Aanvraag Individuele inkomenstoeslag
Lees eerst het bijgevoegde informatieblad Individuele inkomenstoeslag.

Persoonsgegevens

Uzelf

Uw partner

Burgerservicenummer
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Postcode/Woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer

1a

Uzelf

Wanneer u parttime werkt: Is dit een bewuste keuze van uzelf?
☐ nee, de reden is dat:
☐ ja, de reden is dat:
Kunt u zelf wel meer uren werken of niet? ☐ ja, dat kan ik wel ☐ nee, dat kan niet omdat:
Volgt u een opleiding? ☐ nee ☐ ja, ik volg de opleiding:
Ontvangt u voor uw opleiding studiefinanciering of WTOS? ☐ nee, omdat,
☐ ja, ik ontvang:
Volgde u de afgelopen 12 maanden een opleiding? ☐ nee
☐ ja, ik volgde een opleiding. Naam opleiding en periode:
Volgt u een re-integratie traject via de gemeente of via een andere instantie? ☐ nee
☐ ja, ik volg een traject via:

1b

Uw verwachtingen over het verbeteren van uw eigen inkomen

Verwacht u verbetering van uw inkomen?

☐ uitbreiden van uw werkuren ☐ afronden van een studie ☐ krijgen van een (nieuwe) baan
☐ anders, geef aan waardoor of beschrijf waarom:
☐ nee, beschrijf de reden waarom:
Ruimte voor een extra toelichting. U kunt ook een aparte bijlage bijvoegen.
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1c

U woont nog geen 36 maanden in Nederland? Werk en inkomen voor deze periode.

Wat voor werk deed u tot moment van vertrek naar Nederland?
Wat was uw inkomen per maand tot moment van vertrek naar Nederland?

2a

€

Uw partner

Wanneer uw partner parttime werkt is dit een bewuste keuze van uw partner?

☐ nee, de reden is dat:
☐ ja, de reden is dat:
Kan uw partner wel meer uren werken of niet? ☐ ja, mijn partner kan dat.

☐ nee, dat kan niet omdat:
Volgt uw partner een opleiding?
☐ nee ☐ ja, mijn partner volgt een opleiding:
Ontvangt uw partner voor de opleiding studiefinanciering of WTOS?
☐ nee, omdat:
☐ ja, mijn partner ontvangt hiervoor een bijdrage vanuit:
Volgde uw partner de afgelopen 12 maanden een opleiding? ☐ nee
☐ ja, mijn partner volgde een opleiding. Naam opleiding en periode:
Volgt uw partner een re-integratie traject via de gemeente of via een andere instantie? ☐ nee
☐ ja, mijn partner volgt een traject via:

2b

Verwachtingen over het verbeteren van het inkomen van uw partner

Verwacht u verbetering van het inkomen van uw partner?

☐ uitbreiden van uw werkuren ☐ afronden van een studie ☐ krijgen van een (nieuwe) baan
☐ anders, geef aan waardoor of beschrijf waarom:
☐ nee, beschrijf de reden waarom:
Ruimte voor een extra toelichting. U kunt ook een aparte bijlage bijvoegen.

2c

Uw partner woont nog geen 36 maanden in Nederland? Werk en inkomen voor deze periode.

Wat voor werk deed uw partner tot moment van vertrek naar Nederland?
Wat was het inkomen per maand tot moment van vertrek naar Nederland?

3

€

Rekeningnummer waarop u betalingen wilt ontvangen.
Als er sprake is van bewindvoering wordt het geld overgemaakt aan de bewindvoerder.

IBAN bankrekeningnummer
op naam van
Is dit uw eerste aanvraag of wijzigt uw rekeningnummer?
Stuur een leesbare kopie van uw laatste bankafschrift of bankpasje mee als bewijsstuk.
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4

Verklaring en instemming

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het volgende:

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente het recht op bijstand kan vaststellen.

Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is.

Ik heb alle gevraagde bewijsstukken bijgevoegd.

Ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd en het kan leiden tot aangifte bij justitie of tot strafrechtelijke
vervolging. Het kan ook leiden tot een boete of verlagen of intrekken van de bijstand.

Ik verklaar ermee bekend te zijn en ik stem er mee in dat:

De gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en
personen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.
 De gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Een huisbezoek kan onderdeel zijn van de controle.

5
Ondertekening
Datum

Handtekening van uzelf

Handtekening van uw partner

6

Bepaal voor het versturen van de aanvraag welke situatie op u van toepassing is.

6a

☐ Ik ontvang een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente.

U kunt deze aanvraag direct versturen.
Er kunnen nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd.
☐ Ik ontvang GEEN maandelijkse uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente. Ik heb 6 maanden
6b
vooraf aan deze aanvraag al alle informatie en bewijsstukken verstrekt.
U kunt deze aanvraag direct versturen.
Er kunnen nog aanvullende gegevens bij u worden opgevraagd.
☐ Ik ontvang GEEN maandelijkse uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van de gemeente.
6c
☐ Dit is een eerste aanvraag van u, of uw vorige aanvraag is langer dan 6 maanden geleden door u gedaan.
Belangrijk!
Wij hebben van u een ingevuld INLICHTINGEN FORMULIER nodig.
Samen met de gegevens op dit formulier kunnen wij uw aanvraag ook echt afhandelen.
Het inlichtingen formulier verstuurt u samen met uw aanvraag.
Vergeet niet alle gevraagde bewijsstukken mee te sturen.
Geen inlichtingen formulier gekregen. Neem dan contact op met de gemeente.

7

Verstuur of mail dit formulier samen met uw
aanvraag en bewijsstukken naar:

Gemeente Uitgeest
Antwoordnummer 811
1900 VE Uitgeest
(geen postzegel nodig)
Digitaal aanbieden kan via E-mail naar info@uitgeest.nl
U kunt de aanvraagformulieren en bewijsstukken ook
inleveren bij de Publieksbalie van de gemeente.
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informatie:

Vragen over de voorwaarden, formulieren of de aanvraag:
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC)
telefoonnummer Uitgeest 140251
Dit kan op werkdagen tussen 08:30 en 14:00 uur.
U kunt ook een E-mail sturen naar:
sociaalteamuitgeest@debuch.nl
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U heeft 3 jaar of langer moeten rondkomen met een laag inkomen.
U bent 21 jaar of ouder, maar hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd.
U heeft alles geprobeerd heeft om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen.
U bent geen student en volgde ook geen studie in de 12 maanden vooraf aan uw aanvraag.
U heeft geen studiefinanciering of Wet tegemoetkoming Onderwijs en Schoolkosten (WTOS) ontvangen.
U heeft de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de datum van uw aanvraag geen individuele
inkomenstoeslag ontvangen.
Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet hoger dan de inkomensgrens die voor u geldt.
Het kind gebonden budget telt voor een alleenstaand ouder niet mee als inkomen.
Het vermogen van alle gezinsleden ook inwonende minderjarige kinderen blijft onder de vastgestelde grens.
U heeft gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of deed vrijwilligerswerk
U kunt om specifieke redenen of omstandigheden niet actief naar werk zoeken.
U mag in de afgelopen 12 maanden geen maatregel hebben gekregen op uw uitkering omdat u te weinig
heeft gedaan om aan het werk te komen. Dit geldt ook voor uitkeringen van het UWV.
U mag in de afgelopen 36 maanden geen inkomsten uit arbeid hebben verzwegen als u een uitkering had.
Bent u gehuwd? Dan moet u beide voldoen aan de voorwaarden. Voldoet één van u niet aan deze
voorwaarden, dan bestaat voor beiden geen recht op individuele inkomenstoeslag.

Bedragen Individuele inkomenstoeslag 2022
Gehuwden
Alleenstaande
Alleenstaand ouder

€ 580.€ 412.€ 521.-

Inkomensgrens 1 januari 2022
Bijstandsnormen omgerekend naar 120% van de bijstandsnorm per maand
21 jaar tot pensioengerechtigd

Bedrag inclusief vakantietoeslag

Bedrag exclusief vakantietoeslag

Alleenstaande/alleenstaand ouder
Gehuwden

€ 1.310,05
€ 1.871,50

€ 1.244,55
€ 1.777,92

U woont in een inrichting

inclusief verhoging premie zorgverzekeringswet

Alleenstaande
Gehuwden

€ 448,82
€ 724,23

€ 428,08
€ 691,97

Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere normen gelden.
Er is nog geen rekening gehouden met de kostendelersnorm . Voor jongeren gelden lagere bedragen.

Vermogensgrens 1 januari 2022
U bezit aantoonbaar niet meer eigen vermogen dan de vermogensgrens die voor u geldt.
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden
Extra vrijlating eigen woning

€ 6.505.€ 13.010.€ 13.010.€ 54.900.-

Genoemde bedragen zijn normbedragen en zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de rijksoverheid en van typefouten.

Is er meer inkomen en/of vermogen dan genoemde grenzen? Mogelijk voldoet u dan niet aan de voorwaarden.
Neem contact op om uw persoonlijke situatie te bespreken.
Klant Contact Centrum (KCC) Telefoonnummer Uitgeest 14 0251. E-mail: sociaalteamuitgeest@debuch.nl
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