TOELICHTING OP DE VRAGEN BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Indien mogelijk vult u dan het aanvraagformulier in met blokletters. Dit voorkomt
vergissingen.
•
•
•

•

U dient te voldoen aan de 60 maanden termijn m.b.t. een minimum inkomen om voor
de Individuele Inkomenstoeslag in aanmerking te komen.
U bent 21 jaar of ouder doch niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
De toelatingsperiode voor statushouders, die via een vergunning gelijkgesteld zijn
met Nederlanders, telt mee. Op de datum van de aanvraag dient aantoonbaar een
periode van 5 jaar te zijn verstreken na de officiële registratie van het verblijf in
Nederland.
Om recht te hebben op de Individuele Inkomenstoeslag, dient u op de peildatum dat
er 60 maanden een minimum inkomen is genoten, in gemeente Drimmelen
woonachtig te zijn.

Vraag 1
Hier vult u uw de naam- en adresgegevens in.
Vraag 2
U bent alleenstaande ouder wanneer u één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar.
U bent gehuwd / ongehuwd samenwonend, als u met iemand samen een woning bewoont;
U vormt een gezin als u en uw eventuele partner één of meerdere inwonende kind(eren) heeft,
die ouder zijn dan 18 jaar.
Vraag 3
Wanneer u gehuwd bent of ongehuwd samenwoont, de persoonsgegevens van uw partner
opgeven. Wanneer u een gezin met een meerderjarig kind vormt, hier ook de gegevens van dit
meerderjarig kind(eren) opgeven. U dient de inkomensgegevens van alle gezinsleden boven de
18 jaar door te geven en daar bewijzen van bij te sluiten.
Vraag 4
Als u gedurende 60 maanden of langer een uitkering van de gemeente ontvangt en geen
kinderen hebt boven de 18 jaar, behoeft u geen gegevens te overleggen omdat uw gegevens
bij ons bekend zijn.
Als u korter dan 60 maanden een uitkering van ons ontvangt of geen uitkering van ons ontvangt
moet u aantonen dat u een inkomen hebt dat niet hoger is dan de bijstandsnorm. Hiervoor de
kopieën van uw inkomstenbronnen van de laatste 60 maanden overleggen van uzelf,
partner/echtgenoot en alle meerderjarige inwonende kinderen.
Aan de bedragen in onderstaande tabel kunt u bepalen welke bijstandsnorm op u van
toepassing is.

z.o.z.
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Per 1 januari 2019:
Alleenstaand, ouder dan 21 jaar
Alleenstaand ouder, boven de leeftijd van 21 jaar
Gehuwd/ongehuwd samenwonend.
(normen zijn exclusief vakantietoeslag)

€ 1.025,55
€ 1.025,55
€ 1.465,07

Vraag 5
Onder vermogen verstaan wij onder andere het saldo van al uw bank- en girorekeningen,
spaarrekeningen, levensverzekeringen, aandelen, obligaties, geld dat u tegoed hebt, een eigen
woning, zowel van uzelf als van uw eventuele partner en kinderen, zowel ouder of jonger dan
18 jaar die bij u inwonen. Stuur kopieën van de laatste bankafschriften mee en kopieën van de
overige genoemde vermogensbestanddelen. Wanneer uw vermogen hoger is dan
onderstaande bedragen, hoeft u de aanvraag niet in te sturen. U komt dan niet in aanmerking
voor de Individuele Inkomenstoeslag.
Per 1 januari 2019:
Alleenstaanden mogen een vermogen hebben van € 6.120,00
Alleenstaande ouders, gehuwden en gehuwd samenwonenden mogen een vermogen hebben
van € 12.240,00.
Vraag 6
Inkomen uit arbeid is het inkomen dat u ontvangt voor werk dat u verricht. Dat kan loon, salaris
of inkomen als zelfstandig ondernemer zijn.
Ook wordt een uitkering tot het inkomen gerekend zoals een WW, ZW, Wajong, ANW, of een
Ioaz / Ioaw-uitkering.
Vraag 7
U hebt maar één keer per jaar recht op de Individuele Inkomenstoeslag uitkering. Indien na de
aanvraag één jaar is verstreken, kan bij gelijk gebleven omstandigheden een volgende
aanvraag worden ingediend.
Vraag 8
U moet aantonen dat u inspanningen geleverd hebt om tot verbetering van uw inkomenspositie
te komen bijv. door veelvuldig te solliciteren.
Stuur bewijsstukken mee.
Vraag 9
Als u trajecten aangeboden hebt gekregen bijv. van uw werkgever of van het UWV dan moet u
ook gebruik gemaakt hebben van deze mogelijkheden op inkomensverbetering.
Stuur bewijsstukken mee.
U wordt verzocht de aanvraag pas in te leveren als alle gegevens compleet bijgevoegd
zijn!
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