Informatie over het aanvragen van individuele inkomenstoeslag
(Voor mensen met een Ioaw- of Ioaz-uitkering of een ander inkomen (geen bijstand) die in Capelle aan den IJssel of
Krimpen aan den IJssel wonen)

Wij behandelen aanvragen individuele inkomenstoeslag voor Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.
U wilt individuele inkomenstoeslag aanvragen. Vul daarvoor dit formulier in.
De individuele inkomenstoeslag is een extra geldbedrag voor mensen die lange tijd een inkomen op
bijstandsniveau ontvangen en geen uitzicht hebben op meer inkomen. In deze informatie leest u wie recht heeft
op de toeslag, hoe hoog de toeslag is, welke documenten u moet inleveren en hoe u de toeslag aanvraagt.

Wie kan de toeslag krijgen?
Om recht te hebben op de individuele inkomenstoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•

u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas;

•

u bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd;

•

u ontvangt minstens 5 jaar (Capelle en Krimpen) / 3 jaar (Zuidplas) een inkomen dat niet hoger is dan de
bijstandsnorm (uw inkomen mag in deze periode maximaal 6 maanden tot 110% van de bijstandsnorm zijn);

•

u kunt met werk geen hoger inkomen krijgen. Hierbij kijken we naar uw situatie: kunt u aan het werk, wat
heeft u het laatste jaar gedaan om aan het werk te komen, heeft u werk geweigerd?

•

uw vermogen (bezit) is lager dan € 6.505,- voor alleenstaanden en € 13.010,- voor alleenstaande ouders en
echtparen/samenwonenden;

•

u heeft in de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Als u een partner heeft, gelden deze voorwaarden voor u beiden!
Mensen die de laatste 5 jaar (gedeeltelijk) studeerde, hebben geen recht op de individuele inkomenstoeslag,
We gaan ervan uit dat zij in de toekomst een hoger inkomen kunnen krijgen.
Ook jongeren tot 27 jaar hebben in de regel geen recht op de toeslag. Dit geldt niet, als naast de voorwaarden
die hierboven staan jongeren ook voldoen aan het volgende:
•

is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, of

•

ontvangt een Wajong-uitkering, of

•

kan gelet op de persoonlijke situatie geen hoger inkomen met werk krijgen.

U kunt de toeslag 1 keer per jaar krijgen. Dat hoeft geen kalenderjaar te zijn. U vraagt ieder jaar zelf de toeslag
aan.

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag?
De individuele inkomenstoeslag is 40% van de bijstandsnorm. Hierover betaalt u geen belasting. Bent u
alleenstaande ouder? Dan verhogen we uw toeslag met € 100,- als u 1 kind heeft. Bij 2 of meer kinderen is dat
€ 150,-. In de tabel hierna (1 juli 2022) ziet u het inkomen en vermogen dat u maximaal mag hebben en de
hoogte van de toeslag.
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Uw gezin

Maximum netto
inkomen per
maand met
vakantiegeld

Maximum vermogen

Bedrag individuele
inkomenstoeslag

echtpaar

€ 1.574,03

€ 13.010,-

€ 630,-

alleenstaande ouder met 1 kind

€ 1.101,82

€ 13.010,-

€ 541,-

alleenstaande ouder met 2 of
meer kinderen

€ 1.101,82

€ 13.010,-

€ 591,-

alleenstaande

€ 1.101,82

€

€ 441,-

6.505-

Woont u met 2 of meer volwassenen (niet uw partner) in een huis? Dan zijn de inkomensgrenzen en
de hoogte van de individuele inkomenstoeslag lager.

Formulier invullen
Vul heel het formulier goed in. Als u een partner heeft, gelden de vragen ook voor hem of haar. Daarna
ondertekent u (beiden) het formulier.

Documenten inleveren
Bij de vragen in dit formulier staat welke documenten (als het voor u geldt) u bij deze aanvraag
inlevert. Voor kinderen tot 18 jaar overlegt u ook documenten van vermogen. Het vermogen van uw
kinderen telt namelijk ook mee.
Let er op dat u soms ook de achterkant van een document moet kopiëren. Als u niet de juiste documenten
inlevert, duurt de behandeling van uw aanvraag langer. Heeft u een partner? Dan geldt het inleveren van
documenten ook voor hem of haar.

Formulier inleveren
Het is belangrijk dat u het formulier zo snel mogelijk inlevert. U krijgt de individuele inkomenstoeslag vanaf de
datum dat u aan de voorwaarden voldoet, maar niet eerder dan dat u de aanvraag doet. Dit geldt ook als u een
verlenging van de toeslag aanvraagt.
U stuurt het formulier en de documenten naar: afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten, Aanvraag individuele
inkomenstoeslag, Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel.

Behandeling aanvraag
Een medewerker beoordeelt of u de toeslag kunt krijgen. Als er nog documenten nodig zijn of de medewerker u
nog wil spreken, hoort u dat. Levert u documenten niet (op tijd) in, dan krijgt u geen toeslag.
Als alle documenten er zijn, besluiten we op uw aanvraag. Als u de individuele inkomenstoeslag krijgt, betalen
we het geld zo snel mogelijk op uw bankrekening.

Vragen
Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel met de informatielijn van
Sociale Zaken IJsselgemeenten: 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur).
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Formulier individuele inkomenstoeslag
(Voor mensen met een Ioaw- of Ioaz-uitkering of een ander inkomen (geen bijstand) die in Capelle aan den IJssel of
Krimpen aan den IJssel wonen)
Voor mensen met een bijstandsuitkering is er een ander formulier. Vul alle vragen duidelijk in en doe
de documenten erbij. Lees de informatie bij dit formulier goed door.
* Streep door wat niet voor u geldt

(Dit blokje vult Sociale Zaken IJsselgemeenten in)
Datum ontvangst:
Werkprocesnummer:

Registratienummer:

1. Gegevens aanvrager
Naam:

Voorletter(s):

Geboortedatum:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Burgerservicenummer (BSN):
Documenten: Legitimatiebewijs (geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart - voor- en achterkant; geen
rijbewijs). Wanneer geen Nederlandse nationaliteit: geldige verblijfsvergunning en burgerservicenummer (BSN)

Getrouwd/samenwonend
Naam partner:

Voorletter(s) partner:

Geboortedatum partner:
Burgerservicenummer (BSN) partner:
Documenten: Legitimatiebewijs (geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart - voor- en achterkant; geen
rijbewijs). Wanneer geen Nederlandse nationaliteit: geldige verblijfsvergunning en burgerservicenummer (BSN)

2. Inwonende kinderen tot 18 jaar
Naam

Geboortedatum
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3. Andere inwonenden en kinderen vanaf 18 jaar
Naam

Man / Vrouw

Geboortedatum

Relatie

man / vrouw *
man / vrouw *
man / vrouw *
Documenten: Van uw studerende kinderen vanaf 18 jaar: een bewijs van betaling van de Wet Studiefinanciering 2000 of de
Wet tegemoetkoming studiekosten, onderhuurders- of kostgangerscontract en betaalbewijzen van andere inwonenden.

4. Woonsituatie
Bent u inwonend: Ja / Nee *
Zo ja, inwonend bij: Naam:

Relatie:

Documenten: Onderhuurders- of kostgangerscontract en betaalbewijzen van uzelf.

5. Inkomsten
Geef hieronder aan welke inkomsten u en uw partner de afgelopen 5 jaar (Capelle en Krimpen) /
3 jaar (Zuidplas) heeft/hebben ontvangen.
•

Inkomsten uit (part-time) werk:

Ja / Nee *

aanvrager / partner *

•

Inkomsten als zelfstandige

Ja / Nee *

aanvrager / partner *

•

Uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO/WIA of een
(bijstands)uitkering van een andere gemeente):

Ja / Nee *

aanvrager / partner *

•

Inkomsten uit pensioen/lijfrente (AOW, particulier, buitenlands):

Ja / Nee *

aanvrager / partner *

•

Inkomsten uit alimentatie/onderhoudsbijdrage:

Ja / Nee *

aanvrager / partner *

•

Inkomsten uit Studiefinanciering (WSF2000, WTOS, etc.):

Ja / Nee *

aanvrager / partner *

•

Overige inkomsten, zijnde

Ja / Nee *

aanvrager / partner *

Vul voor de inkomsten waarbij u ‘Ja’ hebt ingevuld hierna de informatie in.
Naam aanvrager / partner:
Soort inkomsten:
Periode: Van

tot

Naam, adres werkgever / organisatie van andere uitkering / andere gemeente:
Hoogte van deze inkomsten: €

bruto en €

netto per

Naam aanvrager / partner:
Soort inkomsten:
Periode: Van

tot

Naam, adres werkgever / organisatie van andere uitkering / andere gemeente:
Hoogte van deze inkomsten: €

bruto en €

netto per
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Naam aanvrager / partner:
Soort inkomsten:
Periode: Van

tot

Naam, adres werkgever / organisatie van andere uitkering / andere gemeente:
Hoogte van deze inkomsten: €

bruto en €

netto per

Naam aanvrager / partner:
Soort inkomsten:
Periode: Van

tot

Naam, adres werkgever / organisatie van andere uitkering / andere gemeente:
Hoogte van deze inkomsten: €

bruto en €

netto per

Naam aanvrager / partner:
Soort inkomsten:
Periode: Van

tot

Naam, adres werkgever / organisatie van andere uitkering / andere gemeente:
Hoogte van deze inkomsten: €

bruto en €

netto per

Documenten meesturen: Van de hiervoor opgegeven inkomsten. Kreeg u vorig jaar al individuele
inkomenstoeslag? Dan alleen documenten van het laatste jaar: Arbeidsovereenkomsten en loonstroken,
aanslagen inkomstenbelasting, betaal- en/of uitkeringsoverzichten en toekennings- en beëindigingsbesluiten
van uitkeringen, pensioenen, lijfrenten, ontvangen alimentatie / onderhoudsbijdrage, inkomsten als zelfstandige
(boekhoudkundige gegevens, enzovoorts) en andere inkomsten.

Ontvangt u inkomsten uit (voorlopige) teruggaaf heffingskortingen?: Ja / Nee *
Zo ja, welke heffingskortingen:
Soort Heffingskorting
Algemene heffingskorting minst
niet verdienende partner
Inkomensafhankelijke
Combinatiekorting

Aanvrager / partner

Bedrag per jaar

Bedrag per maand

aanvrager / partner *

€

€

aanvrager / partner *

€

€

Documenten: van de Belastingdienst van de (voorlopige) aanslag heffingskortingen van dit kalenderjaar.
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6. Vermogen
Heeft u bankrekeningen (waaronder spaarrekeningen), internetrekeningen, beleggingsrekeningen,
buitenlandse bankrekeningen of andere rekeningen waar geld van u op staat?: Ja / Nee * Zo ja, vul het
schema in.
Hebben uw kinderen tot 18 jaar bankrekeningen (waaronder spaarrekeningen), internetrekeningen,
beleggingsrekeningen, buitenlandse bankrekeningen of andere rekeningen waar geld op staat?:
Ja / Nee * Zo ja, vul het schema in.
IBAN rekeningnummer

Rekening op naam van

Bedrag

Datum

€
€
€
€
€
€
Documenten: afschriften van alle (internet) bank- en spaarrekeningen en alle andere rekeningen van de laatste 3 maanden
(ook van kinderen tot 18 jaar).

Heeft u nog andere bezittingen (zoals aandelen, tegoed uit nalatenschap of boedelscheiding, onroerende
zaken, polissen van levensverzekeringen, koopsompolissen, lijfrente of andere bezittingen (zoals: antiek,
sieraden, een boot, een caravan, een auto, enzovoort)?: Ja / Nee * Zo ja, vul het schema in.
Hebben uw kinderen tot 18 jaar nog andere bezittingen?: Ja / Nee * Zo ja, vul het schema in.
Soort bezitting

Bezittingen op naam van

Waarde

€
€
€
Documenten: Bewijzen van deze bezittingen en de waarde ervan (ook van kinderen tot 18 jaar) en polis begrafenisverzekering
en/of speciale bankrekening voor begrafenis.

Heeft u op dit moment contant geld?: Ja / Nee * Zo ja, vul het schema in.
Hebben uw kinderen tot 18 jaar op dit moment contant geld?: Ja / Nee * Zo ja, vul het schema in.
Naam

Bedrag
€
€
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Bewoont u een koopwoning?: Ja / Nee* Zo ja,
Wat is de WOZ-waarde: €
Wanneer is de woning voor het laatst getaxeerd:
Getaxeerd bedrag van de woning: €

€

Restantschuld hypotheek: €
Opgebouwd vermogen (bijv. sparen/beleggen) met hypotheek: €
Documenten: De (WOZ)waarde van uw koopwoning, bedrag hypotheek dat nog openstaat en opgebouwd vermogen
(bijvoorbeeld spaardeel)

7. Schulden
Heeft/hebben u en/of uw kinderen tot 18 jaar schulden?: Ja / Nee * Zo ja, vul het schema in
Schuldeiser

Omschrijving schuld

Bedrag

Aflossing

€

€

per maand

€

€

per maand

€

€

per maand

€

€

per maand

€

€

per maand

Documenten: Hoogte schuld(en) en aflossingen, begeleiding voor schuldhulpverlening, beslag op uw inkomen,
toelating tot de WSNP.

8. Zicht op inkomensverbetering
Aanvrager
Verwacht u dat u de volgende 12 maanden meer inkomen zult hebben dan op dit moment (bijvoorbeeld door een
nieuwe baan of door een hoger salaris)?: Ja / Nee *
Zo ja, hoeveel verwacht u het volgende jaar meer te verdienen?
Ik verwacht dat mijn inkomen in de volgende 12 maanden €

per maand hoger is, omdat

Partner
Verwacht u dat u de volgende 12 maanden meer inkomen zult hebben dan op dit moment (bijvoorbeeld door een
nieuwe baan of door een hoger salaris)?: Ja / Nee *
Zo ja, hoeveel verwacht u het volgende jaar meer te verdienen?
Ik verwacht dat mijn inkomen in de volgende 12 maanden €

per maand hoger is, omdat
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9. Informatie die wij moeten weten voor de aanvraag

10.

Gegevens over het betalen van de individuele inkomenstoeslag

Als u individuele inkomenstoeslag krijgt, op welke rekening wilt u deze dan ontvangen?
op IBAN rekeningnummer: NL
Op naam van:

11.

Woonplaats:

Handtekening(en)

Ik heb / wij hebben de aanvraag naar waarheid ingevuld.
Ik geef / wij geven Sociale Zaken IJsselgemeenten toestemming voor onderzoek:
•

of de gegevens kloppen.

•

naar andere informatie die nodig is voor deze aanvraag.

Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Onderteken (beiden) het formulier en stuur de documenten mee.

Privacy
Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het doel waarvoor we deze
hebben ontvangen. Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dit:
•
•

volgens de wet verplicht is;
nodig is om onze taken te doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Het bewaren kan nodig zijn om:
• aan de wet te voldoen;
• onze taken goed te kunnen doen.
Wij willen onze taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruiken we informatie van inwoners voor
onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele personen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bijvoorbeeld hoe u uw gegevens kunt bekijken. Kijk dan op onze website:
www.ijsselgemeenten.nl/privacy
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