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INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Aanvraagformulier

1. Persoonsgegevens en ondertekening

Aanvrager Echtegeno(o)te Partner

Voorletters ________________________________________M/V ____________________________________________M/V

Achternaam ____________________________________________ _________________________________________________

Geboortedatum ____________________________________________ _________________________________________________

Burgerservicenummer ____________________________________________ _________________________________________________

Telefoonnummer ____________________________________________ _________________________________________________

Mobiel nummer ____________________________________________ _________________________________________________

Uw zorgverzekeraar ____________________________________________ _________________________________________________

Heeft u de Nederlandse

nationaliteit?  Ja  nee, nl.  Ja  nee, nl.

____________________________________________ _________________________________________________

Zo nee, heeft u een 

verblijfsvergunning?  Ja  nee  Ja  nee

Stuurt u de volgende bijlagen mee

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs/paspoort/verblijfsvergunning van uzelf en uw partner (indien deze nog niet in het bezit van de

gemeente is).

• Ik heb dit gehele formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig verstrekken van gegevens die van belang

zijn voor het recht op uitkering kan leiden tot een het opleggen van een boete, beëindiging van de uitkering, terugvordering van de

uitkering en strafvervolging).

• Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en worden opgenomen in een persoonsregistratie.

______________________ ___________________________________ ____________________________________

(Datum) (Handtekening aanvrager) (Handtekening partner)

Ondergetekende is gemachtigd door de aanvrager(s) tot het doen van deze aanvraag.

(Alleen in te vullen als de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ingevuld.)

Naam : __________________________________________________ Voorletters : ____________________________________

Adres : ________________________________________________________________________________________________________

Postcode : _________________________________________________ Woonplaats : ______________________________________

Telefoonnummer : _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________

(Handtekening)
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2. Woonsituatie

Adres : _______________________________________________________________________________________________________________

Postcode : _______________ Woonplaats: ________________________________________________________________________________

Woonsituatie :  Eigen woning  Huur(woning/kamer/appartement)  Inwonend  Instelling

Gezinssituatie :  Alleenstaand  Alleenstaande ouder  Gehuwd/samenwonend

Heeft u medebewoners?  Ja   Nee  Zo ja, hoeveel _______________

Heeft u studerendemedebewoners?  Ja   Nee  Zo ja, hoeveel _______________

Heeft u medebewoners onder de 21 jaar?  Ja   Nee  Zo ja, hoeveel _______________

Heeft u een commerciële relatie met uw medebewoners?  ja  Nee

Let op: u kunt géén commerciële relatie hebben met uw bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad.

Stuurt u de volgende bijlagen mee (indien deze nog niet in het bezit van de gemeente zijn). 

Kopie (commerciële) huurovereenkomst

ONTVANGT U EEN UITKERING PARTICICIPATIEWET?

DAN HOEFT U ONDERSTAANDE VRAGEN NIET MEER TE BEANTWOORDEN.

3. Inkomsten
Hier de inkomsten van uzelf, uw partner vermelden.

Achternaam Voorletters Geboortedatum Soort inkomen Bedrag

___________________________________ _____________ __________________ ________________________ €_____________ per wk/4w/mnd

___________________________________ _____________ __________________ ________________________ €_____________ per wk/4w/mnd

___________________________________ _____________ __________________ ________________________ €_____________ per wk/4w/mnd

Stuurt u de volgende bijlagen mee

• Bewijsstukken van het inkomen (loon, alimentatie, uitkering) en studiefinanciering.

• Indien u de afgelopen 12 maanden een langdurigheidstoeslag/individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen: dient u een kopie van de

toekenningsbeschikking op te sturen. 

• Indien u de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag/individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen: dan dient u de kopieën

van de afgelopen 24 maanden van uw loonstrook of uitkeringsspecificatie en heffingskortingen belastingdienst (voorlopige) teruggaaf

in te leveren.

4. Bezittingen

4a. Eigen woning

Bezit u een eigen woning of een tweede (vakantie)woning in Nederland of in het buitenland  Ja  nee

Adres: ____________________________________________________________ Waarde bij vrije oplevering (WOZ) € ___________________

Restant hypotheek € ____________________

De inboedel is verzekerd  Ja  nee Verzekerd bedrag € __________________

Stuurt u de volgende bijlagen mee

Laatste saldo hypotheek, WOZ-taxatie, recente eigen taxatie en de inboedelverzekering

4b. Bedragen op bank- en spaarrekeningen
(Ook van minderjarige kinderen)

Bank- en spaarrekeningen Ten name van Saldo

____________________________________ ______________________________________________________________ € ________________________

____________________________________ ______________________________________________________________ € ________________________

____________________________________ ______________________________________________________________ € ________________________

____________________________________ ______________________________________________________________ € ________________________

Stuurt u de volgende bijlagen mee

Kopieën van de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen (of prints van de internetafrekening) over de laatste 3 maanden

met saldobevestiging.



4c. Auto’s, motoren, caravans, boten

Soort (auto, motor, etc.) Kenteken KM-stand Eigenaar Geschatte waarde

______________________________ _______________ ______________ _________________________________ € ______________________

______________________________ _______________ ______________ _________________________________ € _______________________

5d. Overige bezittingen
(aandelen, obligaties, spaarbewijzen, levensverzekeringen, lijfrenten, sieraden, antiek, verzamelingen, etc.)

Omschrijving Eigenaar Geschatte waarde

__________________________________________________ ______________________________________________ € ______________________

__________________________________________________ ______________________________________________ € _____________________

Stuurt u de volgende bijlagen mee

Bewijsstukken van genoemde bezittingen

5. Schulden
(Ook van minderjarige kinderen)

Op naam van Naam schuldeiser Bedrag Verplichting tot

terugbetaling

________________________________________ ____________________________________ € _______________  Ja  Nee

________________________________________ ____________________________________ € _______________  Ja  Nee

________________________________________ ____________________________________ € _______________  Ja  Nee

________________________________________ ____________________________________ € _______________  Ja  Nee

Stuurt u de volgende bijlagen mee

Bewijsstukken van alle vermelde schulden

6. Hoe wilt u het geld ontvangen

Als de uitkering aan u is toegekend, maken we het over op onderstaande rekening.

IBANnummer ______________________________________ ten name van _________________________________________________________

De Individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Om de toeslag te ontvangen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan pensioengerechtigde leeftijd;

• U ontving een inkomen dat niet hoger is dan 100% van de bijstandsnorm, tijdens een ononderbroken periode van 24 maanden;

• U bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet;

• U ontving in de afgelopen 12 maanden niet eerder een landurigheidstoeslag/Individuele inkomenstoeslag;

• U heeft geen (verwijtbaar) uitzicht op inkomensverandering.

Deze voorwaarden staan in artikel 36 van de Participatiewet en in de Verordening Inkomenstoeslag en Studietoeslag gemeente Best 2015.


