Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
telefoonnummer (0341) 359 611

Individuele inkomenstoeslag
Aanvraag
Let op:
Uw aanvraag voor een individuele inkomenstoeslag wordt in behandeling genomen zodra de gemeente Putten dit
formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft ontvangen. Het niet (volledig) verstrekken van nader gevraagde
bewijsstukken heeft tot gevolg dat uw aanvraag om die reden wordt afgewezen. Het verstrekken van onjuiste gegevens
kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog terugvorderen van ontvangen bijstand.
Ondergetekende machtigt de gemeente ter controle van deze gegevens inlichtingen in te winnen bij instanties die op
grond van de Participatiewet verplicht zijn deze te verstrekken en die voor het vaststellen van het recht nodig zijn. Te
denken valt aan het UWV, het Inlichtingenbureau of de SVB. Tevens is ondergetekende ervan op de hoogte dat de
persoonsgegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie van de gemeente Putten.

Aanvrager
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Gegevens partner - Alleen invullen als u samenwoont op hetzelfde adres
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Gegevens van uw inkomen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft u dit niet in te vullen.

Uitkering of pensioen
Stuur mee: kopie laatst ontvangen uitkeringsstrook (bij weekinkomsten de laatste 5 specificaties)

 van uzelf

 van uw partner

Loon uit werk
Stuur mee: kopie laatst ontvangen loonstrook (bij weekinkomsten de laatste 5 specificaties)

 van uzelf

 van uw partner

Alimentatie
Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift)

 van uzelf

 van uw partner

Inkomen uit eigen bedrijf
Stuur mee: kopie van uw volledige, meest recente, aangifte inkomstenbelasting of verlies-/winstrekening

 van uzelf

 van uw partner

Studiefinanciering
Stuur mee: DUO specificatie

 van uzelf

 van uw partner

Andere inkomsten
Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift). Geef aan om welke inkomsten het gaat

 van uzelf

 van uw partner

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Gegevens van uw vermogen
Stuur mee: het laatste afschrift van al uw bankrekeningen, bewijsstukken (bijvoorbeeld waardepapieren,
kentekenbewijs, enz.). U dient alle vermogens bij elkaar op te tellen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft u dit
niet in te vullen.

Geef aan wat er op dit moment op uw (spaar)bankrekeningen staat
Rekeningen van uzelf

€ ……………………

Rekeningen van uw partner

€ ……………………

Rekeningen van uw kinderen

€ ……………………

Hebt u bezittingen of schulden?
 Ja > geef hieronder aan welke voor u gelden

 Nee > ga verder met de volgende vraag

 Totaalbedrag aan schulden en betalingsachterstanden

€ ……………………

 Waarde obligaties, spaarbewijzen of andere waardepapieren

€ ……………………

 Dagwaarde auto, motor, caravan

€ ……………………

 Gedane schenkingen in het afgelopen jaar

€ ……………………

 Ontvangen schenkingen in het afgelopen jaar

€ ……………………

 Totale waarde van een erfenis of boedelscheiding

€ ……………………

 Andere bezittingen

€ ……………………

Personen die in uw woning verblijven
Vul hieronder de gegevens in van alle bewoners, anders dan uzelf of uw partner. Als de ruimte hieronder niet
voldoende is, kunt u de rest op een apart blad invullen. In de kolom ‘relatie’ vult u in: kind, onderhuurder e.d.

Persoon 1
Naam

: ………………………………………………………………………………..

Geboortedatum

: …………..………. Relatie

Werkgever/uitkering

: ………………………………………………………………………………..

Netto inkomen

: …………..………………………………..

: .............................................................
per maand / 4 weken / week

Persoon 2
Naam

: ………………………………………………………………………………..

Geboortedatum

: …………..………. Relatie

Werkgever/uitkering

: ………………………………………………………………………………..

Netto inkomen

: …………..………………………………..

: .............................................................
per maand / 4 weken / week

Persoon 3
Naam

: ………………………………………………………………………………..

Geboortedatum

: …………..………. Relatie

Werkgever/uitkering

: ………………………………………………………………………………..

Netto inkomen

: …………..………………………………..

: .............................................................
per maand / 4 weken / week

Persoon 4
Naam

: ………………………………………………………………………………..

Geboortedatum

: …………..………. Relatie

Werkgever/uitkering

: ………………………………………………………………………………..

Netto inkomen

: …………..………………………………..

: .............................................................
per maand / 4 weken / week

Afhandeling van uw aanvraag
Stuur mee: kopie bankafschrift met een goed leesbaar rekeningnummer en tenaamstelling

IBAN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Ten name van

: …………………………………………………………………………………...…….

Plaats

: …………………………………………………………………………………...…….

Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld:
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..

Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Uw aanvraag bij de gemeente Putten moet binnen de wettelijke beslistermijn worden afgehandeld. Als u na de wettelijke
termijn nog geen beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. U
moet de gemeente eerst in gebreke stellen. Dit kunt u doen door het sturen van een brief of door gebruik te maken van
een ingebrekestellingsformulier. De vertraging mag niet aan u liggen. Als u 2 weken na uw ingebrekestelling nog steeds
geen beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen, betalen wij u een vergoeding (dwangsom).

Individuele inkomenstoeslag
Toelichting
De individuele inkomenstoeslag is een regeling voor mensen die drie jaar of langer een
minimuminkomen (uit werk of uitkering) hebben en die geen enkel perspectief hebben op
inkomensverbetering. De toekenning vindt steeds plaats voor een periode van 12 maanden. De
hoogte van het bedrag wordt door de gemeente vastgesteld. U krijgt de toeslag alleen als u aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Ook kan het zijn dat u recht hebt op de individuele
inkomenstoeslag als u volledig arbeidsongeschikt bent. Aan welke voorwaarden u moet voldoen
leest u in deze toelichting.
Hoogte van de bijdrage
De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt in 2017 voor een gezin € 640,00, voor
een alleenstaande ouder € 570,00 en voor een alleenstaande € 450,00. Dit is onbelast. In deze
toelichting kunt u lezen hoe en wanneer u de individuele inkomenstoeslag kunt aanvragen.
Voorwaarden
U komt in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag, als u voldoet aan de
onderstaande voorwaarden:
-

U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

-

U hebt drie jaar of langer ononderbroken een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de
toepasselijke bijstandsnorm (inkomen uit werk of uitkering).

-

U ontvangt niet binnen 3 maanden een inkomen dat hoger is dan 110%.

-

U hebt, indien u een uitkering (Participatiewet, WAO, etc) ontvangt, alles gedaan om een
baan te vinden.

-

U hebt in de afgelopen drie jaar geen maatregel/boete gekregen wegens het niet voldoen
aan de voorwaarde om passend werk te verkrijgen/aanvaarden.

-

U volgt geen uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs (regulier vervolgonderwijs, waar
studiefinanciering voor aangevraagd kan worden).

-

Het vermogen is, in het geval van een gezin of een alleenstaande ouder, niet hoger dan
€ 11.880,00. Voor een alleenstaande mag het vermogen niet hoger zijn dan € 5.940,00.

-

U hebt in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag of
langdurigheidstoeslag ontvangen.

Als u gehuwd bent of samenwoont dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de
voorwaarden voldoet.
Wie kan aanvragen
Iedereen die een zelfstandige huisvesting heeft in de gemeente Putten, kan een beroep doen
op de individuele inkomenstoeslag. U moet de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de
afdeling Samenleving. De afdeling Samenleving bekijkt dan of u de toeslag ook daadwerkelijk
krijgt. U krijgt de toeslag één keer per jaar. U moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag doen.
Uiteraard moet wel aan de voorwaarden inzake het inkomen en vermogen worden voldaan.

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag mag uw netto inkomen niet
meer bedragen dan 110% van de maandelijkse bijstandsnorm die voor uw geldt. De
inkomensgrenzen zijn als volgt:
Voor een gezin bedraagt de inkomensgrens € 1.550,24 en voor een alleenstaande (ouder)
€ 1.085,17. Indien er in uw woning meerdere personen met een inkomen aanwezig zijn, dan
vindt er een korting op de genoemde normen plaats (de kostendelersnorm). De genoemde
bedragen zijn gebaseerd op de bijstandsnormen per 1 januari 2017. Deze normen wijzigen
ieder half jaar.
U dient er wel rekening mee te houden dat de bijstandsnormen afhankelijk van uw woon- en
leefsituatie lager kunnen uitvallen. Zijn er namelijk in uw woning meerdere personen met een
eigen inkomen aanwezig, dan vindt er een korting op de normen plaats. De genoemde
bedragen zijn gebaseerd op de bijstandsnormen per 1 januari 2017. De normen wijzigen per
half jaar.
Deze toelichting heeft tot doel u te informeren. U kunt aan de tekst geen rechten ontlenen.

