Ontvangen op
WP

Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 2021
Werk en inkomen
Wat is een Individuele inkomenstoeslag?
De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een laag
inkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig of geen vermogen bezit en geen uitzicht heeft om door
werk uw inkomen te verbeteren. Het geld is vrij te besteden. U kunt deze toeslag een maal per twaalf maanden
aanvragen.
De Individuele inkomenstoeslag bedraagt in 2021, per kalenderjaar:
- € 402,- voor een alleenstaande
- € 509,- voor een alleenstaande ouder
- € 566,- voor gehuwden
Kom ik in aanmerking voor de Individuele inkomenstoeslag?
- Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen.
- U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW gerechtigde leeftijd;
- Uw inkomen mag de afgelopen 36 maanden niet hoger zijn dan de inkomensgrens die voor u geldt;
- U bezit niet meer eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
- U ontving de afgelopen periode van 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele
inkomenstoeslag;
- U hebt geen zicht op inkomensverbetering.
Let op! Het recht op individuele inkomenstoeslag komt gehuwden gezamenlijk toe. U moet beide voldoen aan
de voorwaarden. De onderstaande vragen hebben betrekking op u allebei. Voldoet één van u niet aan deze
voorwaarden, dan bestaat voor beiden geen recht op individuele inkomenstoeslag.
Wat moet u doen?
Vul alle vragen in en onderteken de aanvraag. Stuur de aanvraag met de gevraagde kopieën van bewijsstukken
op naar Gemeente Heiloo, Sociaal Team, Postbus 1, 1850 AA Heiloo of lever de aanvraag in op het
Raadhuisplein 1, Heiloo.
Wanneer krijgt u bericht
Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. Let op: als het formulier niet volledig is ingevuld of er
ontbreken bewijsstukken, zal de termijn van afhandeling verlengd worden met de periode die u nodig heeft om
de aanvullende gegevens te verstrekken.
Aanvragen ingeleverd na 31 december 2021 worden niet meer in behandeling genomen.
1. MIJN GEGEVENS
Aanvrager

Partner

Voorletters en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
Leefvorm

Alleenstaande

Alleenstaande ouder

vul hier het rekeningnummer in waarop u de toeslag wilt ontvangen

IBAN bankrekeningnummer
Op naam van
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Gezin

2. WOONSITUATIE.
Wonen er, behalve u, uw eventuele partner en/of
minderjarige kinderen, meer personen op uw adres?

nee

ja

Zo ja, welke relatie heeft u met deze persoon /
personen?

kind ouder dan 18 jaar met studiefinanciering

(meerdere antwoorden mogelijk)

huurder *

kind ouder dan 18 jaar met inkomsten
kostganger *
anders, namelijk ………………………………
* graag het huurcontract en bewijs van huurbetaling (bankafschrift)
meesturen.

3. INKOMENSVERBETERING
Voor het recht op de individuele inkomenstoeslag is het belangrijk dat u alles geprobeerd heeft om met betaald
werk een hoger inkomen te krijgen. U hebt bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw
vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan.
Er wordt aangenomen dat studenten wel zicht hebben op inkomensverbetering.
Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u echt uw best hebt gedaan om met betaald werk een beter inkomen te
krijgen, óf dat u een beperking hebt en hierdoor niet actief naar werk kunt zoeken. Voeg daarom bewijsstukken
bij uw aanvraag.
Hieronder vind u vragen over inkomensverbetering. Bij de vragen staat aangegeven wanneer u een extra
toelichting moet geven.
Als u meer toelichting wilt geven dan u in onderstaande tabel kunt vermelden, wilt u dan gebruik maken van de ruimte onder 9 of zelf een
toelichting als bijlage bijvoegen!

Werkt u, of uw eventuele partner bewust parttime?

ja (toelichting bij dit antwoord hieronder of als bijlage bijvoegen)
nee (toelichting bij dit antwoord hieronder of als bijlage bijvoegen)

Kunt u, of uw eventuele partner wel meer werken?

ja (toelichting bij dit antwoord hieronder of als bijlage bijvoegen)
nee (toelichting bij dit antwoord hieronder of als bijlage bijvoegen)

Volgt u, of uw eventuele partner, een opleiding
waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
ontvangt?

ja
nee (toelichting bij dit antwoord hieronder of als bijlage bijvoegen)

Heeft u, of uw eventuele partner, in de 12 maanden
voordat u deze aanvraag doet een opleiding
gevolgd en daarvoor studiefinanciering of een
tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
ontvangen?

ja
nee (toelichting bij dit antwoord hieronder of als bijlage bijvoegen)

Verwacht u, of uw eventuele partner, een
verbetering van uw inkomen?

ja, dit komt door

uitbreiden van uw werkuren
afronden van een studie
krijgen van een nieuwe baan
overig, namelijk…………………..

nee (toelichting bij dit antwoord hieronder of als bijlage bijvoegen)

Heeft u, of uw eventuele partner, in de afgelopen
12 maanden een maatregel en/of boete opgelegd
gekregen?
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ja
nee

4. (GEZINS) INKOMEN 2021 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen belastingdienst)
Voor alle aanvragen geldt dat uw inkomen en vermogen niet hoger mag zijn dan de voor u van toepassing zijnde
norm. De grens om in aanmerking te komen voor een Individuele inkomenstoeslag is vastgesteld op 120% van de
bijstandsnorm. De meest gangbare normen per 1 juli 2021 staan hieronder en gelden tot en met 31 december
2021. Deze bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de rijksoverheid en onder voorbehoud van
type-/omrekenfouten.
Bijstandsnormen omgerekend naar 120% van de bijstandsnorm per maand
Gezinssituatie
Bedrag inclusief Bedrag exclusief
vakantietoeslag vakantietoeslag
Alleenstaande / Alleenstaande ouder 21 jaar en ouder, maar jonger
€ 1.294,44
€ 1.229,72
dan de pensioengerechtigde leeftijd
Echtpaar
€ 1.849,20
€ 1.756,74
- zonder andere inwonende meerderjarige personen en
- beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
In inrichting
alleenstaande
€ 443,86
€ 423,37
gehuwden
€ 713,51
€ 681,64
Inclusief de verhoging premie zorgverzekeringswet
Let op!
Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere normen gelden.
Er is nog geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.
Vul hieronder het inkomen (bijvoorbeeld: loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen belastingdienst)
van alle tot het gezin behorende personen in.
Als u meer gegevens heeft dan u in onderstaande tabel kunt vermelden, wilt u de gegevens dan zelf als bijlage bijvoegen!

Naam gezinslid

Soort inkomen

Netto bedrag

5. (GEZINS) VERMOGEN (bezittingen en schulden)
Uw (gezins) vermogen is het saldo van bezittingen, bijvoorbeeld: spaargeld, spaarrekening, internet sparen
(gekoppeld aan uw betaalrekening), auto, caravan, boot, sieraden, waardepapieren, levensverzekering en het
saldo van schulden, bijvoorbeeld openstaande vorderingen. Ook de overwaarde van een eigen woning telt mee als
vermogen.
Het vermogen van alle gezinsleden tot 18 jaar gezamenlijk moet lager zijn dan onderstaande bedragen:
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gezin

€ 6.295,€ 12.590,€ 12.590,-

Als het gezamenlijk vermogen van u, uw partner en uw inwonende minderjarige kinderen hoger is dan het voor u
geldende bedrag, dan komt u niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.
Als u meer gegevens heeft dan u in onderstaande tabel kunt vermelden, wilt u de gegevens dan zelf als bijlage bijvoegen!

Bankrekeningen / Rekeningnummer

Naam rekeninghouder

Saldo laatste afschrift
€
€
€
€
€

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2021
VERSIE 2 / PAGINA

3 van 6

Spaarrekeningen / Rekeningnummer

Naam rekeninghouder

Saldo laatste afschrift
€
€
€
€
€
€

Lijfrentepolis / Levensverzekering bij

Op naam van

Waarde / mogelijke afkoopwaarde
€
€

Schulden / betalingsachterstanden bij Bedrag huidige schuld

Bedrag huidige aflossing

€

€

€

€

€

€

€

€

Overige bezittingen
Auto

Motor

Aandelen

Caravan

Obligaties

Boot

Onroerende zaken (eigenwoning, bezit in het buitenland)

Anders, …………………………….

7. IN TE LEVEREN BEWIJSSTUKKEN INKOMENSVERBETERING
U moet kopieën van alle gevraagde bewijsstukken bijvoegen die aantonen dat u alles heeft gedaan om tot een
inkomensverbetering te komen. Dit kunnen bijvoorbeeld sollicitaties zijn, maar ook scholingsresultaten van u en
uw eventuele partner.
Geef duidelijk aan wat u aan kopieën bijvoegt.
Kopieën van verrichte sollicitaties van de afgelopen 36 maanden
Kopieën van gevolgde en afgeronde studies, cursussen, enzovoort van de afgelopen 36 maanden
Overige kopieën of bewijsstukken van de afgelopen 36 maanden die aantonen dat u alles heeft gedaan
wat voor u mogelijk is om tot inkomensverbetering te komen
Jaaropgaven van uw inkomen van de afgelopen 3 jaar

7. OVERIGE BEWIJSSTUKKEN
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Heiloo

ja, ga verder naar punt 9
nee, ga verder naar punt 7b

7b. IN TE LEVEREN BEWIJSSTUKKEN
U moet kopieën van bewijsstukken van een ID- bewijs, het inkomen, bankafschriften, waarde papieren,
waardevolle bezittingen, en schulden van u, uw eventuele partner en van alle minderjarige gezinsleden.
Heeft u van een gevraagd bewijsstuk na 1 juli 2021 en binnen een half jaar voor deze aanvraag al aan de gemeente Heiloo,
sociaal team, verstrekt? Zijn er in die periode geen wijzigingen geweest? Dan hoeft u dit bewijsstuk niet opnieuw in te
leveren!
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Geef duidelijk aan wat u bijvoegt of wat u al heeft verstrekt.
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

al ingeleverd

Een kopie van de polis zorgkostenverzekering en aanvullende verzekering anders
dan het GemeentePakket Univé

al ingeleverd

Een kopie van bewijsstukken van het door u opgegeven inkomen van de laatste 3
maanden (tot het inkomen behoort ook pensioen, alimentatie, voorlopige teruggave
Belastingdienst)

al ingeleverd

Van u, uw eventuele partner en van alle gezinsleden tot 18 jaar alle opeenvolgende
afschriften van bankrekeningen van de laatste 3 maanden. Ook rekeningen met
weinig- of geen saldo en inclusief vermelding van huidig saldo.

al ingeleverd

Van u, uw eventuele partner en van alle gezinsleden tot 18 jaar alle opeenvolgende
afschriften van spaarrekeningen van de laatste 3 maanden. Ook rekeningen met
weinig- of geen saldo en inclusief vermelding van huidig saldo.

al ingeleverd

Een kopie van de afgesloten lijfrentepolis of levensverzekering

al ingeleverd

Een kopie van alle openstaande schulden en betalingsachterstanden en
aflossingen

al ingeleverd

Voor overige bezittingen (auto, motor, caravan, boot of onroerend goed ) een kopie
van het kentekenbewijs en/of taxatiewaarde.

al ingeleverd

Voor overige bezittingen (aandelen of obligaties) een kopie afschrift van de
aandelenportefeuille

al ingeleverd

Huurcontract van uw huurder of kostganger en het bewijs van huurbetaling
(bankafschrift)

al ingeleverd

Bij vraag 8 kunt u extra toelichting geven en daarna het vragenformulier ondertekenen.

8. Extra ruimte voor toelichting
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9. VERKLARING EN ONDERTEKENING
Let op!
Vergeet niet alle vragen te beantwoorden en de gevraagde kopieën mee te sturen.

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het volgende:
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente het recht op een Individuele inkomenstoeslag kan vaststellen.
Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is. Ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd en het
kan leiden tot een boete, aangifte bij justitie of tot strafrechtelijke vervolging.
Ik verklaar ermee bekend te zijn en stem er mee in dat de gegevens door de gemeente Heiloo op juistheid en volledigheid worden
gecontroleerd bij andere instanties en personen en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Datum

Datum

handtekening van uzelf

handtekening van uw partner
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