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AANVRAAGFORMULIER LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2014 

AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2019 
 
Met dit formulier kunt u de individuele inkomenstoeslag 2019 aanvragen. Bij de vragen staat vermeld 
of het indienen van een aanvraag zinvol is. Lees eerst de toelichting. Daar kunt u ook de 
voorwaarden lezen die gelden voor deze toeslag. Wij vragen u ervoor te zorgen dat u het formulier 
volledig invult en ondertekent. Wanneer u een bijstandsuitkering van ons ontvangt hoeft u geen 
bewijsstukken toe te voegen. De aanvraag individuele inkomenstoeslag moet uiterlijk 31 december 
2019 door ons ontvangen zijn.  
 
U kunt de aanvraag opsturen naar Gemeente Beesel, postbusnummer 4750, 5953 ZK Reuver of 
inleveren bij de balie van het gemeentehuis, ter attentie van team WIZ (Werk, Inkomen en Zorg). 
 
Toelichting Individuele inkomenstoeslag 
Bij sommige vragen wordt verwezen naar de toelichting individuele inkomenstoeslag. Deze toelichting 
hebben wij als bijlage bij het aanvraagformulier gevoegd. Hierin kunt u ook de voorwaarden vinden. 
 
Vragen 
Hebt u na het lezen van de toelichting nog vragen? Dan kunt u tussen 09.00 en 16.00 uur contact 
opnemen met het team WIZ van de gemeente Beesel. Het telefoonnummer is: 077-4749292. 
 
Gegevens aanvrager 
 

Naam, voorvoegsel, voorletters ____________________________  

 

Straat + huisnummer  ____________________________ 

  
Postcode/Woonplaats  _______________________________  
 

Geboortedatum   ____________________________ 

 

Telefoonnummer  ____________________________ 

 
Burgerlijke staat     alleenstaand     gehuwd/samenwonend 
 
Echtgeno(o)te, partner 
 
Naam, voorvoegsel, voorletters _______________________________   
 
Geboortedatum   _______________________________ 
 
Rekeningnummer 
   
IBAN     _______________________________ 
 
Thuiswonende ten laste komende kinderen tot 18 jaar 
 
Naam       Geboortedatum 
 
_________________________________________ __________________ 
 
_________________________________________ __________________ 
 
_________________________________________ __________________ 
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Andere inwonenden  
 
Deelt u de woning met anderen dan uw eventuele partner en/of ten laste komende kinderen tot 18 
jaar?  
 
    Ja; naam en relatie (familielid)    ___________________________________ 
 
    Ja; naam en relatie (onderhuurder/kostganger)  ___________________________________ 
 
         Bedrag onderhuur/kostgeld   € ________ per     maand     4 weken     week 
 
    Nee 
 
Gezinssamenstelling 
 
Was de gezinssamenstelling in de afgelopen periode van 3 jaar anders dan nu?  
 
    Nee 
    Ja, namelijk  ______________________________________________________________ 
 
Inkomen 
 
1. Heeft u (en uw partner) in de afgelopen periode van 3 jaar een (gezamenlijk) inkomen gehad dat 

hoger is dan 110% van de bijstandsnorm? (dit is € 1.611,57 voor gehuwden/samenwonenden en  
€ 1.128,10 voor alleenwonende alleenstaanden).  

 
     Ja.  
     Nee 
 
* Let op! Indien u ‘Ja’ heeft aangekruist heeft indienen van deze aanvraag geen zin. U hebt geen recht 
op individuele inkomenstoeslag. 

 
2. Kruis aan welk soort inkomen u (en uw eventuele partner) in de afgelopen 3 jaar heeft 

ontvangen. 
     Arbeid    WW    WSF (studiefinanciering) 
     WIA (WAO) /ziektewet  PW (bijstand)   Heffingskortingen van de belastingdienst 
     Wajong    ANW    Alimentatie (kind en/of partner) 
     WAZ    ander inkomen, namelijk __________________________________ 
 
Als u meerdere soorten inkomens heeft aangekruist, wilt u dat dan hieronder invullen? Bij uw inkomen 
rekenen wij ook heffingskortingen belastingdienst. Uitzonderingen zijn de jonggehandicaptenkorting 
en een financiële tegemoetkoming waarop personen met een uitkering op grond van de Algemene 
Nabestaandenwet recht hebben. Kinderkortingen, het kindgebonden budget en toeslagen van de 
Belastingdienst worden ook niet bij het inkomen geteld.  
 

Soort inkomen Periode Werkgever/ uitkerende instantie 

   

   

   

   

 
Vermogen (svp aankruisen wat van toepassing is) 
Zie de toelichting voor wat verstaan wordt onder vermogen. 
Ik ben:  
     een alleenstaande en in de laatste 3 jaar lag mijn vermogen boven de grens  
     van € 6.120         ja*      nee 
     een alleenstaande ouder en in de laatste 3 jaar lag mijn vermogen boven de grens  
     van € 12.240       ja*      nee 
     een echtpaar/samenwonend en in de laatste 3 jaar lag mijn vermogen boven de grens  
     van € 12.240       ja*      nee 
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* Hebt u ja aangekruist (u heeft een vermogen boven de voor u geldende vermogensgrens)? Dan 
heeft u geen recht op individuele inkomenstoeslag. Het indienen van een aanvraag heeft geen zin.  
 
Eigen woning 
 
Hebt u een eigen woning (kan ook in het buitenland zijn)?     Ja**      Nee  
  
** Zo ja, dan moet u de volgende gegevens meesturen: 

- De meest recente WOZ-waarde beschikking of andere/latere taxatie én; 
- het meest recente hypotheekoverzicht. 

 
Verklaring en ondertekening 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, zodat de gemeente 
kan vaststellen of ik recht /wij recht hebben op de individuele inkomenstoeslag. Ik heb/wij hebben 
niets verzwegen. Ik weet/wij weten dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of 
onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het weigeren van de individuele inkomenstoeslag. 
Ten onrechte verstrekte individuele inkomenstoeslag wordt teruggevorderd. 
 
Datum     ________________ Datum   _________________ 
 
Handtekening aanvrager ________________ Handtekening partner  _________________ 
 
(Wanneer u een partner heeft, moet het formulier door beiden zijn ondertekend). 
 
 
 
Overzicht bewijsstukken 
 
Voor de beoordeling van het recht op de individuele inkomenstoeslag, is het belangrijk dat u 
onderstaande bewijsstukken bij de aanvraag toevoegt. Als deze bewijsstukken ontbreken bij de 
aanvraag, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 
 

 Ontving u (en uw eventuele partner) over de afgelopen periode van 3 jaar een 
bijstandsuitkering, dan hoeft u onderstaande bewijsstukken niet in te leveren. 
 

 Ontving u (en uw eventuele partner) in 2018 een individuele inkomenstoeslag dan hoeft u 
niet de inkomstengegevens over de afgelopen 3 jaar in te leveren, maar alleen de 
jaaropgave (of alle loon-/uitkeringsstroken) over 2018 en de loonstroken van 2019. Tevens 
dient u (indien van toepassing) alle beschikkingen van de ontvangen heffingskortingen 
van de belastingdienst over 2018 en 2019 in te leveren.  
 

      Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (identiteitskaart, paspoort, geen rijbewijs).  
      Beschikkingen heffingskortingen van de belastingdienst (als u nog geen definitieve heeft, volstaat                          
een voorlopige beschikking)  
      Jaaropgaven (of alle loon/uitkeringsstroken) van al uw inkomsten over de afgelopen 3 jaar en de 
      loonstroken van 2019 
      Bewijsstukken waarop duidelijk de tenaamstelling en het IBAN nummer van uw bankrekening  
      staat. Bijvoorbeeld een kopie van uw bankafschrift of bankpasje 
      Bewijsstukken waaruit het bedrag van onderhuur of kostgeld blijkt (bijvoorbeeld 
huurovereenkomst of bankafschrift) 
      Bankafschrift van de afgelopen maand (bij wisselende inkomsten: van de afgelopen 3 maanden). 
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Toelichting 

De Participatiewet maakt het mogelijk om individuele inkomenstoeslag te verstrekken. Deze toeslag is 
een inkomensondersteunende maatregel (bijzondere bijstand) die op gemeentelijk niveau wordt 
geregeld. Om in aanmerking te komen voor deze toeslag gelden een aantal strikte voorwaarden. 
 
Waarom deze toeslag? 
Uitgangspunt van de Participatiewet is, dat de bijstandsnorm in beginsel toereikend is om in de 
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien; reserveringen voor vervanging van 
duurzame gebruiksgoederen is hierbij inbegrepen. Toch kan de financiële positie van mensen die 
langdurig op een minimum inkomen zijn aangewezen, onder druk komen te staan als er na verloop 
van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen. Om 
die reden is de individuele inkomenstoeslag in het leven geroepen. 
 
Wat zijn de voorwaarden? (Deze voorwaarden gelden ook voor uw eventuele partner.) 
- U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd én; 
- U bent woonachtig in de gemeente Beesel én; 
- Uw inkomen over de afgelopen 3 jaren is niet hoger geweest dan 110% van de bijstandsnorm én; 
- U heeft de laatste 3 jaar geen vermogen gehad boven de vermogensgrens én; 
- U heeft geen uitzicht op een inkomensverbetering én;  
- U hebt over de aangevraagde periode niet eerder recht gehad op de individuele inkomenstoeslag 
- Studenten zijn in beginsel uitgesloten van deze regeling. 

 
Als uw inkomen hoger is dan € 1.611,57 (110% van de norm voor gehuwden inclusief 
vakantietoeslag) of € 1.128,10 (110% van de norm voor alleenwonende alleenstaanden) heeft u in 
ieder geval geen recht op deze toeslag. Uw recht op individuele inkomenstoeslag wordt door het team 
WIZ bepaald aan de hand van de door u verstrekte bewijsstukken.   
 
Wat wordt verstaan onder vermogen en wat zijn de vermogensgrenzen? 
Onder vermogen wordt verstaan: De waarde van bezittingen waarover u (en uw partner en eventueel 
ten laste komende kinderen) beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, verminderd met de op dat 
moment aanwezige schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: contant geld, tegoeden op bank-, 
giro- of spaarrekeningen, auto, etc. 
Een eigen woning wordt ook gerekend tot het eigen vermogen. Echter bij eigen woningbezit gelden, 
voor de woning welke door u wordt bewoond, aparte vrijlatingsregels. Wanneer u een eigen woning 
heeft dient u dan ook bewijsstukken te overleggen van de op de woning rustende hypotheek en van 
de waarde van de woning. U ontvangt hier dan apart bericht over. 
Onder schulden wordt verstaan: Alle, door middel van een overeenkomst of akte van 
schuldbekentenis, aantoonbare schulden. Verder moet aan de schuld ook een daadwerkelijke 
verplichting tot terugbetaling zijn verbonden. 
Van de vermogensgegevens hoeft u vooralsnog geen bewijsstukken te overleggen. Naast uitwisseling 
van de gegevens met de Belastingdienst, zullen wij nog steekproefsgewijs controleren. Het kan dus 
zijn dat u alsnog bewijsstukken moet overleggen. Is dat het geval, dan krijgt u nog nader bericht. 
Voor het recht op de individuele inkomenstoeslag mag uw vermogen, in de periode van 3 jaar 
voorafgaand aan de aanvraag, de vermogensgrens niet overschrijden. 
 
Vermogensgrenzen per 01-01-2019 (art 34 lid 3 Participatiewet) 

Alleenstaande     € 6.120 

Alle gezinsleden of alleenstaande ouders € 12.240 

 
Hoe hoog is de toeslag? 
In 2019 bedraagt de individuele inkomenstoeslag: 

voor een huishouden met meerdere gezinsleden € 560,00 

voor een alleenstaande ouder      € 500,00 

voor een alleenstaande      € 400,00 

 
Vragen? 
Hebt u nog vragen neem dan gerust contact op met team WIZ via telefoonnummer 077-4749292. 
Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 


