AANVRAAGFORMULIER VOOR INKOMENSTOESLAG 2021.
Lees dit vooraf goed door!
U komt alleen in aanmerking indien:
• u 21 jaar of ouder bent, en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
• uw (gezamenlijk) inkomen uit werk gedurende de laatste 36 maanden niet hoger is geweest dan de voor u
geldende uitkeringsnorm en u bovendien geen zicht heeft op inkomensverbetering (zie onderstaand
schema voor de normbedragen) Deze bedragen zijn per maand en exclusief vakantiegeld.

2018
2019
2020

Alleenstaande

Alleenstaande ouder

Echtparen/ samenwonenden

€ 942,51
€ 974,27
€ 999,70

€ 942,51
€ 974,27
€ 999,70

€ 1.346,45
€ 1.391,82
€ 1.514,70

1. Persoonsgegevens aanvrager
Aanvrager

Partner (indien van toepassing)

BSN
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
IBAN

2. Kinderen
O Ik heb de zorg voor …… (aantal) kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en waarvoor ik kinderbijslag ontvang.
O Ik heb geen kinderen

3. Inkomen aanvrager en partner
Ik/wij verklaar/verklaren de afgelopen 36 maanden niet meer inkomsten te hebben ontvangen dan ik/wij hieronder
vermeld(en):

Periode

Aanvrager
Netto excl. vakantiegeld

Partner
Netto excl. vakantiegeld

2018
2019
2020

4. Heeft u en/of uw partner in de laatste 36 maanden een beschikking gehad ter vermindering van de
loonheffing of ontvangt u heffingskorting van de belastingdienst?
O ja
O neen
Zo ja, periode en bedrag vermelden _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5.

Rust er beslag op uw loon/uitkering?

O ja

O neen

Zo ja, periode en hoogte beslag vermelden _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
6. Ander inkomen (invullen indien van toepassing)
alimentatie

€

per maand

inkomen uit een lijfrentepolis

€

per maand/per jaar

ik verhuur kamer(s) / heb kostganger(s): het inkomen daaruit is

€

per maand

ander inkomen, namelijk _________________________________

€

per maand/per jaar

7. Vermogen/schulden
Om voor de inkomenstoeslag in aanmerking te komen, mag u als alleenstaande maximaal € 6.295,00 aan
vermogen bezitten, als alleenstaande ouder of als samenwonenden/gehuwden € 12.590,00.
Het bedrag van uw vermogen krijgt u door:
• de waarde van al uw bezittingen (lopende- en spaarrekening, auto, waardepapieren) bij elkaar op te tellen
• en daar het totaal van al uw schulden af te trekken.
Het huidige totale vermogen is €
8. In te leveren bewijsstukken:
- beschikking ontheffing arbeidsplicht
- toekenning WAO/WIA/Wajong-uitkering
- actuele specificatie van uw inkomen
- bewijs kinderbijslag
- alle bankafschriften of een internetoverzicht (met naam en saldo) van uw bankrekening(en) van de laatste
3 maanden tot heden (ook van uw spaarrekeningen).
Indien een rekening is opgeheven, dient u een bewijs van opheffing mee te brengen.
- kentekenbewijs deel 1 en 2 van uw auto/motor
- bewijsstukken van uw vermogen
- bewijsstukken van uw schulden
9. Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geef ik de gemeente toestemming om de hierboven ingevulde gegevens bij
de betrokken instanties en evt. werkgevers te verifiëren. Ik weet dat de persoonsgegevens worden opgenomen in
de administratie van de gemeente.
Plaats en datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

_______________________________

_________________________

__________________________

Mocht blijken dat dit formulier opzettelijk onjuist dan wel onvolledig ingevuld is, dan nemen wij de aanvraag
niet in behandeling, dan wel zullen wij de eventueel aan u verstrekte inkomenstoeslag terugvorderen.

De bedragen voor 2021 zijn:
Gehuwden/samenwonenden
Alleenstaande (ouder)

€
€

575,00
404,00

Deze bedragen worden verhoogd met een bedrag van € 56,00 voor elk ten laste komend kind jonger dan 18
jaar, en waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen.

