Afgiftedatum:

Paraaf:

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2021
Betreft een eenmalige uitkering voor mensen die langdurig een
laag inkomen hebben (minimaal 3 jaar) zonder uitzicht op inkomensverbetering

Deze ruimte vult gemeente in:
Aanvraagdatum/peildatum:
ontvangstdatum:

cliëntnummer:
werkprocesnummer:

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.
De peildatum is de datum van aanvraag.
Bij beantwoording van onderstaande vragen moet u uitgaan van deze peildatum. Als u getrouwd bent of
samenwoont, dan gelden deze vragen ook voor uw partner.
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is.
1.a Datum aanvraag, dit is tevens de peildatum* : ….. - ………… - 2021
1.b Wat is uw gezinssituatie op de peildatum?
O Alleenstaand
O Alleenstaande ouder (met kind jonger dan 18 jaar)

2.

O Echtpaar
 O nee u heeft geen recht omdat u
(en uw partner) niet voldoet
aan de leeftijdsvoorwaarde
(tussen 21 en 66 jaar + 4 maanden)

Bent u (of uw partner) op de peildatum tussen de 21 en de
pensioengerechtigde leeftijd*?
* in 2021 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar + 4 maanden

O ja ga door naar 3

3.a Had u (samen met uw partner) in de 3 jaar (36 maanden) vóór de peildatum
een gemiddeld inkomen per maand gelijk of lager dan 101% van de
bijstandsnorm die op uw situatie van toepassing is
(zie voor de inkomensgrenzen onderstaand overzicht *)

 O nee u heeft geen recht omdat u (samen
met uw partner) op de peildatum
een inkomen heeft dat hoger is dan
dan de voor u (en uw partner) van
toepassing zijnde bijstandsnorm

* Inkomensgrenzen
(101% van de bijstandsnorm) per 1 januari 2021 voor personen tussen 21 en 66 jaar + 4 maanden:
21 jaar of ouder tot pensioengerechtigde leeftijd:
voor een echtpaar
€ 1.551,70 netto per maand incl. vakantiegeld
voor een alleenstaande ouder
€ 1.086,19 netto per maand incl. vakantiegeld
voor een alleenstaande
€ 1.086,19 netto per maand incl. vakantiegeld
* Let op: Wonen er op uw adres naast u (en uw eventuele partner) nog andere personen vanaf 21 jaar, dan
gelden lagere inkomensgrenzen, afhankelijk van het aantal personen met wie u kosten kunt delen. Zie vraag
3.b en 3.c.

O ja ga door naar 3.b

3.b Wonen er op uw adres naast u (en uw eventuele partner)
nog meer personen van 21 jaar of ouder?

O nee ga door naar 4.a

 O ja

de inkomensgrens is afhankelijk van het aantal
mensen waarmee u kosten kunt delen.
Vul hiervoor onderdeel 3.c in!

3.c Let op: alleen invullen als het antwoord bij vraag 3.b. ja is geweest.
Vul van de overige personen van 21 jaar of ouder die (naast u en uw eventuele partner) op uw adres wonen
de gevraagde gegevens in. Ga daarna verder bij 4.a.
naam:

geb. datum:

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

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

-


ga verder bij 4.a
4.a Heeft u in de 3 jaar voorafgaande aan de peildatum al het mogelijke gedaan om uw
inkomen te verbeteren? Heeft u bijvoorbeeld voldoende meegewerkt aan eventueel
aan voor u (of uw partner) geldende arbeids- en re-integratieverplichtingen?
 O nee

O ja, geef toelichting bij 4.b en ga daarna naar 5

u heeft verwijtbaar
geen zicht op
inkomensverbetering en
voldoet niet aan voorwaarden

4.b Vul hieronder in wat u (en uw eventuele partner) deze 3 jaar zelf heeft/hebben gedaan om uw inkomenssituatie
te verbeteren en/of 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)?
Toelichting: …….

5.

Had u (samen met uw partner) op de peildatum vermogen lager dan
 O nee u heeft geen recht omdat u
€ 12.590,-- (als u een partner heeft óf alleenstaande ouder met kind jonger dan 18) (samen met uw partner) op
of € 6.225,-- (als u alleenstaande bent)?
de peildatum vermogen heeft
boven de vermogensgrens

O ja u (en uw eventuele partner) heeft mogelijk recht op de
individuele inkomenstoeslag. Vul het verdere formulier in, en lever het formulier
ondertekend én met de gevraagde bewijsstukken in bij gemeente (WIJZ).
UW PERSOONSGEGEVENS
(Gegevens van uw partner kunt u invullen bij B.)
Uw achternaam
geboortedatum

O man

voornamen

_____________

geboorteland

_____________

telefoonnr.

_____________

O vrouw

geboorteplaats
adres
postcode/woonplaats
BSN-nummer
uw nationaliteit

(kopie geldig identiteitsbewijs bijvoegen)

uw burgerlijke staat O gehuwd / samenwonend
O alleenstaand, ongehuwd
Is uw burgerlijke staat in de 3 jaar voorafgaand aan de peildatum
anders geweest? O ja O nee
Zo ja, op welke manier? _______________________________________________________

A. Woonde u in de laatste 3 jaar vóór peildatum buiten Losser?

O ja

O nee

O ja

O nee

zo ja, gemeente(n) invullen

gemeente
Heeft u in die gemeente toen ook
een individuele inkomenstoeslag ontvangen?
Zo ja, over welk jaar? ___________________________

B. Bent u gehuwd of woont u samen met een partner? O ja

O nee

achternaam partner
voornamen
geboortedatum

O man

O vrouw

BSN-nummer partner
nationaliteit partner

(kopie geldig identiteitsbewijs bijvoegen)

Is de burgerlijke staat van uw partner in de 3 jaar voorafgaand aan de peildatum
anders geweest? O ja O nee
Zo ja, op welke manier? ______________________________________
C. INKOMSTEN
Hieronder aankruisen en invullen welke soort inkomsten u (en uw partner) hebben ontvangen in de periode van
36 maanden voorafgaande aan de peildatum.
Soort inkomen
Van uzelf over de periode…
Van uw partner
O WAO/WIA/WAZ/WAJONG

van

tot

van

tot

O ANW

van

tot

van

tot

O Participatiewet / IOAW / IOAZ

van

tot

van

tot

O Inkomsten uit loondienst (salaris)

 ja

 nee

 ja

 nee

O Inkomen uit zelfstandig/eigen bedrijf

 ja

 nee

 ja

 nee

O Inkomen uit werkloosheidswet (WW)

 ja

 nee

 ja

 nee

O Alimentatie
O Overige inkomsten van u/uw partner:
(bijvoorbeeld uitkering, rente, etc.)

van

tot

van

tot

van

tot

van

tot

omschrijving

omschrijving

Bijvoegen:
1
jaaropgaven 2018, 2019 en 2020 van werkgever/uitkerende instantie en bewijsstukken van inkomsten
2
kopieën van eventuele loon- of uitkeringsspecificaties over 2021

D. VERMOGEN/SCHULDEN (per peildatum)
D1 Hoeveel staat op de bank-/girorekening(en) van u, uw partner en kind(eren) jonger dan 18 jaar?
LET OP: Altijd een bedrag invullen, ook als dit negatief is.

In totaal is dit: €

Heeft u, uw partner/uw inwonende kind(eren) jonger dan 18 één of meerdere spaarrekeningen?

O ja

O nee

Zo ja, hoeveel staat daar dan in totaal op?

In totaal is dit: €

de laatste 3 afschriften van al de bank-/giro- en spaarrekeningen voorafgaande aan de peildatum bijvoegen
D2 Heeft u/uw partner een auto?
Zo ja:

merk:

type:

O ja

O nee

O ja

O nee

O ja

O nee

bouwjaar:

D3 Heeft u/uw partner/uw kind(eren) jonger dan 18 jaar vermogen of kostbare bezittingen?
Het gaat hierbij om eigen woning, waardepapieren (bijv. spaarbewijzen, effecten, aandelen,
levensverzekering, lijfrente), boot, antiek, schilderijen, muntenverzameling e.d.
Zo ja, welke?
bewijsstukken van al het vermogen bijvoegen
D4 Heeft u/uw partner/uw inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar schulden?
Zo ja, welke?
bewijsstukken van alle schulden bijvoegen
E.

UITBETALING
Heeft u geen uitkering van de gemeente Losser, dan hieronder aangeven op welke rekening de individuele inkomenstoeslag
moet worden overgemaakt.
IBAN / bankrekeningnr:
Op naam van:
Naam bank:

gehuwd: € 550,00;

Bedragen individuele inkomenstoeslag 2021
alleenstaande ouder: € 490,00;
alleenstaand: € 380,00.

DIT IS GEEN VRAAG, MAAR EEN VERKLARING. LEES GOED WAT U TEKENT







Ik verklaar dat ik (met mijn partner) op de peildatum 3 jaar of langer ben aangewezen op een gemiddeld inkomen per maand
gelijk of lager dan 101% van de bijstandsnorm.
Ik heb geen informatie verzwegen die mogelijk kan leiden tot het afwijzen van deze aanvraag.
Ik weet dat ik strafbaar ben als ik informatie niet, onjuist of onvolledig doorgeef (artikelen 227A, 227B, 447C en 447D,
Wetboek van Strafrecht).
Ik weet dat de uitkering geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd als ik informatie niet, onjuist of onvolledig doorgeef
(artikel 58 Participatiewet).
Ik weet dat de gemeente Losser mijn gegevens controleert om vast te stellen of ik recht heb op de individuele
inkomenstoeslag (artikel 63 en 64 Participatiewet).
Ik weet dat de door mij verstrekte gegevens door de gemeente Losser worden verwerkt voor de uitvoering van de
Participatiewet en dat op de verwerking de regels van de Participatiewet en de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn.

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:
Versie 2021-1

Handtekening partner:

