
 

 

VERKORT AANVRAAGFORMULIER VOOR INKOMENSTOESLAG 2021. 
 
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. 

 

 Alleenstaande Alleenstaande ouder Echtparen/  samenwonenden 

2018 €  942,51 €  942,51 €  1.346,45 

2019 €  974,27 €  974,27 €  1.391,82 

2020 €  999,70 €  999,70 €  1.514,70 

 
1. Persoonsgegevens 
 

 Aanvrager Partner (indien van toepassing) 

BSN   

Achternaam   

Voorletters   

Geboortedatum   

Adres   

Postcode/woonplaats   

Telefoonnummer   

Email-adres   

 
2. Kinderen onder de 18 jaar met kinderbijslag  
      

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 
 
Hebt u in de afgelopen 36 maanden inkomsten uit arbeid gehad?  
O ja → dan onderstaand vermelden gedurende welke periode en tot welk (netto) bedrag 
   exclusief vakantiegeld. 
O nee 
 

 Periode  Aanvrager 
Netto excl. vakantiegeld 

Partner  
Netto excl. 
vakantiegeld 

2018  
 

  

2019  
 

  

2020  
 

  

 
 
 
 



 

 

4. 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. 
Tevens geef ik toestemming om, bij ongewijzigde omstandigheden, in de toekomst het recht op deze 
toeslag ambtshalve vast te stellen en uit te betalen. 
 

Plaats en datum         Handtekening  aanvrager     Handtekening partner    
 
 
______________________       ________________________        ____________________ 
 

 
Mocht blijken dat dit formulier opzettelijk onjuist dan wel onvolledig ingevuld is, dan zal de 
aanvraag niet in behandeling worden genomen, dan wel zal de eventueel aan u verstrekte 
inkomenstoeslag teruggevorderd worden. 
 
 
 
De bedragen voor 2021 zijn: 
Gehuwden/samenwonenden  € 575,00 
Alleenstaande (ouder)  €  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. 
 


