Aanvraagformulier
Individuele Inkomenstoeslag
afdeling Samenleving

Bezoekadres:
Postadres:

Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek
Telefoon: 013 5058300
Fax:
013 5054380

Lees dit eerst
Met dit formulier vraagt u Individuele Inkomenstoeslag aan. U hebt mogelijk recht op Individuele
Inkomenstoeslag als u en uw eventuele (ex)partner(s) de afgelopen drie jaar een
minimuminkomen hadden van maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Op de
achterkant van dit formulier vindt u informatie over de voorwaarden en antwoorden op de meest
gestelde vragen.

Moet ik dit formulier helemaal invullen of niet?
Ontvangt u op dit moment een bijstandsuitkering van de gemeente Hilvarenbeek?
o Ja, u vult de verkorte aanvraag in (alleen vraag 1, 7 en 8)
o Nee, u vult de volledige aanvraag in (vanaf vraag 2)

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:

Verkorte aanvraag
U ontvangt een uitkering van de gemeente Hilvarenbeek? Wij hebben dus al gegevens van en over u.
Daarom hoeft u geen volledige aanvraag te doen. Vul onderstaande gegevens én vraag 7 in, zet uw
handtekening op de verklaring en stuur het formulier op. U ontvangt van ons bericht als we nog informatie
en/of bewijsstukken van u nodig hebben.
Burgerservicenummer:
Achter-/meisjesnaam en voorletters:
Geboortedatum:
Rekeningnummer:
1a

Sinds wanneer ontvangt u een bijstandsuitkering (Participatiewet)?

1b

Hebt u de bijstandsuitkering (Participatiewet) ook via een andere gemeente
ontvangen?
o Nee, alleen via de gemeente Hilvarenbeek
o Ja, ook via de gemeente(n):

U ontvangt op dit moment geen bijstandsuitkering van de gemeente Hilvarenbeek. Vul dit formulier volledig
in.
2

Persoonsgegevens aanvrager zonder bijstandsuitkering
Burgerservicenummer:
Achter-/meisjesnaam en voorletters:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
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Rekeningnummer:

E-mailadres:

Vul hier uw leefsituatie in en wie er op uw adres wonen
Ik ben alleenstaand

o Ja

o Nee

Ik ben getrouwd of woon samen (geregistreerd partnerschap)

o Ja

o Nee

Ik heb medebewoners, niet zijnde mijn echtgenoot
of geregistreerd partner, die 21 jaar of ouder zijn

o Ja

o Nee

Vul hier de persoonsgegevens in van al uw medebewoners:
(Meisjes)Naam en voorletters
Echtgeno(o)t(e)/partner
Thuiswonende kinderen

(Eén van de) ouder(s)
woont op mijn adres
Onderhuurder(s)
Kostganger(s)
Overige medebewoner(s)

Geboortedatum

3b

Bent u de afgelopen 3 jaar getrouwd geweest of woonde u samen (geregistreerd
partnerschap)?
o Nee

3c

4

o Ja (vul 3c in)

Echtgeno(o)t(e)/partner(s) van afgelopen 3 jaar
Naam en voorletters
Geboortedatum

Periode (maand/jaar)

Vermogen
Of u recht hebt op de Individuele Inkomenstoeslag hangt onder andere af van uw vermogen.
Ook het vermogen van uw partner en/of kinderen tot 18 jaar telt mee.
Noteer hier de bank- en spaarrekeningen van uzelf en minderjarige (klein)kinderen die op
hetzelfde adres verblijven als u.
Rekeningnummer

5

Ten name van

Rekening(bv spaar-, betaalrekening)

Inkomsten
Of u recht hebt op de Individuele Inkomenstoeslag hangt ook af van uw inkomen van de
afgelopen 3 jaar. Ook het inkomen van uw partner of ex-partner(s) in deze periode telt mee. De
gemeente controleert de inkomensgegevens.
Kruis hieronder aan wat voor soort inkomsten u (en eventueel uw huidige partner) op dit moment
ontvangt.
Inkomen van de afgelopen 3 jaar
Van uzelf
Loon
ZW
WW
WWB
WAO/WIA
Alimentatie voor uzelf
Alimentatie voor kinderen
Pensioen /AOW
Studietoelage/-financiering
Anders

5b

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Periode (Per week/maand)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Van partner

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Periode (Per week/maand)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Had(den) uw ex-partner(s) in de afgelopen 3 jaar een eigen inkomen toen u samen een
relatie had?
o Ja

o Nee

o n.v.t.
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Bewijsstukken
Om uw aanvraag te kunnen behandelen hebben wij kopieën nodig van onderstaande
bewijsstukken. Hebt u een partner, dan hebben we deze bewijsstukken ook van uw partner
nodig.
Kruis aan of u de kopieën aan het aanvraagformulier hebt toegevoegd.
Kopie van laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie
Kopie jaaropgaaf van het afgelopen jaar
Kopie bankafschriften van laatste 3 maanden van al uw rekeningen
kopie beschikking 'Voorlopige Teruggaaf' Belastingdienst (voor- én
achterkant)
Ontvangen alimentatie voor kinderen jonger dan 18 jaar*
Betaling van alimentatie voor kinderen jonger dan 18 jaar*
Ontvangen kinderbijslag voor kinderen jonger dan 18 jaar*
Kopie kentekenbewijs, deel I en II

o Ja
o Ja
o Ja
o Ja

o Nee
o Nee
o Nee
o Nee

o Ja
o Ja
o Ja
o Ja

o Nee
o Nee
o Nee
o Nee

o Ja

o Nee

*Mag ook via bankafschriften te zien zijn
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Zicht op inkomensverbetering
Ik heb zicht op inkomensverbetering

Indien "ja", kunt u toelichten per wanneer u hier zicht op heeft en wat deze
inkomensverbetering concreet inhoudt?

Indien "nee", kunt u toelichten:
1. Wat de reden is dat u geen zicht heeft op inkomensverbetering?

2. Welke inspanningen u heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen?
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Verklaring en toestemming.
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik:
● Dat ik de afgelopen 3 jaar heb moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau (de
gemeente gaat uit van een maandinkomen van maximaal 110% van de voor u geldende
bijstandsnorm)
● Dat het formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat ik niets heb verzwegen;
● Dat ik weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en tot gevolg kan
hebben dat ik geld terug moet betalen
● Dat ik weet dat de gemeente op grond van de wet de gegevens controleert bij instanties zoals
het UWV WERKbedrijf, de Sociale verzekeringsbank, andere gemeenten en/of de
Belastingdienst.

Plaats

Datum

Uw handtekening

Handtekening partner

Uw telefoonnummer

Afhandeling
Stuur deze aanvraag mét kopieën van de bewijsstukken naar:
Gemeente Hilvarenbeek
T.a.v. afdeling Samenleving
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek
Zorg dat uw aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend en dat u een kopie van alle
bewijsstukken toevoegt. Anders kunnen we uw aanvraag niet afhandelen. Ontvangt u op dit
moment een bijstandsuitkering dan hoeft u (nog) geen bewijsstukken op te sturen. Nadat wij uw
aanvraag hebben ontvangen krijgt u van ons binnen 8 weken bericht.
Voor meer informatie over dit heronderzoek kunt u contact opnemen met uw klantmanager,
bereikbaar via telefoonnummer 013-505 8300.

Individuele Inkomenstoeslag
Meest gestelde vragen
Wat is de Individuele Inkomenstoeslag?
Een Individuele Inkomenstoeslag is een geldbedrag van de gemeente. U kunt dat bedrag krijgen
als u al vijf jaar of langer van een minimum inkomen leeft. De Individuele Inkomenstoeslag krijgt u
extra. Het geld wordt niet op een eventuele uitkering ingehouden. Als u aan de voorwaarden
voldoet en blijft voldoen, kunt u ieder jaar een Individuele Inkomenstoeslag krijgen.
Kom ik er voor in aanmerking?
Om Individuele Inkomenstoeslag te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
● u bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd.
● u heeft de laatste 36 maanden (3 jaar) moeten rondkomen van een inkomen op
bijstandsniveau. De gemeente gaat uit van een maandinkomen van maximaal 110% van
de voor u geldende bijstandsnorm;
● u heeft de afgelopen 12 maanden geen maatregel ontvangen op uw bijstandsuitkering
(indien op u van toepassing);
● u heeft in de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen, ook niet via een andere gemeente;
● u (of uw partner) ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO);
● u zit momenteel niet in detentie;
● u heeft inspanningen verricht om tot inkomensverbetering te komen;
● u heeft niet meer vermogen dan toegestaan:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving via 013-505 8300. Of
stuur een e-mail naar gemeente@hilvarenbeek.nl.
Hoe lang duurt het voor er een besluit wordt genomen op mijn aanvraag?
Hebt u het aanvraagformulier en alle bewijsstukken ingeleverd, dan duurt het maximaal 8 weken
voordat er een beslissing wordt genomen.
Wanneer wordt de Individuele Inkomenstoeslag uitbetaald?
Hebt u een brief gekregen waarin staat dat u de Individuele Inkomenstoeslag krijgt, dan wordt het
geld binnen 2 weken op uw rekening overgemaakt. Hebt u na 2 weken nog niets ontvangen, neem
dan contact op met de gemeente Hilvarenbeek. In de brief staat het telefoonnummer dat u kunt
bellen. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@hilvarenbeek.nl

