Aanvraagformulier
Individuele inkomenstoeslag
Let op: lees eerst de toelichting bij dit formulier
Vul het formulier in, geef het af bij het Huis van de gemeente of stuur het op naar: Gemeente
Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.
Gegevens aanvrager
Registratienummer :
Naam

:

Geboren op

:

Adres

:

Postcode en plaats :
BSN

:

IBAN (bank)

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Gegevens partner
Naam

:

Geboren op

:

BSN

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Aanvraag
1.

Hebt u (beiden) het afgelopen jaar een inkomenstoeslag ontvangen?

Ja

Nee

Bent u de afgelopen 5 jaar met iemand anders getrouwd geweest
of hebt u met iemand anders samengewoond?

Ja

Nee

Als het antwoord “Ja” is, hebt u de inkomensgegevens van deze
persoon? 1

Ja

Nee

Ja

Nee

Als het antwoord “Ja” is, ga door naar vraag 3.
Getrouwd of samenwonend geweest?
2.

Inkomen
3.

Hebt u (en uw partner) de afgelopen 5 jaar een bijstandsuitkering
ontvangen? 2
Als het antwoord “Ja” is, dan kunt u de rest van de vragen overslaan
en doorgaan naar vraag 10.

4.

Vul hieronder de inkomens in van uzelf, uw partner en inwonende kinderen.
Persoon
Soort
Werkgever/instantie Netto
Periode 5

Vakantie-

2
Inkomen

5.

3

Inkomen

4

Is uw inkomen in de afgelopen 5 jaar hoger geweest dan nu?

Toeslag

6

Ja

Nee

Als het antwoord “Ja” is, voeg dan de inkomstenspecificaties over
deze maanden toe.

6.

Hoe woont u nu?
Huurwoning - maandelijkse huur is € ________ en huurtoeslag is € ________
Eigen woning

7

Inwonend bij ouders/kostganger/onderhuurder
huur/kostgeld per maand
7.

8

€ ________

Wonen er andere personen bij u in?
Zo ja, vul hieronder de gegevens van deze personen in.
Naam

Ja

Geboortedatum

Relatie

Nee
9

Vermogen
8.

Geef hieronder het saldo van uw rekeningen en de waarde van uw bezittingen op.
 Tegoeden op bankrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18)
Rekeningnummer

•
9.

Ten name van

Waarde van uw andere bezittingen 11

Hebt u schulden?
Zo ja, geef dan het totaalbedrag op. Lukt dat niet, maak dan een
schatting.

10

Saldo

€
Ja

Nee

€ ________

3
Lagere bijstandsuitkering
10.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en is deze de afgelopen 12 maanden
lager geweest omdat u zich niet aan alle verplichtingen hebt gehouden?

Ja

Nee

Verklaring en ondertekening
Ik heb alles eerlijk ingevuld. Ik weet, dat als ik dit niet doe, er een boete kan worden opgelegd.
Ook moet ik dan het ontvangen bedrag terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Wijchen mijn financiële gegevens bij het UWV, de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer controleert. Ook
kan de gemeente Wijchen achteraf nog gegevens opvragen. Ik ga ermee akkoord, dat de inkomenstoeslag op het aangegeven IBAN rekeningnummer wordt overgemaakt.
_______________, ____________

Handtekening aanvrager _________________

(plaats)

Handtekening partner

(datum)

_________________

Toelichting aanvraagformulier
1.

Voeg bij de aanvraag de inkomensgegevens van uw gewezen partner over de periode dat
u samengewoond hebt.

2.

U moet de afgelopen 5 jaar iedere maand een bijstandsuitkering hebben ontvangen.

3.

Bijvoorbeeld: loon, WAO-uitkering, WW-uitkering, pensioen, alimentatie, etc.

4.

Netto inkomsten per maand, exclusief vakantiegeld. Voeg de laatste
inkomensspecificatie(s) bij.

5.

Per week, 4 weken, maand, kwartaal, etc.

6.

Voeg over de maanden waarin uw inkomen hoger was inkomstenspecificaties bij.

7.

Voeg een bewijsstuk bij van uw hypotheekschuld en de aanslag onroerende
zaakbelasting (WOZ).

8.

Voeg het laatste betalingsbewijs van de huur of kostgeld bij.

9.

Met relatie bedoelen wij: (schoon)ouder, broer, zus, vriend(in), kostganger,
onderhuurder, etc.

10. Voeg het laatste bankafschrift ( van alle betaal- en spaarrekeningen) van uzelf, uw
partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar bij waarop het saldo van de rekening(en)
staat.
11. Bijvoorbeeld: caravan, boot, onroerend goed(woning en grond) of ander vermogen in het
buitenland, afkoopwaarde levensverzekering/polissen. Voeg hiervan een bewijsstuk bij.

4

Toelichting individuele inkomenstoeslag
Wat is de individuele inkomenstoeslag?
De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die hun inkomen niet kunnen
verbeteren en lang van een laag inkomen leven. U moet er dan wel alles aan gedaan hebben
om aan het werk te gaan of meer inkomen uit werk te krijgen. U mag zelf weten wat u met
dit geld doet. Bijvoorbeeld spullen kopen die u anders moeilijk kunt betalen.
De voorwaarden
Om een inkomenstoeslag te kunnen krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:


U moet in de gemeente Wijchen wonen;



U bent 21 jaar of ouder maar hebt nog niet de AOW-leeftijd;



U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning waarmee u recht op bijstand kunt
krijgen.



Bent u getrouwd? Of woont u samen? Dan moet u samen aanvragen en beiden voldoen
aan de voorwaarden.



Heeft u de afgelopen 5 jaar met iemand anders samengewoond? Of bent u met iemand
anders getrouwd geweest? Dan houden wij rekening met het inkomen van deze persoon;



Uw (gezamenlijk) inkomen was in de afgelopen 5 jaar niet hoger dan de voor u geldende
bijstandsnorm. Kijk voor de actuele bedragen op de website van de gemeente Wijchen of
de website van Bereken uw recht;



De waarde van uw (gezamenlijke) bezittingen mag niet meer zijn dan de
bijstand toelaat. Kijk voor de actuele bedragen op de website van de gemeente Wijchen
of de website antwoord op Bijstand;



In de periode van 5 jaar heeft u er alles aan gedaan om aan het werk te gaan of meer
inkomen uit werk te krijgen;



Als u een uitkering ontvangt, dan mag u de afgelopen 12 maanden geen lagere uitkering
hebben ontvangen omdat u niet alles heeft gedaan om aan het werk te komen.

