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Aanvraagformulier individuele 
inkomenstoeslag  
 
 

In te vullen door de gemeente 
Aanvraagnummer  
Datum ontvangst  
Nummer werkproces  
Besluit afdeling  
Verwerkt administratie  
 
 
 

Persoonsgegevens  
 

 Aanvrager  Partner 
 
Cliëntnummer 
 
Achternaam 
 
Geboortedatum 
 
Telefoonnummer 
 
Mobiel nummer 
 
Burgerservicenummer 
 

 
 

 
 

 
Straat 

 

 
Postcode-woonplaats 

 

 
Stuur de volgende bijlagen mee: 
              

 Indien niet in ons bezit een kopie geldig paspoort of identiteitskaart van de           
aanvragers 

 Als u geen lopende bijstandsuitkering van de gemeente Wijdemeren heeft, dan dient 
u ook al uw bankafschriften van de afgelopen drie maanden mee te sturen 
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Wanneer heeft u recht op de individuele inkomenstoeslag? 
 
U komt in aanmerking voor deze toeslag indien u op de peildatum (afhankelijk van de dag en 
maand dat u voor het eerst gedurende 3 jaar een minimuminkomen heeft die niet hoger dan 
110 % van de voor u geldende bijstandsnorm is): 

 tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd bent; 
 gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden (3 jaar) een minimum 

inkomen heeft gehad; 
 geen uitzicht hebt op inkomensverbetering; 
 uw vermogen niet hoger is dan het voor u geldend vrij te laten vermogen. 

 
Men komt niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als er zicht is op 
inkomensverbetering of naar oordeel van het college gedurende de referteperiode 
onvoldoende is geprobeerd het inkomen te verbeteren. 
 
Zicht op inkomensverbetering geldt in elk geval voor: 

 personen die inkomsten uit arbeid hebben zonder aanvullende bijstand 
 personen die een opleiding volgen als genoemd inde WTOS of een studie volgen als 

genoemd in de WSF 2000 
 
Er is geen recht op de individuele inkomenstoeslag indien: 

 onvoldoende is gedaan om betaalde arbeid te behouden 
 de uitkering is verlaagd door het niet of onvoldoende te voldoen aan de 

arbeidsverplichtingen 
 
De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is: 

 Voor een alleenstaande € 365,00.  
 Voor alleenstaande ouders € 365,00, plus €75 voor elk minderjarig ten laste komend 

kind 
 Voor gehuwden € 475,00, plus €75 voor elk minderjarig ten laste komend kind 

 
Bewijsstukken die wij nodig hebben 
 
Hebt u het afgelopen jaar de individuele inkomstentoeslag toegekend gekregen dan 
moet u de volgende informatie meesturen:  

 kopie jaaropgave(n) van het afgelopen jaar; 
 al uw bankafschriften van de afgelopen drie maanden; 
 bewijstukken van uw sollicitaties; 
 bent u niet in staat geweest om te solliciteren wegens uw medische beperkingen, dan 

dient u dit aan te tonen. 
 
Hebt u niet eerder de individuele inkomenstoeslag aangevraagd dan moet u de 
volgende informatie meesturen: 

 kopie jaaropgaven van de 3 voorgaande jaren; 
 al uw bankafschriften van de afgelopen twee maanden; 
 bewijstukken van uw sollicitaties; 
 bent u niet in staat geweest om te solliciteren wegens uw medische beperkingen, dan 

dient u dit aan te tonen. 
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Als u de afgelopen drie jaar onafgebroken een uitkering Wet werk en bijstand, IOAW of IOAZ 
ontving, hoeft u geen inkomsten op te geven. Is dit niet het geval, vul dan hieronder uw jaar 
inkomen in en voeg bewijsstukken toe. 
 
Jaar Totaal bruto bedrag (jaar)inkomen  
20..  
20..  
20..  

 

 
 

Uitbetaling 
 
Als de aanvraag is toegekend, maken wij het geld over op uw rekening. 
Vul hier uw rekeningnummer in: 
 
bankrekeningnummer:………………………………………………………. 
  
 Kopie van uw bankpas bijvoegen als u voor het eerst aanvraagt en geen 

maanduitkering van de gemeente krijgt. 
 
 
 

Vul hier uw handtekening in 
 

 Ik heb dit gehele formulier naar waarheid ingevuld. Als ik informatie niet heb 
gegeven, kan ik mijn recht verliezen op koopkrachttegemoetkoming. En het kan 
ervoor zorgen dat ik koopkrachttegemoetkoming moet terugbetalen.  

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

 Ik weet dat er een boeteonderzoek komt als ik fraude pleeg. Als ik onterecht bijstand 
ontvang, moet ik die terugbetalen. Daarbovenop komt een boete. Die boete is even 
hoog als de bijstand die ik moet terugbetalen. De boete is nooit lager dan € 150. 

 
Datum                        Aanvrager                                                Partner 
 
…………….   
 
 
Handtekening        ………………………….                                  ………………………………… 
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Waarom dit formulier? 
Als u weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Met dit formulier vraagt u het aan. 
 
Extra geld – voor wie? 
U kunt geld aanvragen voor uzelf, en voor uw eventuele partner en uw inwonende kinderen.  
 
We kijken naar uw inkomen en vermogen. Voor het inkomen en vermogen gelden maximum 
bedragen. Het maximumbedrag kan per situatie verschillen.  
 
 
21 tot 
pensioengerechtigd 

110% bijstandsnorm 
inclusief vakantietoeslag 

110% bijstandsnorm 
exclusief 
vakantietoeslag 

Alleenstaande € 1.212,00 € 1.151,40 
Alleenstaande ouder € 1.212,00 € 1.151,40 
Gehuwden € 1.731,43 € 1.644,86 
 
Vermogen 
Maximaal vrij te laten vermogen voor een alleenstaande € 6.505,00 
Maximaal vrij te laten vermogen voor een alleenstaande ouder of gehuwden € 13.010,00 
 
Bedragen per 1 juli 2022. (Deze bedragen worden twee keer per jaar (januari en juli) aangepast). 
 
 
Bewijsstukken meesturen 
Meestal moet u bewijsstukken meesturen. In het formulier staat precies welke dat zijn. 
 
Formulier met bewijsstukken terugsturen 
Het ingevulde formulier stuurt u terug in de bijgevoegde antwoordenvelop. Vergeet u de 
gevraagde bewijsstukken niet? Dan weet u zeker dat alles snel voor u geregeld wordt. 

 
Hoe gaat het verder? 
U hoort snel van ons wat u krijgt. U ontvangt daarover een brief. Deze brief noemen we een 
beschikking. Hierin staat precies wat u krijgt, en wanneer. 
 
Als u vragen hebt 
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de gemeente via het algemene nummer 14035. 
 
 
 
 
 
 
 
 


