Leiden is op het gebied van Werk en Inkomen de uitvoeringsorganisatie voor Leiden en Leiderdorp

Invullen door de gemeente

Aanvraagdatum
Dossiernummer
Zaaknummer
Procesnummer
Medewerker

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag
U woont in Leiden? U komt in aanmerking voor de Individuele Inkomenstoeslag als

u 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;

in de laatste 3 jaar het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner niet hoger is geweest
dan 100% van de voor u geldende bijstandsnorm;

u aantoont dat u in de laatste 3 jaar er alles aan heeft gedaan om tot inkomensverbetering te komen;

De waarde van uw vermogen (saldo bankrekeningen en waardevolle bezittingen)
lager is dan € 5.920,- als u alleenstaand bent of lager dan € 11.840,- in alle andere gevallen

U woont in Leiderdorp? U komt in aanmerking voor de Individuele Inkomenstoeslag als

u 23 jaar of ouder bent, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;

in de laatste 5 jaar het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner niet hoger is geweest
dan 100% van de voor u geldende bijstandsnorm;

u aantoont dat u in de laatste 5 jaar er alles aan heeft gedaan om tot inkomensverbetering te komen;

De waarde van uw vermogen (saldo bankrekeningen en waardevolle bezittingen)
lager is dan € 5.920,- als u alleenstaand bent of lager dan € 11.840,- in alle andere gevallen

1 Uw gegevens
Uzelf

 man

vrouw

Uw partner

Achternaam

Achternaam

Voorletters

Voorletters

Burgerservicenummer

Burgerservicenummer

Geboortedatum

Geboortedatum

IBAN (bankrekeningnr)

IBAN

 man

 vrouw

Telefoonnummer
E-mailadres

2 Uw woon- en leefsituatie
Woonadres
Postcode / Plaats
Uw woonsituatie?


 Huurwoning
 Eigen woning

 Inwonend
 Geen vast woonadres
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Vervolg woonsituatie- en leefsituatie
Wie woont er op hetzelfde adres als dat van u?
Vermeld hier alle personen die op uw adres ook hun hoofdverblijf hebben.
Ook de gegevens over uzelf en indien van toepassing uw partner en kinderen vult u hier in.
Bij ‘Relatie’ geeft u op of de persoon uw partner is, dochter, zoon, broer, (groot-)moeder, neef, enzovoort.
Geen familielid? Vul dan in of de relatie tot u een huurder, verhuurder, onderhuurder, onderverhuurder,
kostgever, kostganger of medebewoner is.
Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum

uzelf, zie gegevens hierboven

Relatie tot u

Ontvangt
studiefinanciering
Wsf of Wtos

Huurbedrag
of kostgeld
per maand

n.v.t

 Nee

 Ja

€

 Nee

 Ja

€

 Nee

 Ja

€

 Nee

 Ja

€

 Nee

 Ja

€

 Nee

 Ja

€

 Nee

 Ja

€

 Nee

 Ja

€

Aan wie (naam)
wordt huur of
kostgeld betaald

Wonen er meer dan 8 personen op uw adres? Schrijf dan op een apart vel papier uw burgerservicenummer
en de gegevens van die personen. Doe dat op dezelfde manier als hierboven is aangegeven .

3 Bijstandsuitkering
Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet?

Ja

Dan zijn de gegevens over uw inkomen en vermogen bij ons bekend. Ga verder met vraag 7

Nee

Ga verder met vraag 4

4 Inkomsten
Uzelf

Uw partner

 Uitkering

€

 Uitkering

€

 Inkomen uit Arbeid

€

 Inkomen uit Arbeid

€

 Alimentatie

€

 Alimentatie

€

 Heffingskorting

€

 Heffingskorting

€

 Anders, nl:

€

 Anders,



€

nl:

5 Inkomensverbetering
U moet aantonen dat u inspanningen heeft verricht om uw inkomenssituatie te verbeteren.
Denkt u bijvoorbeeld aan sollicitaties die u gedaan heeft, als u in staat bent om te werken. Zie ook punt 7.
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6 Vermogen
Om uw vermogen vast te stellen moet u het saldo op alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden bij
elkaar optellen. Daar telt u de waarde van andere bezittingen bij op. Bijvoorbeeld een motor, auto, huis of grond.
Dit geldt ook voor geld en bezittingen in het buitenland. Opeisbare schulden van alle gezinsleden mag u van de
waarde van uw bezittingen aftrekken. Onder alle gezinsleden bedoelen wij u, een partner en inwonende
kinderen tot 18 jaar. Kruis aan wat op uw situatie van toepassing is:

Het (gezamenlijk) vermogen is lager dan € 5.920,Het (gezamenlijk) vermogen is hoger dan € 5.920,- maar lager dan € 11.840,Het (gezamenlijk) vermogen is hoger dan € 11.840,(bedragen SZW januari 2016)
7 Bewijsstukken
Uw aanvraag kunnen wij alleen in behandeling nemen als u de volgende bewijsstukken meestuurt:
U vraagt voor het eerst de Individuele Inkomenstoeslag aan:
1. Geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner
(paspoort, Europese identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs)
2. Laatste salarisspecificatie, uitkeringsspecificatie en overzicht van alimentatie (indien van toepassing)
3. Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen - met saldo - van de laatste 2 maanden voor de aanvraag
4. Jaaropgaven 2011 t/m 2015 van de inkomsten
5. Voorlopige beschikking heffingskortingen 2015 van de belastingdienst (indien van toepassing)
6. Sollicitatiebewijzen of andere bewijsstukken waaruit uw inspanningen tot inkomensverbetering blijken
Ontvangt u een bijstandsuitkering en u vraagt voor het eerst de Individuele Inkomenstoeslag aan?
Lever dan alleen de jaaropgaven in (bewijsstukken bij 4).
U heeft vorig jaar de Individuele Inkomenstoeslag ontvangen:
1. Laatste salarisspecificatie, uitkeringsspecificatie en overzicht van alimentatie (indien van toepassing)
2. Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen - met saldo - van de laatste 2 maanden voor de aanvraag
3. Jaaropgave 2015 van inkomsten uit arbeid (indien van toepassing)
4. Voorlopige beschikking heffingskortingen 2015 van de belastingdienst (indien van toepassing)
5. Sollicitatiebewijzen of andere bewijsstukken waaruit uw inspanningen tot inkomensverbetering blijken

8 Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier volledig en juist ingevuld. Ik heb geen informatie achtergehouden die belangrijk kan zijn
voor het recht op de Individuele Inkomenstoeslag. Ik stem ermee in dat de door mij verstrekte gegevens op
juistheid en volledigheid gecontroleerd worden bij andere instanties en personen. Ik geef toestemming om een
kopie van mijn identiteitsbewijs en kopieën van bankafschriften als die zijn gemaakt, in mijn dossier op te
nemen. Ik weet dat ik alle wijzigingen in mijn situatie direct moet doorgeven aan het Team Werk en Inkomen.
Plaats

Datum

Handtekening

Handtekening
partner
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