Gemeente Hilversum
Sociaal Plein
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum
sociaalplein@hilversum.nl
(een postzegel is niet nodig)

Aanvraag individuele inkomenstoeslag
pw-uitkeringsgerechtigden
In te vullen door Sociaal Plein
Zaak ID
Aanvraagnummer

Datum ontvangst:

Clientnummer:

Medewerker:

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Naam
Burger Service Nummer
Adres
Postcode
Woonplaats
Cliëntnummer
Telefoonnummer

Wanneer het verzoek is ingevuld namens de aanvrager en/of partner:
Naam gemachtigde / bewindvoerder
Voorna(a)m(en)
Indien van toepassing naam instelling
Adres gemachtigde, bewindvoerder of instelling
Postcode en woonplaats

Let op | Bij de aanvraag moet een ondertekende machtiging van de aanvrager(s) of
een uitspraak van de rechter van beschermingsbewind te worden bijgevoegd.

2. Specifieke vragen
Vraag

Aanvrager

Partner

A

Ik heb eerder een individuele
inkomenstoeslag aangevraagd/
ontvangen.

Ja, ga naar vraag 2B.
Nee, ga naar vraag 3.

Ja, ga naar vraag 2B.
Nee, ga naar vraag 3.

B

Mijn inkomen is sinds de vorige
aanvraag gewijzigd.

Nee
Ja, svp hieronder toelichten

Nee
Ja, svp hieronder toelichten

C

Mijn woon- of gezinssituatie is sinds de
vorige aanvraag veranderd

Nee
Ja, svp hieronder toelichten

Nee
Ja, svp hieronder toelichten

D

Ik heb minimaal 3 jaar onafgebroken
een inkomen gehad dat niet hoger is dan
110% van de voor mij / ons geldende
bijstandsnorm.

Ja, sinds
(= peildatum*)
Nee

Ja, sinds
(= peildatum*)
Nee

E

Mijn / ons vermogen** was op de
peildatum lager dan de vermogensgrens.

Ja
Nee

Ja
Nee

F

Mijn woon- of gezinssituatie is in de
afgelopen 3 jaar veranderd.

Nee
Ja, svp hieronder toelichten

Nee
Ja, svp hieronder toelichten

*

De peildatum is de laatste dag van de beoordelingsperiode. Dat kan zijn na 3 jaar minimum inkomen (zie vraag 2D), of 12 maanden
na de peildatum die bij de vorige toekenning van individuele inkomenstoeslag is bepaald.
** Onder vermogen verstaan wij het saldo van uw bezittingen minus uw schulden.

Toelichting bij vraag 2B, 2C of 2F:

3. Betaalwijze
Ik wil/ Wij willen de betaling
ontvangen op

Aanvrager:

Partner:

Rekeningnummer:
Ten name van

Geeft u toestemming voor het ontvangen van de beschikking per e-mail?      ja  
Uw e-mailadres waarop u de beschikking wilt ontvangen:	 

     nee

4. Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan bepalen of ik recht heb op bijstand. Ik heb
alles verteld dat belangrijk is en niets geheim gehouden.
Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist / onvolledig / bewust verkeerd invullen van dit
formulier kan leiden tot afwijzing, beëindiging of vermindering van de bijstand. Mogelijk kan verkeerde bijstand die u
kreeg worden teruggevraagd. Het kan daarnaast leiden tot strafrechtelijke vervolging.
Op grond van de Participatiewet moet de gemeente de gegevens controleren. De gemeente kan inlichtingen vragen bij
derden die daartoe verplicht zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand.

Datum
Plaats
Handtekening Aanvrager
Handtekening Partner

Toelichting
Begrip “ongehuwd samenwonend”
Wanneer 2 personen van 18 jaar of ouder hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en zij voor elkaar zorgen doordat
ieder een deel van de kosten van de huishouding betaalt of op een andere manier in elkaars verzorging wordt voorzien,
noemen wij dat een gezamenlijke huishouding.
Er kan ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding bij twee familieleden.
Samenwonende meerderjarige bloed- en aanverwanten in de eerste graad (bijv. ouders en kinderen) worden niet gezien
als “gehuwden”. Zij kunnen wel een gezin vormen.
Andere samenwonende familieleden, zoals broers, zusters, grootouder met kleinkind worden, wanneer de voorwaarden
van toepassing zijn, wel op dezelfde manier als “gehuwden” behandeld.
Echtparen voeren uiteraard een gezamenlijke huishouding. Bij ongehuwd samenwonenden wordt ook uitgegaan van een
gezamenlijke huishouding.
In ieder geval wordt van een gezamenlijke huishouding uitgegaan als u en uw medebewoner:
• eerder met elkaar gehuwd waren of eerder als echtpaar een bijstandsuitkering hebben ontvangen;
• samen een kind hebben of uw medebewoner uw kind heeft erkend;
• met elkaar een samenlevingscontract hebben afgesloten;
• elders als samenwonend staan geregistreerd. Bijvoorbeeld voor huurtoeslag of zorgtoeslag.

Niet vergeten mee te sturen | Om uw aanvraag te behandelen, hebben wij de volgende gegevens van u en uw
		
partner nodig:
		
		

Inkomen eerste aanvraag:
Jaaropgaven van de laatste 3 jaar. (Dit geldt niet voor die jaren waarover volledig
een uitkering volgens de Participatiewet is ontvangen)

		
		

Inkomen vervolgaanvraag:
Jaaropgave van het laatste jaar. (Dit geldt niet indien u dat laatste jaar een uitkering
volgens de Participatiewet heeft ontvangen)

Bijlage Individuele inkomenstoeslag
1. Doelgroep
De individuele inkomenstoeslag is per 1 januari 2015 in de plaats gekomen van de langdurigheidstoeslag.
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor mensen die langdurig een
minimuminkomen hebben en die geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. U krijgt de toeslag alleen als u aan
bepaalde voorwaarden voldoet.

2. Voorwaarden
Het recht ontstaat op het moment dat u 3 jaar onafgebroken een (gezins)inkomen hebt gehad dat niet hoger is dan
110 % van de bijstandsnorm en maximale toeslag, en u ook aan de overige voorwaarden voldoet. Wij noemen dat
moment de “peildatum”. Dit kan dus een andere datum zijn dan de dag waarop u uw aanvraag indient.
De peildatum is ook bepalend voor de vraag of u als alleenstaande, alleenstaande ouder of als echtpaar moet worden
aangemerkt.
Voor een echtpaar of samenwonenden geldt dat beide partners aan de voorwaarden moeten voldoen. Het is dus niet
mogelijk om, als één van de partners niet aan de voorwaarden voldoet, aan de ander afzonderlijk een toeslag toe te
kennen als alleenstaande (ouder).
Om de toeslag te kunnen krijgen moet u op de peildatum aan de volgende voorwaarden voldoen of hebben voldaan.
Op de peildatum:
a. bent u tussen de 21 en de AOW pensioengerechtigde leeftijd;
b. hebt u drie jaar of langer een (gezins)inkomen dat niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm als
niet kostendeler. Let op: Meerinkomen dat is gebruikt om schulden af te lossen in het kader van een minnelijke
regeling of een opgelegde schuldregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) blijft
hierbij buiten beschouwing;
c. hebt u in voldoende mate geprobeerd algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en aanvaarden. Dit betekent
dat gedurende 36 maanden geen maatregel is opgelegd omdat u niet aan uw arbeidsverplichtingen hebt voldaan.
Een maatregel wegens niet ingeschreven staan bij het UWV blijft hierbij buiten beschouwing;
d. is uw vermogen (bezittingen minus schulden) niet hoger dan de vermogensgrens Participatiewet;
e. volgt u geen opleiding of studie als bedoeld in de WTOS of WSF2000;
f. hebt u tenminste twaalf maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

3. Wanneer volgende individuele inkomenstoeslag aanvragen
U kunt éénmaal per 12 maanden, op de peildatum, in aanmerking komen voor een toeslag. U moet hiervoor een
aanvraag indienen.
Let op. Het tijdstip van aanvragen is voor u van belang. Vóór datum aanvraag wordt namelijk geen individuele
inkomenstoeslag toegekend. Als u na de peildatum aanvraagt, schuift deze op. De periode dat u weer voor een toeslag
in aanmerking komt, wordt hierdoor langer dan 12 maanden.

4. Hoogte individuele inkomenstoeslag 2022
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de gezinssituatie op de peildatum
De toeslag bedraagt per 1 januari 2022 voor:
• gehuwden(of daarmee gelijkgestelden): € 669,• alleenstaande ouders: € 558,• alleenstaanden: € 447,-

