In te vullen door gemeente:
Cliëntnr: ___________________
Werkprocesnr: _______________
Dossiernr: __________________
Datum ontvangst: ____________

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag
Wij adviseren u om eerst de toelichting te lezen voordat u het aanvraagformulier invult.
Vul de vragen in met blokletters.
1. Persoonsgegevens aanvrager
Naam

: _______________________________________________

Adres

: _______________________________________________

Postcode / woonplaats

: _______________________________________________

Geboortedatum

: _______________________________________________

Burgerservicenummer

: _______________________________________________

Persoonsgegevens partner
Naam

: _______________________________________________

Geboortedatum

: _______________________________________________

Burgerservicenummer

: _______________________________________________

2. Hoe kunnen wij het beste met u in contact komen?

o
o
o

Schriftelijk via bovenstaand adres
Telefonisch op telefoonnummer

: ____________________________________

Per e-mail via het adres

: ____________________________________

3. Wat is uw persoonlijke situatie?
Let op! Vink alle situaties die van toepassing zijn aan.
o Gehuwd / ongehuwd samenwonend

o
o
o

Alleenstaande ouder
Alleenstaande
Woningdelend met andere personen van 21 jaar of ouder

4. Heeft u een uitkering Participatiewet van de gemeente Noordoostpolder?

o
o

Ja

Ga naar verklaring en ondertekening

Nee

Ga naar vraag 5

5. Ontving u de afgelopen 12 maanden de individuele inkomenstoeslag en is uw
(financiële) situatie niet gewijzigd?

o
o

Ja

Ga naar verklaring en ondertekening

Nee

Ga naar vraag 6

6. Is de afgelopen 36 maanden een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ
gedeeltelijk of volledig van u teruggevorderd?

o
o

Ja
Nee

7. Heeft u de afgelopen 12 maanden een maatregel gekregen of is uw uitkering
volledig of gedeeltelijk geweigerd?

o
o

Ja
Nee

8. Welk inkomen heeft u de afgelopen 36 maanden ontvangen?
Let op! Vink alle situaties die van toepassing zijn aan.

o
o

Een uitkering IOAW of IOAZ van de gemeente Noordoostpolder
Een uitkering van het UWV / de Sociale Verzekeringsbank
bijv. WW, WIA, AOW, ANW

o
o
o
o
o
o

Inkomsten uit arbeid of zelfstandig bedrijf of beroep
Alimentatie
Inkomsten uit verhuur van een woning / kamers
Inkomsten uit werkzaamheden op basis van een persoonsgebonden budget
Inkomsten uit pensioen anders dan de AOW
Voorlopige teruggave van de Belastingdienst
Geen zorg, -huur of kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget

o

Anders: __________________________________________________________

9. Hoeveel geld heeft u op de datum van aanvraag?
Let op! Geld van uw minderjarige kinderen telt ook mee.
Hoeveel geld heeft u op uw bankrekeningen?
o Rekening 1: IBAN__________________________________

Saldo: €____________

o

Saldo: €____________

Rekening 2: IBAN__________________________________

Zijn er meer rekeningen? Maak dan een overzicht en voeg het als bijlage toe bij deze
aanvraag.
Heeft u een koopwoning?

o

Ja

WOZ-waarde:

€ _________________

Hypotheekschuld:

€ _________________

Afkoopwaarde gekoppelde verzekeringen: € _________________

o

Nee

Heeft u ander vermogen? Bijvoorbeeld contant geld, auto, motor, sierraden, antiek,
verzamelingen e.d.

o

Ja

Omschrijving: ___________________________ Waarde: €____________
Omschrijving: ___________________________ Waarde: €____________

Zijn er meer bezittingen? Maak dan een overzicht en voeg het als bijlage toe bij deze
aanvraag.

o

Nee

Heeft u schulden?

o
o

Ja

Totaalbedrag: €____________

Nee

10. Op welk rekeningnummer moet de eventuele individuele inkomenstoeslag
worden overgemaakt?
Vergeet u niet om een bewijsstuk mee te sturen? Bijvoorbeeld een kopie van de voorkant
van uw bankpas. Is uw bankrekeningnummer al bij de gemeente Noordoostpolder bekend?
Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Rekeningnummer (IBAN)

: __________________________________

Ten name van

: __________________________________

Vergeet u niet om bewijsstukken mee te sturen?
Heeft u een uitkering Participatiewet? Dan hoeft u niets in te leveren. Heeft u ander
inkomen? Dat moet u onderstaande gegevens inleveren:



Kopie van een geldig identificatiebewijs (geen rijbewijs)
Dit hoeft ook niet als u een uitkering IOAW / IOAZ ontvangt



Kopie van uw inkomsten
Bijvoorbeeld loonstroken of uitkeringsspecificaties



Kopieën van documenten waaruit blijkt dat u geld heeft, zoals:
o

Bankafschriften van alle bankrekeningen (3 maanden voor de
aanvraagdatum)

o

Een actueel overzicht van uw schulden inclusief aflossing daarvan

o

Documenten met betrekking tot uw eigen woning

o



WOZ-waarde



Hoogte lening



Eventuele afkoopwaarde gekoppelde verzekering

Andere documenten waaruit blijkt dat u geld heeft

Verklaring en ondertekening
Ik geef / wij geven de gemeente Noordoostpolder toestemming om de verstrekte
gegevens te controleren bij de betreffende instanties. Daarnaast geef ik / geven wij
toestemming om de gegevens op te nemen in een persoonsregistratie. Ik weet / wij
weten dat de eventueel toegekende individuele inkomenstoeslag wordt
teruggevorderd als deze is verstrekt op basis van onjuiste gegevens. Ik weet / wij
weten dat de gemeente Noordoostpolder dan ook een bestuurlijke boete zal
overwegen.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

________________________________

_____________________________

Algemene toelichting
Voor het recht op de individuele inkomenstoeslag gelden voorwaarden. Vraagt u samen met
een partner aan? In dat geval moet u beiden aan de voorwaarden van de individuele
inkomenstoeslag voldoen. U kunt de volledige voorwaarden lezen in:
 Artikel 36 Participatiewet
 De verordening individuele inkomenstoeslag Noordoostpolder 2018
 De beleidsregels individuele inkomenstoeslag Noordoostpolder 2018
Enkele voorwaarden zijn:
 U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de leeftijd vanaf wanneer u recht op AOW
heeft;
 U heeft 36 maanden een laag inkomen;
 U heeft niet teveel vermogen;
 U heeft geen zicht op inkomensverbetering;
 U ontving in de periode van 12 maanden voor de aanvraagdatum niet eerder de
individuele inkomenstoeslag.
Als u verkeerde of onvolledige informatie geeft, heeft u achteraf misschien geen recht op de
individuele inkomenstoeslag. De gemeente Noordoostpolder moet de individuele
inkomenstoeslag dan terugvorderen. Daarnaast moet de gemeente Noordoostpolder dan ook
onderzoeken of u daarnaast een boete opgelegd krijgt.
Toelichting per vraag
Vraag 1 en 3
Bent u gehuwd of woont u ongehuwd samen? Vul dan ook altijd de gegevens van uw partner
in.
De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt van uw persoonlijke situatie af. U bent
een alleenstaande ouder als u: kinderen heeft die jonger dan 18 jaar zijn, u daar de zorg voor
heeft en kinderbijslag ontvangt.
Deelt u uw woning met andere personen van 21 jaar of ouder? Dan merken wij u aan als
kostendeler. Voor kostendelers bestaat een aparte bijstandsnorm. Hoe meer medebewoners,
hoe lager de bijstandsnorm. In sommige situaties telt een medebewoner toch niet mee in de
berekening. Wij bekijken uw woonsituatie over de laatste 36 maanden. De gemeente
Noordoostpolder zal voor vragen over uw woonsituatie, contact met u opnemen.
Vraag 6
Als u een uitkering ontvangt, moet u uw inkomsten doorgeven. Heeft de gemeente
Noordoostpolder in de afgelopen 36 maanden uitkering teruggevorderd omdat u inkomsten
niet doorgaf (schending inlichtingenplicht)? Dan heeft u geen recht op de individuele
inkomenstoeslag.
Vraag 7
Een van de plichten van een uitkering is ook het nakomen van de arbeids- en/of reintegratieplicht. Als u deze verplichting niet of onvoldoende nakomt, kan de gemeente
Noordoostpolder de uitkering tijdelijk verlagen of weigeren. Heeft de gemeente
Noordoostpolder in de afgelopen 12 maanden uw uitkering tijdelijk verlaagd of geweigerd? Dan
heeft u geen recht op de individuele inkomenstoeslag.

Vraag 8
Wij bekijken uw inkomenssituatie over de laatste 36 maanden. Heeft u geen uitkering op
grond van de Participatiewet? Dan vergelijken wij uw inkomen met de bijstandsnorm die in uw
situatie zou gelden. Ook inkomsten die u (nog) niet ontvangt, maar wel kunt ontvangen
nemen wij mee in de berekening. Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm? Dan heeft u
geen recht op de individuele inkomenstoeslag. Is uw inkomen af en toe iets hoger? Misschien
heeft u dan toch recht op de individuele inkomenstoeslag. Hier houden wij in onze berekening
al rekening mee.
Bijstandsnorm (vanaf 1 januari 2019) per maand inclusief vakantiegeld:
Gehuwden
: € 1.465,07
Alleenstaande (ouder)
: € 1.025,55
Kostendelersnorm
: Per woonsituatie verschillend
Vraag 9
Vermogen is de waarde van al uw bezittingen waarover u beschikt of kunt beschikken. Hierop
worden schulden (als u die heeft) in mindering gebracht. Heeft u een partner? Dan tellen zijn
of haar bezittingen en schulden ook mee. Hetzelfde geldt voor bezittingen en schulden van
kinderen onder de 18 jaar waarvoor u de zorg heeft en kinderbijslag ontvangt. Voorbeelden
van vermogen zijn: auto, bankrekening, spaarrekening, aandelen etc. Heeft u meer vermogen
dan het vrij te laten bedrag? Dan heeft u geen recht op de individuele inkomenstoeslag.
Is uw auto of motor meer waard dan € 3.500,00? Alleen de waarde boven € 3.500,00 nemen
wij mee in de berekening. Heeft u meer dan één auto en/of motor? De vrijlating geldt voor één
voertuig. Van andere voertuigen wordt de volledige waarde in de berekening meegenomen.
Vrijlatingen*:
Alleenstaande
: € 6.120,00
Alleenstaande ouder : € 12.240,00
Gehuwden
: € 12.240,00
Het vermogen in een woning, woonschip of woonwagen wordt apart berekend. Op de waarde
van een woning, woonschip of woonwagen worden de bijbehorende schulden (als u die heeft)
in mindering gebracht. Is de waarde hoger dan de schuld? Dan is er sprake van overwaarde. Is
de overwaarde hoger dan het vrij te laten bedrag? Dan heeft u geen recht op de individuele
inkomenstoeslag.
Heeft u voor de hypotheek een verzekering afgesloten (bijvoorbeeld in het geval van
overlijden) of een ander financieel product? Dan moet u daar ook gegevens van inleveren. De
mogelijke afkoopwaarde daarvan telt ook mee in de berekening.
Vrijlating*:
Door u zelf bewoonde woning, woonschip of woonwagen: € 51.600,00
*
De genoemde bedragen zijn de vrijlatingen zoals ze gelden per 1 januari 2019.
Vraag 10
Alleen als u geen uitkering van de gemeente Noordoostpolder ontvangt, moet u een
rekeningnummer (IBAN) invullen. Als u wel een uitkering van de gemeente Noordoostpolder
ontvangt, maken wij de eventuele individuele inkomenstoeslag over op het rekeningnummer
dat bij ons bekend is.
Is uw bankrekeningnummer nog niet bij de gemeente Noordoostpolder bekend of heeft u een
nieuw bankrekeningnummer? Stuur dan een bewijs van het rekeningnummer mee. Met dit
bewijs weten wij zeker dat de eventuele toeslag op het juiste rekeningnummer wordt
overgemaakt.

