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Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2019
Ondergetekende(n) verzoekt/verzoeken in aanmerking te komen voor de Individuele inkomenstoeslag 2019.
1. PERSOONSGEGEVENS
Aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

Naam + voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
BurgerServiceNummer
Woont u nog met andere personen op hetzelfde adres ?
Indien ja, met wie ?
Naam

ja

Geboortedatum

nee

Relatie aanvrager

Met “relatie aanvrager” wordt bedoeld: kind(eren), (schoon)ouder(s), kostganger(s), onderhuurder(s), e.d.
Stuur kopieën van identiteitsbewijzen mee met het inlichtingenformulier.
2. INKOMEN
Kruis aan wat voor u van toepassing is:
U ontving gedurende de laatste drie jaar voor de datum van de aanvraag uitsluitend een WWB of
Participatiewet-uitkering van de gemeente Alphen-Chaam.
ja (ga door met vraag 4)
nee
U ontving gedurende de laatste drie jaar voor de datum van de aanvraag uitsluitend een IOAW of IOAZuitkering van de gemeente Alphen-Chaam.
ja (ga door met vraag 4)
nee
Indien u twee keer ‘nee’ heeft ingevuld, vragen wij u onderstaande tabel in te vullen.
Soort inkomen

Naam betalende
Instantie / werkgever

Aanvrager
Netto bedrag per
€
€
 incl VT
 excl VT

Partner
Netto bedrag
€
€
 incl VT
 excl VT

per

Sinds wanneer heeft u een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum? ………………………….
(zie tabel hieronder):
Netto-inkomen per jaar inclusief vakantiegeld
Gehuwden
Alleenstaanden
Alleenstaande ouders
2016
€ 18.532,54
€ 12.972,83
€ 12.972,83
2017
€ 18.567,71
€ 12.997,45
€ 12.997,45
2018
€ 18.750,47
€ 13.125,29
€ 13.125,29
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Is het inkomen steeds hetzelfde geweest? Zo ja, om welke soort inkomen gaat het?
Wajong

WIA

ANW

WW

Overig, t.w. …………………

Zo nee, vul hieronder in om welke soort inkomen(s) het gaat en over welke periode u die heeft ontvangen.
Soort inkomen

Periode

Stuur kopieën van loon- of uitkeringsspecificaties mee met het inlichtingenformulier.
3. VERMOGEN
Bank-/Girorekeningnummer

Ten name van

Saldo

Datum afschrift

Contanten
Totaal
Stuur kopieën van vermogensbewijsstukken mee met het inlichtingenformulier.
OVERIGE BEZITTINGEN:
Ik/Wij heb(ben) overige bezittingen:
Indien ja, vul onderstaande tabel in.
Soort

Merk

ja

nee

Type

Bouwjaar

Auto
Motor
Caravan
Boot
Antiek/sieraden e.d., te weten:
Onroerende zaken, te weten:
Waardepapieren, te weten:
Overige bezittingen, te weten:
Stuur kopieën van bewijsstukken bezittingen mee met het inlichtingenformulier.

Waarde
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4. SCHULDEN:
Ik/Wij heb(ben) schulden
Zo ja, vul onderstaande tabel in:
Naam schuldeiser

ja

nee

Schuldbedrag

Terugbetalingsverplichting
nee/ja

Aflossing per maand

Stuur kopieën van bewijsstukken inzake schulden mee met het inlichtingenformulier.
5. PERSPECTIEF OP VERBETERING VAN HET INKOMEN
Heeft u momenteel werk?
ja
nee
Zo ja, dan het onderstaande invullen:
Naam werkgever

Soort werk

Sinds

Uren per week

Stuur kopieën van meest recente loonspecificaties mee met het inlichtingenformulier.
Bent u momenteel werkzoekend?
Zo nee, wat is daarvan de reden?

ja

nee

Zo ja, staat u ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf?

ja , sinds ………………

nee

Stuur kopie van het inschrijfbewijs mee met het inlichtingenformulier.
Welke belemmeringen ondervindt u bij het zoeken naar werk?

6. BETALING
Geef hieronder aan op welke rekening(en) ondergetekende(n) de individuele inkomenstoeslag wil(len)
ontvangen.
bankrekening
rekeningnummer

girorekening

bankrekening
rekeningnummer

girorekening

. t.n.v.

.

. t.n.v.

.
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7. VERKLARING EN ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan
vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op de individuele inkomenstoeslag. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij
weet/weten dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit
formulier kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van de individuele inkomenstoeslag. Ten onrechte
verstrekte individuele inkomenstoeslag kan worden teruggevorderd. Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend
te zijn dat mijn/onze gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd
bij andere instanties zoals Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank,
andere gemeenten en de Belastingdienst en bij personen en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in
een persoonsregistratie. Ik/wij weet/weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden,
onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken.
Denk aan het bijvoegen van bewijsstukken van de ingevulde bedragen.
___________________________, __________________________
(woonplaats)
(datum)

Handtekening aanvrager: _________________________________

Handtekening partner:

__________________________________

___________________________________________________________________
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TOELICHTING AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
1. Voor alle duidelijkheid
U moet de 36 maanden voorafgaande aan de aanvraagdatum op maximaal 110% van het bijstandsniveau
hebben geleefd. Dat wil zeggen dat u NIET in aanmerking komt als u inkomsten heeft gehad waardoor u
gemiddeld boven 110% van het bijstandsniveau bent uitgekomen.
Daarnaast mag U geen perspectief op verbetering van uw inkomen hebben. Ook als u hebt gewerkt in de
afgelopen 36 maanden heeft u mogelijk recht op een individuele inkomenstoeslag.
2. Formulieren invullen
Het inlichtingenformulier moet u volledig invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens
retourneren. Retournering van de formulieren en gegevens kan schriftelijk of op afspraak, op het
gemeentekantoor te Alphen. Door van tevoren even te bellen voorkomt u dat u voor niets naar het
gemeentekantoor gaat.
3. Onvoldoende gegevens
Heeft u geen of onvoldoende gegevens overgelegd, dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden
genomen. U krijgt wel nog gedurende een bepaalde tijd de gelegenheid de gevraagde gegevens over te
leggen (hersteltermijn).
U wordt verzocht kopieën van recente bewijsstukken/verklaringen met het inlichtingenformulier mee te
sturen, zoals loon- of uitkeringsspecificatie(s), de saldi van bank-/giro-rekeningen e.d.
4. Machtiging
Als u niet in staat bent om zelf de aanvraag in te dienen, kan een ander dat voor u doen. U moet die andere
persoon daarvoor wel machtigen.
5. Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen-Chaam. Indien u een persoonlijk
gesprek wenst, dient u daarvoor een afspraak te maken.
De gemeente werkt voor dit soort (aan)vragen alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt
u van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact opnemen via het
nummer 14-013.

