen is minder dan € 5.940,00 als u een alleenstaande bent 
of minder dan € 11.880,00 als u een alleenstaande ouder of echtpaar bent.            JA    NEE 
 

 Het vermogen bestaat uit het totale saldo op uw betaal- en spaarrekening en eventuele waardepapieren. 
Hier mag u aantoonbare schulden van aftrekken. 

 Als u andere waardevolle bezittingen heeft (bijvoorbeeld een auto of motor) die van invloed kunnen zijn op 
uw vermogen, dan moet u dit melden. Het vermogen van uw huis telt NIET mee. 

 

 



VERMOGEN (geldt ook voor vermogen in het buitenland) 

 Waarde vermogen 

Rekeningnummer en saldo betaalrekening NL  

Rekeningnummer en saldo spaarrekening(en) NL  

Heeft u onroerende zaken? Zo ja, wat is uw bezit en wat is de geschatte 

waarde (eigen woning telt niet mee). 

 

Bezit u waardepapieren (aandelen/kapitaal/lijfrenteverzekering e.d.)?  Zo 

ja, welke waardepapieren en wat is de huidige afkoopwaarde? 

 

 

Bezit u een auto/motor/boot/caravan? 

Zo ja, welke en wat is de geschatte waarde? 

 

 

Is er nog recht op een bedrag uit onverdeelde boedel. Zo ja, hoeveel?  

 
Gegevensuitwisseling 
Om te kunnen vast stellen of u aan alle voorwaarden voldoet, kunnen wij contact opnemen met de uitkerende 
instantie om meer gegevens over uw inkomen, arbeidsinspanningen etc. op te vragen. 
Ook controleren wij via het inlichtingenbureau en de belastingdienst uw gegevens of u de afgelopen twee  jaar nog 
andere inkomsten heeft gehad. 
 
Verklaring 
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Dalfsen kan vaststellen of ik recht heb op 
deze toeslag. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of 
onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot terugvordering van de ten onrechte verstrekte bijdrage. Het is mij 
bekend dat de gemeente Dalfsen met de controle van de gegevens inlichtingen vraagt bij die instanties en personen 
die verplicht zijn inlichtingen te verstrekken. 
 
Plaats:  ______________________________________  Datum:  _________________________  
 
 
Handtekening aanvrager: _______________________   Handtekening partner:  ______________  
 
Bewijsstukken 
Voeg bewijsstukken (kopieën) toe van: 

 Geldig identiteitsbewijs 

 Gegevens van uw inkomen (loonstroken, uitkeringsspecificatie) 

 Gegevens van uw vermogen (bankafschriften) 

 
Aanvraag 
U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van de gevraagde bewijsstukken opsturen 
(zonder postzegel) naar:  
Gemeente Dalfsen 
t.a.v. Maatschappelijke Ondersteuning Participatie 
Antwoordnummer 822 
7700 VK  Dalfsen 
 
Heeft u vragen? 
Neem contact op met de consulenten werk en inkomen van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning, 
telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer van de gemeente 14 0529 en per mail via 
samendoenindalfsen@dalfsen.nl 
  
 
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.  
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Wij verzamelen en bewaren uw gegevens slechts voor de bijzondere bijstand en WMO.  

mailto:samendoenindalfsen@dalfsen.nl

