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Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 
 

U kunt dit formulier gebruiken als u een uitkering op grond van  

de Participatiewet of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeel-

telijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) van de 

gemeente Staphorst ontvangt. 

 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk  

voor de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW en de zorgvul- 

dige verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet  

bescherming persoonsgegevens. De persoonsgegevens op het in- 

gevulde formulier worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor  

ze verzameld zijn. 

 

 

1. Persoonlijke gegevens 

 
      Aanvrager   Partner * 

Naam + voorletter(s)        : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Adres                : ………………………………….………………. 

Postcode + woonplaats : ………………………………….………………. 

Geboortedatum                : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Soort en nr. identiteitsbewijs : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Burgerservicenummer : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Bankrekeningnummer           : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Telefoonnummer            : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

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

Burgerlijke staat              :  Echtpaar / samenwonenden 

         Eenoudergezin 

   Alleenstaande 

 

*) Onder partner wordt tevens verstaan de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner, of degene  

    waarmee u een gezamenlijke huishouding voert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In te vullen door de gemeente: 

Datum melding  : ………………… 

Cliëntnummer  : ………………… 

Procesnummer  : ………………… 

Datum ontvangst : ………………… 
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2. Aanvraag 

 

Aanvrager verzoekt in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag. 

 

Bij de beoordeling van het recht op individuele inkomenstoeslag beoordelen wij of u voldoende inspanning 

hebt verricht om tot inkomensverbetering te komen. Vul hieronder in wat u eraan heeft gedaan en stuur 

bewijsstukken mee. Dit kunnen sollicitatiebrieven zijn en de reacties daarop, visitekaartjes/inschrijfbewijzen 

van uitzendbureaus waar u ingeschreven staat of een overzicht van de sollicitaties die u heeft gedaan. 

 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Verklaring en ondertekening 

 

Plaats : ………………………………………   ……………………………………………  

Datum : ………………………………………   …………………………………………… 

Handtekening van de aanvrager/gemachtigde:  Handtekening van de partner: 


