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AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2023
VERKORT *

(* dit verkorte aanvraagformulier kunt u gebruiken als u in 2022 de individuele inkomenstoeslag ook
heeft ontvangen of de laatste 3 jaar vóór peildatum een bijstandsuitkering had)

Deze ruimte vult gemeente in:
Meldingsdatum/datum aanvraag: _________________

ontvangstdatum ________________      cliëntnummer aanvrager __________

Bij de beoordeling van het recht op individuele inkomenstoeslag is de peildatum belangrijk.
Dit is de datum waarop u 3 jaar lang een inkomen op het minimum én geen zicht op
inkomensverbetering heeft. Peildatum is datum aanvraag. Bij de beantwoording van
onderstaande vragen moet u uitgaan van deze peildatum.
Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden de vragen ook voor uw partner.

Datum aanvraag, dit is tevens de peildatum : …… - ………. – 2023

Wat is uw gezinssituatie op deze peildatum?
O Alleenstaand O Alleenstaande ouder (met kind jonger dan 18 jaar) O Echtpaar

Door onderstaande vragen te beantwoorden krijgt u een indicatie of u (en uw eventuele partner) in aanmerking
komt voor de individuele inkomenstoeslag 2023.

Let op: Wanneer u de volledige 12 maanden voorafgaand aan de peildatum een bijstandsuitkering (Participatiewet) van de
gemeente Losser hebt gehad, is uw inkomens- en vermogenssituatie bij ons al bekend. Als dat niet het geval is geweest dan
dient u over de periode dat u géén bijstandsuitkering had een bewijsstuk in te leveren over uw inkomen en vermogen.

1. Bent u (of uw partner) op de peildatum tussen de 21 en de  O nee u heeft geen recht omdat
pensioengerechtigde leeftijd*? u (en uw partner) niet

       * in 2023 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar + 10 maanden voldoet aan de leeftijdsvoor-
 waarde (tussen 21 en 66
O ja   ga door naar 2 jaar + 10 maanden)

2.a  Had u (samen met uw partner) in de 12 maanden vóór de peildatum  O nee u heeft geen recht omdat
een gemiddeld inkomen per maand gelijk of lager dan u (samen met uw partner)
101% van de bijstandsnorm die op uw situatie van toepassing is? een inkomen heeft dat

  (zie voor de inkomensgrenzen onderstaand overzicht *)                                                            hoger is dan de voor u (en
 uw partner) van toepassing
O ja   ga door naar 2.b zijnde inkomensgrens

* Inkomensgrenzen
(101% van de bijstandsnorm) per 1 januari 2023 voor personen tussen 21 en 66 jaar + 10 maanden:
21 jaar of ouder tot pensioengerechtigde leeftijd:
voor een echtpaar    €   1.725,16   netto per maand incl. vakantiegeld
voor een alleenstaande ouder    €   1.207,62  netto per maand incl. vakantiegeld
voor een alleenstaande    €   1.207,62 netto per maand incl. vakantiegeld

* Let op: Wonen er op uw adres naast u (en uw eventuele partner) nog andere personen vanaf 27 jaar, dan
gelden lagere inkomensgrenzen, afhankelijk van het aantal personen met wie u kosten kunt delen.

2.b  Wonen er op uw adres naast u (en uw eventuele partner)  O ja   de inkomensgrens is afhankelijk van
 nog meer personen van 27 jaar of ouder? het aantal mensen waarmee u kosten

 kunt delen. Vul hiervoor 2.c in!
O nee   ga door naar 3.a

 Afgiftedatum:               Paraaf:
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2.c Let op: alleen invullen als het antwoord bij vraag 2.b. ja is geweest. Vul van de overige personen op uw
adres van 27 jaar of ouder (naast u en uw eventuele partner) de gevraagde gegevens in. Ga daarna verder bij 3.a.

naam: geb. datum: relatie tot u:
(bijv. ouders, kind, anders…)

zijn/haar inkomensbron:
(bijv. studerend, werk, uitkering)

-
-
-

3.a Heeft u in de 12 maanden voorafgaande aan peildatum al het mogelijke  O nee  u heeft verwijtbaar geen
 gedaan om uw inkomen te verbeteren? Heeft u bijvoorbeeld voldoende zicht op inkomens-
 meegewerkt aan voor u (of uw partner) geldende arbeids- en verbetering en voldoet
 re-integratieverplichtingen? daarmee niet aan

 voorwaarden
O ja, geef toelichting bij 3.b en ga daarna naar 4

3.b Vul hieronder in wat u (en uw eventuele partner) de afgelopen 12 maanden zelf heeft gedaan om uw inkomens-
situatie te verbeteren en/of om betaald werk te verkrijgen? P.S. Als voor u geen perspectief bestaat op betaald
werk, op welke manier heeft u dan meegedaan aan de samenleving (bijv. via vrijwilligerswerk)?

4.    Had u (samen met uw partner) op de peildatum vermogen lager dan  O nee of u recht heeft op de
 € 15.210,-- (als u een partner heeft óf alleenstaande ouder met kind individuele inkomenstoeslag
 jonger dan 18) of € 7.605,-- (als u alleenstaande bent)? moet worden onderzocht.

Vul onderstaande verklaring
in en doe een aanvraag.


O ja    u heeft mogelijk recht op de individuele
inkomenstoeslag 2023, vul onderstaande verklaring in.

_________________________________________________________________________

Bedragen individuele inkomenstoeslag 2023
gehuwd: € 585,00; alleenstaande ouder: € 521,00;       alleenstaand: € 405,00.
_______________________________________________________________________   __

VERKLARING VERKORTE AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2023
Naam en voorletters : …………………………………………
BSN: …………………………. Geboortedatum: ……………………………
Adres : …………………………………………
Postcode en woonplaats : …………………………………………
Telefoonnummer : …………………………………………
IBAN-rekeningnr. : …………………………………………
Ondergetekende verklaart dat hij/zij (met eventuele partner) het afgelopen jaar én sinds de peildatum
van de verstrekking individuele inkomenstoeslag 2022, aangewezen is op een inkomen op het van
toepassing zijnde bijstandsniveau. Hij/zij verzoekt in aanmerking te komen voor individuele
inkomenstoeslag 2023.
Belangrijk: Bent u gehuwd of woont u samen, dan moet ook uw partner tekenen. Zonder
handtekening(en) kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Datum:  ………………………
…………………………………                                             ………………………………….

 (handtekening aanvrager)                                                                      (handtekening echtgeno(o)t(e)/partner)

Toelichting: …….


