Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag
Korter dan 36 maanden, IOAW, of geen bijstandsuitkering
van Fijnder

Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag?
Voorwaarden
U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
U heeft in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag een inkomen ontvangen dat niet hoger
is dan 105% van de geldende bijstandsnorm
U heeft in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag een vermogen dat niet hoger is dan de
geldende vermogensgrens
U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering.
U heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag niet eerder een individuele
inkomenstoeslag ontvangen.
U ontvangt geen WTOS of studiefinanciering.
Hoogte inkomen en Kostendelersnorm
Op het moment dat u met meer volwassenen een woning deelt, moet u rekening houden met een
aangepaste norm. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de
bijstandsuitkering is waar wij rekening mee moeten houden.
De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.
Vandaar de kostendelersnorm.
Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm?
Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw partner mee voor uw recht op
een uitkering, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van
andere huisgenoten tellen niet mee. De huisgenoten zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering.
Maar niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?
•
jongeren tot 21 jaar.
•
studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000).
•
leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
•
meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming
onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
•
kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of
de kost en inwoning (niet mogelijk tussen ouders en meerderjarige kinderen).
•
verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of
kostgangers in hun woning (niet mogelijk tussen ouders en meerderjarige kinderen).
Huidige inkomensgrens en Vermogen
De huidige inkomensgrens en het vermogen dat u maximaal mag hebben om in aanmerking te komen
vind u op de website www.fijnder.nl
Voldoet u aan de genoemde voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag
Korter dan 36 maanden, IOAW of geen bijstandsuitkering
van Fijnder
niet in te vullen door aanvrager:
Meldingsdatum

: ………………………

Cliëntnummer aanvrager

: ………………………

Aanvraagdatum

: ………………………

Werkprocesnummer

: ………………………

Ontvangstdatum

: ………………………

Contactpersoon

: ………………………

invullen door aanvrager

1. Persoonsgegevens aanvrager en partner
Aanvrager
Partner
Achternaam en voorvoegsel(s)
Voornamen
Geslacht
Adres
Postcode
Achternaam
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
rvoegsels
Geboortedatum
BSN
Let op: kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs) bijvoegen.
2. Wat is uw leefsituatie?
Kruis aan wat van toepassing is.
alleenstaand

alleenstaande ouder

gehuwd/samenwonend

kostendeler, aantal medebewoners die vallen onder de kostendelersnorm……….
3.Gegevens over het inkomen van de afgelopen 36 maanden
Vul hieronder het inkomen van u en uw eventuele partner in dat u in de afgelopen 36 maanden heeft
ontvangen.
Soort inkomen
(bv WIA,alimentatie,
heffingskorting

Netto
bedrag

Per week/
4 weken/maand

U zelf/partner

Welke periode?
(bv maart 2014-januari 2015)

Inleveren bewijsstukken
Als u korter dan 36 maanden een bijstandsuitkering heeft of geen bijstandsuitkering ontvangt van Fijnder,
dan levert u over de periode dat u geen bijstand ontving (maximaal in totaal 36 maanden terug vanaf de
aanvraagdatum) alle kopieën van de uitkeringsspecificaties van de maanden januari en juli van elk
kalenderjaar in. Als u heeft gewerkt, moet u alle loonstrookjes van alle maanden van de laatste 36
maanden inleveren. Wanneer uw inkomsten steeds gelijk zijn, dan hoeft u van de maanden waarvan uw
inkomen gelijk was maar één loonstrook in te leveren.
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4. Verwacht u dat uw inkomen in de aankomende 12 maanden zal verbeteren?
ja

nee

Aangeven waarom u dit wel of niet verwacht:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Vermogen
Hieronder moet u alle bezittingen en schulden opgeven van u, uw partner en van uw kinderen die jonger
zijn dan 18 jaar en waarvoor u op kinderbijslag krijgt. Ook bezittingen en schulden in het buitenland moet
u opgeven.
Saldo van alle bank- en spaarrekeningen:
Van u zelf, van uw eventuele partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.
Rekeningnummer
Ten name van
Datum afschrift

Saldo
€
€
€
€
€
Let op: kopieën van de afschriften van de maanden januari en juli van de laatste drie jaar van uw
bank-, giro en/of spaarrekening(en) bijvoegen.
Overig vermogen:
Omschrijving

Hoogte vermogen

Bijzonderheden

Let op: kopieën van bewijsstukken van uw vermogen: afschriften van uw eventuele
levensverzekering, effecten, kentekenbewijs auto, enzovoort bijvoegen.
6. Schulden
Vul hieronder de schulden in van u zelf, uw eventuele partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.
(Schulden: negatief saldo bank- en spaarrekeningen, lening, doorlopend krediet, betalingsachterstanden
enzovoort).
Naam schuldeiser
Hoogte schuld
Bijzonderheden

Let op: kopieën van bewijsstukken van uw schulden bijvoegen.
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7. Eigen woning
Kruis aan wat van toepassing is.
ja

nee

Let op: gegevens van uw eigen woning bijvoegen: Afschrift met het saldo van de hypothecaire
schuld, de hypotheekakte, de WOZ-beschikking en de aan de woning gekoppelde spaar- of
beleggingsverzekering.
8. Heeft u de afgelopen twaalf maanden een langdurigheidstoeslag of een individuele
inkomenstoeslag ontvangen?
Kruis aan wat van toepassing is.
ja

nee

Is het antwoord ja, dan heeft u geen recht op de individuele inkomenstoeslag.
9. Betaling individuele inkomenstoeslag
De te ontvangen bijstand overmaken op:
IBAN …………………………………………………………………………..……………………
ten name van ………………………………………………………………………………………
10. Verklaring en ondertekening
• Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld en heb niets verzwegen waardoor ten onrechte een
inkomenstoeslag wordt verstrekt.
• Ik weet dat het onjuist invullen van de vragen strafbaar is en kan leiden tot terugvordering van de
toegekende bijzondere bijstand en het opleggen van een boete.
• Ik weet dat de door mij verstrekte gegevens worden geregistreerd in geautomatiseerde systemen.
Plaats en datum:

……………………………………

Handtekening aanvrager,

Handtekening partner,

……………………………

…………………………

Stuur dit formulier naar:
Fijnder
t.a.v. afdeling Inkomen
Postbus 109
7140 AC Groenlo
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