Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen op grond van de Participatiewet. Wij maken u er op attent
dat:

•
•
•
•

U alle vragen dient te beantwoorden;
U het formulier dient te voorzien van een datum;
U het formulier dient te ondertekenen, ook uw eventuele partner;
U het formulier dient te voorzien van de vereiste bewijsstukken.

Stuur het formulier naar: Sociale Zaken Gemeente Krimpenerwaard, Postbus 51, 2820 AB te Stolwijk
Datum melding:

Datum ontvangst:

1. Gegevens hoofdaanvrager en eventuele partneri
Hoofdaanvrager

Partner

Burgerservicenummer:
Voornaam/-namen:
Uw eigen achternaam:
Geboortedatum:
Geslacht:

O Man

O Vrouw

O Man

O Vrouw

Nationaliteit:
Telefoonnummer:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:

2. Doelgroep
Kruis aan of u én uw (eventuele) partner aan onderstaande voorwaarden voldoen:
1.

U bent 21 jaar of ouder maar niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd:

O ja

O nee

2.

Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de op u van toepassing zijnde

O ja

O nee

O ja

O nee

O ja

O nee

O ja

O nee

bijstandsnorm:
Kijk voor de actuele bijstandsnormen op: rijksoverheid.nl
3.

Uw (gezamenlijk) vermogen is lager dan de op u van toepassing zijnde vermogensgrens:
Kijk voor de actuele vermogensgrens op: rijksoverheid.nl

4.

U heeft minimaal 12 maanden geleden voor het laatst de toeslag toegekend gekregen:
U kunt de aanvraag ongeveer een maand vooraf indienen.

5.

a. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en ontvangt een IVA-uitkering (WIA), of;
b. U heeft voor 01-01-2015 een Wajong uitkering toegekend gekregen, of;
c. U bent arbeidsbeperktii en voor inkomensverbetering afhankelijk van de re-integratie
instrumenten van de gemeente Krimpenerwaard, tenzij u zicht heeft op inkomensverbetering door een proefplaatsing met zicht op een arbeidscontact, of;
d. U bent op moment van aanvraag volledig ontheven van de arbeidsverplichting en deze
ontheffing loopt nog minimaal 6 maanden na datum aanvraag door, of;
e. U valt niet onder a t/m d, maar bent op grond van individuele omstandigheden niet in staat
tot inkomensverbetering.
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3. Vragen
Kruis bij de volgende vragen aan wat op u van toepassing is. Beantwoord alle vragen:
1.

U (of uw partner) heeft in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag een maatregel opgelegd

O ja

O nee

O ja

O nee

O ja

O nee

gekregen wegens schending van een arbeidsverplichting of re-integratieverplichting:
2.

Van u (of van uw partner) is in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag teruggevorderd door
een uitkeringsinstantie als gevolg van uitkeringsfraude:
U (of uw partner) volgt op de datum van aanvraag uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs:

3.

4. Bewijsstukken
U heeft gedurende de gehele periode van 3 jaar voorafgaand aan uw aanvraag algemene bijstand
(Participatiewet; voorheen WWB) ontvangen: kruis aan wat op u van toepassing is
O ja

> u hoeft geen bewijsstukken mee te sturen.

O nee

> u dient mee te sturen:

▪ Bijlage aanvraag Individuele Inkomenstoeslag volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de in de
bijlage gevraagde bewijsstukken;

▪ Toekenningsbeschikking IVA-uitkering (WIA) waaruit blijkt dat u (beiden) volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt bent, óf;

▪ Bewijs waaruit blijkt dat u (beiden) arbeidsbeperkt bent of op grond van individuele omstandigheden niet
in staat bent tot inkomensverbetering.

5. Verklaring en ondertekening
U verklaart (beiden):

▪
▪
▪

Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken mee te sturen;
Ermee bekend te zijn dat als niet alle benodigde stukken ingeleverd zijn er een hersteltermijn geboden wordt,
waardoor de afhandeling van de aanvraag opgeschort en vertraagd wordt;
Ermee bekend te zijn dat de toeslag gedeeltelijk of in zijn geheel kan worden teruggevorderd als onjuiste of
onvolledige informatie is gegeven.
Hoofdaanvrager

Partner

Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

i

Met uw partner wordt bedoeld degene met wie u gehuwd bent, samenwoont, of kosten van de huishouding deelt. In de volgende
gevallen is er altijd sprake van een partner:
- u deelt met een van de bewoners de kosten en de zorg van de huishouding;
- u heeft eerder (on)gehuwd samengeleefd met een van de bewoners;
- u heeft een kind van een van de andere bewoners of uw kind is erkend door een van de andere bewoners;
- u heeft een samenlevingscontract met een van de andere bewoners;
- u staat elders met een van de bewoners als partners geregistreerd.
ii

Onder arbeidsbeperkt wordt verstaan een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap of beperking.
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